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Op de markt in Helmond

20 DECEMBER T/M 7 JANUARI
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Helmond
Opgeopend
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markt
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tot 23:00 uur

20 DECEMBER T/M 7 JANUARI
20 DECEMBER
T/M 7 JANUARI
Een gezellige en sfeervolle schaatsbaan in het centrum van Helmond
Dagelijks geopend van 10:00 tot 23:00 uur
www.schaatseninhelmond.nl

Een gezellige en sfeervolle schaatsbaan in het centrum van Helmond
Dagelijks
geopend van 10:00 tot 23:00 uur

www.schaatseninhelmond.nl

Een gezellige en sfeervolle schaatsbaan in het centrum van Helmond

Schaatsen
in Helmond 11
www.schaatseninhelmond.nl
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lifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

Tijd om gezien
te worden!
Wij helpen u graag!
Innovatieve
ideeën &
Succesvolle
projecten

Laatste
technologieën
&
mogelijkheden

Blijf
in
contact!
STEENOVENWEG 20, HELMOND
WWW.ADCOMMUNICATIE.NL
BART@ADCOMMUNICATIE.NL
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ALS STERREN
STRALEN...

...wij wensen al onze
klanten prettige feestdagen
en een

STRALEND NIEUWJAAR
Elke zondag geopend - Gratis parkeren

www.engelseweg.nl

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 50 GP
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Adventure
MTB TOURTOCHT HELMOND
2

Ride strong, get dirty and young
ZONDAG 17 DECEMBER
Vooraf aanmelden
WWW.RIDESTRONG.NL
Kosten € 5,-inclusief broodje
hamburger & consumptie
Inclusief afterparty met
muziek & Weber BBQ
Afstanden 20-45-60 km
Start & douches
Vanaf 8.00 uur bij
Sportschool Yor Action
Van Meelstraat 1a - Helmond
Finish en afterparty
Adventure Store
Kastanjehoutstraat 3,
Mierlo-Hout
O RG A N I S AT I E

SPONSOREN

ROUTE O.A. OVER
DE GULBERG

AFSTANDEN 20-45-60 KM

O RG A N I S AT I E

Kastanjehoutstraat 3, Helmond
0492-523668 www.adventurestore.nl

WEBER BBQ AFTER PARTY

Kettler fitness

Cursussen voor iedereen!
In januari starten we weer met
een heleboel nieuwe crusussen!

De nieuwe collectie Kettler thuis-train-fitness apparatuur
staat nu in de showroom bij Adventure Store. De verschillende cardio apparaten kunt u zelf vooraf uitproberen.
Zowel loopbanden, roeimachines, hometrainers, maar ook
de populaire crosstrainer staan op u te wachten voor een
proefrit. Er is voor elke budget wel wat te vinden. De Duitse
degelijkheid van Kettler is al 65 jaar een begrip. En met de
beroemde Kettler garantie aan huis komt u nooit in de problemen.Laat u voorlichten wat voor u de juiste keuze is en
overtuig uzelf.

Kijk op www.vuhelmond.nl

NU 15% korting op hele collectie

DECEMBER ACTIE

Bezoek ook onze

HELE COLLECTIE

OUTDOOR&
WINTERSPORT

Hanglamp
compleet

€299,-

Kerst
KADO
ACTIES

KLEDING

15% KORTING
Specialist in
dimbare
LED verlichting.

Vaaslamp
compleet

GADGETS BARBECUES
Weber-Boretti

€199,Ook in brons verkrijgbaar.

CampingGaz-Cobb

Aanbiedingsprijzen alleen geldig in de maand december.

Lucas Gasselstraat 4-6, Helmond • info@withagenverlichting.nl • T: 0492-525245
Montageservice • Gratis parkeren voor de deur

Van Kerkoerle
voor huis, tuin & interieur
65+ KLUSSER/
STYLIST
Bza voor timmerwerk,
schilderen en behangen.
Van RESTYLEN tot STYLING.
In woon en bedrijfsruimte,
modern of landelijk.
Tevens tuin en terras onderhoud.
Ruim 40 jaar ervaring
Info: 06-11441257

THUISTRAIN
FITNESS
hele COLLECTIE
nu minimaal

15% KORTING

15%
KORTING
LEATHERMANN
ZAKMESSEN - LAMPEN
VERREKIJKERS

• Altijd minimaal 10% met klantenkaartspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7

www.adventurestore.nl

minimaal

20% KORTING

uitgekeerd in accessoires

KOOPZONDAG
17 DECEMBER
12.00-17.00 UUR

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 31 DECEMBER 2017 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

| VANDEURSEN.COM
KLAASEN
WK 49
DL
| VANDEURSEN.COM
WK50
GP
KLAASEN

www.withagenverlichting.nl
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Engelseweg 150
5705 AJ Helmond
0492 745274
info@binnendesign.nl
www.binnendesign.nl

ONZE MERKEN
Artifort
Ay Illuminate
brandstore Baenks
Beek
brandstore Bert Plantagie
Bute
Carpet Sign
Castelijn
Catellani & Smith
De Kussenfabriek
Desso
De Ploeg
Gelderland
Ghyczy
Graypants
Harvink
Jori
Karven
Kvadrat
brandstore Label
select dealer Leolux
Licht im Raum
Metaform
Odesi
Ohmann
oneLED
Pastoe
design shop Pode
Plumen
Spectral
Spectrum
Tonone
Qliv

ma 13-18u I di t/m do 10-18u I vrij 10-21u I zat 10-17u I zon 12-17u I feestdagen 12-17u
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* De doorkomsttijden zijn een
inschatting op basis van gemiddelden van gelopen snelheden
van afgelopen jaren.

Nieuwe route en starttijd

KENNEDYMARS 2018

JOEK, organisator van de Kennedymars in Someren, maakt
bekend dat de Kennedymars in
Someren vanaf 2018 een nieuwe
route heeft. Ook start de Kennedymars op 7 juli 2018 om
20:00 uur, twee uur eerder dan
voorgaande jaren. De huidige
route van de Kennedymars is
inmiddels negen jaar oud. Onze
wandelaars gaven in meerdere
enquêtes aan graag een nieuwe route te willen lopen. Ook
staan we als organisatie open
voor een nieuwe uitdaging.
De ontwikkeling heeft niet stil
gestaan in Someren en in de
afgelopen jaren is het recreatiegebied De Heihorsten ontstaan.
Een prachtig gebied waar de
wandelaar nu van kan gaan genieten.
De starttijd van de Kennedymars
op zaterdag 7 juli 2018 wordt aangepast naar 20:00 uur. Het Rondje Someren op zondag 8 juli 2018
krijgt een vliegende start tussen
6:00 en 7:00 uur. De vroege vo-

gels kunnen om 6:00 uur starten,
mensen die liever wat later starten hebben tot 7:00 uur de tijd
om te starten. Wandelaars dienen echter wel om uiterlijk 16.00
uur binnen te zijn. Dus als men
om 7:00 uur start heeft men een
uur minder om 40 km te wandelen dan de afgelopen jaren.
De Mini Kennedymars start op
zaterdag 7 juli om 12.00 uur, een
uur eerder dus dan voorgaande
jaren.
Er zijn diverse redenen waarom
we besloten hebben de starttijd
te vervroegen. Het merendeel
van onze wandelaars heeft in enquêtes aangegeven graag eerder
te willen starten. Ook speelt mee
dat we steeds vaker te maken
krijgen met extreme hitte. Door
eerder te starten lopen wandelaars minder lang op het heetste
moment van de dag, want we
finishen om uiterlijk 16:00 uur
op zondag 8 juli 2018. Doordat
de laatste loper al om 16.00 uur
binnen is, zijn er dan nog allerlei

ZALM MET
ROOMZUURKOOL EN
WITTE WIJNSAUS

festiviteiten in het centrum van
Someren. Daarnaast verwachten
we nóg meer gezelligheid langs
de route, omdat we langer lopen
tijdens de openingstijden van de
horeca.
De nieuwe route van de
Kennedymars loopt door
de volgende dorpen*:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Start Someren: 20.00 uur
Asten: 20.30 – 21.15 uur
Ommel: 21.00 – 21.45 uur
Vlierden: 21.15 – 22.00 uur
Centrum Deurne:
21.45 – 23.30 uur
Centrum Helmond:
23.15 – 03.15 uur
Brandevoort: 23.45 – 04.45 uur
Mierlo: 00.30 – 06.00 uur
Lierop: 01.30 – 08.30 uur
Someren: 02.30 – 11.00 uur
Someren-Heide:
03.15 – 13.30 uur
Someren-Eind:
04.15 – 15.00 uur
Finish Someren:
05.00 – 16.00 uur

We lopen door een aantal ‘nieuwe’ dorpen/gemeenten t.o.v.
de route van voorgaande jaren;
Ommel, Vlierden, Deurne en
Helmond. In Deurne en Helmond lopen we in beide gevallen
door het centrum, waar we, net
als op de rest van de route, veel

gezelligheid verwachten voor de
wandelaars én toeschouwers.
Op zondag komen de wandelaars, alvorens zij de finish bereiken, nogmaals terug in het
centrum van Someren. De 60km
post is namelijk ter hoogte van
Postelplein / Sporthal De Postel.
Dit wordt een ontmoetingsplek
voor wandelaars en publiek, zoals dit voorgaande jaren ook het
geval was op de 60km post bij de
Meet & Greet in Lierop.

De posten van de Kennedymars zijn te
vinden op de volgende locaties:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Post 1: Spoor Deurne (14 km)
Post 2: Het Boerenhuis Deurne (20 km)
Post 3: Scouting Rijpelberg (25 km)
Post 4: Phileutonia Helmond (31 km)
Post 5: ’t Brandpunt (35 km)
Post 6: Sporthal De Weijer Mierlo (40 km)
Post 7: OJC Nirwana Lierop (48 km)
Post 8: De Soete Inval Someren (52 km)
Post 9: Camping De Kuilen (56 km)
Post 10: Sporthal de Postel (60 km)
Post 11: De Bunt Someren-Heide (66 km)
Post 12: Martens Someren-Heide (72 km)
Post 13: De Plattevonder Nieuwendijk (75 km)

Het is vanaf 30 november al mogelijk om je in te schrijven voor
de Kennedymars. Inschrijfgeld bedraagt t/m 1 april € 20,00 per
persoon. Voor het Rondje Someren is dit t/m 1 april € 12,50.
www.kennedymars.nl/inschrijven Na 1 april betaal je voor de
Kennedymars € 22,50 per persoon en voor het Rondje Someren
€ 15,-. De volledige nieuwe routebeschrijving en alle verdere informatie is te vinden op onze website:

WWW.KENNEDYMARS.NL/
NIEUWEROUTE

Benodigdheden
voor 4 personen

Sinds 2001 runnen Michael van Mourik en zijn vrouw

• 4 x zalmfilet
à 100 gram
• 250 gram
zuurkool
• 4 dl. kookroom
• witte wijn
• balsamicostroop
• kervel
• peper en zout

eens willen genieten, lever dan deze cheque in. Wij zijn

Renata van Mourik restaurant de Zonnewende in Nuenen.
De afgelopen jaren hebben velen kunnen genieten van
haar kookkunsten en zijn gastvrijheid. Mocht u zelf

geopend van woensdag t/m zondag vanaf 17.30 uur.

102
103
104
105
106
107
109
110
111
112
113
114
115

1. Bak de zalm in een pan met olie om en om bruin. Laat het daarna nog in de oven doorgaren op
160graden voor ongeveer 5 minuten en maak het op smaak met peper en zout.
2. Ondertussen verwarmt men de zuurkool met 1dl kookroom en laat het geheel rustig doorkoken.
3. Voor de saus doet men 3 dl kookroom met een scheut witte wijn in een pannetje en laat het geheel
doorkoken zodat het wat bind. Breng het op smaak met peper en zout.
4. Dresseer de zalm op de borden en leg de roomzuurkool op de vis. De witte wijnsaus
gaat over de zalm en de zuurkool.

EET SMAKELIJK!

101

108

Bereiding

5. Garneer het geheel met de kervel en de druppels van balsamicostroop.

Relatienr.

Park 63, Nuenen
040-2840060
www.dezonnewende.nl

Algemene voorwaarden: Minimaal 2 dagen vooraf telefonisch reserveren o.v.v. voordeelcheque; Betaling uitsluitend per pin of contant;
Deze cheque is niet inwisselbaar in combinatie met andere acties of dinercheque; Dieetwensen of uitzonderingen dienen bij de reservering te
worden doorgegeven; Het gebruik van deze bon is niet gebonden aan een maximum aantal personen.
Lopend in de maanden december en januari.
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DOOR MANDY MEEUWSEN

Sinterklaas is nog maar net het land uit óf het is
alweer tijd voor het volgende feestje: kerst.
Deze lijkt ieder jaar eerder te komen, met mensen
die de kerstboom in november al in huis plaatsen
inclusief glitterslingers, lampjes én een hoge piek
om het geheel af te maken. De eerste kerstnummers hebben daarbij ook al hun intrede gedaan
op de radio en zelfs in de supermarkt en overal op
straat is het weer feestelijk versierd met kerstbomen en lichtjes.
Als je door de supermarkt loopt word je overspoelt
met aanbiedingen en menig tijdschrift staat weer
vol met inspiratie over op welk servies je het beste
die kleurrijke salade kunt uitserveren én leuke tips
voor een ‘geslaagd kerstdiner’. Uiteraard staat er

dan ook een artikel in over hoe je het beste in vorm
kunt blijven tijdens deze dagen om vervolgens vier
pagina’s verder een recept te plaatsen met ‘’ Beste
chocoladetaart ooit’’. Misschien is het dus beter
om te starten met je dieet ná de kerst.
Het Diner
Al sinds we ons kunnen herinneren is er één activiteit die geliefd is bij de hele redactie, waarvan ik
denk dat menig lezer het met ons eens is: Het kerstdiner. Natuurlijk reserveer je dan ruim 2 maanden
van tevoren omdat je er het beste vroeg bij kunt
zijn. Elk jaar kijken we weer uit naar al het lekkers
dat op de tafel verschijnt. En als dit voorbij is, doen
we alles nog eens dunnetjes over met een luxueus
gourmet pakket inclusief bijbehorende sausjes, een
rijk assortiment salades én natuurlijk de belangrijkste toevoeging: Familie.

Dat laatste is natuurlijk waar kerst om draait, om
familie. En ondanks dat de meesten het erg bescheiden houden met de kerstdagen, denk ik dat
er ook genoeg gezinnen zijn waar meer familie van
de partij is, wat dus ook betekent dat er een kerstdiner gekookt moet worden. En natuurlijk is dit niet
zomaar een kerstdiner, nee. Dit diner wordt beter
dan alle voorgaande jaren wat dus resulteert in een
chique gedekte tafel met lekkernijen in overvloed.
Eropuit
Natuurlijk is er niets mis met een kerstdiner en is
het hartstikke gezellig om eindelijk eens de hele familie bij elkaar te hebben. Maar mocht je het dit
jaar anders willen doen, hebben wij nog wel een
aantal ideetjes.
Boek een vakantie! En dan lekker naar een zonovergoten oord om aan een parelwit strand uit te kijken
op de meest azuurblauwe zee die je ooit hebt gezien, denkend aan alle kerststress die je dit jaar niet
mee krijgt.

LAAGSTE PRIJSGARANTIE • GRATIS RESERVEREN • BREED ASSORTIMENT • DESKUNDIG ADVIES • MEER DAN 200.000 M

PLAK PVC

LANDHUISDELEN

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.
per m2 incl. btw Van 29,95 Voor

14.

95

ALLEEN BIJ VLOER HET ZELF

TRAPRENOVATIE

LANDHUISDELEN XL

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

UNIEK IN NEDERLAND

KLIK LAMINAAT
8 mm dik, 24 cm breed,
leverbaar in 12 kleuren.

14.

per m2 incl. btw Van 26,95 Voor

95

LAMEL PARKET

24 cm breed, 8 mm dik,
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare
structuur, leverbaar in 5 kleuren.

14 mm dik, 3 mm toplaag,
19 cm breed, wit geolied en
gerookt wit geolied.

NIEUW

LAMINAAT

LANDHUISDELEN XXL
per m2 incl. btw Van 21,95 Voor

9.

95

RUSTIEK EIKEN
per m2 incl. btw Van 48,95 Voor

29.

95

MASSIEF EIKEN
excl. montage, incl. btw

875.

00

RUSTIEK EIKEN
VISGRAAT
14 mm dik, 3,4 mm toplaag,
afmeting 15x75 cm, leverbaar in diverse
kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen.

42.

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.

per m2 incl. btw Van 79,95 V.A.

95
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Nu begrijpen we dat niet ieders budget dit toestaat.
Dus je kunt ook altijd kiezen voor een dagje naar
de Winter Efteling. Minder zonnig dan een vakantie maar door die besneeuwde paddenstoeltjes in
het sprookjesbos krijg je wel het échte kerstgevoel.
Mocht dit toch niet aan jou besteed zijn óf je hebt
de Efteling al te vaak gezien, dan hebben we nóg
wel een idee.
De Kerstmarkt!
Dit is nog een persoonlijke favoriet om het simpele feit dat er zóveel kerstmarkten zijn die je kunt
ontdekken!
Natuurlijk vindt de kersmarkt zijn oorsprong in
Duitsland. De sfeervolle houten kraampjes, Glühwein op iedere hoek en broodjes worst om de lekker trek te stillen: allemaal ingrediënten die bijdragen aan de typische Duitse kerstmarkt.
Maar vergeet niet dat Nederland ook hard op weg
is om de kerstmarkt populairder te maken. We kennen allemaal de kerstmarkt in Maastricht maar er
zijn dit jaar weer een aantal plaatsen aan het lijstje
toegevoegd óf markten die worden uitgebreid.
Ook ideaal om een stad eens goed te verkennen
waar je normaal niet zo snel naar toe zou gaan.
En voor degene die actief bezig wil zijn, kunnen we
ook gaan schaatsen in Helmond centrum!

7
zelf, wat is er nu beter dan al deze kerstkaarten
weer een speciaal plekje te geven in je huis wetende dat er mensen zijn die de tijd voor je hebben genomen om je een persoonlijke boodschap
te schrijven.

zonde was om de kaartjes weg te gooien. En zelf
stuurden we ze ook ieder jaar weer op: mooie kaarten versierd met glittersneeuw en een sierlijk handschrift aan de binnenkant.
Met pijn in het hart zien we hoe deze traditie langzaam vervaagt en plaatsmaakt voor een onpersoonlijke facebookpost . Nu bekennen wij zelf ook
dat we zijn overgestapt van het handgeschreven
kaartje naar de digitale variant. Gewoon omdat
met een klik je kerstboodschap is verstuurd plus
een dansende elf die het geheel leuk aankondigt.
Máár hoe leuk die elf ook kan zijn, de kans is groot
dat hij niet dezelfde tijd en aandacht heeft gekregen als de handgeschreven kaart.
Het feit dat mensen de tijd hebben genomen om
je een persoonlijke kerstwens te schrijven om deze
vervolgens op de brievenbus te doen: dát is waar
kerst om gaat, toch?

Dát is waar het uiteindelijk allemaal om gaat,
tijd maken voor elkaar en aan een ander denken.
Maar vergeet niet dat je niet op kerst hoeft te
wachten om iets goeds te doen voor een ander.
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Dus waarom vergeten we die dansende elf
niet en sturen we met z’n allen gewoon
weer ouderwets een kerstkaart mét
glitterkerstboompjes op de voorkant en een warme, handgeschreven boodschap aan de
binnenkant. Want zeg nu
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i
t
a
c
i
n
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Adcomm

De Kerstkaart
Ieder jaar weer ontvingen we tientallen kerstkaarten die we dan feestelijk ophingen aan een slinger,
die dan weer bleef hangen tot januari omdat het

GRATIS PARKEREN

M2 OP VOORRAAD • BEZORGING MOGELIJK

NIEUW
FAMOSA
KLIK PVC
LANDHUISDELEN
TE VERKRIJGEN IN
VELE KLEUREN

Kurk onderlaag voor geluids demping,
voelbare houtstructuur, 5,5 mm dik,
toplaag 0,30 mm, klasse 31, 4x vellingskant.
per m2 incl. btw. Van 39,95 Voor

27.

90

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.

e

Gevestigd in: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda,
Capelle aan den IJssel, Eindhoven en Helmond.

2 KERSTDAG
GEOPEND
12.00-17.00 UUR

adcommunicatie.nl

Groot PEELLAND
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HELMOND SPORT –
SC CAMBUUR
22/DEC/20.00 UUR
KOM NET ALS ONZE AANVALLER JORDY
100% ACHTER ONZE CLUB STAAN

Kassa’s open om 19.00 uur
of bestel online via
www.helmondsport.nl/tickets

VOLG ONS OOK OP
FACEBOOK.COM/HELMONDSPORT
EN TWITTER @HELMONDSPORT

ONZE HOOFDSPONSOREN

L I E S H O U T

H O L L A N D

Groot PEELLAND

Groot PEELLAND
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SCHOENEN

ALLE

SPORTKLEDING

15%
KORTING

BIJ ALLE
BERG- en
WANDELSCHOENEN
nu

GRATIS
FALKE TK2 SOK
t.w.v. € 20.-

GADGETS

Kerst

KADO ACTIES SINNER
HELE COLLECTIE

LEATHERMANN
ZAKMESSEN
LAMPEN
VERREKIJKERS

FALKE

OUTDOOR&
WINTERSPORT

KLEDING

XS-S

van 159.99 voor

M-XL

van 159.99 voor

99.99 129.99

Weber-Boretti
CampingGaz-Cobb

KETTLER
THUISTRAIN
FITNESS

hele COLLECTIE
nu minimaal

15% korting
• Altijd minimaal 10% met klantenkaartspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7

15%
KORTING

CRYSTAL
MATTE SKIHELM

BARBECUES

THERMO
UNDERWEAR
met
GRATIS
FALKE
MUTS

VIZIERHELM

minimaal

20% korting
uitgekeerd in accessoires

ALLE
SNOWBOOTS

15•25•50%
KORTING

KOOPZONDAG
17 DECEMBER
12.00-17.00 UUR

www.adventurestore.nl

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR
Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 31 DECEMBER 2017 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK50 GP

15%
KORTING
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Dement en toch een
goede oude dag?

‘Voor iedereen
betaalbaar’

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten.
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5).
24 uur per dag professionele begeleiding.
Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis.
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer?
Kijk op www.kbwo.nl

‘We voelen ons
bevoorrecht.’
‘Ik geef een negen!’
’Een mooiere plek
kun je niet wensen.’
‘Ma voelt zich
echt thuis.’

Groot PEELLAND
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Column
door Jos Boudewijns en Cristian de Wit
Apert Accountants en Adviseurs

ACCOUNTANT
BIJDEHAND
Cd van jou, cd van mij.
Cd van jou, cd van mij. Cd van ons allebei. Maar gekregen van mijn moeder,
van mijn moeder dus van mij. Door de dalende populariteit van de cd en de
opmars van de elpee en diensten als Spotify is deze frase van Acda en de
Munnik wellicht niet heel actueel meer, maar de strekking is duidelijk.
Om de werking van het nieuwe huwelijksvermogensrecht te illustreren, is dit
bekende refrein bovendien zeer passend.
Er gaat vanaf 1 januari 2018 wat veranderen. De huwelijken die nu nog
voltrokken worden, worden automatisch gesloten in gemeenschap van
goederen.
Vanaf 1-1-2018 wordt het anders. Alleen wat tijdens het huwelijk wordt
verkregen is gezamenlijk. Dus wat ieder heeft voor het huwelijk blijft privé.
In het geval van een scheiding, worden alleen de gezamenlijke bezittingen
en schulden dus fiftyfifty verdeeld.
Met het uitspreken van het jawoord kan het dus zomaar één van de duurste
overeenkomsten van uw leven worden gesloten
Dus: alles van vóór het huwelijk is privébezit. Dat geldt ook voor schenkingen en
erfenissen. Er zijn dan dus drie potjes (op meerhoeksverhoudingen gaan wij hier
niet in): één voor partner 1, één voor partner 2 en één gezamenlijk potje.
Om dit systeem in stand te kunnen houden, is een goede administratie echter
van buitengewoon belang. Als dit niet gebeurt, dan vloeien de vermogens in
elkaar. Bij scheiding of overlijden zijn de financiële problemen dan niet te
overzien, zeker bij samengestelde gezinnen. Dit is vooral een punt van
aandacht bij samenwonen dat daarna overgaat in een huwelijk - wat natuurlijk
zeer gebruikelijk is.
Om dit te verduidelijken, een voorbeeld. Twee partners hebben samen een huis
gekocht in de verhouding 70/30. Uiteraard is deze afspraak vastgelegd in het
samenlevingscontract. Het samenwonen bevalt goed en de man gaat op zijn
knieën. Bij een huwelijk ná 1 januari 2018 wordt de verdeling automatisch 50/50.
Het is gezamenlijk vermogen. Tenminste als er geen huwelijkse voorwaarden
worden gemaakt. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om in te zien wat de
financiële gevolgen zijn bij een onverhoopte verbreking van de relatie.
We drukken u op het hart om te zorgen voor een waterdichte en goede
administratie als u in 2018 gaat samenwonen of trouwen. Apert wil u daar
graag bij helpen. Zo voorkomt u dat de per definitie dure trouwdag,
wanneer de slingers zijn opgeruimd, nog jarenlang ingrijpende financiële
gevolgen kan hebben.
Maak goede afspraken, leg die vast en zorg dat dit goed wordt
geadministreerd!!

en dat is heel

apert

accountants en adviseurs
duidelijk onmiskenbaar
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WIN MET UW
DRIVING RANGE
GOLFBAL

UNIEKE SAMENWERKING
MET GOLF DE GULBERGEN
In de golfsport is het “not done” om een driving range golfbal mee te nemen en
ergens anders te gebruiken. Holland Casino Eindhoven en Golf de Gulbergen
gaan hier samen verandering in brengen. De nieuwe driving range golfballen van Holland Casino Eindhoven geven namelijk gratis toegang voor twee
personen tot Holland Casino in Eindhoven voor alle spelers van Golf de Gulbergen. Maar dat is niet alles. Bent u die golfer die bij het oefenen van uw
swing of afstanden de gouden bal heeft? Dan ontvangt u gratis een Exclusive
Arrangement voor vier personen in Holland Casino Eindhoven.
Over Golf de Gulbergen
Golf de Gulbergen is een prachtige 18-holes A status golfbaan. De 18-holes
combinatie van sprookjesbaan en libellenbaan omvat een uitdagende baan
boordevol hoogteverschillen en prachtige uitzichten. De 9-holes baan van de
“Old Course” is een vriendelijke baan in een volwassen groene omgeving. Met
ruim 1.100 leden is het één van de grotere golfclubs in de regio Eindhoven.
Over Holland Casino
Holland Casino brengt het spannendste spel, altijd gastvrij en betrokken. Jaarlijks bezoeken circa 5,8 miljoen gasten één van de veertien vestigingen van Holland Casino. Een uniek aanbod van spel in een veilige en betrouwbare omgeving staat centraal. Holland Casino is wereldwijd toonaangevend op het gebied
van veilig en verantwoord spelen. In samenwerking met verslavingszorg heeft
Holland Casino het Preventiebeleid Kansspelen ontwikkeld. Het kansspelaanbod van Holland Casino staat onder extern toezicht van het NMi en de Kansspelautoriteit. De speelautomaten in Holland Casino hebben gemiddeld een
uitkeringspercentage van ongeveer 92% (de wettelijke norm is 80%). Bij een
tafelspel als Roulette kan dit oplopen tot 97,3%. Meer informatie is beschikbaar op de website of volg Holland Casino Eindhoven op Facebook.

Meer info:

www.hollandcasino.nl

12

december 2017

Groot PEELLAND

stop

er is nog volop keuze in gebruikte elektrische fietsen

t
e
nu m

,
0
0
2
€ TING
KOR

per fiets (geldig t/m 23-12-2017)
Kijk op onze site of kom proefrijden in de winkel.
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En dit alles tegen concurrerende prijzen

FIETSEN

op een fiets tas, krat of mand
(geldig tm 23-12-2017)

#

Nu met bon

25% korting

overtuigd?

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
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