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Nu leuke unieke kleinmeubelen en accessoires
voor een verrassend lage prijs. Kom snel want op=op

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

Stoel “MILO” 
Met gebogen zwart metalen frame.  

Combinatie van stof Calabria en 
lederlook Tatra. In drie kleuren. 

€ 119,-

de échte
binnenhuis

adviseur

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel

Begin het nieuwe jaar uitgerust.
Nu tot € 350,- KORTING per ligplek*

2e product | meter

50%
KORTINGvraag naar de deelnemende collecties

vloeren, gordijnen en zonwering

Nieuw in ons assortiment

Het ideale kerstcadeau

colofon 
Opel Astra, 1400 Turbo Automaat, 5 drs., 2010 
Opel Mokka, 1600 Cosmo, 5 drs., 2013 
Opel Meriva, 1700 D Cosmos Automaat, 5 drs., 2010 
Opel Meriva, 1600 Cosmo Automaat, 5 drs., 2009 
Opel Corsa, 1400 Color Edition, 3 drs., 2010 
Opel Corsa, 1400 Automaat, 5 drs., 2008 
Opel Karl, 1000 Eco Flex Edition, 5 drs., 2015 
Opel Agila, 1000 Flex Cool, 5 drs., 2005 
Opel Tigra, 1400 Twin Top, 2 drs., 2004 
Audi A3, 1600 FSI, 3 drs., 2003 
V.W.UP, 1000 Move Up, 5 drs., 2013 
V.W. Golf, 1600Plus Comfortline, 5 drs., 2005 

Range Rover, 2.2 TD4 Evoque Automaat, 5 drs., 2012 
Toyota Aygo, 1000 Comfort, 5 drs., 2010 
Toyota Yaris, 1000 Idols, 5 drs., 2008 
Nissan Qashqai, 1600 Acenta, 5 drs., 2009 
Suzuki Plash, Exclusive, 5 drs., 2014 
Peugeot 207, 1600 Cabrio, 2 drs., 2007 
Peugeot 206, 1600 Cabrio Quicksilver, 2 drs., 2006 
Renault Scenic, 1600 Automaat, 5 drs., 2001 
Renault Megane, 1500 D Dynamic, 5 drs., 2006 
Honda Jazz, 1200 Cool, 5 drs., 2006 
Seat Ibiza, 1400 Stylance Automaat, 3 drs., 2006 
Citroën C2, 1100 Furio, 3 drs., 2009 
Citroën C3, 1400, 5 drs., 2005 

Randweg 15a 
5711 DJ Someren
Tel. 0493 - 49 43 51
www.autobedrijf-wimjaspers.nl

Wij wensen u prettige feestdagen en de beste wensen voor 2017!

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 
E-mail info@grootpeelland.nl
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

In- en verkoop van gebruikte kwaliteits-
meubelen voor een betaalbare prijs.

Onderscheidend in prijs en kwaliteit!
Bezoek onze winkel en overtuig uzelf

Diverse senioren 
bankstellen en 

sta-op fauteuils 
op voorraad

Mierloseweg 321, Helmond
TEL. 06-12655003 

WWW.TWEEDEZITENZO.NL

2E KERSTDAG 
GEOPEND 
12.00-17.00 UUR

Helmond – Aan de Mierloseweg 321 in 
Mierlo-Hout Helmond heeft Tweede  
Zit & Zo zijn showroom helemaal in 
kerstsfeer omgetoverd. 

Diverse stijlen
Tweede Zit & Zo is een vertrouwd adres 
van liefhebbers van vintage, design, van 
moderne en klassieke gebruikte meu-
bels. Het aanbod wisselt bijna dagelijks. 
Elke keer als je de winkel binnenloopt zie 
je wel weer iets nieuws. Omdat Ger Ver-
leisdonk de meubels zelf inkoopt, weet 
je zeker dat je producten van kwaliteit 
koopt. En juist dat maakt het verschil tus-
sen Tweede Zit en Zo en andere winkels 
in gebruikte meubelen. Zelfs topmerken 
zoals Artifort, Leolux, Jori, Rolf  Benz en 
Montel vind je bij Ger in het assortiment. 
Kijk maar eens op www.tweedezitenzo.nl 
en overtuig jezelf.

Senioren meubelen
Tweede Zit & Zo heeft op dit moment 
een grote collectie senioren meubelen. 
Zowel bankstellen als sta-op fauteuils 
als relax fauteuils, in diverse kleuren en 
uitvoeringen van vele bekende merken. 
Allemaal zo goed als nieuw en gratis bij u 
thuis bezorgd in Helmond en omgeving.

Duurzaam
Bij Tweede Zit & Zo zijn alle meubels van 
goede kwaliteit. Ze hebben immers een 
periode van gebruik doorstaan. Twee-
dehands meubelen zijn niet alleen beter 
voor het milieu, maar ook voor je porte-
monnee. Je bent van harte welkom tij-
dens de kerstshow.

Op 2e kerstdag zijn ze geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur. 
Tot ziens Tweede Zit & Zo.

Kerstshow bij Tweede Zit & Zo



Rond kerst hebben we allemaal 
net wat meer aandacht voor 
onze presentatie. We staan er 
met Kerst en Oud op Nieuw als 
het ware op zijn Paasbest bij. 
Een nieuwe look vergt ook een 
fris kapsel. Je wilt immers niet 
oubollig het nieuwe jaar in. Laat 
maar komen die 365 x 2017.

Een beetje extra aandacht voor 
je kapsel doet zowel vrouwen als 
mannen goed. 
Dames en meiden: Kijk eens naar 
de catwalks en je ziet dat elk mo-
del een ander kapsel heeft. Geen 
uniformiteit, maar diversiteit. 

De lengtes variëren van lang tot 
halfkort tot superkort. Dus draag 
de lengte die jij zelf prefereert. 
De looks variëren van natuurlijk 
vallend tot superchic. Het aller-
belangrijkste is om de haarstijl te 
kiezen die het beste bij je eigen 
gezichtsvorm, gelaatstrekken en 
persoonlijkheid past. 
Wil jij onderhand ook eens we-
ten welk kapsel echt het beste 
bij je ‘koppie’ staat? Bezoek dan 
serieus een goede kapper die zich 
regelmatig laat bijscholen. Die 
kijkt naar je vorm, wat voor type 
je bent, hoe je haar valt. 
Een goed geknipt model scheelt 
je zelfs tijd in de ochtend. Immers 

al dat omslachtige geföhn staat 
je al lang tegen. Maak het jezelf 
dagelijks makkelijk door eens in 
de zoveel weken een goede salon 
te kiezen. 

Kleurige winter?
De winter is het seizoen van wei-
nig kleur. Maar is dat wel zo? In 
kapsels zien we dan juist talloze 
warme tinten. De herfsttinten 
mogen zeker nog tot in het voor-
jaar. Of ben jij een grijze muis? 
Dan is verven niet aan jou be-
steed. Of wil je juist helemaal Nu 
zijn met een grijs geverfd koppie? 
Grijs is niet alleen aan ouderen 

besteed, de kristaltinten die nei-
gen naar blauw staan zeker bij 
korte kapsels heel modern. 
Trendy is, je zult het vast al gezien 
hebben, dat kapsels meerdere 
tinten hebben en de kleur daalt 
als het ware. Bijvoorbeeld boven-
op mahoniebruin en onderaan 
eerder karamel of amber geverfd. 
Dat maakt een kapsel speelser. 
Bovendien is een uitgroei daarbij 
minder storend dan als je je haar 
in één tint zou verven. 

Ook helemaal winter 2016/2017 
zijn laagjes 
Bij kort en lang! Bij kort haar zie 
je dan dat de onderste laag een 

andere tint krijgt. Mits goed ge-
daan, is het verre van ordinair. 
Kijk naar de gemiddelde tiener 
en deze meiden hebben alle-
maal lang haar. Beetje saai als 
ze het gewoon steil dragen en er 
niets mee doen. Juist aan hen de 
tip om te durven! Een kapsel in 
laagjes leeft meer. Helemaal van 
nu. Draai een losse vlecht, waar 
sprietjes uit steken. Of leg voor de 
nacht enkele vlechten in je lange 
haar, haal het in de ochtend los 
en spray de krul vast met haarlak. 

Heb je van nature glad haar? 
Een laagjeskapsel zorgt direct al 
voor natuurlijke beweging in je 
haar. Een lastige lok? Of juist een 
bewuste lok gecreëerd? Voor-
heen werkten we speldjes weg 
maar nu mogen zelfs de speldjes 
gezien worden. 
Trendy is het ook om een dui-
delijke pony te dragen. Geen 
mislukte pluk haar die je opzij 
duwt, maar een overduidelijke 
pony. Het is één van de sterkste 
statement trends van het sei-
zoen: Durf je gezicht te laten zien. 
Combineer het met een donkere 
lippenstift en een vette mascara. 
Je straalt deze kerst en nog weken 
erna. 

Zo natuurlijk mogelijk
Wat je ook kiest, de trend is niet 
te strak gestyled, letterlijk en fi-
guurlijk dus niét bewerkt met 
een stijltang maar wél degelijk 
bewust gestyled. Dus geen kap-
pershoofd en niet te symme-
trisch, echter juist wel een vrij 
losse vlecht, een pony die net 
niet te recht is geknipt of in laag-
jes geknipt haar dat soepel om je 
hals valt. Zo natuurlijk mogelijk. 
Losse, natuurlijke krullen zijn 
hip.  Je hoofd beweegt de hele 
dag, dus dan is het vreemd als 
je kapsel strak geföhnd en vol  
haarlak zit. 

Tot voor kort gingen mannen met haar vaak alleen 
functioneel naar de kapper, want ach die plukken voor 
hun ogen en in hun nek zijn ook niet zo fris. Mannen 
kregen door dat een kapsel kan uitdragen over hoe zij 
zijn; saai of stoer, zakelijk of jongensachtig. Bij de dames 
is het credo het haar losjes en zo natuurlijk mogelijk te 
dragen, bij de mannen geldt juist dat de kapsels vrij kort 
zijn sen strakke belijningen hebben. Wat overeenkomt 
is dat een duidelijke pony zichtbaar is. Een hangende, 
goed geknipte lok over het voorhoofd is zelfs sexy 
Is het je opgevallen? De jongeren laten die glim-
mende gelhoofden en stekels gelukkig ook steeds 
vaker achterwege, die wekken afschuw op.  
Trendy jongeren steken zelfs hun vaders aan om een 
goede salon te bezoeken. Het werd tijd ook!

Goed voorbeeld doet volgen
De laatste jaren durven jongens en mannen ook meer 
over te laten aan hun kapper. Hun voorbeelden op voet-
balvelden, in series en in modeblogs staan er immers 
ook goed gekleed en keurig gekapt op. Denk aan David 
Beckham, Will Smith, Christiano Ronaldo, Mark Ronson 
of Adam Maher. Allen hebben korte zijkanten en weinig 
nekhaar. 

Waarbij geen voorbeeld genomen moet worden aan Jo-
han Derksen en Maarten van Rossem.

Niet vies van aandacht
En… mannen en jongens houden wel van aandacht voor 
hen. Al zullen ze dat niet snel toegeven! Gemiddeld gaan 
jongeren mannen zelfs vaker naar de kapper dan vrou-
wen. 
Niet voor niets zijn de barbershops drukbezocht voor een 
knip- of scheerbeurt. Een goede herensalon weet precies 
welke haarsoort geknipt, gesneden of geschoren moet 
worden. En dat maakt nogal een verschil! Een goede 
schnitte is 1, goede versteviging is 2 en een mooie glan-
zende olie is 3. 
Het credo voor mannen is dat het niet meer alleen draait 
om geknipt haar, maar vooral om een verzorgd hoofd! 
Dus geen wenkbrauwen van 3 cm hoogte, al helemaal 
geen doorlopende wenkbrauwen en geen baard die door-
groeit tot midden op je wang of halverwege je hals of een 
kapsel a la Jeroen Pauw. Oorhaar mag, maar wel heel kort. 
Een baard kan wel degelijk en is niet alleen besteed aan 
ouwe heren, maar hoort wel getrimd te zijn. 

Scheiding
Mannen met haar zijn allemaal toe aan een scheiding. 
Ook als je nog een partner hebt zeggen we er maar grap-
pig achteraan. Geen middenscheiding a la jaren tachtig, 
maar een strakke zijscheiding staat de meesten wel. Be-
halve bij flinke krullenbollen. 
Die scheiding kun je namelijk nonchalant dragen of nu 

aan de kerstdis strak gekamd boven je kersttrui. De zij-
kanten zijn boven het oor geknipt, of juist onder het oor 
lang gelaten. 
Kalend? Geen probleem. Menig man staat het goed. Bij 
hen volstaat een regelmatige scheerbeurt zodat ook bij 
hen geldt dat ze er verzorgd uit zien. 

Voor allemaal geldt: Zo lang het er maar fris uit ziet, zit 
je al op de goede weg.  Dus mannen: kappers heten je 
welkom om je net wat leuker de deur uit te laten gaan. 

Een goed verzorgd mannelijk hoofd

Mannen zijn allemaal toe aan een scheiding

Zo natuurlijk mogelijk
Geen kappershoofd, wél gestyled

Wist u dat in 2017-2018 meer 
dan de helft van de inwoners 
van Nederland 50PLUS is? Een 
enorme doelgroep.
 
Voor het 3e jaar organiseren wij 
in Helmond-Peelland (een ver-
zorgingsgebied van meer dan 
235.000 inwoners) een 50PLUS 
Lifestyle-Consumentenbeurs 
(24-25-26 maart 2017).
Vorig jaar hadden we 105 
standhouders en plm. 5000 be-
zoekers.
 
Samenwerking!
We zijn o.a. een samenwerking 
aangegaan met KBO Brabant/
Kring Helmond, PVGE, De 
Zonnebloem, Volksuniversiteit 
en diverse welzijnsorganisaties, 
met een flinke achterban.
 
Speciale ophaalroutes.
EMA Busreizen gaat speciale 
routes rijden in de regio om be-
zoekers op te halen.
 
Communicatie voor de beurs 
vanaf 1-1-2017 via: Weekkrant 
De Loop (39.500 ex.) print/
digitaal, editie Groot Peelland 
(90.000 ex.) print/digitaal, col-
lega Weekbladen in de regio, 

Social Media kanalen De Loop, 
Newsroom www.helmondnu.
nl, Omroep Helmond, Omroep 
Brabant, Radio Kontakt, Radio 
Siris etc. etc.
 
Hoogste doeltreffendheid!
Wist u trouwens dat consu-
menten beurzen de hoogste 
doeltreffendheid hebben in 
verhouding tot het geïnves-
teerde budget. Een beurs biedt 
dan ook meer dan andere mar-
keting instrumenten. De meer-
waarde van het fysieke contact 
met de doelgroep, de sfeer en 
de totale beleving worden po-
sitief geprikkeld.
Wij nodigen u van harte uit om 
als standhouder in te schrijven 
voor dit evenement.
 
Zie voor info over deze beurs 
www.50pluspeelland.nl
 
Kijk voor de Bedrijven voor Be-
drijven NETWERKbeurs 2017 
op www.bbhp.nl
 
Team 50PLUS Lifestyle-Consu-
mentenbeurs Helmond-Peel-
land 2017.
Locatie: Industrieterrein Hel-
mond in het hart van Peelland.

50PLUS Lifestyle-
Consumentenbeurs 
HELMOND-PEELLAND, 
24-25-26 maart 2017





Boodschappenkarretjes volgeladen, kerstcadeautjes ingepakt, het 
gedoe van kerstboom zetten is alweer even geleden, tafelkleed ge-
streken voor de kerstdis, luxe kandelaar en servies klaar gezet en 
ook het huis ziet er een stuk warmer uit met al die lampjes en kaar-
sen en versieringen. Je kunt er niet om heen; het is bijna Kerstmis. 
Allemaal mooi en aardig maar wat is Kerst nu eigenlijk? Waneer 
is die traditie van Kerst vieren ontstaan? En hoe maak je het voor 
iedereen leuk?

De katholieken gebruiken de term Kerstmis, terwijl protestanten 
veelal spreken van kerst. Met Kerstmis wordt door christenen de ge-
boorte van Jezus Christus gevierd. De evangeliën van Lucas en Mat-
teüs beschrijven de geboorte van Jezus in Bethlehem. Het kerstfeest 
wordt in de westers-christelijke wereld  gevierd op  25 december. 
Ook hier zijn nog in alle kerken speciale vieringen op de avond er-
voor (kerstavond, middernachtsmis). We weten het: in West-Euro-
pa wordt 25 december als eerste kerstdag en 26 december als tweede 
kerstdag beschouwd. Dat is geen nieuws. Maar wist je wanneer men 
kerst is gaan vieren?

Hoewel Pasen theologisch gezien veel belangrijker is, wordt bui-
ten de Liturgie het kerstfeest in het Westen veel nadrukkelijker 
gevierd. Het woord ‘kerstmis’ is komt van ‘Christus-mis’ en be-
staat uit de twee woorden ‘kerst’ en ‘mis’. Mis is het woord voor 
geloofsviering in de kerk. Doordat er vaak zo’n mis was op zon- 
en feestdagen kreeg het ook de betekenis van feestdag. Kerstmis 
is dan kerstfeestdag.

Jezus Christus is volgens christenen geboren rond het jaar nul, 
maar pas rond 400 is men het kerstfeest gaan vieren! Ze vierden 
het feest rond dezelfde tijd als de volkeren van Europa al jaren 
het midwinterfeest of zonnewendefeest vierden. Kerstmis is 
rond de kortste dag  van het jaar, bij ons is dat op 21 december. 
Er werd nu niet de terugkomst van het licht gevierd, maar ook de 
geboorte van Jezus. Zo vieren de joden op de 25e van de maand 
december hun Chanoekafeest, waarbij acht dagen lang elke dag 
een lichtje meer aangestoken wordt. Door het kerstfeest op de 
datum van het midwinterfeest en Chanoeka te zetten, kregen 
die volken de kans aan hun gewoontes vast te houden. De in-
houd van het feest werd wel veranderd: Het is dus niet vreemd 
dat de kerk koos voor 25 december als de geboortedag van Jezus, 
de ware zon, het licht der wereld. Volgens sommige geleerden 
en gelovigen was zijn echte geboortedag ergens rond 6 januari.  
De geboorte van Jezus Christus wordt ook wel gezien als de dag 
waarop je extra stil staat om goed te zijn voor de mensen om je heen.  
Of je nou gelooft of niet gelooft, een ander geloof aanhangt of 
sowieso weinig op hebt met Jezus Christus, dan nog zal iedereen 
het er over  eens zijn dat het goed is om enkele dagen per jaar stil 
te staan bij Goed Doen. Dat is de onderliggende boodschap van 
ieders geloof. Geloof in die traditie.

De gasten maken zich op en trekken hun mooiste kleren aan. Met 
kerst is tafelen iets meer dan gewoon eten. Zeker met Kerst pak je 
culinair uit. Het menu zorgt voor heel wat hoofdbrekens. Tja daar 
zijn boeken over vol geschreven, zelfs speciale tv-zenders voor opge-
richt en ook Google doet wonderen. Het motto is: Laat je inspireren 

en voeg een snufje eigen inbreng toe. Bezoek je slagerij voor echt 
goed vlees of je vishandel voor echt verse vis. De groenteboer geeft 
je vast wat tips voor een bijzonder en toch eenvoudig bijgerecht. Een 
goede voorbereiding is het halve werk. Pak eens uit en vooral: durf. 
Samen koken is juist met kerst extra leuk. 

Weinig creatief in de keuken? Dan zit er weinig anders op dan je 
gasten te laten gourmetten. Kom dan niet aanzetten met frikadel-
len voor de kinderen want die eten ze op andere momenten ook al. 
Van ijs als dessert smult jong en oud, maar het scala aan desserts is 
enorm. Verras je gasten eens. Of nog leuker; laat hen voor het des-
sert zorgen dan word je als gastvrouw of gastheer zelf ook verrast.

Laat je het kerstmaal liever over aan een echte kok? Die staan te 
popelen in hun restaurants om feestelijk uit te mogen pakken voor 
je. Tijdig reserveren is het credo. 

Alleen tafelen?
Kerstmis is een tijd van samenzijn, zo wordt gepropageerd. Elke re-
clamefolder en tijdschrift puilt uit van blije gezinnetjes. Gezelligheid 
troef. Hoewel? Wist je dat in 36% van de huizen in Nederland men al-
leen woont? Dat is ruim 1 op de 3 mensen. Deze mensen hebben dus 
niet automatisch hun tafel vol zitten met Kerstmis. Een deel van hen 
zal zelf mensen uitnodigen maar als u wel een gezin hebt, nodig dan 
ook eens mensen uit die alleen wonen. Dat kan uiteraard een ouder 
of broer zijn, maar ook die lieve buurvrouw die je toch al regelmatig 
spreekt, je oom Harrie die twee jaar geleden zijn vrouw verloor, of tante 
Thea die geen kinderen heeft maar wel altijd heerlijke verhalen vertelt.  
Geen zin in hen aan je kerstdis of alle stoelen aan de tafel al bezet? 
Plan dan eens een bezoekje bij hen in of organiseer eens een ouder-
wetse spelletjesmiddag of een winterwandeling in de mooie Peel. 
Misschien ben je helemaal geen familiemens en ben je blij dat je je 
kunt onderdompelen in een saunacomplex. Reserveer dan op tijd, 
want je bent niet de enige die het huis mijdt. Die auto- en meu-
belboulevard is na kerst ook nog steeds blij met je bezoek hoor 
en je krijgt dan gegarandeerd meer aandacht van de verkoper.  
Hoe je je dagen ook doorbrengt, geef ze een feestelijk tintje. Met een 
strikje erom. 

Aán tafel!  

UITNODIGING
Ondernemers! Kom op de kof-
fie! Op wo. 5 en do. 6 april 2017. 
GRATIS koffie voor alle stand-
houders en bezoekers, m.m.v. 
Van Tienen Drankautomaten 
BV. Ondernemers: Actie, geeft 
reactie! Niks doen, is geen op-
tie! Doe mee, denk mee!

Waarom deelnemen of 
bezoeken? 
Elke LOKALE MKB-er heeft ge-
middeld 10-20 DIRECTE con-
currenten in zijn omgeving. Als 
de LOKALE MKB-er volop 'net-
werkt', dan zal je zien dat hij/

zij opdrachten GEGUND krijgt 
vanuit dit (nieuwe) netwerk. 
Dus neem daarom deel aan 
of bezoek deze grootste NET-
WERKBEURS in de regio met 
meer dan 150 ondernemers en 
2000 ZAKELIJKE bezoekers.

Diverse activiteiten!
Samen genereren we veel be-
zoek, u nodigt immers ook uw 
eigen bestaande netwerk uit om 
deze netwerkbeurs te bezoeken. 
Maar wij als organisatie zul-
len extra ontmoetingsmomen-
ten organiseren en ons dus 

inspannen om veel bezoek te  
genereren.

Er worden naast diverse 
activiteiten o.a. ook 
georganiseerd: 
Speeddate-sessies. Editie Onder-
nemerscafe op woensdagavond. 
Seminars op de beursvloer. 
Starters- en Banen-evenement 
m.m.v. Senzer. Lancering Senzer 
Award. Veel aandacht via social 
media voor en tijdens de beurs-
dagen m.m.v. Communiteers 
Helmond, enz. 
Communicatie voor de beurs 

vanaf 1-1-2017 via: Weekkrant De 
Loop (39.500 ex.) print/digitaal, 
editie Groot Peelland (90.000 
ex.) print/digitaal, collega Week-
bladen in de regio, Social Media 
kanalen De Loop en Commu-
niteers Helmond, Newsroom 
www.helmondnu.nl, Omroep 
Helmond, Omroep Brabant, Ra-
dio Kontakt, Radio Siris etc. etc.

Hoogste doeltreffendheid!
Wist u trouwens dat netwerk-
beurzen de hoogste doeltref-
fendheid hebben in verhouding 
tot het geïnvesteerde budget. 

Een beurs biedt dan ook meer 
dan andere marketing instru-
menten. De meerwaarde van 
het fysieke contact met de doel-
groep, de sfeer en de totale bele-
ving worden positief geprikkeld. 
Van harte uitgenodigd als stand-
houders of als bezoeker. Bezoek 
onze website voor meer info en 
inschrijven: 
www.bbhp.nl 

7e Bedrijven voor Bedrijven NETWERKbeurs Helmond-Peelland e.o.
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Waardebon
25%

KorTInG
oP aLLe MUTSen 

& SJaaLS Van

Men - WoMan - KIdS
*Bij inlevering van deze bon. 

Geldig t/m 31 december 2016. 
Niet i.c.m. overige acties!

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 
Kortingen nooit i.c.m. andere acties. Actie geldig tot 31 december 2016. 

coLLecTIe 2017

SKI 
KLedInG
nu 20%
korting

ski
pulley’s 
& sokken

Adventure Store, de sport  
& outdoor winkel met  

1500 m2 vol met winteracties!
Nu alle ski kleding uit de nieuwe collectie 20% korting. 

Daarnaast vele acties met ski pulley’s,  
wintersokken en boots.

Ook een grote collectie met schaatsen, slede’s en 
 outdoor thermo kleding op voorraad.

Voor de mensen die liever binnen sporten is er een 
spectaculair inruil korting mogelijk bij aankoop van 

een Kettler fitness apparaat.

✁

 nu 20%
inruilkorting

nIeUWe coLLecTIe 2017

tHuiS trAiN fitNeSS

ADVIES 120.- 79.99

sinner 
Combi 
pakket 

In Wit en zwart, 
diverse maten

met skihelm 
Pincher en 
skibril runner

Wintersportkleding

Snowboots

Schaatsen en sledes

Wintersportkleding kids

Skihelmen en brillen

•  Altijd 10% met  klantenkaartspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige  

 bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

Kijk ook eens op onze 
website en webshop 

www.adventurestore.nl
bestellen kan 24/7

v.a. 14.99

2 pack v.a. 9.99



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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IJS

26.958.95 9.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btw per m2  incl. btw

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
ALMERE Markerkant 11-34, 1316 AH  Almere-Stad (naast Mega-Praxis) AMSTERDAM Spaklerweg 44b, 1096 BA  Amsterdam ARNHEM Venlosingel 17, Woonboulevard Arnhem 
BREDA Kruisvoort 70, Woonboulevard Breda, tegenover de IKEA, naast Grando CAPELLE AAN DEN IJSSEL Lylantse Baan 3, Woonboulevard Capelle XL 
EINDHOVEN Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade HELMOND Engelseweg 223b, Helmond
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LAAGSTE 
PRIJSGARANTIE

GRATIS 
RESERVEREN

BREED 
ASSORTIMENT

DESKUNDIG 
ADVIES

MEER DAN 
200.000 M2 

OP VOORRAAD
BEZORGING
MOGELIJK

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

2E KERSTDAG
GEOPEND 

12.00-17.00 UUR

v.a. 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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IJS

9.9532.9510.95
per m2  incl. btwper m2  incl. btwper m2  incl. btw

7 mm dik, klasse 31, v-groef, 
leverbaar in 10 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

EM
PR

IJS 17.95
per m2  incl. btw

PVC VLOER 
LANDHUISDELEN LAMINAAT 

LAMINAAT XL 

klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 
structuur, leverbaar in 20 kleuren. 
Van 29.95 Nu voor

ME
ENE

EM
PR

IJS 17.
per m2  incl. btw
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Niet i.c.m. overige acties!

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 
Kortingen nooit i.c.m. andere acties. Actie geldig tot 31 december 2016. 
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& outdoor winkel met  
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Nu alle ski kleding uit de nieuwe collectie 20% korting. 

Daarnaast vele acties met ski pulley’s,  
wintersokken en boots.

Ook een grote collectie met schaatsen, slede’s en 
 outdoor thermo kleding op voorraad.

Voor de mensen die liever binnen sporten is er een 
spectaculair inruil korting mogelijk bij aankoop van 

een Kettler fitness apparaat.

✁
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tHuiS trAiN fitNeSS

ADVIES 120.- 79.99

sinner 
Combi 
pakket 

In Wit en zwart, 
diverse maten

met skihelm 
Pincher en 
skibril runner

Wintersportkleding

Snowboots

Schaatsen en sledes

Wintersportkleding kids

Skihelmen en brillen

•  Altijd 10% met  klantenkaartspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige  

 bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

Kijk ook eens op onze 
website en webshop 

www.adventurestore.nl
bestellen kan 24/7

v.a. 14.99

2 pack v.a. 9.99



FIETSEN

#

www.henkvanrooijfietsen.nl

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933

www.henkvanrooijfietsen.nl
O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

waardebon|GP

WIJ DANKEN U 
VOOR HET VERTROUWEN IN 

2016

Wij zijn er even een 

weekje tussenuit maar staan vanaf 

3 januari weer voor u klaar.

Zaterdag 24 december open tot 16.00 uur

Onderhoudsbeurt voor uw
fiets inclusief poetsen

Nu van € 79.95 voor slechts

€ 45.-
Maak alvast een afspraak!

(Geldig tot en met 24 februari 2017)
(derailleur en elektrische fietsen € 10.- extra, 

excl. onderdelen)
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