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BOXSPRING COMPLEET VLAK

Bestaande uit hoofdbord, boxen,

luxe matras en gratis luxe topper

140 x 200 cm nu voor 499,-

160 x 200 cm nu voor 599,-

180 x 200 cm nu voor 699,-

120 x 200 van 675,- voor399,-

AANBIEDING

ZWEEFDEURKAST QUADRA
• lichtlopende

zweefdeuren
• frontpanelen

wisselbaar
• t/m 315 cm breed
• glasdeuren tegen

meerprijs
• leverbaar in

meerdere kleuren
en maten

Meer foto’s op
slaapkamerconcurrent.nl

*QUADRA 136 BREED

SLAPEN VOOR INTERNETPRIJZEN!

PRESTON ELEKTRISCH VERSTELBARE BOXSPRING (140 X 200 CM) bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord
• 2 elektrisch verstelbare boxsprings voorzien van luxe pocketveer matrassen • 1 luxe comfort topper
• 160 x 200 cm: € 1795,- en 180 x 200 cm: € 1995,-

Meer foto’s op slaapkamerconcurrent.nl

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

COMPLETE BOXSPRING CARESSE bestaande uit: • een gestoffeerd hoofdbord • 2 elektrisch verstelbare boxsprings
met uniek ’pull-back’ systeem (terugloopsysteem, voor een ideale, ergonomische verstelling en zitpositie)
• 2 pocketveer matrassen met 5 comfortzones • 2 voetstoppers, topmatras van hoogwaardig koudschuim
• 2 elektrische Newton 6000 motoren met kabelbediening • 180 x 200 cm: € 2095,- en 180 x 210 cm: € 2195,-

Meer foto’s op slaapkamerconcurrent.nl

CARESSE 4600 160 X 200 CM

1995,-
elektrisch

verstelbaar

1595,-
elektrisch

verstelbaar

van 2195,- voor

DEZE WEEK
INRUILACTIE

UIT VOORRAAD LEVERBAAR

• t/m 315 cm breed 
• glasdeuren tegen 

slaapkamerconcurrent.nl

*VAN 449,- VOOR

299,-

TOT €200 RETOUR*

* VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN IN DE WINKEL

VOOR UW OUDE BED, KAST OF MATRAS

4000m2 EINDHOVEN INDUSTRIETERREIN DE KADE
TENIERSLAAN 9 T 040 7676007

ELKE ZONDAG OPEN. VRIJDAG KOOPAVOND.
JE VINDT ONS IN HET VOORMALIGE EGAS-PAND.

2000m2 BEUNINGEN - (NIJMEGEN)
HADRIANUSSINGEL 20 T 024 6753515

Brabantse euro-
kandidaat
Donderdag 22 mei 
worden in Nederland de 
Europese Verkiezingen 
gehouden. De campagne 
is gestart en de komende 
weken verschijnen de 
posters met kandidaten 
op de verkiezingsborden. 
CDA Veldhoven kiest 
voor een Brabantse 
kandidaat, Lambert van 
Nistelrooij uit Diessen. 
Hij staat op plaats 7 van 
de CDA-lijst en wil met 
zijn campagne voldoende 
voorkeurstemmen 
verzamelen om te 
worden gekozen. Brabant 
breed wordt hij daarbij 
gesteund, ook door CDA 
Veldhoven.

VELDHOVEN - De keuze 
voor Lambert van Nistel-
rooij is niet verwonderlijk. 
Afgelopen jaren heeft hij 
ondanks zijn werkzaamhe-
den in Brussel en Straats-
burg toch een goede band 
weten te behouden met Bra-
bant. Om zich op de hoogte 
te stellen gaat de heer Van 
Nistelrooij regelmatig in ge-
sprek met mensen, die hem 
benaderen met hun proble-
men of ideeën. Dit geldt in 
het bijzonder ook voor oude-
ren en hun vertegenwoordi-

gers. Niet alleen organiseert 
hij daarvoor bijeenkomst in 
Brussel, maar ook in zijn 
eigen regio laat hij zich re-
gelmatig zien. Zo was hij 
in januari meerdere dagen 
aanwezig op de Senioren-
expo in Koningshof. Afge-
lopen november was hij één 
van de sprekers tijdens een 
bezoek van het CDA Veld-
hoven aan ‘Het Huis van de 
Toekomst’ bij het Evoluon. 
Ook de ondernemers en de 
heer Van Nistelrooij weten 
elkaar te vinden. Regelma-
tig is de europarlementariër 
te gast bij bijeenkomsten in 
de regio Eindhoven. Het was 
dan ook de aanpak in deze 
regio, onder de naam Brain-
port, die hij heeft gebruikt 
om een discussie in Europa 
op gang te brengen. En met 
succes. Als hoofdonderhan-
delaar namens het Europees 
Parlement heeft hij de mi-
nisters van alle EU-lidstaten 
weten te overtuigen, dat het 
anders kan. Met ingang van 
2014 draait het nu ook in 
Europa om drie kernwoor-
den: slimmer, groener en 
banen. Van Nistelrooij: “Al-
leen met een maakindustrie 
die innovatief en duurzaam 
produceert en investeert in 
mensen kunnen we onze 
boterham smeren. Brainport 
geeft daarin voor Europa het 
goede voorbeeld.”
Door de keuze voor de Bra-
bantse kandidaat Lambert 
van Nistelrooij hoopt CDA 
Veldhoven ook in de komen-
de 5 jaar een toegankelijke 
vertegenwoordiger in Brus-
sel te hebben. De regio kan 

immers nog steeds de finan-
ciële steun uit Europa goed 
gebruiken, vooral voor grote 
projecten die steeds vaker 
via samenwerking met re-
gio’s in andere Europese 
landen tot stand komen.

Beursvloer is 
goed podium
Voor Dick van Gerwen 
van Jumbo Hapert heeft 
de Beursvloer Gemeente 
Bladel geen windeieren 
gelegd. Maar liefst 4 
deals werden door hem 
gesloten op de Beursvloer 
in 2013. 

VELDHOVEN/REGIO - Ook 
dit jaar is Jumbo Hapert 
weer van de partij op de 2e 
editie van de Beursvloer Ge-
meente Bladel.
“We doen dit jaar ook weer 
mee”, aldus Dick van Ger-
wen. “Het is goed om de re-
latie tussen non-profit orga-
nisaties en het bedrijfsleven 
te verbeteren; maatschappe-
lijk verantwoord onderne-
men wordt gewoon steeds 
belangrijker.”
De Beursvloer gemeente 
Bladel wordt georganiseerd 
op donderdag 19 juni op de 
Praktijkschool van het Pius 
X-College in Bladel. Vanaf 
16.00 uur start de dynami-
sche markt. 

Meer info: www.
beursvloergemeentebladel.
nl.



kort nieuws - kort nieuws


