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Prettige
Pasen.

Alvast veel Paasplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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Tijdens de paasvakantie kunt u genieten van een skivakantie of van een 
zonvakantie. Of wat dacht U van een weekendje weg in een vakantiehuisje. 

Maar ook thuis blijven kan genieten zijn. 
En heeft U zin in te klussen, bijvoorbeeld in huis of in de tuin, laat U dan 

inspireren op de  Drive-In Boulevard Engelseweg te Helmond.
Je vindt er bijna alles op het gebied van wonen, tuin, dieren en hobbies.

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 mocht U nog eitjes willen verven,
ook verf is te koop op de Engelseweg.
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Fietsevenement 
Rondje Helmond 
Zondag 5 mei wordt het fi ets-
seizoen o�  cieel afgetrapt met 
fi etsevenement Rondje Hel-
mond. Rondje Helmond is een 
prachtige belevenis voor jong 
en oud. Een route langs de aller-
mooiste plekjes van Helmond. 
Binnenstad, architectuur, na-
tuur en woonwijken wisselen 
elkaar af. De route is zowel 
linksom als rechtsom te fi etsen. 

Nieuw
Sinds dit jaar is de fietsroute uit-
gebreid richting Suytkade en een 
deel van de Mierloseweg. Nieuw 
toegevoegd aan de vaste route 
zijn De Cacaofabriek, Fletcher 
Welness Hotel Helmond, Leisure 
Center Suytkade en Henk van 

Rooij fietsen. Zij zijn aangesloten 
als officiële partners aan de hele 
route. Bij de start ontvangt de 
fietser een stempelkaart waar-
op alle officiële stempelposten 
staan vermeld. 

Als de stempelkaart volledig 
wordt ingeleverd dan maakt 
de fietser automatisch kans 
op mooie prijzen. Dit jaar is de 
hoofdprijs voor volwassenen 
weer een splinternieuwe fiets 
van Henk van Rooij fietsen. 
Voor de kinderen die meefietsen 
zijn er ook weer leuke prijzen 
te winnen. 

Net zoals voorgaande jaren komt 
u onderweg een ‘Mysterypost’ 
tegen met een gezellig terrasje 
en kramen van de sponsoren. 
Weekkrant de Loop Helmond 
heeft dit jaar een eigen stempel-
post voor de deur. Kom gerust 
eens langs.

Kijk voor meer informatie op 
www.rondjehelmond.nl 

• Golfclubhuis 10
• Paviljoen de Warande
• De Pastoor, eten en drinken
• Café zaal ’t Aambeeld
• Ijssalon  Il Circo
• De Brandevoortse Hoeve
• Cafetaria Brandevoort

• Eetcafé De Barrier
• Palingkwekerij de Rijpelaal
• Cafetaria de Smuller
• Kinderboerderij 
 de Veldhoeve
• Jan Visser Museum
• Fletcher welness 

 resort Helmond
• Leisurecenter Suytkade
• De Cacaofabriek
• Henk van Rooij Fietsen
• Mysterypost
• Weekkrant de Loop Helmond
 (extra stempelpost tijdens event) 

Deelnemers
Tussen 10:00 uur en 12:00 uur kan er gestart worden op elk gewenst 

punt langs de route. Deelnemers dit jaar zijn: 

tegen met een gezellig terrasje 
en kramen van de sponsoren. 
Weekkrant de Loop Helmond 
heeft dit jaar een eigen stempel-
post voor de deur. Kom gerust 
eens langs.

Kijk voor meer informatie op 
www.rondjehelmond.nl 

Veel 
fietsplezier 

gewenst!

(Bron foto; Wim van den Broek).
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50% KORTING 
OP ELKE 2E LUXAFLEX HOR

10% KORTING 
OP ONZE VERF & BEHANG*

GRATIS ANGELICA FAUTEUIL 

t.w.v. € 399,- 

bij besteding van € 1.750,- of 

meer aan Henzel & Hazel artikelen

DÉ WINKEL VOOR EEN ONE STOP SHOPPING BELEVENIS
EN INTERIEURADVIES OP MAAT

Stijl en Co is dé woonwinkel waar je met iedere woonwens terecht kan. Je vindt 
bij ons niet één stijl, maar tientallen stijlen die je je makkelijk eigen maakt. 
Warme kleuren in een stoere setting, zachte sto�en met ronde vormen, rotan 
met prachtige palmprints, kleurrijk behang, heerlijke bedden, luie stoelen in 
een luxe look. Stijl en Co brengt alle stijlen samen in één interieur. 
Onze interieuradviseurs helpen je graag om je stijl te bepalen of om advies te geven. 

Engelseweg 212, Helmond, Tel. 0492-475624

www.stijlenco.nl en www.covetex.nl

2E PAASDAG GEOPEND VAN 11:00 - 17:00 UUR

*  De korting is geldig op verf van Lifestyle en 
 behang van E�nger, Hooked on Walls en Arte 
 en geldig van 19 t/m 22 april.
*   De 50% korting op Luxaflex Hor is geldig t/m 30 april.
*   De kortingen zijn niet geldig in combinatie 

 andere aanbiedingen. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.
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Was de winter het seizoen van stilte en rust, 
de lente is vrolijk, uitbundig, en een en al optimisme. 

De lente is de tijd om het beste in jezelf naar boven 
brengen. De eerste zonnestralen laten ons weer buiten 

genieten en het is de tijd van de grote schoonmaak, 
lammetjes, bloesem en ontwaken uit de winterslaap. 
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Elk jaar aan het einde van de winter en het begin van het voorjaar slaan de 
lentekriebels toe. Waar komen ze precies vandaan en wat doen ze met je?

Iedereen krijgt ze en er is bijna niemand die er niet blij van wordt. Lentekriebels 
zijn voor veel mensen niet alleen de bevestiging dat het voorjaar is begonnen, maar 
ook het signaal om het roer om te gooien en weer naar buiten te gaan. Het leven is 
mooi, het is weer lente. De eerste zonnestralen van het voorjaar zijn vaak al genoeg 
om de lentekriebels te activeren. De zon schijnt krachtiger dan in de winter. Dankzij 
dit zonlicht wordt vitamine D aangemaakt in het lichaam. Vitamine D is belangrijk 
voor de productie van hormonen als serotonine en dopamine, die invloed hebben 
op het bioritme en het ‘geluksgevoel’ van mensen. Soms worden zo veel hormonen 
aangemaakt dat er zelfs sprake is van lichte euforie.

In het voorjaar is het voor veel mensen tijd voor de grote schoonmaak. Dat begint 
met opruimen. Weg met die oude troep, het is tijd voor schoon schip. Geen puf om 
het alleen op te pakken of toch nog lastig om dingen weg te doen? Samen met een 
personal organizer is je huis (en hoofd!) binnen een dag opgeruimder dan ooit. De 
personal organizer doorloopt samen met je het hele huis, voorziet je van nuttige 
opruimtips en helpt je spullen weer de baas te worden.

VITAMINE D

Eindelijk voorjaar. Een seizoen waarin alles fris 
en licht is, en als herboren aanvoelt. Versterk 
het luchtige, flirterige lentegevoel door extra 
aandacht aan je uiterlijk te besteden. Een fris 
lentehuidje begint met een scrub. Laat die kleine 
korreltjes hun werk doen. Na een delicate - 
maar intensieve - scrub ziet je huid er weer 
als herboren uit. Vooral je gezichtshuid heeft het de
 afgelopen winter zwaar te verduren gehad. 

Kou, wind en centrale verwarming hebben nu eenmaal een uitdrogend effect. Verwen 
je huid daarom met een vochtinbrengend masker en breng - zo nodig - meerdere 
malen per dag een vochtinbrengende crème aan. Je zult zien dat droogtelijntjes 
verdwijnen en dat je huid weer fris en veel elastischer aanvoelt. Er gaat niets 
boven een uitgebreide gezichtsbehandeling door de schoonheidsspecialiste. Laat je 
huid tijdens elke seizoenswisseling tenminste één keer grondig reinigen. Rond de 
behandeling af met een vochtinbrengend of herstellend masker. Heb je het gevoel 
dat je huid slapper wordt, of meer rimpels gaat vertonen, informeer dan bij de 
schoonheidsspecialiste ook eens naar een collageenbehandeling.

Je lente make-up kent geen harde en donkere kleuren. Gebruik zachte lieflijke 
pastels. Geef je wangen een vertederende, rozerode lenteblos. Maak je ogen op met 
zachte pastels (roze en lavendel zijn dé kleuren voor deze lente!). Vervang je zwarte 
mascara door een bruine, misschien wel paarse mascara. Kies zachte crèmeachtige 
tinten voor je lippen. Ga voor alles wat glos en glans is. Houd het romantisch en licht 
voor een ultiem lentegevoel. De lente is het seizoen bij uitstek voor veranderingen. 
En met een nieuwe haarstijl voel je je helemaal  nieuw!

VOORJAARS 
BEAUTYTIPS

OPRUIMEN

Je lente make-up kent geen harde en donkere kleuren. Gebruik zachte lieflijke 
pastels. Geef je wangen een vertederende, rozerode lenteblos. Maak je ogen op met 
zachte pastels (roze en lavendel zijn dé kleuren voor deze lente!). Vervang je zwarte 
mascara door een bruine, misschien wel paarse mascara. Kies zachte crèmeachtige 
tinten voor je lippen. Ga voor alles wat glos en glans is. Houd het romantisch en licht 
voor een ultiem lentegevoel. De lente is het seizoen bij uitstek voor veranderingen. 

De voorjaarsschoonmaak, we zijn er allemaal een beetje mee 
besmet. Schoonmaken is niet ieders favoriete bezigheid. Bereid je 
daarom goed voor, dat is immers het halve werk. Ontbijt eerst goed 
en zet je favoriete muziek op. Als je echt klaar bent om te beginnen, 
loop dan een rondje door je huis en maak een lijstje van wat je per 
kamer wilt schoonmaken. Bepaal hierbij je persoonlijke focus voor 
deze lente: Wil je de aandacht leggen op elektronische apparatuur 
of ga je voor blinkende ramen in iedere kamer? 

Als je gaat proberen om alles te doen, heb je halverwege je huis 
geen zin meer en zakt de moed je in de schoenen. Dus, hoe moeilijk 
het ook is, kies voor een aantal belangrijke punten en probeer niet 
alles te doen!

Inventariseer daarna de schoonmaakproducten die je in huis hebt. 
Het is handig om alles in huis te hebben voordat je begint. Niets is 
vervelender dan als je er halverwege het schoonmaken achter komt 

dat je niet genoeg doekjes of antikalkmiddel hebt. 

In de slaapkamer is het nu de tijd om je kledingkast aan te 
pakken. Alle winterkleren en extra dikke dekbedden mogen 
naar zolder of een andere opslagplek. Gooi oude kleren weg 
(of beter: Geef ze aan de Kledingbank in de buurt) en maak 

ruimte in je kast voor zomerkleren. 

Haal het dekbedovertrek van je bed, besprenkel het met een flinke 
hoeveelheid baking soda of zuiveringszout, laat een halve dag 
intrekken en stofzuig je matras aan het einde. Je hebt nog nooit zo’n 
fris bed gehad!

DE SCHOONMAAK
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Door: Carla Hoogland
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WONEN VOOR 
GEVORDERDEN

Als de kinderen het huis uit zijn, als je 
rond de vijftig of ouder bent of als je 
stopt met werken, komt de vraag: hoe 
ziet ons huis en onze straat van de toe-
komst eruit? Wilt u blijven wonen waar 
u nu woont? Of wilt u zich oriënteren 
op een levensloopbestendige woning in 
een omgeving waar u uw buren kent en 
waar elke bewoner de intentie heeft er 
voor elkaar te zijn op basis van goed na-
buurschap. Deze moderne woonvorm is 
gebaseerd op de gedachte iets te beteke-
nen voor een ander en niet alléén oud te 
worden. 

In Brabant is een groot aantal mensen 
actief in initiatiefgroepen op zoek naar 
locaties. Mensen die waarde hechten aan 
privacy, maar die ook samen activiteiten 
willen ontplooien en elkaar willen stimu-
leren om actief te blijven. Men wil een 
duurzame, levensloopbestendige woning 
met privé buitenruimte, maar ook een 
gezamenlijke buitenruimte om elkaar te 
ontmoeten, af en toe samen te eten, een 
feestje te houden of activiteiten te organi-
seren. Soms kiest men ook voor een ge-
meenschappelijke (goede) logeerruimte, 
was- en droog- of klusruimte zodat niet 
iedereen dit in de eigen woning hoeft op 
te nemen. In Helmond is de initiatief-
groep ‘Buitengewoon’ actief betrokken bij 
de nieuw te ontwikkelen locatie Brainport 
Smart District dichtbij station Brande-
voort. Zij willen hier samen 15 duurzame 
appartementen ontwikkelen met gemeen-
schappelijke ruimtes. De initiatiefgroep 

Buitengewoon laat zich hierbij ondersteu-
nen door KilimanjaroWonen. 

Stichting KilimanjaroWonen ondersteunt 
groepen die zelf een prettige, veilige en 
zorgzame leefomgeving willen realiseren. 
Een omgeving waar iedereen erbij hoort. 
Waar mensen iets kunnen betekenen voor 
anderen en waar het vanzelfsprekend is 
om  – indien nodig – een beroep op el-
kaar te kunnen doen. KilimanjaroWonen 
richt zich op de totstandkoming van le-
vensloopbestendige woongebouwen en 
op verbetering van sociale structuren in 
bestaande buurten. 

Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie 
over gerealiseerde projecten, projecten in 
ontwikkeling, initiatiefgroepen en locaties 
in onderzoek en de werkwijze van Kili-
manjaroWonen wordt toegelicht. De le-
den van de initiatiefgroep Buitengewoon 
vertellen over hun woonvisie en over 
de locatie waar zij actief op inzetten. Ze 
zoeken nog medebewoners. Aansluitend 
is er gelegenheid om vragen te stellen en 
elkaar te ontmoeten onder het genot van 
een drankje. Toegang gratis. Aanmelden 
vooraf is niet vereist, maar wordt wel op 
prijs gesteld. Stuur een mailtje naar info@
kilimanjarowonen.nl  
Voor meer informatie: 
www.kilimanjarowonen.nl

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 
23 april van 19.30 tot 21.30 uur in de 
Cacaofabriek, Cacaokade 1 te Helmond.

WONEN VOOR 

Deelname aan een workshop van Brainport Smart District met een paar initiatief-
nemers namens KilimanjaroWonen. (Bron foto’s; Stichting KilimanjaroWonen).

De paashaas heeft alle eieren verstopt. 
Wie komt ons helpen zoeken op maan-
dag 22 april,  2e de paasdag. Wie weet 
vind jij ze wel! We vieren deze middag 
weer een groot paasfeest. De bekende 
paashaas loopt weer rond en er is van 
alles te doen, eieren schilderen – spel-
letjes – paasdingen knutselen - knu� e-
len met de dieren - lekker spelen en nog 
veel meer. 

Het eieren zoeken is van 14.00 tot 14.10 
uur. Iedereen is welkom, kleine kinde-
ren tot 4 jaar zoeken eieren in de gei-
tenwei samen met 1 ouder, de grotere 
kinderen gaan zonder ouder in de scha-
penwei kijken. Tot 14.00 uur  is de boer-
derij die dag gesloten. 

Donderdag 18 april van 10.00 uur tot 
10.45 uur is er een paasworkshop voor 
peuters bij de boerderij. Letstalksigns 
biedt met regelmaat workshops aan 
voor peuters en hun ouders/verzorgers. 
Bij activiteiten kan gedacht worden aan 
(bewegings-)spelletjes, liedjes zingen, 
knutselen, een verhaal en andere oefe-
ningen die peuters spelenderwijs doen 

leren.  De workshops duren zo'n drie 
kwartier. U wordt verzocht minimaal 
twee dagen van tevoren aan te melden 
en te betalen; dit kan bij de kinderboer-
derij in het hoofdgebouw aan de balie. 
De kosten bedragen €7,50 per deelne-
mend kind.
De laatste zondag van de maand kun-
nen kinderen, als het weer het  toelaat, 
tussen 11.15 -11.45 uur een ezelritje met 
de wagen maken. We beginnen op het 
terrein van Kinderboerderij Geldrop. 
Het wordt een ritje door het kasteel-
park. Kasper en Teun trekken de wa-
gen. De kinderen die mee gaan moeten 
zelfstandig kunnen zitten en ouders 
mogen meelopen. Kaartjes a €1,00 kun-
nen die ochtend gekocht worden bij de 
balie binnen. Houd Facebook in de ga-
ten voor eventuele updates. 

Wist je dat er elke eerste woensdag van 
de maand voorgelezen wordt op de 
boerderij en dat er het hele jaar work-
shops voor peuters zijn? Kijk maar eens 
op onze website bij activiteiten voor 
meer informatie. www.kinderboerde-
rijgeldrop.nl 

(Paas-) activiteiten 
bij kinderboerderij Geldrop

(bron foto; Kinderboerderij Geldrop).
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Vrijdag 19 april
Zesde editie Nightrun 
Opbrengsten EyeOn Croy 
Nightrun komen ten goede aan 
Stichting WensAmbulance 
Brabant.
Landgoed Kasteel Croy, 
Aarle-Rixtel

Zaterdag 27 april
Kofferbaksale
Een van de nieuwe activiteiten 
van het Oranje comité Aarle-
Rixtel die dit jaar met Ko-
ningsdag op zaterdag 27 april 
gehouden worden is de koffer-
baksale. Deze vindt plaats rond 
de kiosk op de Kouwenberg en 
duurt van 13.30 tot 16.30 uur.
Kiosk, Kouwenberg 29.

Zondag 5 mei
Weidegangfeest 2.0
De koeien gaan weer in de wei.
Van 11:00 tot 19:00 uur.
Weidegangfeest 2.0, 
Kloosterdreef 8

Pasen en meivakantie

Evenementenin de Peel
AARLE-RIXTEL

Zaterdag 20 april
28ste Paasblues 
in Asten 
In div. cafés in het centrum 
van Asten, optredens van na-
tionale en internationale Blues-
artiesten. 20 tot 22 april, 
Markt, 5721 GE Asten
Meer informatie: 
www.blastblues.nl

Vrijdag 26 april
De Slag Om Asten
Op Koningsnacht barst de 
strijd om het slimste team van 
Asten weer los in een grote 
tent op het Koningsplein. 

Tijdens deze avond neemt een 
groot aantal teams het tegen 
elkaar op in “De Slag Om As-
ten”, een doldwaze en pittige 
quiz. Koningsplein 1, Asten
Vr 26 april 2019 20:30 - 
23:30 uur.
Meer informatie: 
www.muziekspektakelasten.nl 

Zaterdag 27 april
Muziekspektakel Asten
Op Koningsdag start rond 
14.00 uur het muziekspektakel 
in de grote tent op het Ko-
ningsplein. 

Verschillende bands spelen al-
lerlei bekende nummers, voor 
ieder wat wils. Gegarandeerd 
feest! Zorg dat je erbij bent 
want het wordt weer een ge-
weldig muziekspektakel met de 
beste en gezelligste artiesten 
uit de regio. 
Koningsplein 1, Asten
Za 27 april 2019 14:00 - 
21:00 uur. Meer informatie: 
www.muziekspektakelasten.nl

Zaterdag 27 april
Koningsdag in Bakel
Zoals elk jaar hebben we als 
vrijwillige organisatie weer ont-
zettend ons best gedaan om 
een geweldig programma neer 
te zetten voor alle inwoners 
van Bakel en omgeving. Zowel 
jong als oud is op Koningsdag 
welkom in het altijd gezellige 
Bakel.13.00 uur: 
Sint Wilbertsplein, Bakel 

BAKEL

Vrijdag 26 april
Oranjefestival
Nieuw tijdens Koningsdag op 
het Heuvelplein is de Pop-Up 
Outlet.
Heuvelplein, Beek en Donk
Vr 26 april 2019 20:00 uur, 
za 27 april 2019 10:30 uur.

Zaterdag 27 april
Koningsdag - De Mortel
Op maandag 27 april wordt 
ook in De Mortel Koningsdag 
gevierd. Een leuk programma 
waar alle kinderen en hun 
ouders uit de Mortel worden 
genodigd. Aanvang 09.00 uur. 
einde incl. vrije markt 13.30 
uur. ‘s avonds 55 plus avond 
in de Sprank.
Oude-Molenweg 10, De Mortel

BEEK EN DONK

Zaterdag 27 april
Koningsdag in Handel
Koningsdag wordt in Handel 
gevierd op de Speelweide. De 
aftrap is om 10.30 uur, dan 
wordt de vlag gehesen. Pro-
gramma met o.a. luchtkussen, 
fietscross parcours, schmin-
ken, knutselen.
Van 10:30 tot 15:00 uur.
Speelweide, Rector van 
de Laarschotstraat

HANDEL

Zaterdag 20 april 
Hard Valley
Op 20 april 2019 wordt een 
groots dance festival georga-
niseerd door Thunder Events 
op evenemententerrein de 
Schabbert te Gemert. Vanaf 
16.00 uur
Hard Valley, De Schabbert 1 
Meer informatie: 
www.hardvalley.nl 

Zondag 21 april
Pasen in het
Boerenbondsmuseum 
(Eerste Paasdag)
Het is volop lente in het Boe-
renbondsmuseum tijdens eer-
ste en tweede paasdag. Op 
beide dagen kunnen kinderen 
kuikentjes kijken en knuffelen 
en ook de andere dieren van 
het museum staan te trappe-
len om weer lekker naar buiten 
te gaan. 

Eerste paasdag Op zondag 21 
april kunnen kinderen met het 
ponykarretje gratis een ritje 
maken over het terrein van het 
museum. Ook kunnen ze leuke 
paasversierselen knutselen om 
mee naar huis te nemen.
Van: 13:00 tot 17:00 uur.
Boerenbondsmuseum Gemert, 

Pandelaar 106

Woensdag 24 april
Wielerronde Gemert
Op 24 april 2019 wordt de 
wielerronde van Gemert 
verreden onder auspicien 
van de WVAN. Parcours 
Scheiweg,Sparrenweg,Rooije 
Hoefsedijk,Diepertseweg . 
Vanaf: 19:00 uur.
Wielerronde Gemert, Schei-

weg

Zaterdag 27 april
Koningsdag in Gemert
Op Koningsdag, vindt weer de 
jaarlijkse Oranjemarkt in het 
centrum van Gemert plaats. In 
de straten van het centrum is 
er een vrij-markt met allerlei 
kraampjes. 

Van: 11:00 tot 17:00 uur. 
Ridderplein, Ridderplein 49
Meer informatie: 
www.hartjegemert.nl

GEMERT

Zaterdag 27 april 
Vlierdense molen 175 jaar
Er worden festiviteiten met 
amusement en activiteiten 
rondom de molen Johanna-
Elisabeth georganiseerd. Vele 
Vlierdense verenigingen zullen 
zich presenteren en hun me-
dewerking hieraan verlenen.  
Van: 09:30 tot 14:00 uur.
Molen Johanna-Elisabeth , 
Molenhuisweg, Meer informa-
tie:  www.samenvlierden.nl 

vlierden

de mortel

Zaterdag 20 april
28ste Paasblues 
in Asten 
In div. cafés in het centrum 

Asten
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Maandag 22 april
Cacao aan de Kade - 
Tasty festival
Wil jij genieten van muziek, 
theater, workshops, proe-
verijen, films, en veel nieuwe 
dingen ontdekken? Maandag 
22 april (Tweede Paasdag) 
Festival Cacao aan de Kade in 
en om de Cacaofabriek. Gra-
tis toegankelijk. Van 11:00 tot 
18:00 De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1

Vrijdag 26 april
Koningsfeesten 
Helmond
Koningsnacht vier je dit jaar in 
Helmond. Met live muziek vier 
buitenpodia en een vuurwerk-
show belooft Kings Night Fes-
tival een mooi feest te wor-
den. Helmond Centrum kleurt 
oranje op 26 en 27 april.  Hel-
mond Centrum, Markt. Vr 26 
april 21:00 tot 01:00 uur en za 
27 april 12:00 tot 01:00 uur. 
Meer informatie: 
www.helmondcityevents.nl

Koningsdag
Slingermark,t aubades en
serenades, muziekfestivals, 
Warande Concert, 
Kindervrijmarkt etc. 

Helmond Centrum, Markt
Meer informatie: 
www.oranjecomitehelmond.nl

Zondag 28 april
Koopzondag 
Helmond centrum 
Op zondag 28 april is het ge-
zellig winkelen op zondag in 
Helmond Centrum.

Zondag 21 april
18e BMM festival
in OJC De Roos 2019
Tien bands strijden om fel be-
geerde prijzen. Een professio-
nele jury beoordeelt de bands
OJC De Roos, Deurne, 

Van 14:00 tot 02:00 uur.
OJC De Roos, Haageind 27
Meer informatie: 
www.bmmfestival.nl 

Maandag 22 april
D.O.C. Oldtimer toertocht 
voorjaarsrit tweede 
Paasdag
Oldtimer toertocht voor auto' 
s van 25 jaar en ouder (bouw-
jaar 1994). Vertrekpunt vanaf 
de Markt te Deurne. 

Hotel Boetiek Plein Vijf, 
Markt 5
Van 10:30 - 18:00 uur.
Meer informatie: 
www.docdeurne.nl

Vrijdag 26 april
The Royal Music Night - 
Grote editie
2-Jaarlijks proms-concert met 
medewerking van nationale en 
lokale artiesten.
Van: 21:00 tot 00:00 uur.
Centrum, Markt 1
Meer informatie: 
www.deurnekleurtoranje.nl

Zaterdag 27 april
Koningsdag Deurne 
Feestelijke Koningsdag met o.a. 
de traditionele slingermarkt, 
diverse spelen en podia voor 
optredens met medewerking 
van winkeliers, scholen, vereni-
gingen en horeca. 
Van: 13:00 - 17:00 uur.
Centrum, Markt 1
Meer informatie: 
www.deurnekleurtoranje.nl

Zondag 5 mei
15e Toertocht Deurne
Een toertocht voor fietslief-
hebbers, zowel racefietsen 
als mountainbikers. 
 Vanaf 08:00 uur.

Gemeentehuis, Markt 1
Meer informatie: 
www.twcdewekkers.nl

DEURNE helmond

Van 12:00 tot 17:00 uur.
Helmond Centrum, Markt 
Meer informatie:
www.helmondcentrum.nl 

Zaterdag 4 mei
Helmond Live
Helmond Live is een gratis 
toegankelijk evenement ver-
deeld over het centrum van 
Helmond waarbij live muziek 
centraal staat.

Van 20:00 tot 00:00 uur, 
verschillende data
Centrum Helmond, Markt 
Meer informatie: 
www.helmondcityevents.nl

Herdenkingsconcert 
door Nuove Musiche
Op 4 mei herdenken we de 
gevallenen. Jarenlang was het 
een traditie in Helmond om 
op die dag een requiem uit te 
voeren.
Van: 20:58 - 21:45 uur.
Auditorium Elkerliek Zieken-
huis, Wesselmanlaan 25
Meer informatie: 
www.lambertusconcerten.nl   

Zondag 5 mei
Brandweerdag 
Jan Vissermuseum
Het Jan Visser Museum orga-
niseert op zondag 5 mei een 

themadag in het kader van de 
Brandweer. Er wordt een over-
zicht geboden van rijdend his-
torisch brandweer materieel. 
Van 10:00 tot 17:00 uur.
Jan Visser Museum, 
Keizerin Marialaan 5, 
Meer informatie: 
www.janvisser-museum.nl

Carat Concerten
Op 5 mei is de opening met 
een streekmarkt. Diverse or-
ganisaties presenteren hun 
producenten en streekproduc-
ten. Tevens de opening van het 
jubileumseizoen.

Van 12:00 tot 17:00 uur.
Carat-Paviljoen Warande, 
Warandelaan 1
Meer informatie: 
www.caratconcerten.nl

Rondje Helmond 
(fietsevenement)
Op zondag 5 mei wordt het 
fietsseizoen afgetrapt met 
fietsevenement Rondje Hel-
mond. Als je een volle stempel-
kaart inlevert dan maak je kans 
op mooie prijzen! Deelname 
gratis.

Van: 10:00 tot 17:00 uur.
Helmond Marketing, Helmond.
Meer informatie: 
www.rondjehelmond.nlMeer informatie: 

www.helmondcityevents.nl
niseert op zondag 5 mei een www.rondjehelmond.nl

www.helmondcityevents.nl

Koningsdag
Slingermark,t aubades en
serenades, muziekfestivals, 
Warande Concert, 
Kindervrijmarkt etc. 

Helmond Centrum, Markt
Meer informatie: 
www.oranjecomitehelmond.nl

Zondag 28 april
Koopzondag 
Helmond centrum 
Op zondag 28 april is het ge-
zellig winkelen op zondag in 
Helmond Centrum.
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De zomer is in aantocht en dan 
wil je natuurlijk fi t en slank in 

je bikini of zwembroek richting 
strand. Het gewichtsbeheer-

singsprogramma C9 helpt je in 
9 dagen op weg!

Jouw Forever Business Owner:
Lenie Klaasen 06-52716622

Fit de zomer in

Look better. Feel better.

BUSINESS     OWNER

BARBECUE 
WORKSHOP
SCHRIJF JE NU GRATIS IN 

info@adventurestore.nl

PAASSHOW
VRIJDAG 19 APRIL

van 09.30-18.00
ZATERDAG 20 APRIL

van 09.30-17.00
MAANDAG 22 APRIL

van 12.00-17.00

barbecuen

PAASSHOW
VRIJDAG 19 APRIL ZATERDAG 20 APRIL MAANDAG 22 

20% 
KORTING*

*uitgekeerd in accessoires*uitgekeerd in accessoires*uitgekeerd in accessoires

relaxstoelen

kamperen

van 179.van 179.9999 nu99 nu99

139.99

RSX-ARSX-A

van 209.99 nu

159.99

FUTURAFUTURAFUTURA
CLIPCLIPCLIP

van 319.- nu

239.99

EVOLUTIONEVOLUTION
AIR

COMFORTCOMFORT

SlaapzakSlaapzak

SILVERTON SILVERTON 
COMFORTCOMFORT
350350

MummyMummy
extreem totextreem tot
-37 ̊-37 ̊

Tenten collectie
DARWIN 2
DARWIN 3 PLUS
DARWIN 4 PLUS

Darwin 2 
van 95.- nu

79.99

van 70.- nu

59.99
van 160.- nu

149.99

Koelbox

POWERBOX PLUS 36L POWERBOX PLUS 36L 
12/230 V

• altijd minimaal 10% korting via ons klantenspaarsysteem
• 14 dagen retourrecht
• persoonlijke bediening
• gratis parkeren voor de deur
• kids & koffie corner
• vertrouwd adres sinds 1947

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

2e PAASDAG
GEOPEND  

van 12.00-17.00 uur

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 5 mei 2019 en zolang de voorraad strekt.

outdoor

Bij aankoop van 
een wandel-
schoen van Lowa,
Meindl, Hanwag 
of Tecnica

GRATIS
TK2 wandelsok
T.W.V. 23.-

Men/womenMen/women
van 50,- nu
39.99

Regenjas Regenjas 
pack-it jacketpack-it jacket
water- en water- en 
winddichtwinddicht
ademendademendademend

Kids Kids Kids 
24.99

Men/womenMen/women
29.99

Afritsbare 
outdoorbroek
sneldrogend

Kids
van 40.- nu

24.99

outdoor

Bij aankoop van 

outdoor

Bij aankoop van 
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Kom op vrijdag 19 april van 9.30 tot 
18.00 uur, zaterdag 20 april van 9.30 
tot 17.00 uur of maandag 22 april (2e 
Paasdag) van 12.00 tot 17.00 uur naar 
Adventure Store voor de spectaculaire 
Paasshow. De winkel van Adventure 
Store staat tijdens dit Paasweekend 
geheel in het teken van het voorjaar 
ingericht met alle nieuwe frisgekleurde 
voorjaars collecties. Zowel op outdoor, 
sport, bad& beach als ook op kampeer 
gebied is Adventure Store goed voor-
bereid op een mooi voorjaar en zomer-
seizoen. U ook? 

Tijdens dit paasweekend hebben we 
naast alle nieuwe collecties ook extra 
veel mooie aanbiedingen. Voor het voor-
jaar geld dit o.a. op de relaxstoelen van 
Lafuma, alle nieuwe lichtgewicht tenten 
van Coleman, Kampa en Bardani, maar 
ook op de slaapafdeling. De trend naar 
luxe en comfortabel slapen zet zich ver-
der door en naast dat het lichtgewicht 
en compact is, hebben we ook hier veel 
Paas voordeel.

Tijdens de Paasshow krijgt u een paar 
Falke wandelsokken cadeau (t.w.v. 23 eu-

ro) bij aankoop van een wandelschoen 
van Meindl, Lowa, Tecnica of Hanwag.

Op de 2e paasdag, maandag 22 april, 
komt chef-kok Marco Brans een Weber 
barbecue Master workshop en demon-
straties geven voor de winkel van de 
Adventure Store. Ben je geïnteresseerd 
in de fijne kneepjes van het barbecueën, 
slow cooking en grillen? Schrijf je dan 
in via info@adventurestore.nl om gra-
tis deel te nemen aan deze workshops. 
De workshops worden gegeven tussen 
13.00 en 16.00 uur.

Tevens hebben we een 20% kortings-
actie in accessoires op de hele collectie 
barbecues van Weber. Daarnaast heb-
ben we in onze collectie BBQ’s ook nog 
de merken Campingaz, Cobb, Cadac en 
Boretti. Ook voor een dutch oven kunt 
u bij ons terecht, dus ook als je niet mee 
kookt zijn er genoeg redenen om langs 
te komen en je te laten verwennen.
Tot ziens tijdens het Paasweekend bij 
Adventure Store op de Kastanjehout-
straat 3 in Mierlo-Hout (Helmond). 
Kijk voor meer informatie op 
www.adventurestore.nl 

Paasshow 
bij Adventure Store
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ONZE HOOFDSPONSOREN

L I E S H O U T  H O L L A N D

HELMOND 
SPORT
FC 
EINDHOVEN
MA 22 APR / 14:30 UUR
KASSA’S OPEN OM 13:30 UUR OF BESTEL 
ONLINE VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

#LAATONSJUICHEN
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Operator Food
Helmond

MBO-werk-en-denkniveau

Ervaring als operator

De Nederlandse taal goed 
in woord  en geschrift

In 3 ploegendienst werken

Wat is vereist

Brutomaandsalaris € 2.267 - € 2534

Direct in dienst met 7 maanden contract

Reiskostenvergoeding vanaf 10 km. Enkele 
woon-werk afstand, max €6 per dag

19,5% ploegentoeslag

25 vakantie dagen per jaar en 15 atv-dagen

8% vakantiegeld

3% eindejaarsuitkering

Een VLEP-bedrijfspensioenregeling

Als je wilt: deelname collectie 
ziektekostenverzekering een bedrijfsfitness

40-urige werkweek

Wat krijg je

Machines bedienen en instellen

Ombouw van lijnen

Storingen oplossen

Aansturen van productiemedewerkers

Veilig werken 

Wat doe je

j.wijngaarden@flexx4nu.nl
06 53 90 64 22
www.flexx4nu.nl

Heb jij interesse in een baan als 
operator binnen een (h)eerlijk 
omgeving? Reageer dan voor 1 mei.

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

KitchenAid 
cadeau*

Tijdelijk 
bij aankoop van 

een keuken

2e paasdag alle 
vestigingen geopend
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De Groote Peel is een grotendeels af-
gegraven, door Staatsbosbeheer be-
heerd hoogveengebied op de grens van 
de Nederlandse provincies Limburg en 
Noord-Brabant. De Groote Peel is een 
restant van de Peel, een gebied dat 
ooit een zeer ondoordringbaar gebied 
moet zijn geweest. De schrijver Antoon 
Coolen beschreef het in zijn boek Peel-
werkers als volgt:...een mengeling van 
grootse, trage, romantische, vegatieve 
wording, van eenzaamheid, verlaten-
heid, barheid, barsheid, grauwheid en 
kommervol hard werken.

De Groote Peel is een van de vogel-
rijkste gebieden van West-Europa en 
in oktober/november wil het zelfs wel 
eens gebeuren dat op doorreis zijnde 
kraanvogels hier even neerstrijken om 
op adem te komen. 

Op de fi ets doorOp de fi ets door

de Peel
Aangewezen als Natura 
2000-gebied is De Peel on-
derdeel van het Europees 
netwerk van beschermde 
natuurgebieden. De Peel is 
een heel veelzijdig gebied. 
Het afwisselende landschap 
kent ondoordringbare veen-
moerassen, open heideter-
reinen, uitgestrekte vlaktes, 
diverse plassen en vennen, 
bosjes en zandruggen. In dit 
paradijs voor natuurliefheb-
bers en wandelaars groeien 
talloze bijzondere planten en 
vind je de oerkwaliteiten van 
het landschap: rust, ruimte 
en duisternis. Fietsen in de 
Peel geeft je een kijkje in het 
verleden van dit 
prachtige gebied. 

de de PPeeleelPeelPPeelPPde 

Uniek natuurgebied

Op de fi ets
Een fi ets is meer dan alleen een zadel 
en twee fi etsbanden. Er komen aller-
lei andere snufjes bij kijken met alle-
maal eigen voor- en nadelen. Hoeveel 
versnellingen heb je nodig, wat voor 
remmen wil je en is een bagagedrager 
een must? Je moet bepalen wat het 
doel is van je ritjes. Er is een fi ets te 
krijgen voor ieder doel.

Maar waar moet je dan op letten? 
Kijk bijvoorbeeld naar het fi etszadel. 
Een standaardzadel is niet altijd het 
meest geschikt. Er zijn heren- en 
dameszadels te krijgen met andere 
vormen en dit kan een hoop zadelpijn 
voorkomen. Zorg dat je lekker zit en 
dat het zadel groot genoeg voor je 
is. Kijk naar vormgeving en mate-
riaal en kies hieruit je voorkeur. De 
framemaat is ook belangrijk. Je kunt 
allerlei maten krijgen. Probeer er een 
aantal uit, je moet er lekker op zitten 
en handig mee kunnen fi etsen. Zorg 
dat het frame niet te hoog of te laag 
is, hier zal je snel last van krijgen. De 
benen moeten goed kunnen draaien. 
Zet het zadel dus op de goede hoog-
te. Bij veel fi etsers staat het zadel 
te laag. Probeer uit wat voor jou het 
lekkerste zit. Kleine of grote mensen 
kunnen baat hebben bij kortere of lan-
gere cranks. Gebruik de versnellingen 
voor een prettig beentempo. Schoenen 

met stijve zolen fi etsen prettiger dan 
schoenen met slappe zolen. Met klik-
pedalen zitten je voeten vast aan de 
trappers waardoor je meer ontspan-
nen fi etst.

Bij de plaatselijke VVV zijn vaak fi ets-
routes te krijgen of te kopen. Zoeken 

op internet kan natuurlijk ook en er 
zijn speciale apps voor fi etsroutes op 
je mobiele telefoon. Kijk bijvoorbeeld 
eens op www.fi etsnetwerk.nl 
of www.vvvdepeel.nl

Op www.route.nl staat een gratis 
fi etsroute (nr 582697) met als start-
punt Natuurpoort De Peel. De route is 
ongeveer 37 km.

Fietsroutes

Gluren bij de buren
Soms staan we er niet bij stil dat het in onze eigen omgeving zo mooi 
is. Het is de normaalste zaak van de wereld geworden dat we vlakbij 
zoveel unieke natuur leven. Al fi etsend ontdek je meer moois in de 
buurt. Ontdek dit prachtige natuurgebied, omringd door de  Brabantse 
gemeenten als Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek. 
Wist je dat het  Museum Klok & Peel in Asten: winnaar is van de 
Museumprijs 2014 én Leukste Uitje van Brabant in zowel 2015, 2017 
als 2018? Kasteel Helmond is de grootste waterburcht van Nederland. 
Deurne heeft het Toon Kortooms Park en  het Museum De Wieger 
met het naastgelegen ‘Tuinpad van mijn vader’ uit het lied “Het Dorp’ 
van Wim Sonneveld. De gemeente Laarbeek is in 2016 uitgeroepen tot 
groenste gemeente van Nederland en ‘thuis’ van de Bavaria Brouwerij 
en het prachtige Kasteel Croy. Tijd om wat vaker de fi ets te pakken en 
te gaan gluren bij de buurgemeenten.

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

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.

Kom gezellig paaseieren zoeken op de 
FeelGood Market! De paashaas verspreid 
ze over het hele terrein. Ook staan we 
deze editie voor het eerst weer buiten op 
het Ketelhuisplein op Strijp-S. Dubbel re-
den voor een feestje dus en dat gaan wij er 
zeker van maken. Voor al je originele, in-
spirerende maar ook wekelijkse en duur-
zame inkopen, met (biologische) verspro-
ducten zoals brood, worst en kaas, maar 
ook veel originele producten voor in huis 
zoals vi ntage, industrieel, handgemaakt. 
Je vindt er verantwoorde kinderproduc-
ten, kleding, massage, sieraden, kunst, ge-
zondheidsadviezen en originele vondsten. 

De FeelGood Market staat voor een lekker 
dagje uit ( voor het hele gezin) met origi-
nele producten, workshops, fijne live mu-
ziek en lekkere en aparte ( bio) hapjes. En 
omdat FeelGood voor ons ook gaat over 
duurzaamheid en Fairtrade, zijn de meeste 
producten handgemaakt, zo mogelijk van 
gerecyclede materialen en streekproduc-
ten. Everything to make you FeelGood!

Live muziek
Gerald Clark: Gerald is een van Zuid-Afri-
ka's bekendste bluesmuzikanten en een 
singer / songwriter die wordt herkend 
vanwege zijn buitengewone vermogen om 
een verhaal met zijn muziek te vertellen. 

Clark heeft een stem die tot de ziel door-
dringt met een eerlijkheid die de Blues is. 
Altijd origineel in zijn benadering, blijft hij 
verkennen waarmee hij de blues naar een 
nieuw level tilt. Gerald speelt samen met 
Steven Troch op mondharmonica. 

One Revolution Band
Een mix van dancehall en roots reggae met 
tropische elementen uit het Caribisch ge-
bied. One Revolution Band bestaat uit er-
varen reggaemuzikanten. Frontman Abou-
bacar komt uit Guinee en heeft veel festi-
vals gespeeld in Gambia, Senegal, Bissau 
en Guinee. Aboubacar is een getalenteerde 
frontman die je hart raakt. 

Workshops en entertainment
Paaseieren zoeken, Workshop kruiden-
inhalers maken ( tegen hooikoorts), TuiNa 
Massage, Kinder- tekentafel,  Henna Art, 
Tai Chi, Voedingsadvies, Proeverijen, Demo 
Bio Resonantie, Schminken door Flow Free, 
Gitaarles, Springkussen etc.

FEELGOOD MARKETFEELGOOD MARKETFEELGOOD MARKETFEELGOOD MARKETFEELGOOD MARKETFEELGOOD MARKETFEELGOOD MARKETFEELGOOD MARKETFEELGOOD MARKETFEELGOOD MARKETFEELGOOD MARKETFEELGOOD MARKETFEELGOOD MARKETFEELGOOD MARKETFEELGOOD MARKETFEELGOOD MARKETFEELGOOD MARKETFEELGOOD MARKETFEELGOOD MARKETFEELGOOD MARKET
Paaseditie 

Waar: Ketelhuisplein 1, Strijp S, 
5617 AE Eindhoven  |  Wanneer: 
21 april 2019 12:00-18:00 uur, gratis entree!
www.feelgoodmarket.nl
info@feelgoodmarket.nl
www.facebook.com/FeelgoodMarket
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200.000m2 op 
voorraad

Gratis reserveren en breed assortiment

Wij zijn de goedkoopste
Laagste prijsgarantie en deskundig advies

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

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

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

verkrijgbaar in 
7 kleuren

van 39.95 nu 
per m2

24.95

PLAK PVC

TARKETT 
DRIBACK PVC

verkrijgbaar in 
18 kleuren

van 34.95 nu 
per m2

16.95

TER HURNE 
VISGRAAT PVC

verkrijgbaar in 
4 kleuren

van 39.95 nu 
per m2

27.95

Enfloor Starlett
in 11 kleuren van 31.95 
nu voor

22.95

Formosa klik PVC
in 4 kleuren van 39.95 
nu voor

31.90

Spagoti DB Visgraat
in 4 kleuren van 39.95 
nu voor

27.95

Ter Hurne
in 35 kleuren van 39.95 
nu voor

27.95

Varenze Klik PVC
in 4 kleuren van 42.95 
nu voor

31.95

Ambiance Essenzo
Klik PVC rigid/kurk
in 10 kleuren van 52.95 nu 

37.95

Ambiance Plak PVC
in 4 kleuren van 29.95 
nu voor

 18.95

Betonlook XL DB
in 4 kleuren van 39.95 
nu voor

27.95

Design Comfort
in 9 kleuren van 45.95 
nu voor

34.95

Elegance Oak
in 11 kleuren van 54.95 
nu voor

37.95

VLOER HET ZELF
PLAK PVC XXL

verkrijgbaar in 
7 kleuren

van 39.95 nu 
per m2

24.95

PVC STUNT
inclusief leggen en

zelfklevende ondervloer

TARKETT DRIBACK
2 mm dik, 0,30 toplaag

slijtvast in 18 kleuren
van 55.95 nu per m2  voor maar

33.95
...en een pvc vloer heeft vele voordelen zoals: is geluiddempend, 

makkelijk in onderhoud, supersterk en duurzaam, 
voelt comfortabel aan, gemakkelijk te monteren 

en te demonteren etc.

2e paasdag en
zondag 28 april 

geopend 12.00-17.00 uur

(Bron foto; Feelgood Market).
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

overtuigd?Onze voordelen

✃waardebon|GP

 

✃

waardebon|GP

Set binnen en buitenbanden met anti lek laag
28 5/8 3/8 of 26 1 3/8 of 28 1 1/2

van 55.96 nu voor € 25.00
Binnenbanden met normaal ventiel.

(geldig tm 27 april 2019)

www.henkvanrooijfietsen.nlwww.henkvanrooijfietsen.nl✃ www.henkvanrooijfietsen.nl

voordeel 7

de beste 
merken

voordeel 7voordeel 6

gratis leenfi ets 

bij onderhoud of 

reparatie
gratis leenfi ets 

bij onderhoud of 

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 

voordeel 4
deskundig advies

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

iedere dag 

voordeel 1

de beste 
service

overtuigd?

voordeel 14

garantie op 

reparaties

reparatie

voordeel 14voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

onderhoud

overtuigd?

voordeel 13

snelservice bij 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis so� ware update bij onderhoudOnze voordelen
gratis so� ware 

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

Onze voordelenOnze voordelen

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

Onze voordelenOnze voordelen
gratis montage 

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

Onze voordelen

service

Onze voordelen

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fi ets

IEDERE DAG TESTDAG
     Afspraak maken niet nodig!

NU MET BON

 25% KORTING
op een fi etstas naar keuze!

(geldig tm 27 april 2019)

PEGASUS 
SIENA
TOPKWALITEIT 
UIT DUITSLAND!
Bosch Active motor
400wh accu Bosch
Verende voorvork en zadelpen
7 versnellingen Shimano
Velgremmen op oliedruk

nu van
€ 2399.00 
voor

2199.-
 OP=OP

     Afspraak maken niet nodig!
Zaterdag 27 april

Koningsdag geopend

van 9.00 tot 12.00 uur


