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Neem dan contact met 
ons op via: 

bezorging@deloop.eu of 
bel: 0492-845 350.
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Voor iedereen die  
carnaval viert...

Op de Engelseweg in Helmond kun je heel veel toeters en 
bellen kopen voor de carnaval. En omdat er eigenlijk altijd 
wel wat te vieren valt, is het hier het hele jaar door feest. 

Mochten we je ergens mee kunnen helpen,  
laat het ons dan gerust weten. 

Bovendien deskundige medewerkers, géén tijd verliezen 
met het zoeken naar een parkeerplek en gratis parkeren 

voor de deur van de winkel. 
De Engelseweg, de plek waar je urenlang zorgeloos 
kunt shoppen bij meer dan 50 winkels of genieten 

van een lekkere lunch. 
 

En zoekt u iets voor de kater?
Ook daar hebben ze iets voor!

.... en natuurlijk ook voor iedereen .. en natuurlijk ook voor iedereen .. en natuurlijk ook voor iedereen 
die geen carnaval viert.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.H E L M O N DShopping.H E L M O N D
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COLOFON 
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
www.helmondnu.nl

Uitgever
Adcommunicatie
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20
5708 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)

Redactie
Mandy Meeuwsen

o.a. Shutterstock

Opmaak
KlaasenVandeursen 
Communicatie
www.klaasenvandeursen.com

Aan de inhoud van Groot Peelland 
is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend.  De uitgever zal 
geen aansprakelijkheid aanvaarden.

2E

ARTIKEL 

50%
KORTING*

EIGENTIJDS WONEN

WINTERSALE 

LAATSTE KANS!!

ARTIKEL

LAATSTE KANS!!

KORTINGEN

op de meest 

duurzame producten

zoals diverse bedden, 

matrassen, kussens 

en dekbedden*

Toe aan een nieuw bed? 

Kom dan nu naar Stijl en Co 

en sla je slag!

Door onze ruime keuze aan

matrassen en bedden hebben 

wij altijd uw ideale bed.

Elke zondag open van 12-17 uur

Engelseweg 212, Helmond

Tel. 0492-475624

www.stijlenco.nl

www.covetex.nl

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden
De korting is niet geldig i.c.m.
andere acties | De aanbiedingen zijn
geldig tot en met 24 februari 2019.

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD

ZONNIGE PERZIK 

THE ALOE VERA COMPANY

FRISSE CRANBERRY EN APPEL FOREVER ALOE VERA GEL

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken 
van Forever! Nog natuurlijker, rijk aan vitamine C 
en zonder conserveermiddelen. Een ideale 
aanvulling op een gezond voedingspatroon!

• Pure aloë vera gel
• Rijk aan vitamine C
• Zonder conserveermiddelen
• Glutenvrij
• Natuurlijke smaak
• 100% recyclebare verpakking
• Heerlijk fris 

FOREVER ALOE VERA GEL
Stel je eens voor dat je op een aloë vera plantage staat, 
het blad van een aloë plant opensnijdt en de gel direct 
kunt proeven. Onze suikervrije Forever Aloe Vera Gel 
met 99,7% pure gel komt heel dicht in de buurt! Het is 
niet voor niets het eerste product dat een certificaat 
ontving van het International Aloe Science Council 
(IASC) voor de puurheid en kwaliteit. Geniet van de 
natuurlijke smaak van onverdunde gel en profiteer 
van alle waardevolle eigenschappen van aloë vera en 
vitamine C. Precies zoals de natuur het heeft bedoeld. 

FRISSE CRANBERRY EN APPEL
Forever Aloe Berry Nectar. De frisse smaak van cranberry 
en appel geeft aloë een fruitige twist! Forever.

ZONNIGE PERZIK
Forever Aloe Peaches! De zonnige smaak van perzik 
bezorgt je direct een zomers gevoel. Forever Aloe 
Peaches bevat 84,3% pure aloë vera gel uit het 
binnenblad van de plant en is rijk aan vitamine C. 

THE ALOE VERA COMPANY
Forever gaat voor pure producten. Alle aloë vera 
gel is afkomstig van eigen plantages in Texas en 
de Dominicaanse Republiek. Om de kwaliteit te 
waarborgen wordt de gel na de oogst direct verwerkt 
en verpakt in verpakkingen die zijn gemaakt van 100% 
recyclebaar materiaal. Forever houdt altijd controle over 
het complete productieproces: From plant, to product, 
to you!

BUSINESS     OWNER

Voor meer 
informatie bel
Lenie Klaasen
06-52716622
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SALE
KORTINGEN VAN
30%40%

50%60%70%

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. 
BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

ZONDAG 24 FEBRUARI 
GEOPEND 12.00-17.00 uur 

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

LAMINAAT • KUNSTSTOF VLOEREN 
LAMEL PARKET • RUSTIEK EIKEN 

PVC VLOEREN • PLINTEN • VISGRAAT VLOEREN
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Overgewicht
EN DAN?

 
Met nieuwjaar nemen veel mensen voor toch echt te gaan afvallen. Gezonder eten en vaker 
sporten is prima, maar om overgewicht als maatschappelijk probleem te bestrijden is méér 

nodig. Inmiddels is ongeveer de helft van de  Nederlanders te dik. Alle overheidscampagnes, 
voedingsadviezen en diëten ten spijt, we worden alleen maar dikker Mensen met overgewicht worden 
vaker  gestigmatiseerd en uit onderzoek komt ook naar voren dat overgewicht zelfs een  rol kan spelen 
in het salaris dat iemand verdient. Nu de vraag; komt overgewicht door teveel te eten, of is overgewicht 

een gevolg  van het eten van de verkeerde dingen? Eigenlijk beide.

DE CIJFERS
Wereldwijd wordt overgewicht een 
steeds groter probleem, de wereld-
bevolking groeit letterlijk uit haar 
jasje. Inmiddels heeft 1 op de 3 
volwassenen, wereldwijd overge-
wicht. Dit komt neer op ongeveer 
1.500.000.000 mensen. In Neder-
land heeft ruim 50% van de be-
volking overgewicht en heeft ruim 
10% van de Nederlanders te maken 
met ernstig overgewicht. Ernstig 
overgewicht wordt ook wel obesitas 
genoemd.. Er is onderzoek gedaan 
naar de kosten van al onze zwaar-
lijvigheid. Hoewel je niet de vinger 
op de zere plek kunt leggen, kan ge-
steld worden dat ongeveer 50% van 
de Nederlandse zorgkosten, welke 
jaarlijks in totaal meer dan € 90 
miljard bedragen, gerelateerd kun-
nen worden aan de gevolgen van 
een ongezonde levensstijl. 

DE RISICO’S 
De kosten van overgewicht zijn voor 
de samenleving dus enorm hoog. 
Voor de persoon in kwestie zijn de 
kosten qua gezondheidsverlies ook 
enorm hoog.
Als je overgewicht hebt, dan loop je 
een verhoogd risico op allerlei ern-
stige ziekten. Hierbij kun je denken 
aan diabetes type 2, hoge bloeddruk, 
hart- en vaatziekten en kanker. Maar 
je kunt ook denken aan gewrichten 
die eerder slijten, zoals de knieën of 
je heupen. Veel mensen met overge-
wicht hebben ook diabetes type 2. 
Diabetes type 2 kan je leven met een 
flink aantal jaren verkorten.

DE OORZAKEN
Een positieve energiebalans leidt 
tot overgewicht. Een positieve ener-
giebalans wil zeggen dat je dage-
lijks meer calorieën, eten dus, tot je 
neemt dan dat je omzet in energie. 
Ieder pondje komt door het mondje 
is een oud gezegde. Vooral suiker-
rijke voeding en geraffineerde kool-
hydraten dragen sterk bij aan over-
gewicht. Verder speelt mee dat onze 
leefomstandigheden zijn veranderd 
maar ons genetisch pakket is het-
zelfde gebleven. We houden van vet 
en suiker omdat we het in vroeger 
tijden hard nodig hadden. We bewe-
gen alleen als het nodig is, omdat 
we in de oertijd onze energie moes-
ten sparen. In een samenleving van 
overvloed leiden die oerneigingen 
tot overgewicht. Dat pak je niet aan 
door mensen aan te sporen gezonder 
te gaan leven. Natuurlijk, het is leuk 
te weten dat je afvalt als je de verwar-
ming iets lager zet, dat je dik wordt 
van slaaptekort of dat een ei bij het 
ontbijt ervoor zorgt dat je later op de 
dag minder eet, maar die informa-
tie beslaat slechts een deel van het 
probleem.

Overgewicht ontstaat  meestal door 
een combinatie van factoren. We 
proberen tijd en energie te besparen 
door werk en vervoer zo effectief mo-
gelijk te organiseren. Daardoor doen 
we steeds minder zelf. We hebben 
altijd licht en altijd een laptop of ta-
blet om ons mee te vermaken, dus we 
slapen minder.

SUIKER IN DE BAN
Suikerrijke voedingsmiddelen zijn 
een van de belangrijkste veroorzakers 
van overgewicht. Suiker laat bijvoor-
beeld je bloedsuikerspiegel sterk stij-
gen. Hierdoor pompt je alvleesklier 
heel veel insuline je bloedbaan in. 
Het insulinehormoon stopt al die sui-
ker netjes in je lichaamscellen, waar 
het gebruikt wordt voor verbranding. 
Overschotten van suiker (en die zijn 
er!) worden opgeslagen in je vetreser-
ves. Nu ontstaat er een heel erg verve-
lende situatie. Je vetmassa is toegeno-
men, je lichaamscellen zijn afgevuld 
met suiker en je bloedbaan is leeg. 
Wat er nu gebeurt? Bepaalde hormo-
nen geven aan dat je honger hebt.

Maar je beschikt toch over een vet-
massa? Waarom spreekt je lichaam 
die vetmassa niet aan? Dit doet je 
lichaam niet vanwege het hormoon 
insuline. Insuline stopt niet alleen 
overschotten in je vetmassa, waardoor 
je overgewicht kan ontwikkelen. Het 
blokkeert ook nog eens de mogelijk-
heid van je lichaam om die vetreser-
ves aan te spreken! Daarom hebben 
mensen met overgewicht ook gewoon 
honger. Hun bloedsuikerspiegel is 
op dat moment gewoon laag en je li-
chaam heeft nu eenmaal energie no-
dig om te functioneren. Omdat het 
de vetmassa niet kan aanspreken, 
zendt je lichaam hongersignalen uit. 
Grote kans dat je weer iets suikerrijks 
gaat eten. Probeer zo min mogelijk 
suikers binnen te krijgen. Ook geen 
kunstmatige suikers, je lichaam her-
kent die gewoon als suiker.

steld worden dat ongeveer 50% van steld worden dat ongeveer 50% van 
de Nederlandse zorgkosten, welke de Nederlandse zorgkosten, welke 
jaarlijks in totaal meer dan € 90 jaarlijks in totaal meer dan € 90 
miljard bedragen, gerelateerd kun-miljard bedragen, gerelateerd kun-
nen worden aan de gevolgen van 
een ongezonde levensstijl. 

Tekst: Carla Hoogland
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KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Hé, ben jij die fanatiekeling

die onze uitgeverij komt 
versterken?

Telefonisch/bezoek acquisitie
Eigen werktijden

Werkt op provisie basis
Voor o.a • Weekkrant De Loop Helmond (elke week 35.000 ex.)

• Maandkrant Groot Peelland  
(Toerisme, Zorg, 50Plus, Vacatures etc.) (elke maand 100.000 ex.)

• Weekkrant De Mierlose Krant (elke week 12.500 ex.)
• Magazine Ons Mierlo-Hout (elke maand 5500 ex.)

• Magazine Dierenambulance Helmond (4x per jaar 2500 ex.)
• Damiaan Parochie blad westelijk Helmond (4x per jaar 15.000 ex.) 

Ben jij diegene? 
Stuur ons dan snel een e-mail!

 ad@adcommunicatie.nl
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www.sintannaklooster.nl 
040 20 98 449

Wij zijn op zoek naar 
collega’s in de zorg.

Hartverwarmende 
zorg in Helmond

a Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe
 1e Haagstraat 89, 5707 XN Helmond 

a Thuiszorg Helmond-Geldrop

a Hulp bij het huishouden

VACATURES 
IN DE 
BRAINPORT 
REGIO

2019 Groot PEELLAND

VACATURES 

excl.

FEBRUARI ACTIE DRUKWERK
PROFESSIONELE VISITEKAARTJES

(Vraag naar de actie voorwaarden.)
Mail naar: info@adcommunicatie.nl

Full colour, 4/4, 300 grams, 55x85 mm

500 stuks €7,-
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 Voor alle leeftijden | museumhelmond.nl

Beleef Kasteel Helmond
Beleef Kasteel Helmond

in de krokusvakantie
5 t/m 10 maart

De activiteiten zijn gratis exclusief de 
toegang tot het kasteel, tenzij anders ver-
meld. Wat is er zoal te doen?

• Loop door het kasteel en ontmoet on-
derweg de kasteelgidsen. Zij vertellen over 
het eeuwenoude kasteelverhaal van deze 
bijna 700 jaar oude burcht, de grootste van 
het land. Te doen dagelijks tijdens ope-
ningstijden van 11.00-17.00 uur.

• Leer meer over het kasteel via spellen 
en games in de Kasteelgang. Middeleeuw-
se spellen staan voor kinderen klaar op het 
binnenplein, ook kunnen ze lekker speu-
ren door de donkere kasteelkelders. Iedere 
dag tijdens openingstijden.

• Wandel over de zolder van het kasteel 
en ontdek wie of wat de grote kasteel-
brand heeft veroorzaakt in 1549. Dagelijks 
te doen en geschikt voor bezoekers vanaf 
8 jaar. Reserveren via museumhelmond.nl. 

De zoldertour is niet gratis toegankelijk, je 
betaalt hiervoor € 2,50, dit is exclusief een 
entreekaart voor het kasteel. 

• Speel voorafgaand aan de kasteelzol-
dertour het bordspel in de torenkamer. 

Dan ben je goed voorbereid op het bijzon-
dere zolderverhaal. Dagelijks tijdens ope-
ningstijden.

• De verhalenvertelster leest de prachtig-
ste verhalen voor over kastelen, ridders en 
jonkvrouwen. Op woensdag, donderdag 
en vrijdag van 12.00-16.00 uur, op 10 maart 
van 14.00-16.00 uur. 

• Kinderen kunnen hun eigen unieke 
kasteelmasker versieren. Te doen in het 
Kasteelcafé, dagelijks tijdens openingstij-
den.

• Voor de kinderen: verander in een echte 
ridder of prinses met middeleeuwse kle-
ding. En vergeet niet een leuke selfie te 
maken. Dagelijks tussen 11.00-17.00 uur.

• Beleef het aangrijpende verhaal van 25 
vrouwen die op de brandstapel het leven 
lieten in 1595 in Peelland. Luister naar en 
leer meer over dit waargebeurde feit in de 
regionale geschiedenis, tijdens de heksen-
speurtocht in de tentoonstelling Heksen-
jacht in Peelland. Te doen dagelijks tijdens 
openingstijden. Vanaf 8 jaar.

Bereikbaarheid en tarieven 
Kasteel Helmond is een museumlocatie 
van Museum Helmond, samen met Kunst-
hal Helmond. Het eeuwenoude stadskas-
teel ligt in het centrum van Helmond op 
circa 10 minuten lopen van station Hel-
mond. Het kasteel is goed bereikbaar met 
het openbaar vervoer en de auto, je kunt 
parkeren onder de Kasteel-Traverse, op 
circa 3 minuten lopen van het kasteel. 

Ga naar www.museumhelmond.nl voor 
actuele informatie over openingstijden, 
prijzen en het activiteiten- en tentoonstel-
lingsprogramma.

Kasteel Helmond
in de krokusvakantie

Beleef 

In de krokusvakantie van 5 t/m 10 
maart organiseert Museum Hel-
mond allerlei leuke activiteiten in 
Kasteel Helmond voor alle leeftijden. 
Speciaal in de krokusvakantie geldt 
deze actie voor gezinnen en fami-
lies: 12 jaar of jonger, neem dan gratis 
een vriendje, vriendinnetje, zusje of 
broertje mee (max. 12 jaar). 

Als je terminaal ziek bent en je weet 
dat je niet meer lang te leven hebt, dan 
wil je op een waardige manier afscheid 
kunnen nemen van het leven. In een 
rustige omgeving, waar je dag en nacht 
verzekerd bent van professionele zorg 
en aandacht. En waar je omringd bent 
door mensen die je liefhebben. In een 
hospice krijgen terminaal zieke mensen 
zorg en aandacht van professionals en 
vrijwilligers. Ze verblijven in een eigen 
appartement, dat huiselijk is ingericht 
en waar familie en vrienden kunnen 
komen en gaan wanneer zij dat willen. 
Dierbaren krijgen de ruimte om samen 
voor je te zorgen. 

Zo’n hospice is Hospice en Logeerhuis 
Valkenhaeghe in Helmond. Een warm 
huis waar ook plaats is voor logeerhuis-
gasten, die om wat voor reden dan ook 
tijdelijk zorg nodig hebben. Logeren met 
zorg kan ook om de mantelzorg tijdelijk te 
ontlasten of om extra te herstellen tijdens 
een intensieve behandeling van een ziekte. 

Binnen Hospice en Logeerhuis Valken-
haeghe zijn vrijwilligers enorm belang-
rijk. Anders gezegd, zonder vrijwilligers 
zouden we niet de hartverwarmende 
zorg kunnen geven die we graag wil-
len geven. Er zijn kookvrijwilligers die er 
voor zorgen dat er elke dag een uitste-
kende warme maaltijd geserveerd wordt 
en zorgvrijwilligers die ondersteunen in 
de zorg, met extra tijd en aandacht. Ver-
der zijn er nog  klusvrijwilligers, receptie 
vrijwilligers en vrijwilligers die aandacht 
besteden aan het creëren van een huise-
lijke omgeving. 
Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe 
kost meer dan dat er door de zorgver-
zekeraar / subsidieverstrekker wordt 
vergoed. Zo is er Stichting Vrienden 
Hospice Valkenhaeghe Helmond 
die Valkenhaeghe op financieel vlak 
steunt, door fondsen en sponsoren te 
werven, waarmee het Hospice haar 
belangrijke rol kan blijven vervullen 
in Helmond. 
www.sintannaklooster.nl

Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe is een warme plek voor terminaal zieke mensen 
in Helmond (bron foto; Sint Annaklooster).

Hartverwarmende 
zorg  in Helmond 
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Ebrahim 
Een échte doorzetter: 

Ebrahim 

Een échte doorzetter: Zo kun je 
Ebrahim wel omschrijven. 

Deze 21-jarige Syriër is 3 jaar geleden
 naar Nederland gevlucht en doet 

er sinds die tijd álles aan om te 
integreren in de Nederlandse 

maatschappij. 
Ebrahim is gedreven, enthousiast 
en bovendien vastberaden om het

 in Nederland te maken en daar werkt 
hij dan ook hard voor; hij is niet voor 

niets verkozen tot één van 
de ‘doorzetters van 2018!’

Een hele reis
Laten we teruggaan naar 2015, 
toen de reis voor Ebrahim naar 
Nederland begon. Ebrahim 
komt uit Daraa, Syrië waar het 
al lange tijd onveilig is. Ebrahim 
zelf heeft bij een bombarde-
ment een forse gehoorbescha-
diging opgelopen en vanwege 
de onveilige situatie was blijven 
geen optie. Zodoende begon 
vanuit Daraa de moeizame 
reis naar Nederland. Toen hij 
in Nederland aankwam, is hij 
nog een tijd opgevangen door 
Nidos omdat hij nog minderja-
rig was. Na 3 maanden, toen hij 
18 werd, is hij naar AZC Budel 
gegaan waar hij een tijdje heeft 
gezeten. Hierna kreeg hij een 
kleine woonruimte toegewezen 
in Helmond, waar hij nu nog 
steeds woont.

Vanuit Nidos is er ook voor ge-
zorgd dat hij zo snel mogelijk 
Nederlands kon leren, wat hij nu 
goed onder de knie heeft. De tijd 
dat hij in een AZC zat was niet 
altijd makkelijk voor hem: ‘’Ik 
heb daar veel andere mensen 
gezien die drugs verkochten en 
aan de drank waren en dat vind 
ik jammer. Ik ben wel een vluch-
teling, maar ik wil dat mensen 
zien dat ik mijn best doe en dat 
ik écht hier een toekomst wil op-
bouwen’’. 

Zeg het met sport
Wat Ebrahim mee heeft ge-

nomen naar Nederland, is zijn 
liefde voor sport. In Syrië is hij 
begonnen met worstelen en 
in Nederland kan hij hiermee 
doorgaan. Het is dan ook zijn 
passie voor sport, die hem heeft 
geholpen om Nederlands te 
leren spreken. Hij vertelt: ‘’ Ik 

wilde heel graag goed Neder-
lands leren en met mensen in 
contact komen. Mijn lerares, Els 
Weijtens, zei toen tegen mij dat 
ik moest gaan sporten, dan kon 
ik naar het Nederlands luisteren 
en hieraan wennen’’. 

Dat deed hij en zocht con-
tact met Chaib el Maach, van 
Martial Arts Centrum Maach.  
Chaib heeft Ebrahim vanaf het 
begin duidelijk gemaakt dat hij 
er niet is om Arabisch te praten, 
maar om Nederlands te leren. 
Dit heeft hem erg geholpen en 
uiteindelijk leidde dit er ook toe 
dat hij zijn passie, worstelen, op 
kon pakken. 

Mede dankzij de hulp van Chaib 
gaat Ebrahim nu 4 keer per week 
naar Utrecht om te trainen voor 
het worstelen. Ook heeft hij al 
redelijk gepresteerd op enkele 
internationale toernooien.

Vooruitgang 
Ebrahim wil vooruit, dat is wel 
duidelijk. Wat hij wil gaan doen? 
In de zorg werken. 30 km fietsen 
voor een open dag is dan ook 

niet teveel gevraagd en heeft 
hij heeft het er graag voor over. 
Werken met ouderen spreekt 
hem aan en hij volgt op dit mo-
ment een opleiding in de zorg 
op niveau 1. Het is uiteindelijk 
de bedoeling dat hij op niveau 3 
terecht komt, dus hij moet nog 
wel even studeren. 
Als onderdeel van zijn opleiding 
loopt hij  2 tot 3 dagen stage bij 
Martial Arts Centrum Maach, 
waar hij les geeft aan de jeugd. 
Daarnaast geeft hij als vrijwil-
liger ook elke zaterdag ochtend 
les aan kinderen op de lokale 
zwemschool en bezorgt hij we-
kelijks de Helmondse huis-aan-
huis krant: Weekkrant de Loop 
om wat extra bij te verdienen.

Toekomst
Ebrahim is nog maar kort in 
Nederland, maar werkt er hard 
voor om een mooie toekomst 
tegemoet te gaan, waarin hij 
ook andere mensen helpt. Het 
zal een lange weg worden waar 
hij hard voor moet werken, 
maar met zijn motivatie en 
doorzettingsvermogen gaat hij 
er zeker komen! 

 Ebrahim Ghuzlan staat trots in zijn sportschool.  
(bron foto’s; Mandy Meeuwsen)
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save the date
EVENEMENTEN

VRIJDAG 22 FEBRUARI
Jeugddisco Asten
Van 19.30 tot 21.30 uur in Varendonck 
College, Beatrixlaan 25, 5721 LZ Asten. 
Onder begeleiding van een grote groep 
vrijwilligers en een tweetal DJ’s zorgen 
we dat het een avond wordt om nooit 
te vergeten.  Er zijn spectaculaire licht-
shows, sneeuwmachines, rookmachi-
nes en nog veel meer leuks. De Jeugd-
disco is bedoeld voor alle kinderen uit 
de Gemeente Asten, basisschool groe-
pen 5 t/m 8. Een discopas is verplicht. 
Kinderen moeten gehaald en gebracht 
worden. Niet alleen naar huis. Entree 
€ 1,50, consumptie € 0,50. Org. Bjorn 
Verlijsdonk. Jeugddisco in Asten
Beatrixlaan 25, 5721 LZ Asten

ZATERDAG 23 FEBRUARI
Kletsmatinee Ridderhof
Op 23 februari 2019 in ‘t Ridder-
hof te Gemert met een boeiend 
programma oa. Jeroen Clan, Hans 
Verbaarschot,Dirk Kouwenberg,Robert 
van Lamoen, Marlon Kicken en Andy 
Marcelissen aanvang 20.00 uur zaal 
open v.a.19.00 uur. entree 13.50 euro.
Zaterdag 23 februari 2019 vanaf 20:00
‘t Ridderhof Eten Drinken Feesten
Ridderplein 19, 5421 CW Gemert

ZONDAG 24 FEBRUARI
Open bedrijven Route 2019 op industrie-
terrein Deurne
Thema: ‘Deurne als ideale werkplek’, 
georganiseerd door de Gemeente 
Deurne en Parkmanagement. Kom 
een kijkje nemen achter de schermen 
bij verschillende bedrijven. Het eve-
nement richt zich met name op de 
sectoren Agro & Food en de Maak- en 
Procesindustrie
Meer informatie vindt je op facebook.
com/openbedrijvenroutedeurne
Zondag 24 februari 2019 Vanaf 11:00 
tot en met 16:00 uur.
Liesselseweg 141, 5753 PN Deurne

Ut aaw Herremenieke houdt vlooienmarkt
Ut aaw Herremenieke houdt op zondag 
24 februari weer zijn jaarlijkse vlooi-
enmarkt. Voorheen werd deze mede 
georganiseerd met het Gemengd Koor 
Primavera.
Deze hebben te kennen gegeven er 
mee te stoppen. Inmiddels heeft ut aaw 
Herremenieke een nieuwe partner ge-
vonden en wel Runningteam Laarbeek. 
De opbrengst van Runningteam Laar-
beek komt geheel ten goede aan de 

palliatieve zorg. Voor info kunt u www.
roparun.nl raadplegen. De vlooien-
markt wordt gehouden in de Perdebak 
in Lieshout. Manege D’n Perdenbak
Provinciale Weg 26, 5737 GH Lieshout

Koopzondag Helmond Centrum
Op zondag 24 februari is het weer 
koopzondag in Helmond Centrum! 
Lekker shoppen in het centrum van 
Helmond! De winkels zijn geopend van 
12.00 tot 17.00 uur. 
Helmond centrum, Markt

VRIJDAG 1 MAART
DolDwèrs
Carnaval in Nuenen begint dit jaar als 
nooit tevoren met DolDwèrs op vrijdag 
1 maart. Met artiesten als: Snollebolle-
kes,  De Alpenzusjes , Pater Moeskroen 
en Bart de Rooij! Ticketverkoop op 
zaterdag 23 februari van 10.00 tot 12.00 
uur en op dinsdag 26 februari van 
19.00 tot 21.00 uur bij de kassa van de 
ResiTentie aan het Vincent van Gogh-
plein. Een kaartje kost € 5. Betaal a.u.b. 
contant en gepast.  DolDwèrs is toegan-
kelijk voor feestvierders vanaf 18 jaar. 
Dresscode: verkleed.  ResiTentie Vin-
cent van Goghplein, Nuenen

Carnavalsconcert O&U in tropische sferen
Harmonie O&U brengt de carnavals-
concerten in tropische sferen. In hun 
gedachten is alleen plaats voor korte 
broeken, zonnenbrandolie, tequila en 
strandstoelen., Ze gaan met  vliegtuig-
maatschappij ´Harmonia´ op reis naar 
warme tropische gebieden, zomers 
carnaval en zonovergoten stranden 
en boulevards. Kaarten zijn voor €13, 
verkrijgbaar bij Fietsvakman Piet van 
den Berg op het Heuvelplein en Bloem-
atelier ´de4seizoenen´ op het Piet van 
Thielplein. Aanvang van het concert is 
20.00 uur. TropicanO&U, a ticket to the 
tropics, laat u de winterse periode snel 
vergeten. Muziekcentrum ´t Anker
Pater Vogelsstraat 39
5741 JE Beek en Donk

ZONDAG 3 MAART
Reundje Klot
Start vanaf 12.30 uur bij residentie 
cafézaal Jan van Hoek, Markt 12, 5721 
GE Asten.

Groepen en individuele leggen te voet 
of met een vervoermiddel gedreven op 
mensenkracht een parcours af waarbij 
een aantal cafés(kroegentocht) bezocht 
worden en waar opdrachten uitgevoerd 

FEBRUARI/MAART
www.helmondnu.nl

HELMOND
segment. Mike 
bracht albums uit 
als ‘Jump Back 
Kerouac’, ‘Song 
And Dance, Man’ 
en ‘Simplify’ 
waarmee hij zowel 
nationaal als inter-
nationaal opgepikt 
werd door pers en 
publiek. Zaal open 
vanaf 20.30 uur; 
optreden start om 
21.00 uur. Kaarten 
kosten 10 euro in 
de voorverkoop; 
12,50 euro aan de 
dagkassa.
De Cacaofabriek
Cacaokade 1

5705 LA HelmondVRIJDAG
22 MAART

Petra Berger - 
Passione Italiana

Beleef het beto-
verende Italië van 
Petra Berger in 
Passione Italiana. 
De zangeres met 
de kristalheldere 
stem zong al vaak 
in het Italiaans en 
wisselt klassiek 
repertoire moeite-
loos af met lichte 
muziek. Voor 
de gelegenheid 
wijdt ze een heel 
programma aan 
Italiaanse aria’s, 
pophits, film-
muziek en eigen 
repertoire. Van 
Puccini tot Bocelli 
en van Caccini tot 
Cocciante, van de 
klassieker O Mio 
babbino Caro en 
werk van Mor-
ricone tot Petra’s 
lied Terra Promes-
sa. Het concert 
start om 20:15 tot 
en met 22:30
Het Speelhuis
Speelhuisplein 2
5707 DZ Helmond

worden. Voor de meest ludieke uitdos-
sing van groep en/ofvoertuig zijn prij-
zen beschikbaar.
Reundje Klot en Klotstunt
Markt, 5721 GE  Asten
     
Carnavalsoptocht Deurne 2019
Een keur aan wagens en groepen 
trekken door de straten met muzikale 
samenwerking van een groot aantal 
muziekgezelschappen, waaronder 
de Koninklijke Harmonie Deurne en 
Drumfanfare Peelland. Motto: Ge kàànt 
wel ‘nen hogen hoed ophebbe, mèr.........  
Start om 13.30 uur.
Centrum Markt, 5751 BE Deurne

Op carnavalszondag trekt de Grootste 
Optocht van het Zuiden door Helmond 
Deze optocht staat bekend om zijn fleu-
rige, kleurige en grappige creaties en 
om de meest mooie carnavalswagens 
uit de regio waar veel zorg en aandacht 
aan is besteed. De vele deelnemers aan 
deze prachtige optocht door de binnen-
stad van Helmond komen ieder jaar 
van heinde en ver om hun carnavals-
wagen te laten zien!
Van 13:30 tot en met 17:30 uur
Centrum - Mizunallenplein
Steenweg 1, 5707 CD Helmond

MAANDAG 4 MAART
Waested Festival Gemert
Maak je klaar voor het beste feestje 
van Brabant... CARNAVAL! Waested 
Festival brengt je samen en vestigt zich 
tijdens carnaval op de Koksedijk met 
een 2-daags outdoor evenement! Twee 
dagen uit je panty met de beste muziek 
die je WEL leuk vindt; schuren, hossen, 
zagen + de beste hostings! Gekkigheid 
gegarandeerd! Minimum leeftijd: 18+ 
Locatie: Recreatieterrein de 
Koksehoeve 
Food: Diverse eetmogelijkheden! 
Maandag 4 maart: 15:00 tot 23:00 
Dinsdag 5 maart: 15:00 tot 23:00 

VRIJDAG 8 MAART
Mike Plume - European Tour 2019
Mike Plume is een singer-songwriter 
uit Canada die muzikaal te vergelijken 
is met mensen als John Cougar Mel-
lencamp, Steve Earle en Tom Petty; hij 
begeeft zich derhalve in het rootsrock 

HELMOND
NU.NL

Wiegers XL biedt een nieuwe 
collectie tuinmeubelen aan,  die 
exclusief te koop is bij  het XL fili-
aal te Asten. De collectie bestaat 
uit heel veel verschillende sets. 
U kunt kiezen voor een lounge-
set, diningset of een combinatie 
hiervan. Natuurlijk kunt u ook 
nog  gewoon voor  de oude ver-
trouwde klapstoelen van Kettler 
en Garden Impressions terecht 
bij Wiegers XL. Of voor tafels 
gemaakt van duurzame materia-
len zoals graniet,  of recyclet teak 
van wel 6cm dik! Kortom, de 
mogelijkheden zijn bij Wiegers 
XL eindeloos!

Voor elke tuininrichting en sfeer 
heeft Wiegers XL de perfecte 
tuinset. Of  u nu op een comfor-
tabel design stoeltje samen op 
uw balkon wilt genieten van een 
kop thee, tot en met een grote 
groep vrienden die  ’s avonds 

willen loungen in een fijne ruime 
loungebank. 

Of wat dacht u van een barbecue 
feest waarbij u  met de hele fa-
milie aan een grote tafel zit met 
bijpassende stoelen. Natuurlijk 
heeft Wiegers XL ook bijpas-
sende accessoires en kussens 
om uw tuin nog meer uitstraling 
te geven.

Wiegers XL - Tuinmeubelzaak
Wiegers XL, de XL in de naam 
zegt al genoeg over het groot-
schalige aanbod tuinmeubelen. 
Naast de grote showroom, is 
Wiegers XL ook online te vin-
den. U kunt bij Wiegers XL 
terecht voor tuinmeubelen in 
verschillende segmenten van 
de markt met de nadruk op een 
goede prijs-kwaliteitverhouding 
en met een eigen bezorg- en 
montageservice!

Naast meubelen voor binnen, 
biedt Wiegers XL een breed as-
sortiment van loungesets, pa-
rasols, parasolvoeten, tuinstoel-
kussens, buitenhaarden, onder-
houdsmiddelen en accessoires 
voor buiten aan. 

Door containermatig in te ko-
pen vanuit eigen fabrieken over 
de gehele wereld biedt Wiegers 
XL tuinmeubelen aan tegen zeer 
scherpe prijzen. Natuurlijk alle-
maal met duurzame materialen, 
en bijbehorende keurmerken. Bij 
Wiegers XL is de nieuwe collec-

tie van 2019 gewoon voorradig! 
Een absolute trend voor dit jaar: 
lounge dining sets. 

Deze sets zijn een perfecte com-
binatie van een tuinset en een 
loungeset. Met de lounge dining 
set kunt u optimaal genieten; 
zo kunt u heerlijk dineren, maar 
ook rustig natafelen of lekker 
loungen. 

Profiteer nu van de vele, mooie 
zomeraanbiedingen bij Wiegers 
XL. Benieuwd naar de nieuwe col-
lectie of naar de aanbiedingen? 

5000 m2 compleet wonen 

WIEGERS XL
De dagen worden langer en de temperaturen 

gaan stijgen. Gelukkig kunnen we nu al weer gaan genie-
ten van het buitenleven. Natuurlijk hoort daar een gezellig 

samenzijn met vrienden en familie bij. Lekker met zijn 
allen barbecueën, dineren  aan uw tuinset of lekker met 

een wijntje in uw loungeset genieten van de zon zijn 
hier uitstekende voorbeelden van!

Bekijk de uitgebreide, 
nieuwe collectie van 2019 
nu met eigen ogen in de 
showroom te Asten, of op 
www.wiegersxl.nl 

En Wiegers XL is ook ge-
woon elke zondag ge-
opend. Ga eens gezellig 
een kijkje nemen onder 
het genot van een lekker 
kopje koffie! 

Wiegers XL
Industrielaan 4, Asten

(Bron foto; Wiegers XL).

ChristenUnie-SGP Brabant wil een Bra-
bants energiefonds van 1 miljard oprich-
ten om ervoor te zorgen dat duurzame 
energie voor iedereen betaalbaar blijft. 
Dat stelt de partij in haar verkiezingspro-
gramma voor de provinciale statenver-
kiezingen. 

ChristenUnie-SGP Brabant wil niet dat 
mensen in financiële problemen raken 
door keuzes die gemaakt worden door de 
overheid. Energie moet voor iedereen be-
taalbaar blijven. Iedereen moet mee kun-
nen doen in de verandering naar schone 
energie. 

“Wij willen daarom een energiefonds van 
één miljard euro in Brabant, geld dat be-
schikbaar is door de verkoop van Essent.  
Met dit geld moeten subsidies en (rente-
loze) leningen aan gemeentes, bedrijven 
en huishoudens beschikbaar komen voor 
energiebesparingen en schone energie. Op 
deze manier zorgen we voor een duurza-
me toekomst en stimuleren we tegelijk de 
regionale economie.” 
Aldus Hermen Vreugdenhil, lijsttrekker 

ChristenUnie-SGP Brabant

Investeren in de samenleving 
De ChristenUnie-SGP zet zich verder in 
voor een betrokken samenleving in onze 
dorpen en wijken. Een samenleving waar 
kwetsbaren ondersteund worden, omdat 
iedereen meetelt. Zo maakt de Christen-
Unie-SGP geld vrij voor de regionale voed-
selbank en projecten die mensen weer aan 
het werk helpen. 

“Wij willen honderd miljoen investeren in 
leefbaarheidsplannen in onze dorpen en 
wijken. Plannen die helpen om eenzaam-
heid te voorkomen, die ervoor zorgen dat 
ouderen en jongeren samen komen, die 
zorgen voor meer groen in de straten. 
Mensen moeten zich in kunnen zetten 
voor het behoud van hún kern, hún dorps-
kerk, hún natuur. Het steunen van lokale 
initiatieven voor behoud van het eigen 
cultureel en religieus erfgoed kan dát ver-
schil maken. Brabant is het waard!” aldus 
Albert Spijker uit Helmond, nummer 3 van 
de kandidatenlijst voor de ChristenUnie-
SGP in Brabant. 

ChristenUnie-SGP wil Brabants 
energiefonds van 1 miljard

Brabant is het waard!  

Wij willen verbinden en omzien naar 
elkaar. Wij zetten ons daarom in 
voor een betrokken samenleving. 
Een samenleving waar kwetsbaren 
ondersteund worden. Zo maakt de 
ChristenUnie-SGP geld vrij voor de 
regionale voedselbank en projecten 
die mensen weer aan het werk 
helpen. Wij willen investeren in leef-
baarheidsplannen die helpen om 
eenzaamheid te voorkomen in onze 
dorpen en wijken. Brabant is het waard!

Stem 20 maart:

Meer over het verkiezingsprogramma op 
www.noord-brabant.christenunie-sgp.nl

Sterk in Concept Ontwerp 
Internetmarketing  Websites & Apps Media-plaatsingen 
Uitgeverij Drukwerk Communicatie middelen

info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20 | Helmond
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VRIJDAG 22 FEBRUARI
Jeugddisco Asten
Van 19.30 tot 21.30 uur in Varendonck 
College, Beatrixlaan 25, 5721 LZ Asten. 
Onder begeleiding van een grote groep 
vrijwilligers en een tweetal DJ’s zorgen 
we dat het een avond wordt om nooit 
te vergeten.  Er zijn spectaculaire licht-
shows, sneeuwmachines, rookmachi-
nes en nog veel meer leuks. De Jeugd-
disco is bedoeld voor alle kinderen uit 
de Gemeente Asten, basisschool groe-
pen 5 t/m 8. Een discopas is verplicht. 
Kinderen moeten gehaald en gebracht 
worden. Niet alleen naar huis. Entree 
€ 1,50, consumptie € 0,50. Org. Bjorn 
Verlijsdonk. Jeugddisco in Asten
Beatrixlaan 25, 5721 LZ Asten

ZATERDAG 23 FEBRUARI
Kletsmatinee Ridderhof
Op 23 februari 2019 in ‘t Ridder-
hof te Gemert met een boeiend 
programma oa. Jeroen Clan, Hans 
Verbaarschot,Dirk Kouwenberg,Robert 
van Lamoen, Marlon Kicken en Andy 
Marcelissen aanvang 20.00 uur zaal 
open v.a.19.00 uur. entree 13.50 euro.
Zaterdag 23 februari 2019 vanaf 20:00
‘t Ridderhof Eten Drinken Feesten
Ridderplein 19, 5421 CW Gemert

ZONDAG 24 FEBRUARI
Open bedrijven Route 2019 op industrie-
terrein Deurne
Thema: ‘Deurne als ideale werkplek’, 
georganiseerd door de Gemeente 
Deurne en Parkmanagement. Kom 
een kijkje nemen achter de schermen 
bij verschillende bedrijven. Het eve-
nement richt zich met name op de 
sectoren Agro & Food en de Maak- en 
Procesindustrie
Meer informatie vindt je op facebook.
com/openbedrijvenroutedeurne
Zondag 24 februari 2019 Vanaf 11:00 
tot en met 16:00 uur.
Liesselseweg 141, 5753 PN Deurne

Ut aaw Herremenieke houdt vlooienmarkt
Ut aaw Herremenieke houdt op zondag 
24 februari weer zijn jaarlijkse vlooi-
enmarkt. Voorheen werd deze mede 
georganiseerd met het Gemengd Koor 
Primavera.
Deze hebben te kennen gegeven er 
mee te stoppen. Inmiddels heeft ut aaw 
Herremenieke een nieuwe partner ge-
vonden en wel Runningteam Laarbeek. 
De opbrengst van Runningteam Laar-
beek komt geheel ten goede aan de 

palliatieve zorg. Voor info kunt u www.
roparun.nl raadplegen. De vlooien-
markt wordt gehouden in de Perdebak 
in Lieshout. Manege D’n Perdenbak
Provinciale Weg 26, 5737 GH Lieshout

Koopzondag Helmond Centrum
Op zondag 24 februari is het weer 
koopzondag in Helmond Centrum! 
Lekker shoppen in het centrum van 
Helmond! De winkels zijn geopend van 
12.00 tot 17.00 uur. 
Helmond centrum, Markt

VRIJDAG 1 MAART
DolDwèrs
Carnaval in Nuenen begint dit jaar als 
nooit tevoren met DolDwèrs op vrijdag 
1 maart. Met artiesten als: Snollebolle-
kes,  De Alpenzusjes , Pater Moeskroen 
en Bart de Rooij! Ticketverkoop op 
zaterdag 23 februari van 10.00 tot 12.00 
uur en op dinsdag 26 februari van 
19.00 tot 21.00 uur bij de kassa van de 
ResiTentie aan het Vincent van Gogh-
plein. Een kaartje kost € 5. Betaal a.u.b. 
contant en gepast.  DolDwèrs is toegan-
kelijk voor feestvierders vanaf 18 jaar. 
Dresscode: verkleed.  ResiTentie Vin-
cent van Goghplein, Nuenen

Carnavalsconcert O&U in tropische sferen
Harmonie O&U brengt de carnavals-
concerten in tropische sferen. In hun 
gedachten is alleen plaats voor korte 
broeken, zonnenbrandolie, tequila en 
strandstoelen., Ze gaan met  vliegtuig-
maatschappij ´Harmonia´ op reis naar 
warme tropische gebieden, zomers 
carnaval en zonovergoten stranden 
en boulevards. Kaarten zijn voor €13, 
verkrijgbaar bij Fietsvakman Piet van 
den Berg op het Heuvelplein en Bloem-
atelier ´de4seizoenen´ op het Piet van 
Thielplein. Aanvang van het concert is 
20.00 uur. TropicanO&U, a ticket to the 
tropics, laat u de winterse periode snel 
vergeten. Muziekcentrum ´t Anker
Pater Vogelsstraat 39
5741 JE Beek en Donk

ZONDAG 3 MAART
Reundje Klot
Start vanaf 12.30 uur bij residentie 
cafézaal Jan van Hoek, Markt 12, 5721 
GE Asten.

Groepen en individuele leggen te voet 
of met een vervoermiddel gedreven op 
mensenkracht een parcours af waarbij 
een aantal cafés(kroegentocht) bezocht 
worden en waar opdrachten uitgevoerd 

FEBRUARI/MAART
www.helmondnu.nl

HELMOND
segment. Mike 
bracht albums uit 
als ‘Jump Back 
Kerouac’, ‘Song 
And Dance, Man’ 
en ‘Simplify’ 
waarmee hij zowel 
nationaal als inter-
nationaal opgepikt 
werd door pers en 
publiek. Zaal open 
vanaf 20.30 uur; 
optreden start om 
21.00 uur. Kaarten 
kosten 10 euro in 
de voorverkoop; 
12,50 euro aan de 
dagkassa.
De Cacaofabriek
Cacaokade 1

5705 LA HelmondVRIJDAG
22 MAART

Petra Berger - 
Passione Italiana

Beleef het beto-
verende Italië van 
Petra Berger in 
Passione Italiana. 
De zangeres met 
de kristalheldere 
stem zong al vaak 
in het Italiaans en 
wisselt klassiek 
repertoire moeite-
loos af met lichte 
muziek. Voor 
de gelegenheid 
wijdt ze een heel 
programma aan 
Italiaanse aria’s, 
pophits, film-
muziek en eigen 
repertoire. Van 
Puccini tot Bocelli 
en van Caccini tot 
Cocciante, van de 
klassieker O Mio 
babbino Caro en 
werk van Mor-
ricone tot Petra’s 
lied Terra Promes-
sa. Het concert 
start om 20:15 tot 
en met 22:30
Het Speelhuis
Speelhuisplein 2
5707 DZ Helmond

worden. Voor de meest ludieke uitdos-
sing van groep en/ofvoertuig zijn prij-
zen beschikbaar.
Reundje Klot en Klotstunt
Markt, 5721 GE  Asten
     
Carnavalsoptocht Deurne 2019
Een keur aan wagens en groepen 
trekken door de straten met muzikale 
samenwerking van een groot aantal 
muziekgezelschappen, waaronder 
de Koninklijke Harmonie Deurne en 
Drumfanfare Peelland. Motto: Ge kàànt 
wel ‘nen hogen hoed ophebbe, mèr.........  
Start om 13.30 uur.
Centrum Markt, 5751 BE Deurne

Op carnavalszondag trekt de Grootste 
Optocht van het Zuiden door Helmond 
Deze optocht staat bekend om zijn fleu-
rige, kleurige en grappige creaties en 
om de meest mooie carnavalswagens 
uit de regio waar veel zorg en aandacht 
aan is besteed. De vele deelnemers aan 
deze prachtige optocht door de binnen-
stad van Helmond komen ieder jaar 
van heinde en ver om hun carnavals-
wagen te laten zien!
Van 13:30 tot en met 17:30 uur
Centrum - Mizunallenplein
Steenweg 1, 5707 CD Helmond

MAANDAG 4 MAART
Waested Festival Gemert
Maak je klaar voor het beste feestje 
van Brabant... CARNAVAL! Waested 
Festival brengt je samen en vestigt zich 
tijdens carnaval op de Koksedijk met 
een 2-daags outdoor evenement! Twee 
dagen uit je panty met de beste muziek 
die je WEL leuk vindt; schuren, hossen, 
zagen + de beste hostings! Gekkigheid 
gegarandeerd! Minimum leeftijd: 18+ 
Locatie: Recreatieterrein de 
Koksehoeve 
Food: Diverse eetmogelijkheden! 
Maandag 4 maart: 15:00 tot 23:00 
Dinsdag 5 maart: 15:00 tot 23:00 

VRIJDAG 8 MAART
Mike Plume - European Tour 2019
Mike Plume is een singer-songwriter 
uit Canada die muzikaal te vergelijken 
is met mensen als John Cougar Mel-
lencamp, Steve Earle en Tom Petty; hij 
begeeft zich derhalve in het rootsrock 
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WE GAAN 
OPRUIMEN!

DE NIEUWE 
VOORJAARS COLLECTIE 

IS BINNEN

M e u b e l s  e n  T u i n m e u b e l e n
WWW.WIEGERSXL.NL 

INDUSTRIELAAN 4, ASTEN  T. 0493 670910 
IEDERE ZONDAG GEOPEND 

MA. 13.00-18.00 UUR 
DI. T/M DO. 10.00-18.00 UUR 

VR. 10.00-20.00 UUR - ZA. 10.00-17.00 UUR

OOK
GROTE 
COLLECTIE 
accessoires 
in de opruiming

AILEAN
urban sofa lifestyle 
hoekbank

INDUSTRIELAAN 4, ASTEN  T. 0493 670910 INDUSTRIELAAN 4, ASTEN  T. 0493 670910 

COLLECTIE 
in de opruiming

INDUSTRIELAAN 4, ASTEN  T. 0493 670910 INDUSTRIELAAN 4, ASTEN  T. 0493 670910 

COLLECTIE 
in de opruiming

OPRUIMING
Wij maken plaats voor onze tuinmeubelen.
Meubelen tot 70 % korting

EVIANNE 
OLD SCOTCH 
vitrine oud teakhout

799.-
onze prijs

VENZ
eetkamerstoel

ARTIST 
eetkamerstoel

CIELO
eetkamerstoel

ROZA MXsofa
eetkamerstoel

vitrine oud teakhoutvitrine oud teakhoutvitrine oud teakhout

CIELO ROZA MX

76.-
onze prijs

MASSIEF 
EIKEN 
BOOMBLAD 

banken in alle gewenste
opstellingen

PANDORA
fauteuil

relax fauteuil
HJORTKNUDSEN
relax fauteuil

SPOT
stoel

INGE
relax fauteuil electrisch

399.-
onze prijs

Ook voor bankstellen en relaxfauteuils op maat.
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K O M  S N E L  N A A R  W I E G E R S X L  I N  A S T E N

179.-
onze prijs

99.-
onze prijs

65.95
onze prijs

99.-
onze prijs

67.-
onze prijs

ZWEEFPARASOL
VIRGO 

Grijs en Taupe, 
3x3m/3,5m rond 

LOUNGESET
JIVES

WICKER STOEL KING
Incl. kussens

IBIZA LOUNGE SET 
Bestaande uit 2x relax fauteuil, 
eettafel en 3-zits relax bank.

799.-
onze prijs

169.-
onze prijs

1199.-
onze prijs

IBIZA LOUNGE SET 1199.-1199.-1199.
onze prijs

WICKER STOEL KING

169.
onze prijs

zoals gewend, 
altijd de laagste prijs en uit

voorraad leverbaar

ZWEEFPARASOL
VIRGO 

Grijs en Taupe, 
3x3m/3,5m rond 269.-

onze prijs

OFFICIEEL DEALER VANOFFICIEEL DEALER VAN

349.-
onze prijs

MASSIEF 

voorraad leverbaar

DE GROOTSTE 
IN TEAK  

VAN BRABANT


