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Dag in, dag uit is je fiets je trouwe met-
gezel. Zeker voor tieners is een fiets 
hun vervoersmiddel bij uitstek. Om 
mee naar school te gaan, om mee te 
gaan sporten, om naar het voetbalveld 
of atletiekclub te trappen. Natuurlijk 
ook om een vriendin te bezoeken. Een 
fiets; twee wielen, een zadel, een stuur. 
In allerlei vormen en maten. Een fiets 
is voor een tiener –of puber zo je wilt- 
niet alleen een vervoersmiddel van 
hun eigen lichaam, maar ook van hun 
schooltas en sporttas. 

Aapje mee?
En al die spullen vervoer je natuurlijk 
in een hippe tas op een prettige fiets. 
Ben nou niet zo dom om die kilo’s boe-
ken en schriften op je rug mee te zeu-
len terwijl je fietst. Dat doe je maar in 
de gangen van school. Die rug heb je 
jarenlang na je schooltijd nog nodig.  
Ken je de Monkey-Mee al? Dat is een 
verbrede bagagedrager waar je op een 
zeer eenvoudige en handige manier je 

tas vervoert. “Een populair accessoire 
onder jeugd,” zegt Henk van Rooij van 
Henk van Rooij Fietsen Helmond. Jon-
geren hebben elke dag een paar kilo te 
dragen, dan is het fijn om dat op weg 
van en naar school niet te hoeven dra-
gen. 

“De transportfiets waarbij een krat 
voor op de fiets is bevestigd is nog 
steeds ontzettend populair, dan gaat 
de tas dus voor in de krat of mand.” 
Al kiezen de meeste jongeren voor 
een gewone fiets en gaat de tas ach-
terop. Een regulier model. Opvallend 
is dat de meeste jongeren voor veilige 
kleuren gaan; zwart en donkerblauw. 
Terwijl er ook aparte tinten zijn. En de 
kleuren die ze wensen? Henk vervolgt: 
“Jongens gaan toch meestal voor een 
zwarte fiets, bij bijna ieder model. Mei-
den zijn ook traditioneel al durven zij 
wat meer op te vallen en trappen naar 
buiten op een rode, zelfs gouden of  
appelgroene fiets.” 

Jongeren en een e-bike
Dat elektrische fietsen niet meer alleen 
voor ouderen zijn, is al langer normaal 
aan het worden. Maar middelbare 
scholieren op een elektrische fiets? 

“Niks geks aan,” zegt Henk van Rooij. 
“Voor wie in Helmond woont en op 
school zit zou het een beetje vreemd 
zijn, maar wie bijvoorbeeld in Mierlo 
woont en in Deurne op school zit of 
vanuit Someren naar Helmond naar 
het ROC gaat,  wordt door steeds meer 
ouders een e-bike aangeschaft voor de 
scholier. Het gemak staat voorop. De 
traptijd is korter en het plezier in fiet-
sen wordt vergroot. 

Een flinke uitgave. “Klopt,” beaamt Van 
Rooij.  Vroeger namen deze jongeren 
vaak de bus, nu fietsen ze met onder-
steuning.” Voor de wat oudere jeugd is 
de e-bike ook steeds populairder om-
dat het brommerrijbewijs ook kosten 
met zich meebrengt. 

Meiden durven meer kleur

Meer scholieren 
met een E-Bike Deze bijlage is een uitgave van 

Weekkrant De Loop Helmond 
en verschijnt  12x per jaar in een 
oplage van bijna 100.000 ex. 
Ook op internet:
www.grootpeelland.nl
 www.deloop.eu

Uitgever 
Adcommunicatie
Tel. 0492-845350 
Ad Klaasen (06-13 82 90 17)
Steenovenweg 20, 
5709 HN Helmond

Advertenties 
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Tel. 0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81) 
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12) 

Opmaak 
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com
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PVC VLOER 
LANDHUISDELEN 
8 verschillende kleuren
Leggen zonder egaliseren, 
met kliksysteem, 8 mm dik, 
slijtlaag 0,40 mm. 
Van 39.95 Nu voor

KLIK 
LAMINAAT 
LANDHUISDELEN 

LAMINAAT XL 
24 cm breed, 140 cm lang, 8 mm 
dik, one-click-to-go systeem, 
klasse 32, 4xv-groef, leverbaar in 
vele eigentijdse kleuren. 
Normaal 26.95 Nu vanaf
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26.955.99 9.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btw per m2  incl. btw

Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven en Helmond. Goedkoopste van Nederland! Uit voorraad leverbaar, kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

VLOER HET ZELF   GRATIS PARKEREN   WWW.VLOERHETZELF.NL
Vloer Het Zelf Eindhoven: Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade   Tel. 040-2468180
Vloer Het Zelf Helmond: Engelseweg 223b, Helmond   Tel. 0492-52 52 70
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LAAGSTE 
PRIJSGARANTIE

GRATIS 
RESERVEREN

BREED 
ASSORTIMENT

DESKUNDIG 
ADVIES

MEER DAN 
200.000 M2 

OP VOORRAAD
BEZORGING
MOGELIJK

KLIK 
LAMINAAT 
LANDHUISDELEN 

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT 
14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 
afmeting 14x70 cm, leverbaar in 
diverse kleuren, eenvoudig zelf 
te leggen. Van 79.95

39.95
per m2  incl. btw

TRAPRENOVATIE 
MASSIEF EIKEN
Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden, anti-slip 
strip, montagelijm en olie.

875.00
excl. montage, incl. btw

KLIK LAMINAAT 
ADVANCE LANDHUISDELEN 
8 mm dik, 4x v-groef,  klasse 32, 
one-click-to-go systeem, 
leverbaar in  6 kleuren. 
Normaal 21.95 Nu

MULTIPLANK 
WERKINGSVRIJ 
EUROPEES RUSTIEK EIKEN MIX 
19 cm breed, 14 mm dik, 
naturel geolied, wit geolied. 
Van 59.95

KLIK 
LAMINAAT 
HOME DECO
Falldown kliksysteem, 8 mm dik, 
klasse 32, 4x v-groef, leverbaar in 
10 kleuren. Van 26.95 Nu 
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9.9532.9510.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btwper m2  incl. btw

6 mm dik, klasse 31, 
leverbaar in 4 kleuren.

PRIJSGARANTIE

MEGA
ACTIE

LAMINAAT 
LANDHUISDELEN XXL 
24 cm breed, 205 cm lang. 8 mm dik, 
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 
structuur, leverbaar in 20 kleuren. 
Van 29.95 Nu voor

ME
ENE
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PR

IJS 17.95
per m2  incl. btw



Zondag open van 12-17 uur
Engelseweg 212, Helmond. 
Tel 0492-475624.

Bezoek onze vernieuwde website 
www.stijlenco.nl 

Openingstijden: ma. 13.00-18.00, 
di. t/m do. 9.30-18.00, vr. 9.30-21.00
za. 9.30-17.00, zo. 12.00-17.00 

Stijl&Co, dé inspirerende woonstore in wonen en slapen. Kijk voor meer inspiratie op covetex.nl

Altijd een matras die perfect bij je past. 
Nu tijdelijk extra voordelig. 

Wil jij één uur grAtis iNterieurAdvies  
aan huis van een professionele styliste?  

Ga dan naar stijlenco.jouwinterieurcoach.nl 
om een afspraak te maken.

*De actie geldt van t/m 27 november 2016. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.
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EvEnt 
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19-22 uu
r

gezellige  avond SHoPPen  | HiPSte StandS | Heerlijke muziek  | HaPje en drankje | leuke actieS

Stijl & Co 20% 
voordeel 

op alle Auping 
(top)matrassen*

XXL sofa “Flynn” 
3.5 zits in combinatie met Cuba leder  
en stof Calabria, incl. luxe designpoot.  

€ 1699,-
€ 1499,-Luxaflex houten jaloezieën

4e

gratis
Voordeligste gratis. Geldig t/m 31 oktober 2016

de échte
binnenhuis

adviseur

Fitloos?
Niet tevreden met 

je gewicht?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22

Kun je er beter uitzien en je beter, maar vooral 
fitter voelen na slechts 9 dagen? Ja, dat kan!

Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en 
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma 
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je 

lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen

DUS nu na de vakantie de kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de herfst tegemoet?
E info@50pluspeelland.nl   

T 0492-845 350
www.50pluspeelland.nl

Actie geeft reactie!
U bent er toch ook bij?

24-25-26 
MAART 
2017E info@bbhp.nl   

T 0492-845 350
www.bbhp.nl

5&6 
APRIL 
2017

Actie geeft reactie!
U bent er toch ook bij?

ACTIE GEEFT REACTIE ! 
NOTEER IN UW AGENDA EN MELD U AAN!

Wij geloven in de kracht van 
NETWERKEN het is en blijft 
van deze tijd !
GROOT PEELLAND Als lokale onderne-
mer wordt u vaak ‘ondergesneeuwd’ in 
het landelijke internetgeweld, pak daar-
om deze kans.
Immers hoe groter uw regionaal netwerk, 
hoe eerder u uit dit netwerk wordt ‘ge-
gund’, als uw prijs/kwaliteit goed is, met 
opdrachten.
De Bedrijven voor Bedrijven Netwerk-
beurs Helmond-Peelland wordt voor-
jaar 2017 voor de 7e keer georganiseerd. 
Inmiddels heeft deze Netwerkbeurs zijn 
kracht bewezen. In Groot Peelland zijn 
parels van bedrijven en waarom zou men 
ver rijden, als in de onmiddellijke nabij-
heid prima leveranciers te vinden zijn?
Op 5 en 6 april 2017 wordt middels o.a. 
speeddate sessies, seminars, banenbeurs, 
afstudeerprojecten, ondernemerscafe 
etc. een aanzet gegeven om elkaar te leren 
kennen en opdrachten te gunnen. Diverse 

instanties in Peelland gaan hun mede-
werking geven (o.a. gemeentes, onder-
wijs, nieuwe werkorganisatie Senzer etc.).
Interesse om deel te nemen? Bezoek 
www.bbhp.nl

50PLUS LIFESTYLE BEURS:
Op 24-25-26 maart 2017 wordt voor de 
3e keer op dezelfde locatie de 50PLUS 
Lifestyle beurs gehouden. De doelgroep 
hiervoor is groot, immers in 2017 zal de 
helft van de inwoners van Nederland uit 
50plussers bestaan.
Interesse om deel te nemen? Bezoek 
www.50pluspeelland.nl
Succes met de zaken!

Team Bedrijven voor Bedrijven Helmond/
Peelland en 50PLUS Peelland
www.bbhp.nl – info@bbhp.nl 
Tel. 0492-845350



DE WINTER DOOR MET DE 
ADVENTURE STORE

3in 1
THE ALL

WEATHER
SYSTEEM

KIJK OOK 
EENS OP

WWW.
ADVENTURE-

STORE.NL
Lekkere warme kleding 
voor de koude periode
Voor de mensen die in het najaar en in de winter veel buiten  
doorbrengen hebben we een fantastische collectie warme 
winterjassen, fleece jacks en truien, een grote collectie ther-
mo ondergoed, en natuurlijk alle denkbare accessoires zoals 
handschoenen, mutsen en sjaals. Ook voor sloffen, waterdichte 
schoenen en winterboots kunt u bij ons terecht, of dit nu is voor  
recreatie, sport, tijdens het reizen of tijdens werkzaamheden 
buitenshuis. Laat u adviseren over het laagjes systeem en de 
verschillende functionele kwaliteitsmaterialen die het leven 
aangenaam houden in extremere weersomstandigheden.

NIEUW INGEKOCHT

PRIJSPAKKERS

ADVIES 60.- BIJ ONS

ADVIES 90.- BIJ ONS

FLEECE

OUTDOOR 
WINTERBROEK

29.99

69.99

SOFTSHELL

ADVIES 70.- BIJ ONS

TYRO GTX MID

MIX & MATCH
Het 3 in 1 systeem betekend dat u een 
waterdichte jas en lekker warm fleece, 
sohtshell of micro-guard binnenjack
kunt combineren tot 1 complete jas, 
maar ook afzonderlijk van elkaar kan 

dragen.Dus onder alle 
omstandigheden, de ideale outfit!

Goretex 
gevoerd. 
Wind- en 
waterdicht. 
Ideaal 
voor najaar 
& winter

139.99
ADVIES 156.00 BIJ ONS
MEN | WOMEN

Diverse kleuren.

Stretch, waterdicht, 
thermo, zwart

GRATIS 
MERINO MUTS 
bij aankoop van
Merino wollen underwear set

MEN | WOMEN

MEN | WOMEN

S1R

TER INTRODUKTIE 70.- NU 59.99
• 5 standen
• 900 lumen
• oplaadbaar

Kastanjehoutstraat 3, Helmond
0492-523668 

www.adventurestore.nl 
Kortingen nooit i.c.m. andere acties. Actie geldig tot 30 november 2016. 

WARM

Merinowol is een natuurlijke  
vezel, is warm in koude 

omstandigheden, koud in 
warme omstandigheden, 

lichtgewicht, ventileerd goed, 
onderhoudsvriendelijk, 

kriebelt niet en stinkt niet. Kom 
naar de winkel en overtuig u zelf.

WINTER 
ACCESSOIRES

Pantoffels

WINTER BOOTS
Goldegg GTX

De Meindl Goldegg GTX is een 
Gore-Tex gevoerde lederen 

laars met een comfort  
temperatuur van -20 graden 

Celsius. De Vibram Multicontrol 
zool zorgt voor goede grip bij 

gladde ondergronden.

319.00

Haflinger is de kwaliteit pantoffel, met wol 
gevilt. Heerlijk comfortabel warm met 

gebreid boord en duurzame, slijtvaste zool

59.99



25%
SPORT OUTLET

PRIJSPAKKERS

ADVIES 35.99 BIJ ONS

ADVIES 14.99 BIJ ONS

THERMO 
UNDERWEAR

SKI 
SOKKEN
2 Paar

SKI PULLEYS
Diverse kleuren, sneldrogend en 
stretchmateriaal

FITNESS

WINTER 
SOFTSHELL
Handschoenen

27.99

25.99

22.99

9.99

25.00

SOFTSHELL

59.99

50.-

ADVIES 70.- BIJ ONS

34,99 2 VOOR

Broek & shirt

Broek & shirt

MEN | WOMEN

MEN | WOMEN

OP=OP

MEN | WOMEN

MEN | WOMEN

KIDS

KIDS

RUNNING 
& BIKING

alle ASICS
HOCKEYSCHOENEN
EN BRABO STICKS

PUMA CLASSICO FG -25%

26.25
Senior 45.-

Junior

SPORTIEF

Diverse aanbiedingen en 
showroommodellen

DE WINTER DOOR MET DE 
ADVENTURE STORE

WINTER
SPORT

KLEDING

Kastanjehoutstraat 3, Helmond
0492-523668 

www.adventurestore.nl 
Kortingen nooit i.c.m. andere acties. Actie geldig tot 30 november 2016. 

Adventure Store is de 
winterspecialist voor de regio
Bij Adventure Store bent u aan het juiste adres om je te wapenen tegen 
de elementen van de natuur in het najaar en de komende winter.
Of je nu gaat hardlopen, nordic-walken, mountainbiken of gaat skiën, 
we hebben de collectie en de adviezen om u op de juiste wijze te 
ondersteunen.
Met de waterdichte, winddichte en isolerende thermo kleding én 
het laagjes systeem is de basis gelegd. Dit aangevuld met de juiste  
accessoires, zoals handschoenen, petjes. Buff-sjaals, maar vooral ook 
met veilige reflecterende kleding of accessoires met led verlichting zo-
dat u goed zichtbaar bent onder alle omstandigheden. Laat de koude 
maar komen, wij zijn er klaar voor. U ook?

15-25%
Diverse aanbiedingen en  
showroommodellen OP=OP

KIJK OOK 
EENS OP

WWW.
ADVENTURE-

STORE.NL

KORTING OP=OP

KORTING OP=OP

alles 
van NIKE en ADIDAS

50%

VEILIG EN ZICHTBAAR
MET LED VERLICHTING VAN 

IN STORE NOW

alle NIKE en ADIDAS
VOETBALSCHOENEN
50% KORTING



De zomerzon lijkt alweer ver weg. Zomerkle-

ding en open schoenen opgeborgen. De bla-

deren laten los. Regenjas paraat. De herfstre-

gen laat zich voelen. De verwarming is al lang 

aan. Je pakt vaker de auto dan de fiets. Toch is 

binnenzitten is ook niet alles en soms verlang 

je zelfs naar wat tegenwind. Op een of andere 

manier snak je zelfs naar een boswandeling, 

stiefelend door gevallen blad. En daarna na-

tuurlijk een goed stevig herfstmaal met een 

herfstbokje. Proef de herfst! De maaltijden 

zijn net zo kleurrijk als het bladerdek dat de 

bomen achterlaten. 

In deze periode van het jaar wordt al snel ge-

sproken over wild op het menu. Je zult bo-

vendien verbaasd staan van de vele soorten 

groenten die er momenteel bij de groenteboer 

in het schap liggen. Mmmmm. 

Van fazant, wild zwijn, eend, konijn, patrijs en 

hert kun je enorm smullen. Probeer eens wat 

uit. Wild heeft van zichzelf al veel smaak en 

daarom is er veelal maar weinig nodig om lek-

kere wildgerechten op tafel te zetten. Wild is de 

benaming voor een groep dieren die leeft in de 

vrije wildbaan en volgens wetgeving bejaagd 

mag worden. Het culinaire wildseizoen loopt  

tot 31 december. Sneu? Dat is het. Feitelijk is 

het net zo sneu voor het kalf of voor het var-

ken dat onlangs nog op je bord lag. Tip: wissel 

daarom je menu’s gewoon regelmatig af met 

dagen mét en dagen zonder vlees. Juist in de 

herfst is de keuze uit er kleurrijke groenten echt 

enorm. 

Elke slagerij heeft goede tips voor bereiding van 

deze wild- en overige vleessoorten. Maar ook 

de groenteboer vindt het leuk om in de herfst 

adviezen te geven. Kleurrijke groenten zoals 

rode kool, spruiten, maar ook pastinaak, zoete 

aardappel, pompoen en venkel zijn een feest 

op tafel. Voor het oog, maar zeker ook voor je 

smaakpapillen. Daarbij zijn ze goed te com-

bineren.  Vegetariërs kunnen juist in de herfst 

ook hun hart ophalen. De groentesoorten zijn 

ideaal om te stoven, te koken en in de oven te 

bereiden. Ze kunnen gekruid of zoet gegeten 

worden. 

Keukenprins(es) in 7 minuten

Wild bereiden is makkelijker dan u denkt! Om-

dat wild van zichzelf al zo veel smaak heeft is 

vaak maar heel weinig nodig om iets lekkers op 

tafel te zetten. U hoeft echt geen keukenprins 

of prinses te zijn om wild te bereiden. Een filet 

van fazant, duif of eend braden in de koeken-

pan of grillplan kost maximaal zeven minu-

ten. Het enige wat u moet, is over een goede 

braadpan beschikken. Oh ja, en voeg wat krui-

den toe.

Het meest makkelijke is wellicht de eenden-

borstfilet die je met het vetlaagje er nog aan 

bakt als een biefstuk. Even peperen en om 

en om bakken. Resultaat: krokant van buiten, 

mals roze van binnen.

Van zichzelf al lekker

Eigenlijk kan iedereen wild bereiden. Het is in 

principe net zo normaal als vlees van de koe 

of varken, maar dan veel rijker van smaak. Dat 

is ook het mooie van wild, het is van zichzelf al 

lekker! Daarom hoeft u ook geen hoogstaan-

de kookkunsten uit te halen om wild te berei-

den. Gewoon een gekookt aardappeltje en wat 

kleurrijke groenten erbij. Dan komt het gerecht 

het beste tot zijn recht.” 

Bang om fouten te maken?  Zet dan de door 

velen gewaardeerde gekruide (beetje peper, 

zout en eventueel nootmuskaat) sukadelap-

pen enkele uren op een laag vuur in goede 

boter en regelmatig een scheut water en het 

wordt bijna vanzelf draadjesvlees. Blaadje lau-

rier erbij stoven zorgt voor goede smaak. Wil je 

een goede binding van je stoofgerecht? Doe 

wat bloem door je vleesnat. Wil je je stoofvlees 

wat zachter hebben? Scheutje rode wijn of rode 

wijnazijn erbij terwijl het stooft helpt hierbij. Bij 

elke stoofschotel passen champignons of can-

tharellen. Liever wat friszoet erbij, laat dan een 

handje cranberry’s mee stoven. 

Durf je wat meer: Stoof groenten als knolsel-

derij, ui, peen of kool gewoon mee in de pan. 

Heel eenvoudig. Aardappels hoef je niet eens 

te schillen. Gewoon in de schil een half uur in 

de oven met wat kruiden en een beetje olijfolie 

of zonnebloemolie erover en opdienen maar.

Wat moet je eigenlijk met een venkelknol of 

met een koolrabi? Talloze mogelijkheden uiter-

aard, maar een eenvoudige tip is om de bui-

tenste laag er af te snijden en ze in stukjes te 

snijden en ze met een stevige aardappel te ko-

ken en daarna met wat kruidenboter te men-

gen tot een puree. 

Heb je in de winkel al eens pastinaak zien lig-

gen? Een soort witte wortel. Deze groente werd 

vroeger in Nederland veel geteeld, en is weer 

populair. Pastinaak heeft een zoete smaak en 

kan zelfs in blokjes in de oven gebakken wor-

den waardoor het een soort frietje wordt. Per-

soonlijke tip: als het net uit de oven komt een 

flinke schep honing erdoor. Zeker weten dat ie-

dere tafelgast er blij mee is.

Ook een voltreffer is het stamppotje van zoe-

te aardappel en pastinaak met stukjes appel, 

walnoot voor de vegetariërs (zie leukerecepten.

nl) Voeg spekjes toe als je toch vlees denkt te 

missen. Ben je niet zo van de Hollandse pot, 

maar gek van pasta en lasagne? Ken je deze al? 

Op leukerecepten.nl staat een heerlijke herfsti-

ge lasagne met laagjes geroosterde pompoen, 

spinazie en ricotta. Uitproberen! 

Lijkt zwaar. Is het niet.

Passende drankjes in de herfst zijn natuurlijk 

ronde volle rode kruidige wijnen, port, whisky of 

een herfstbier. Zonder alcohol kies je voor bes-

sensap of mangosap. 

Het dessert zou een tutti frutti kunnen zijn, 

met warme pruimen en abrikozen of een stuk-

je notentaart. Lijkt zwaar. Is het niet. Of je slaat 

het dessert over en kiest voor uitbuiken op de 

bank met af en toe een hap van een uitgeba-

lanceerd kaasplankje. 

Zoals je leest kun je ook thuis jezelf en je tafel-

gasten zonder al te veel moeite laten smullen 

van minder gangbare herfstmaaltjes. Zie je toch 

op tegen koken en het inkopen alleen al zorgt 

voor onrust? Dan weten de restaurants in De Peel 

voor jou de meest bijzondere creaties te maken.

“De maaltijden zijn 
net zo kleurrijk als 

het bladerdek dat de 
bomen achterlaten”

Proef

25%
SPORT OUTLET

PRIJSPAKKERS

ADVIES 35.99 BIJ ONS

ADVIES 14.99 BIJ ONS

THERMO 
UNDERWEAR

SKI 
SOKKEN
2 Paar

SKI PULLEYS
Diverse kleuren, sneldrogend en 
stretchmateriaal

FITNESS

WINTER 
SOFTSHELL
Handschoenen

27.99

25.99

22.99

9.99

25.00

SOFTSHELL

59.99

50.-

ADVIES 70.- BIJ ONS

34,99 2 VOOR

Broek & shirt

Broek & shirt

MEN | WOMEN

MEN | WOMEN

OP=OP

MEN | WOMEN

MEN | WOMEN

KIDS

KIDS

RUNNING 
& BIKING

alle ASICS
HOCKEYSCHOENEN
EN BRABO STICKS

PUMA CLASSICO FG -25%

26.25
Senior 45.-

Junior

SPORTIEF

Diverse aanbiedingen en 
showroommodellen

DE WINTER DOOR MET DE 
ADVENTURE STORE

WINTER
SPORT

KLEDING

Kastanjehoutstraat 3, Helmond
0492-523668 

www.adventurestore.nl 
Kortingen nooit i.c.m. andere acties. Actie geldig tot 30 november 2016. 

Adventure Store is de 
winterspecialist voor de regio
Bij Adventure Store bent u aan het juiste adres om je te wapenen tegen 
de elementen van de natuur in het najaar en de komende winter.
Of je nu gaat hardlopen, nordic-walken, mountainbiken of gaat skiën, 
we hebben de collectie en de adviezen om u op de juiste wijze te 
ondersteunen.
Met de waterdichte, winddichte en isolerende thermo kleding én 
het laagjes systeem is de basis gelegd. Dit aangevuld met de juiste  
accessoires, zoals handschoenen, petjes. Buff-sjaals, maar vooral ook 
met veilige reflecterende kleding of accessoires met led verlichting zo-
dat u goed zichtbaar bent onder alle omstandigheden. Laat de koude 
maar komen, wij zijn er klaar voor. U ook?

15-25%
Diverse aanbiedingen en  
showroommodellen OP=OP

KIJK OOK 
EENS OP

WWW.
ADVENTURE-

STORE.NL

KORTING OP=OP

KORTING OP=OP

alles 
van NIKE en ADIDAS

50%

VEILIG EN ZICHTBAAR
MET LED VERLICHTING VAN 

IN STORE NOW

alle NIKE en ADIDAS
VOETBALSCHOENEN
50% KORTING



WAARDEBON|gp

Onderhoudsbeurt voor uw 
fiets inclusief poetsen 

Nu van € 79.95 voor slechts 

€ 45.00
Maak alvast een afspraak! 

(geldig van 1 november tot 23 december 2016) 

(derailleur en elektrische fietsen 
€ 10.00 extra, excl. onderdelen)

#

kijk ook op onze internetsite
voor nieuwe en gebruikte fietsen

Speciale 
aanbiedingen op 

nieuwe fietsen

Webshop is open: 
bestel nu uw fiets 

via onze site!

FIETS
WEB
SHOP

www.henkvanrooijfietsen.nl

NIEUW!
Koga E-Tour 2017
met fluisterstille achterwiel 
motor en uitneembare accu 
in het frame

leverbaar in dames- en 
herenmodel

€ 3198.00
Nu met gratis accu upgrade naar 
500wh t.w.v. € 250.00 
(geldig t/m 12 november 2016)

ook voor latere levering te bestellen.

www.henkvanrooijfietsen.nl

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933

www.henkvanrooijfietsen.nl

FIETSEN
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