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 21 januari 
sportclinics! 
Kom jij ook? 

Warming up 
for the new year! 

€ 15,- 
Cadeau  

Hoge kortingen op 
diversen artikelen

NIEUWE COLLECTIE 
Crossfit & bootcamp

 Kerkstraat 44, 5427 BE  Boekel, (0492) 32 17 72
 Kerkstraat 29, 5427 BB  Boekel, (0492) 32 25 95

Gezonde recepten 
voor een healty start!
  Lekker recept voor na de training, Sportkoeken! 

Trainen maakt me hongerig! Vooral na een lekkere run op zondagochtend. 
Deze koekjes zitten bomvol eiwitten, vetten en koolhydraten. En dat is precies wat je 
nodig hebt tijdens of na een flinke workout. Kijk op onze website voor het recept en voor 
diversen andere gezonde recepten! www.vanrijbroekmode.nl

TIPS om het nieuwe 
jaar goed te starten

4 februari 
healty 

weekend

De maand januari staat bij Van Rijbroek in het teken van Sportmaand. Na een 
bomvolle decembermaand is januari dé sportmaand bij uitstek. 

Op Zaterdag 21 januari van 13.00 tot 17.00 uur zijn Ruby & Kim Beekmans van 
Bootcamp Beekmans aanwezig om je te informeren over de kleding en 
schoenen die zei adviseerd bij Bootcamp en je te laten ervaren wat Bootcamp nu 
precies inhoud! 

Zaterdag 4 februari van 11.00 tot 15.00 uur is Mieke van Puur Mieke aanwezig in onze 
winkel Heb je nog vragen over jouw gezonde leefstijl, of heb je interesse in gezonde 
recepten. Mieke kan je deze dag voorzien van heel veel tips! Wanneer je deze dag je 
email adres achterlaat krijg je per e-mail een E-book toegestuurd met diversen 
recepten waarmee jij direct aan de slag kunt. Tevens ontvang je een kortingscode wel-
ke je kunt besteden op haar webshop!

Start het jaar goed! 



€ 15,-
Niet geldig i.c.m. andere acties, geldig t/m 25 februari 2017, 
in te wisselen in beide winkels. 

Cadeau 
Bij aankoop van € 120,- 

Wij starten het nieuwe jaar sportief voor iedereen! 

De maand januari staat bij Van Rijbroek in het teken van Sportmaand. Na een 
bomvolle decembermaand is januari dé sportmaand bij uitstek. Wist je dat maar 
liefst 84 procent van de Nederlanders van plan is te gaan sporten in het nieuwe 
jaar. Sporten is gezond, maakt je botten sterker, zorgt voor een betere conditie en 
geeft je nieuwe energie. Daarnaast gaan we graag sporten om af te vallen of om ons 
lichaam strakker en mooier te maken. Om je een beetje te helpen in de maand 
januari hebben we onze sportafdeling deels omgetoverd tot een koopjes markt. 
Heel veel sportmerken met hoge kortingen.  

Januari sportmaand! 

MODECHEQUE 

Onze merken: 

Adidas
Nike 
Reebok
Asics
Lowa
Mizuno
Li-ning
Sjeng 
Hummel 
K-swiss 
New Balance
Puma 
Erima
Brabo 

Een muts doet wonderen
Je zou het misschien niet denken maar je verliest 
de meeste lichaamswarmte via je hoofd. Als het 
heel koud is doet een muts dus wonderen. 
Daarnaast zijn geschikte sokken, handschoenen 
en oorwarmers noodzakelijk. Deze lichaamsdelen 
raken namelijk snel onderkoeld.

Langere warming-up en cooling down
Neem de tijd om je lichaam de laten opwarmen 
en afkoelen. Blijf gedurende de hele workout in 
beweging en laat je lichaam na afloop rustig 
afkoelen. En ga pas in de douche tot je 
lichaam redelijk op temperatuur is.

Alle laatste 
sportschoenen 
uitzoeken voor 

de helft! 

Verschillende 
modellen 

schoenen Nike, 
Adidas, K-swiss, 

New blance 
uitzoeken v.a. 

€ 15,-

SPORTKLEDING 
MET HOGE 

KORTINGEN 

NIEUW in ons 
assortiment 

Reebok,
Sjeng, Li-ning


