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Uw flyers voordelig laten meebezorgen? info@adcommunicatie.nl
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VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Van 30 maart tot 8 april staat de voorjaarskermis in het centrum van Helmond! (Foto: Wim van den Broek)

Aankomende vrijdag is het zo-
ver: de Helmondse Voorjaars-
kermis! Van 30 maart tot en met 
zondag 8 april, zullen er zo’n 50 
attracties staan in Helmond 
centrum. Deze kun je vinden op 
de Markt, het Ameideplein en 
gedeeltelijk op de Watermolen-
wal. De kermis duurt elke dag 
tot 24.00 uur. In verband met 
de kermis zijn een aantal (ver-
keers) maatregelen genomen. 

Wegafsluitingen
Vanaf maandag 26 maart 18.00 
uur tot en met 11 april 18.00 uur 

zijn het einde van de Noord Ko-
ninginnewal, Ameidewal en ge-
deelte van Watermolenwal afge-
sloten voor het verkeer. De City 
parkeergarage is  bereikbaar via 
de Torenstraat en Watermolen-
weg. Bewoners van de afgesloten 
wegen kunnen hun huis tijdens 
de kermisdagen beperkt met de 
auto bereiken voor het laden en 
lossen van bijvoorbeeld bood-
schappen.

Weekmarkten op andere plek  
De woensdagmarkt van 28 
maart en 4 april verhuizen naar 
Noord Koninginnewal. De zater-
dagmarkt van 31 maart en 7 april  
wordt verplaatst naar de Noord 

Koninginnewal, Watermolenwal 
en Kerkstraat. Er geldt dan ter 
plaatse een parkeerverbod van 
03.00 uur t/m 19.00 uur. 

Parkeren
Op de parkeerplaatsen en -ter-
reinen op straat gelden de nor-
male betaaltijden. Op parkeer-
terrein Ameidewal kan tijdens de 
kermis niet worden geparkeerd. 
De bewaakte parkeergarages 
Doorneind en City zijn tijdens 
de kermisdagen extra lang open, 
evenals de bewaakte fietsenstal-
lingen Doorneind en Speelhuis-
plein. 

Bij de ingangen van de gemeen-

telijke parkeergarages en fietsen-
stallingen staan de openings-
tijden tijdens de kermisperiode 
aangegeven. 

Activiteiten
Naast dat je de kermis gewoon 
kunt bezoeken, valt er ook een 
hoop te beleven. Zo is er op 
vrijdag 30 maart de spannende 
opening van de kermis met als 
thema ‘fright night’’ en kun je 
op 2e paasdag met de paashaas 
gaan speuren naar het gouden ei

Het hele programma kun je vin-
den op www.helmondkermis.nl/
activiteiten/ s
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Paasshow
Goede vrijdag

open tot 18:00 uur
2e Paasdag 

open van 12:00 tot 17:00

10 stelen per bos

€3,99 per bos

Tulpen

10 stelen per bos

€3,99 per bos

1 + 1 
G R A T I S

Verkrijgbaar in div. kleuren
Groot of kleinbloemig
in 9 cm pot

Tray à 12 stuks
Van € 5,99

Violen

Salix per bos 120cm hoog

Van €1,99

Paastakken

Winter harde soorten
50cm hoog in 15cm pot

Van €9,99

Camellia “Japoncia”

“mini narcis”
15 cm hoog in 9cm pot

€0,99 per stuk

Narcis Tê†ê a  Têtê

Sterke kamerplant
Div. soorten
ø 30 cm in hangpot

Van €11,99

Verkrijgbaar in div. kleuren
Groot of kleinbloemig

Rhipsalis

nu

€2,99

1 + 1 
G R A T I S

nu

€6,99

Deze aanbiedingen zijn geldig van 28 maart t/m 3 April 2018

Nu 25% feestkorting

Zeer groot assortiment
Vers van het land!
in 11cm pot met 

€1,99 per stuk

Keukenkruiden

1 + 1 
G R A T I S

Voor binnen & buitenVoor binnen & buiten
Verkrijgbaar in div. kleurenVerkrijgbaar in div. kleuren

€0,99 per stuk

Primula

1 + 1 
G R A T I S

Bij De Biezen kan je kiezenBij De Biezen kan je kiezen

Tray à 6 stuksTray à 6 stuks
Van €9,99

Bodembedekkers

nu

€6,99

Ze zijn er weer!

Nu alle maten & soortenNu alle maten & soorten

Rhododendrons

nu

€1,29

nu

€7,99

Salix per bos 120cm hoog

Van €1,99

Paastakken

nu

€1,29

1e Paasdag
gesloten

Zeer groot assortiment
Vers van het land!
in 11cm pot met 

€1,99 per stuk

Sterke kamerplant
Div. soorten
ø 30 cm in hangpot

Van €11,99

Rhipsalis

€7,99

Winter harde soorten
50cm hoog in 15cm pot

Camellia “Japoncia”

2de 

Halve
Prijs

*

Alle paas artikelen

15 cm hoog in 9cm pot

*muv aanbiedingen

www.tuincentrumdebiezen.nl

*exclusief vaas & versiering*exclusief vaas & versiering
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VDNS Kia behoort tot 10 beste 
Kia-dealers van Europa!

VDNS Kia, met vestigingen in 
Helmond, Venlo en Venray, be-
hoort tot de 10 beste Kia-dealers 
van Europa. Een aantal weken 
geleden werd al bekend dat de 
dealer zich in 2018 Platinum 
Prestige Dealer mag noemen. 
Een titel die alleen de 10 beste 
dealers van Europa mogen dra-
gen. 

‘We zijn hier heel blij mee’, ver-
telt de trotse eigenaar Frank van 
den Nieuwenhuijzen. ‘Het is het 
bewijs dat we met z’n allen goed 
bezig zijn.’ Het is overigens niet 
de eerste keer dat VDNS Kia in 
de prijzen valt. De Kia-dealer 
mocht zich al twee keer eerder 
Platinum Prestige Dealer noe-
men en in 2012 al een keer Dealer 
of the Year. 

Positief onderscheiden
Dat het niet zomaar een prijs is, 
blijkt uit de strenge selectiecri-
teria van Kia. Zo licht het Kore-
aanse automerk het hele bedrijf 
door. En daarbij wordt niet al-
leen gekeken naar absolute ver-
koopaantallen, maar ook naar 
de wijze waarop de service wordt 
verleend. Zowel bij de aanschaf 
van een nieuwe auto als in het 
traject van de technische dienst-
verlening daarna. Heel belangrijk 
is daarnaast de klantentevreden-
heid. De Kia-vestigingen in Hel-
mond, Venlo en Venray hebben 
zich daarbij positief onderschei-
den. ‘Die kunnen we mooi in 
onze zak steken!’

Alle ingrediënten kloppen
Van den Nieuwenhuijzen gaat 
verder: ‘Alles moet kloppen om 
tot zo’n mooi resultaat te kopen. 
Om te beginnen moeten de pro-
ducten kwalitatief hoogstaand 

zijn. Daarnaast hebben we een 
goede samenwerking met een 
ambitieuze importeur en onze 
medewerkers hebben veel passie 
en betrokkenheid voor de orga-
nisatie én het merk Kia.’ Volgens 
de eigenaar zijn echter de (trou-
we) klanten minstens zo belang-
rijk. ‘Zij spreken hun vertrouwen 
in ons uit. Uit ieder klanttevre-
denheidsonderzoek komt naar 
voren dat we goede service verle-
nen. Dat vind ik zelf het belang-
rijkste. Uiteindelijk doen we het 
voor onze klanten.’ 

Exclusieve Kia 
Platinum-modellen
VDNS Kia wil het succes dan ook 
graag delen met haar klanten. 
Daarom heeft VDNS Kia exclu-
sieve Platinum modellen ontwik-
kelt .Vijf toonaangevende Kia-
modellen die alleen bij de Plati-
num-dealer VDNS verkrijgbaar 
zijn. ‘Een buitenkans. We mogen 
van 5 verschillende Kia-types 

een speciale limited-edition uit-
brengen. Deze bijzondere auto’s 
hebben bijzondere specificaties 
én zijn zeer exclusief. Per type 
zijn er slechts 50 exemplaren in 
heel Nederland te verkrijgen. We 
verdelen deze modellen over de 
drie vestigingen van VDNS Kia. 
De auto’s zijn uniek genummerd 
en voorzien van een bijzonder 
fraaie Platinum insigne (met 
bijpassend certificaat).’ Verder 
zijn deze modellen uitgevoerd 
met Kia connected Services , via 
mijn Kia App krijg je allerlei info 
zoals km stand ,actieradius, auto 
afgesloten , gps positie van de 
auto,  verbruik en nog vele spe-
ciale platinumopties  tegen een 
zeer scherpe prijs . Deze Platinu-
mversies zijn alleen bij VDNS te 
verkrijgen.

Privé lease  - financial lease
In samenwerking met Kia Fi-
nance zijn voor deze platinum 
modellen speciale privé lease en 

financial lease producten ont-
wikkeld die er voor zorgen dat 
bijna iedere klant de mogelijk-
heid heeft om een Platinum Kia 
te kopen of te leasen . 
Ons verkoopteam maakt graag 
voor U een offerte op maat .

Zakelijk markt
Kia is het snelst groeiende  merk 
op de zakelijke markt . Dit komt 
natuurlijk door de hoge kwaliteit 
, moderne uitstraling , 7 jaar vol-
ledige garantie en zeer gunstige 
onderhoudscijfers. Dit resulteert 
in zeer gunstige full operational 
leaseprijzen . Prijzen incl. onder-
houd , reparatie,  allrisk verzeke-
ring ,wegenbelasting , rente en 
afschrijving . Daardoor kan elke 
ondernemer probleemloos be-
groten zonder enige liquiditeits-
beslag .

Vdns Kia heeft een eigen lease-
maatschappij waardoor alle 
werkzaamheden bij uw eigen Ki-

Helmond

VDNS Kia, met vestigingen in Helmond, Venlo en Venray, behoort tot de 10 beste Kia-dealers van Europa.

adealer uitgevoerd worden. Dus 
1 aanspreekpunt .
Vanaf nu staan deze schitterend 
uitgevoerde platinummodel-
len  in onze showroom . De Kia 
Picanto,Rio,Stonic, Niro en Spor-
tage . Wij hopen U snel  te mo-
gen begroeten in een van onze 
showrooms . s

Rabobank verdeelt ruim €1 miljoen over lokale verenigingen en stichtingen

De Rabobank Clubkas Campag-
ne 2018 is gestart! Tot en met 31 
maart kunnen lokale verenigin-
gen en stichtingen die klant zijn 
van de Rabobank zich aanmel-
den om deel te nemen. In totaal 
stellen zeven Rabobanken in 
de omgeving van Eindhoven € 
1.050.000 beschikbaar voor de 
Rabobank Clubkas Campagne. 
Leden van de bank verdelen 
dit geld door te stemmen op de 
deelnemende clubs die zij een 
warm hart toedragen.

Rabobank Clubkas Campagne
Als coöperatieve bank geven we 
jaarlijks een gedeelte van onze 
winst terug aan de samenleving. 
Dat doen we al jaren onder meer 
via donaties en sponsorbijdra-
gen. Bij de Rabobank Clubkas 
Campagne geven we onze leden 

invloed op de verdeling van deze 
gelden. Zij bepalen namelijk di-
rect, door het uitbrengen van 
hun stem, welke clubs zij willen 
ondersteunen. Niet wij, maar 
onze leden verdelen dus het geld. 

Stemmen van 5 t/m 30 april 
Leden van de Rabobanken ont-
vangen begin april per post een 
stemcode. Van 5 tot en met 30 
april kunnen zij hun stemmen 
uitbrengen. Leden mogen vijf 
stemmen verdelen over vijf ver-
schillende verenigingen en stich-
tingen. Het volledige bedrag van 
€ 1.050.000 wordt verdeeld over 
de deelnemende clubs. Hoeveel 
een stem waard is, wordt pas in 
mei bekend. Dan is bekend hoe-
veel leden hebben meegedaan 
en hoeveel stemmen er zijn uit-
gebracht. 

Campagne voeren
Voor de deelnemende clubs is de 

uitdaging zoveel mogelijk stem-
men te werven. Hoe meer stem-
men, hoe beter de clubkas wordt 
gevuld! 

Alle deelnemende verenigingen 
en stichtingen hebben toegang 
tot zowel Nederlands- als En-
gelstalige promotiemiddelen 

waar actie mee gevoerd kan wor-
den. We hebben het volste ver-
trouwen in de creativiteit van de 
clubs en zijn benieuwd wat voor 
acties er op touw worden gezet. 
Het is ook een mooie aanleiding 
om te laten zien wat jouw club 
allemaal doet en betekent voor 
de omgeving. 

Uitreiking cheques 
In mei wordt het resultaat be-
kend gemaakt en weten de clubs 
hoeveel de Rabobank Clubkas 
Campagne hen heeft opgeleverd. 

Dan worden de cheques uitge-
deeld aan de verenigingen en 
stichtingen. s

Helmond

Tot en met 31 maart kunnen lokale verenigingen en stichtingen die klant zijn van de Rabobank zich 
aanmelden om deel te nemen aan de Rabobank Clubkas Campagne.
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Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

Het nut van afval scheiden

Het stimuleren van afvalscheiding is een thema waar gemeente Helmond 
zich actief voor inzet. Uit recente cijfers blijkt dat er door de inzet van 
Helmonders voor het scheiden van afval steeds meer afvalstromen 
hergebruikt kunnen worden. Dit draagt bij aan het behalen van de 
doelstelling van 75% hergebruik van afvalstromen in 2020. 

PMD
Sinds mei 2016 mogen ook metalen verpakkingen en drankkartons in de zak bij 
het plastic. De hoeveelheid aan ingezameld plastic, metalen verpakkingen en 
drankkartons (PMD) is gestegen in 2017. Een stap in de goede richting, want hoe 
meer en hoe beter het PMD wordt gescheiden, hoe makkelijker het wordt om oud 
PMD-afval te gebruiken voor de productie van bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, 
fleecetruien en bouwmaterialen. 

Papier 
Ook de hoeveelheid papier dat in het restafval zit is verminderd in 2017. Oud 
papier en karton dat gescheiden wordt ingezameld is in Nederland namelijk de 
belangrijkste grondstof voor nieuw papier. Tegenwoordig bestaat nieuw papier 
en karton voor ruim 75% uit gerecycled oud papier en karton. Een ander voordeel 
van het recyclen van oud papier en karton is dat er minder bomen gekapt worden 
voor het maken van nieuwe producten.

GFT
Het GFT-afval was in 2017 schoner, waardoor het nog beter kon worden 
hergebruikt. Het GFT-afval uit Helmond wordt naar een compostbedrijf in Deurne 
gebracht waar het wordt verwerkt tot kwalitatief hoogwaardige compost. Als 
inwoner kunt u die compost in april en oktober gratis ophalen op de milieustraat. 
 
Statiegeld 
De gemeente Helmond heeft zich onlangs aangesloten bij de Statiegeldalliantie. 
Daarin doen de deelnemers een gezamenlijke oproep aan de Tweede Kamer om 
statiegeld in te voeren op kleine PET-flessen en blikjes. Lokaal, landelijk en zelfs 
wereldwijd is zwerfafval een hardnekkig probleem en vormt het een bedreiging 
voor het milieu, dieren en mensen. Het invoeren van statiegeld op kleine PET-
flessen en blikjes levert een grote bijdrage aan de circulaire economie en een 
schone en leefbare omgeving. Bovendien betekent het minder kosten voor  het 
opruimen van zwerfafval, waardoor de lokale lasten kunnen dalen. Dat is dan ook 
voordelig voor de portemonnee van de inwoners. Scheiden loont dus, zowel voor 
de inwoner als voor het milieu. Daarom gaat gemeente Helmond de komende 
jaren aan de slag om inwoners nog meer bewust te maken van het scheiden van 
afval en het zoeken naar de juiste manieren om afval in te zamelen voor de stad. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 3 en 17 april 2018. 
Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op www.helmond.nl/welstandscommissie. 
Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 
35 te Helmond, geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op via 0492 – 587 575
 of via gemeente@helmond.nl.

Installatie nieuwe raadsleden 
op 29 maart 2018

Op donderdag 29 maart is de beëdiging van de 37 raadsleden die van 2018 tot 
en met 2022 onze stad gaan besturen. Dat gebeurt in de raadzaal in Boscotondo. 
Het begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom bij deze bijzondere 
raadsvergadering.

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden ook live uitgezonden via internet. 
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek 
portaal op uw tablet kunt u gemakkelijk de vergadering volgen. U vindt daar 
ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. 
Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken.

Bekendmakingen

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Kasteelplein 1 15-03-2018 plaatsen 6 vlaggenmasten OLO 3545283

Elzehoutstraat 21 12-03-2018 vergroten garage OLO 3536801

Kromme Steenweg 31 16-03-2018 renovatie pand OLO 3436735

Kanaaldijk N.W. 81 05-03-2018 plaatsen reclame 

Rooseindsestraat 39A 18-03-2018 renovatie voorgevel en dak loods OLO 3549119

Ruwe Putten 3 17-03-2018 oprichten open opslagloods OLO 3547221

Stiphout Zuid,  19-03-2018 oprichten 29 woningen OLO 3539181

De Aardbeivlinder

Gasthuisstraat 68 19-03-2018 maken 2e uitweg OLO 3551105

Rivierensingel  20-03-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3312169

(links naast 727) 

Dierdonklaan 80 21-03-2018 oprichten garage-berging OLO 3558495

Kromme Haagdijk 8 21-03-2018 oprichten dubbele garage OLO 3558339

Dorpsstraat 55 21-03-2018 kappen boom OLO 3556211

Mierloseweg 309 21-03-2018 herbouw loods n.a.v. brand OLO 3558727

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

De Kromme Geer 84  wijzigen kozijn aanbouw OLO 3517775

Entrees Park Goorloop-Noord 16-03-2018 plaatsen landmarks OLO 3515393

en Goorloop-Midden

Braakweg 21 20-03-2018 maken uitweg  OLO 3533893

Bakelsedijk 7 21-03-2018 plaatsen dakkapel OLO 3268435

Berkehoutstraat 5 21-03-2018 vergroten woning met erker OLO 3467195

Hemelrijksestraat 90 21-03-2018 vergroten woning OLO 3464259

Kommavlinder 3 21-03-2018 oprichten woning, maken uitweg OLO 3449473

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Oudartstraat 3 23-01-2018 maken dubbele uitweg OLO 3433695

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. De 

plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons 

college over de plannen heeft beslist. 

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

Baroniehof 169  29-03-2018 transformeren kantoorgebouw OLO 3097013

  Baroniehof t.b.v. logies arbeidsmigranten

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder 

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

gemeente Helmond 16-03-2018 56e Kennedymars Someren 2018-01045

  (7 en 8 juli 2018)

Jan van Goyenlaan 1 19-03-2018 Wijkfeest familiedag (8 juli 2018) 2018-01107

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Helmond 19-03-2018 Helmond Tour (10 juni 2018) 2018-00043

Nachtegaallaan 40 19-03-2018 Knipfestival (29 juni 2018) 2018-00874

Dorpsstraat Stiphout 19-03-2018 Koningsdag (27 april 2018)  2018-00950

Kerkplein Mierlo-Hout 20-03-2018 Koningsdag (27 april 2018) 2018-00951

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 28 maart 2018

Milieu
Burgemeester en wethouders van Helmond maken het volgende bekend:

Op 23 januari 2018 is een aanmeldingsnotitie ingediend voorafgaand aan een aanvraag voor 

een omgevingsvergunning voor het veranderen en in werking hebben van een asfaltcentrale 

aan de Churchill-laan 202 te Helmond. Beoordeeld is of bij de voorbereiding van het besluit 

omtrent de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Burgemeester en 

wethouders van Helmond hebben besloten dat voor de locatie Churchill-laan 202 te Helmond 

geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.  Het besluit en overige stukken liggen 

vanaf 29 maart 2018 gedurende 6 weken ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 

35 in Helmond. Om de stukken in te zien kunt u vooraf telefonisch (088-3690658) een afspraak 

maken. Tegen een besluit om af te zien van een milieueffectrapport staat geen bezwaar en 

beroep open.

Wet bodembescherming (Wbb)
ontwerp besluit ingevolge artikel 29 Wbb juncto artikel 37 eerste lid

Op het bedrijfsterrein aan de Kanaaldijk N.W. 71-73 te Helmond (locatiecode: AA079400095) is 

bodemverontreiniging ontstaan. Het college van B&W van de gemeente Helmond zal de status 

van het geval van bodemverontreiniging formeel vaststellen.

Het College van B&W is voornemens het volgende te besluiten:

1. Op de locatie Kanaaldijk N.W. 71-73 (Nedschroef), kadastraal bekend als gemeente Helmond,

 sectie G, nrs. 449, 1105, 1106, 1636, 1733, 1907, 2363 en 2823, is sprake van een geval van 

 ernstige bodemverontreiniging.

2. De verspreiding van de verontreiniging leidt tot zodanige risico’s dat spoedige sanering 

 noodzakelijk is.

3. Voor 1 januari 2019 moet Nedschroef Helmond B.V. een bodemsaneringsplan ter 

 goedkeuring indienen bij het college van B&W van Helmond en voor 1 juli 2019 moet de 

 sanering zijn gestart.

4. Alle wijzigingen in het gebruik van de bodem op de onder punt 1 genoemde percelen 

 moeten vooraf worden gemeld bij ons college.

Zienswijze

Op de voorbereiding van het besluit is titel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op het 

ontwerp besluit kenbaar te maken. Het ontwerp besluit en de daarop betrekking hebbende 

stukken zijn vanaf 21 maart tot 2 mei 2018 in te zien bij team Expertise en Ontwerpen 

gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op 

afspraak; u kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

Tot 2 mei 2018 kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het ontwerp besluit 

schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijze dienen te worden gericht 

aan burgemeester en wethouders van Helmond, p/a team Expertise en Ontwerpen, Postbus 

950, 5700 AZ Helmond of via gemeente@helmond.nl. Voor het indienen van een mondelinge 

zienswijze kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur, via telefoonnummer (0492) 58 76 30, 

een afspraak worden gemaakt bij team Expertise en Ontwerpen.

Wet bodembescherming (Wbb)
ontwerp besluit ingevolge artikel 29 Wbb juncto artikel 37 eerste lid

Het college van B&W van de gemeente Helmond heeft bodemonderzoek uitgevoerd op het 

voormalige bedrijfsterrein van de firma Van Thiel/Robur aan de Kanaaldijk N.W. (locatiecode 

AA079403407). Het college van B&W van de gemeente Helmond is voornemens de status van 

verontreiniging formeel vast te stellen.

Op grond van de onderzoeksresultaten is het college van B&W voornemens te besluiten:

1. Op locatie Kanaaldijk N.W. 53 (vml.) - Van Thiel/Robur is sprake van een geval van ernstige 

 bodemverontreiniging.

2. Het huidige gebruik van de bodem of de mogelijke verspreiding van de verontreiniging leiden 

 niet tot zodanige risico’s voor mens, plant of dier dat spoedige sanering noodzakelijk is.

Zienswijze

Op de voorbereiding van het besluit is titel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 

toepassing. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op het 

ontwerp besluit kenbaar te maken. Het ontwerp besluit en de daarop betrekking hebbende 

stukken zijn vanaf 21 maart tot 2 mei 2018 in te zien bij team Expertise en Ontwerpen 

gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op 

afspraak; u kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 7630.

Tot 2 mei 2018 kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het ontwerp besluit 

schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijze dienen te worden gericht aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, p/a team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 

5700 AZ HELMOND of via gemeente@helmond.nl. Voor het indienen van een mondelinge 

zienswijze kan op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur, via telefoonnummer (0492) 58 76 30, 

een afspraak worden gemaakt bij team Expertise en Ontwerpen.

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
woensdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

Logo in FC:

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62

Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0

Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10

Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Gebruikte vetten en oliën gooi je natuurlijk niet in de gootsteen. Dan heb je grote kans 

dat je riool verstopt raakt. Dus heb jij gebruikt frituurvet, bakolie of andere vetten? 

Stop dit dan in een afgesloten fles of bakje en lever het bij mij in. Dan word ik er een stuk 

vetter van en kunnen ze er bovendien biobrandstof van maken.

Het is veel vetter
om het in de gele bak te doen!

Kijk voor meer info op www.frituurvetrecyclehet.nl

Je vindt mij in Helmond bij:

• Milieustraat, Gerstdijk 1

• Jumbo, Azalealaan 64

• OEC Korfbal, Braakse Bosdijk 1A

• Plus, Nieuwveld 19 

 (winkelcentrum De Bus)

• Van Rijsingen Diepvries, 

 De Hoefkens 1B

• SC Helmondia, De Braak 5

• Jan Linders, 

 Janssen & Fritsenplein 11 (Mierlo-Hout)

Gemeente Deurne
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Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893

info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond

Maandag 2 april
Geen ophaaldag i.v.m. Pasen 

Dinsdag 3 april
Zwanenbeemd

Woensdag 4 april
Ashorst

Donderdag 5 april
Brandevoort-west + 
Brandevoort veste

Vrijdag 6 april
Apostel

Kijk voor meer informatie op:
www.helmond.nl/afvalapp 

Openingstijden: ma. t/m za. 9.30-16.30 uur

Wij heten u welkom, in onze winkel.

Veel belangstelling voor het nieuwe IVN trefpunt

IVN-Helmond hield afgelopen zon-
dag een Open Dag voor het grote pu-
bliek. Zij hebben namelijk een nieuw 
thuis gevonden bij Speeltuin Helmond 
West. Het nieuwe trefpunt heeft een 
toepasselijke naam gekregen: de Koe-
koek.

Het was een super dag met veel be-
langstellenden en mooi weer. Hierdoor 
konden zowel de binnen-als buitenacti-
viteiten rekenen op veel deelnemers. De 
jeugd was deze middag fanatiek bezig 
met bloembolletjes planten; insecten-
hotels maken; spelen van een diersche-
del-quiz; kijken naar een insect met een 
verrekijker en... natuurlijk ook lekker 
spelen in de o zo mooie speeltuin. 

Ook de volwassenen wisten zich goed 
te vermaken bij de workshops, lezingen 
of wandelingen: Lukte het de mensen 
om de verschillende kruiden te her-
kennen die er uitgestald stonden op de 
tafel? Kenden zij de planten al langs de 
vernieuwde de Goorloop als de IVN-

gids daarover vertelde tijdens een wan-
deling? Hebben ze alle vreemde namen 
onthouden van talloze vlinders waar-
over enthousiast verteld werd door een 
IVN-vrijwilliger?
Waarschijnlijk niet! Maar daar gaat het 
natuurlijk ook niet om. 

Het IVN (Instituut voor natuureducatie) 
wil jong en oud weer enthousiast ma-
ken voor de natuur. Er valt ook heel wat 

te zien en te beleven als je naar buiten 
gaat. Overal kun je genieten: Gewoon 
in je eigen achtertuin al of in  de bos-
sen in de buurt. Het IVN organiseert het 
hele jaar door leuke activiteiten. Kijk 
maar eens op hun website www.ivn.nl/
helmond. Afgelopen Zondag hebben 
bezoekers en vrijwilligers in ieder geval 
een fantastische middag gehad tijdens 
deze Open Dag van het IVN in Speel-
tuin Helmond West. s

Helmond-West

Afgelopen zondag was de open dag van het nieuwe IVN-Helmond trefpunt in 
Helmond-West. 

PAAS 
AANBIEDING

Elke week zeeverse vis 
uit Scheveningen op de 
Helmondse weekmarkt. Wij zijn zaterdag te vinden op de Zuidkoninginnewal 49

10% KORTING op alle soorten 
zalm tegen inlevering van deze bon. 

Zalmfilets, zalmmoten, gerookte zalm.

Nieuwe bewoner op de Automotive Campus: Voitures extravert

De Automotive Campus heeft er een 
nieuwe bewoner bij: Voitures extra-
vert. Het bedrijf stript oude Porsches 
911, bouwt ze opnieuw op en monteert 
gedurende dat proces een elektrische 
aandrijfl ijn. ‘Zo combineren we het 
beste van twee werelden. Het prachti-
ge design van de ‘911’ met de kracht en 
duurzaamheid van een elektromotor.’

Vraag aan een autoliefhebber welke 
classic car hij het meest waardeert en 
grote kans dat het antwoord is: de Por-
sche 911. Met name de oudere modellen 
uit de jaren ’60 en begin jaren ’70 gaan 
voor forse bedragen over de toonbank. 
‘Wij kopen die auto’s op, halen ze hele-
maal uit elkaar en bouwen ze vervolgen 
opnieuw op, naar wens van de klant. 
Daarbij vervangen we de originele aan-
drijflijn voor een elektrische.’ Aan het 
woord is Martijn van Dijk, mede-eige-
naar van Voitures extravert. 

Verduurzamen
Samen met zijn compagnon Jurgen 
Moerman richtte hij in 2015 Voitures ex-
travert op. ‘We zoeken auto’s op die het 

verdienen om op de weg te blijven’, al-
dus Martijn. ‘We schroeven ze helemaal 
uit elkaar en gaan ze vervolgens weer 
schroefje voor schroefje opbouwen. 
Slechte onderdelen worden daarbij ver-
vangen door nieuwe.’ Maar het draait 
niet alleen om het creëren van een neo-
klassieker. ‘We willen ook bijdragen 
aan verduurzamingen, willen dat onze 
auto’s verantwoord de weg op kunnen. 
Daarom vervangen we de motor door 
een elektrische aandrijving met een ac-
tieradius van zo’n 400 kilometer.’ 

Publiekslieveling
‘De Porsche 911 is een echte een pu-
bliekslieveling. Ze onderscheiden zich 
van het zielloze design van tegenwoor-
dig. Maar vanwege alle milieuregels in 
de nabije toekomst, kan het wel eens 
een uitstervend ras worden. Wij willen 
die prachtige auto’s weer terugkrijgen 
in het straatbeeld.’ Het streven is om 
uiteindelijk 36 auto’s per jaar te bou-
wen. Allemaal Porsches 911? ‘Voorlopig 
wel, maar op langere termijn sluiten zij 
ook andere merken niet uit.’’

Automotive Campus
Voitures extravert kiest heel bewust 
voor de Automotive Campus. ‘Dat hier 

veel bedrijven zitten met de nodige 
kennis en ervaring in huis, is voor ons 
enorm waardevol. Wij hebben namelijk 
niet alle kennis zelf in huis. We kunnen 
nu letterlijk even de straat oversteken 
om bij onze ‘buren’ advies in te winnen. 
Daar komt bij dat de Automotive Cam-
pus zowel nationaal als internationaal 
hoge ogen gooit. Daar willen wij graag 
deel van uitmaken.’ s

Helmond

De Automotive Campus heeft er een nieuwe bewoner bij: Voitures extravert.
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Intensievere samenwerking bibliotheek 
en OMO Scholengroep Helmond

Op maandag 26 maart hebben 
bibliotheekdirecteur Ruud Hak-
voort en rector Hans Schapenk 
van de OMO Scholengroep Hel-
mond hun handtekeningen ge-
zet onder een nieuwe, driejarige 
overeenkomst. 

Er werd al samengewerkt tussen 
beide organisaties, maar de acti-
viteiten worden de komende ja-
ren flink uitgebreid. Een mooi re-
sultaat: was er al een verbinding 
met het Vakcollege Helmond 
en het Dr.-Knippenbergcollege, 
vanaf komend schooljaar wordt 
die uitgebreid met het Carolus 
Borromeus College en de Prak-
tijkschool Helmond. Een waar-
devolle samenwerking met als 
doel meer leesplezier en taalbe-
vordering voor middelbare scho-
lieren in Helmond. 

Taalontwikkeling
‘Bibliotheek op School’ in het 
voortgezet onderwijs is een van 
de succesvolle leesbevorderings-
programma’s van de Bibliotheek 
Helmond-Peel. Taalontwikke-
ling is de basis voor een optimale 
schoolcarrière en later een pas-

sende functie en rol in de maat-
schappij. Lezen in de brede zin 
bevordert de taalontwikkeling 
en draagt bij aan het voorkomen 
en/of terugdringen van laagge-
letterdheid. Voortgezet onder-
wijsscholen zijn onder andere 
gericht op deze taalontwikkeling 
voor jongeren in de leeftijd van 
12-18 jaar. De bibliotheek biedt 
ondersteuning, met name op het 
gebied van leesbevordering, lees-
plezier, ontwikkeling van literaire 
competenties en mediawijsheid/
informatievaardigheden. 

Meer dan lezen alleen
Rector Hans Schapenk is ui-
terst tevreden met de intensie-
vere samenwerking. “Nu kunnen 
leerlingen van al onze scholen 
de vruchten plukken van de sa-
menwerking. Per school gaan 
we zorgvuldig bekijken hoe we 
maatwerk kunnen leveren. Dit 
betekent dat elke jongere op zijn 
of haar niveau een interessant 
aanbod mag verwachten, om 
uitgedaagd te worden in taalont-
wikkeling en leesplezier.” Ruud 
Hakvoort ziet veel kansen ont-
staan. “Het aanbieden van een 
Young Adult-collectie alleen, is 
niet voldoende. We werken met 
deze scholen aan bibliotheek- 

en schrijversbezoeken, poë-
zie- workshops, mediawijsheid, 
maar ook landelijke campagnes 
zoals bijvoorbeeld de Voorlees-
wedstrijd Read2Me, Mediabattle 
of Literatour. We sluiten voort-
durend aan bij de belevingswe-
reld van jongeren.”

Bezoek van schrijver Buddy
Tegenbosch
Op de dag van de ondertekening 
was auteur Buddy Tegenbosch 
op bezoek bij het Vakcollege Hel-
mond. In meerdere lesuren sprak 
hij met tweedeklassers over zijn 
boeken en zijn leven als piloot. 
Docent Sharda Soebhan: “De 
leerlingen kennen de schrijver: 
hij maakt ook spannende ver-
halen voor de lesmethode van 
het vak Nederlands. Het is voor 
hen heel bijzonder om een echte 
schrijver in de klas te hebben. 
Dankzij de samenwerking kun-
nen we de komende jaren nog 
veel meer goede activiteiten or-
ganiseren.” 
De beste vraag aan de schrijver 
werd beloond met een boek. 
Nassim el Kadiaoui won: ‘Schrijf 
je over dingen die jij leuk vindt 
of over dingen waarvan je denkt 
dat wij ze leuk vinden?’ Een hele 
goede vraag! s

Helmond

Er was al sprake van een samenwerking tussen OMO Scholengroep Helmond en de Bibliotheek, maar de 
activiteiten worden de komende jaren fl ink uitgebreid.

Bezorgers gezocht voor KBO Bernadette 

Volgende maand geen ONS en 
geen Journaal? Dat is wat er, 
in ieder geval voor een aantal 
leden, vanaf komende maand 
dreigt te gebeuren bij KBO Ber-
nadette.

Elke maand worden er zo’n 350 
ONS en Journaal bezorgd. Dit 
gebeurt op dit moment door 8 
vaste bezorgers. Dat is natuurlijk 
veel te weinig. Zeker nu er door 
ziekte ook nog eens een paar 
mensen voor langere tijd zijn 
uitgevallen. Tot nu toe hebben 

we het met kunst- en vliegwerk 
nog voor elkaar gekregen om 
iedereen maandelijks van alle 
informatie te voorzien, maar we 
zoeken bezorgers! We proberen 
de routes klein te houden, zo’n 25 
adressen; u loopt ongeveer een 
uurtje (per maand) We zijn met 
name op zoek naar iemand voor 
Helmond Noord (omgeving Kas-
teel Noord en Nieuwveld)en Bin-
nenstad (omgeving Leonardus).
Ook zoeken we iemand die be-
reid is de ‘buitengebieden’ voor 
zijn/haar rekening te nemen.
Verder zijn we op zoek naar ie-
mand die maandelijks als distri-
butiepunt wil fungeren, dus de 

bladen verdelen. Dit is ongeveer 
2 uurtjes werk per maand.
Wilt u, net als al die andere leden 
de ONS en het Journaal blijven 
ontvangen? Meld u dan aan als 
bezorger. Voor aanmelding en 
vragen kunt u terecht bij Hennie 
de Gooijer, tel: 0622616134 s

Helmond

doordoor jan van rest

Een kusje voor Yvette
Het was 2001 en mijn vrouw en 
ik waren onderweg op de fiets 
door Frankrijk richting Santi-
ago.
We betaalden in 2001 nog met 
francs, de Euro zou pas vol-
gend jaar komen. In mei kwa-
men we na 200 dagen fietsen 
aan in de oude zuid-Franse 
stad Cahors. We moesten een 
tijdlang de rivier de Lot volgen, 
voordat we in het centrum 
van de stad de rivier konden 
oversteken. Via de beroemde 
Pont Valentré over de Lot, 
met z’n drie verdedigingsto-
rens, passeerden we de rivier; 
want iets verderop wilden we 
in een dorp overnachten. Het 
ene hotelletje zat daar al vol 
en het andere was gesloten. 
We besloten naar de pasto-
rie te gaan; een pastoor zou 
Santiagopelgrims toch wel op 
weg kunnen helpen? Zijn huis-
houdster zag echter de bui al 
hangen en verwees ons naar 
een dorp 13 km verderop. Er 
waren daar twee hotelletjes, 
waarvan het eerste gesloten 
bleek. Amechtig klopten we 
aan bij het tweede: hotel-res-
taurant ‘Chez Yvette’. Het was 
nu niet alleen raak, maar bo-
vendien een schot in de roos. 
’Chez Yvette’was hoogst een-

voudig, maar wel compleet. 
Yvette zèlf was een meer dan 
gezette dame, met een harte-
lijkheid die amper in haar niet 
geringe omvang paste. Ze be-
reidde ons een degelijk souper, 
waarin het vet niet geschuwd 
was. Stevige kost dus en ver-
trouwenwekkend, want aan 
de muur hing een diploma van 
de ‘Academie des Arts de Ta-
ble’ op naam van Yvette. Na de 
maaltijd hebben we nog gezel-
lig gebuurt met Yvette, haar 
man en enkele gasten. 
’s Nachts heerlijk geslapen en 
toen we de andere ochtend 
met Yvette wilden afrekenen, 
schoof ze 50 F.frs (pakweg 7,50 
Euro) naar ons toe en vroeg 
of wij in Santiago een kaars 
voor haar wilden opsteken. 
“Het kan zijn dat we het niet 
halen”, zeiden wij, “we zijn pas 
op de helft!” “Ik weet dat jullie 
het halen”, antwoordde ze en 
mijn vrouw, ontroerd door het 
moment, gaf haar een dikke 
zoen. Negentien dagen later 
ontstaken we in Santiago voor 
het beeld van onze vriend Ja-
cobus een kaars voor Yvette. 
Dankbaar stuurden we haar 
een kaartje.

Jan van Rest

Als u kiest voor kwaliteit

DIVERSE MEUBELEN
NU MET 

HOGE KORTING
In- en verkoop van gebruikte 

kwaliteitsmeubelen voor een betaalbare prijs.
Bezoek onze winkel en overtuig uzelf.

DIVERSE MEUBELEN
NU MET 

HOGE KORTING
In- en verkoop van gebruikte 

kwaliteitsmeubelen voor een betaalbare prijs.
Bezoek onze winkel en overtuig uzelf.

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 

www.tweedezitenzo.nl

2e Paasdag open van 12.00 - 17.00 uur
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Heeft u uw droomhuis gevonden?

Oranjebuurt/warande: Als aan-
koopmakelaar richt ik me enkel 
en alleen op het kopen van hui-
zen en appartementen. Dat is in 
úw voordeel. 

U heeft het droomhuis gevon-
den. Dan is het tijd om te onder-
handelen. Doet u dat zelf of laat 
u dat met de verdere juridische 
en bouwkundige begeleiding 
over aan mij, een onafhankelijke 
aankoopmakelaar en onderhan-
delspecialist?

Met mij aan uw zijde staat u 
sterk tegenover de verkoopma-
kelaar die een woning voor zo 
veel mogelijk geld wil verkopen. 
Door mij de onderhandelingen 

te laten voeren, worden verkoop-
spelletjes doorzien, verloopt het 
koopproces soepel, en betaalt u 
een lagere prijs voor de woning. 
Ik bespaar u geld, tijd en zorgen. 

De meeste makelaars zijn het 
ene moment verkoopmakelaar 
en het andere moment aan-
koopmakelaar. Ze hebben, bij 
aan- en verkoop, veel met elkaar 
te maken en zullen bij elkaar niet 
het onderste uit de kan halen. 
Vaak spelen dubbele belangen: 
het belang om voor u een goede 
koop te doen én het belang om 
de verkoopmakelaar te vriend te 
houden. Een week later kunnen 
hun rollen immers zijn omge-
draaid. 
Ik verkoop geen woningen en 
ben onafhankelijk. 
Ik heb maar één belang: het be-

lang van u, de koper. Ik zorg dat u 
een goede koopbeslissing neemt 
en gelukkig wordt met misschien 
wel de belangrijkste aankoop in 
uw leven.  

Hoe lager de koopsom, hoe meer 
u bespaart. Mijn beloning is af-
hankelijk van het verschil tussen 
de vraagprijs en de uiteindelijke 
koopsom. Zo weet u zeker dat ik 
er alles aan doe om een zo laag 
mogelijke koopprijs te realiseren. 

Heeft u koopplannen? Bezoek 
dan mijn website en zie hoe ik u 
van dienst kan zijn.  
Ik hoop graag met u kennis te 
maken.   
 
Theo Gransier 06 4786 8081 

www.uwkoopmakelaar.nl s

Oranjebuurt/Warande

Heeft u plannen om een huis te kopen? Bel dan uw koop makelaar!

HMC zet jubilarissen in het zonnetje 

Op afgelopen zondagmiddag 
zijn bij HMC tijdens hun fami-
liedag de jubilarissen in het zon-
netje gezet. 

De leden die respectievelijk 25, 
40 of zelfs 60 jaar lid zijn de bond 
en/of Helmonds Muziek Corps 
werden getrakteerd op een toe-
spraak van voorzitter Peter de 
Witte en de nodige muzikale 
klanken. Dit jaar zijn er negen 
jubilarissen te vieren: Marloes 
Kuyten-Vermeulen, Bart Verba-
kel, Johan v.d. Eijnden, Angelo 

Mariman (25 jaar), Theo van 
Gessel, Michiel van den Heuvel, 
Theo Verbakel (40 jaar), Cor Bie-
man en Piet van Schaijk (60 jaar).
Bijzonder was dat ook dhr. Joop 
v.d. Meulenreek aanwezig was. 
Meneer van de Meulenreek is 
voorzitter van de Brabants Bond 
van Muziekverenigingen en hij 
had de eer om Cor Bieman en 
Piet van Schaijk toe te spreken, 
heren die garant staan voor een 
rijke HMC-historie. 
Een welgemeend ‘lang zullen ze 
leven’ werd ingezet en de rest van 
de middag werd voortgezet on-
der het genot van een hapje en 
drankje. s

Helmond-Noord

Het Helmonds Muziek Corps zette afgelopen zondag maar liefst 9(!) 
jubilarissen in het zonnetje.

www.helmondnu.nl

Haarden Monteur
(Montage/Service en Onderhoud)

Verbruggen Fire & Design is een bedrijf in de wereld van haarden en kachels.
Reeds jaren zijn wij een totaal aanbieder van hoge kwaliteit hout (pellet) 
en gashaarden. Wij bieden onze klanten complete technische dienstverlening, 
van ontwerp tot totale realisatie en van service tot onderhoud. 
Wij werken op hoog niveau met een gedreven en ambitieus klein team. 
Kwaliteit, klantgerichtheid en flexibiliteit staan bij ons hoog in het vaandel.

Wij zoeken:
Per direct een veelzijdige Haarden Monteur (Montage/service en onderhoud) 
een enthousiaste collega, iemand met verantwoordelijkheidsgevoel en die zich 
graag verder wil ontwikkelen.

Dit zijn jou kwaliteiten:
- Minimaal MBO werk- en denk niveau
- Je hebt technisch inzicht
- Je bent accuraat, klantgericht, beschikt over de nodige discipline en hebt                  
   een flexibele mentaliteit met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel
- Opleiding of ervaring in de  haarden branche is een pre.
- En niet geheel onbelangrijk; je bent een fijn mens met gevoel voor humor,           
   oprechtheid en je staat positief in het leven!

Wij bieden:
Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen inbreng. 
Een prettige werksfeer in een informeel klein team. Voor deze functie geldt dat 
we de uren in overleg gaan bepalen met de mogelijkheid deze flexibel in te delen. 
Uitgangspunt is full-time.

Denk jij echt dat je aan onze eisen voldoet, dat je 100% bij ons past en een echte 
aanvulling bent voor ons team? Dan zien wij graag je reactie!
Stuur deze naar info@fireendesign.nl, t.a.v. Peter Verbruggen

Hertog Janplein 28Hertog Janplein 28 | | Erp 0413 212339 Erp 0413 212339 | | www.fireendesign.nlwww.fireendesign.nl

Heb jij enkele jaren ervaring als bouwkundig tekenaar / werkvoorbereider binnen de (hout 
skelet) bouw? Wil jij onze klanten adviseren en als technisch sparringpartner optreden naar 
sales- en productie collega’s? Ben jij in staat om de technische coördinatie van onze projecten 
voor je rekening te nemen? Ben jij toe aan een nieuwe uitdaging?

Ter uitbreiding van onze Business Unit Panels zijn we op zoek naar een ervaren

Bouwkundig Projectcoördinator /
Tekenaar

Als technisch coördinator ben je verantwoordelijk voor de coördinatie van al het benodigde 
tekenwerk om onze klanten de juiste hellende dak oplossingen te kunnen bieden. Daarvoor werk 
je samen met onze tekenaar, technisch specialisten (constructeur en productontwikkeling), 
externe tekenbureaus en verkopers. Jij bent de spil in de technische uitwerking van onze 
projecten.

Jouw profiel
Om succesvol te zijn als Bouwkundig Werkvoorbereider bij Kingspan Unidek, beschik je over het 
volgende:
• Bouwkundige opleiding (MBO+ of HBO-niveau) 
• Enkele jaren ervaring in de bouwsector
• Minimaal 5 jaar ervaring met tekenen met Autocad en vergelijkbare software.
•  Kennis en ervaring met 3D-tekenen/BIM is een pre maar geen eis. Het is mogelijk om 

eventueel benodigde opleidingen te gaan volgen.
• Beheersing van de Engelse taal.

Daarnaast ben je assertief, in staat prioriteiten te stellen en zelfstandig te werken én beschik je 
over onze Kern Competenties:  Samenwerken, Kwaliteitsgericht, Klantgericht, Ondernemend en 
Nakomen van afspraken (SKON).

Interesse?
Heb jij interesse in deze uitdagende functie en voldoe je aan het omschreven profiel?  
Solliciteer dan nu door je cv én motivatiebrief te mailen naar Tess Stahlie  
(tess.stahlie@kingspanunidek.com / 0492 378 299). Meer informatie over deze en al onze 
andere vacatures vind je op onze website: https://www.kingspan.com/nl/nl-nl/carriere
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatie procedure.
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Sprookjes Lente Feest en een nieuwe winkel in de Elzas passage

Op 28 april aanstaande orga-
niseren we van 12.00 tot 16.00 
wij weer een leuk event in ons 
winkelcentrum, namelijk het 
Sprookjes Lente Feest. 

Deze dag lopen er prinses-
sen, levende sprookjesfiguren 
en kan je genieten van echte 
sprookjesverhalen. Hieronder 
een korte opsomming wat je 
van deze gezellige middag mag  
verwachten: 

Meet & Greet Sprookjesfiguren
Kinderen kunnen op de foto 
met bekende sprookjesfiguren, 
zoals Belle, Sneeuwwitje en As-
sepoester. De sprookjesfiguren 
delen ook wat lekkers uit aan de 
kinderen.

Knutseltafel met schmink
Natuurlijk kan een knutseltafel 
met schmink niet ontbreken! 
De kinderen kunnen hier mooie 
prinsessenkroontjes, maskers of 
snoephuisjes maken. Of zie je er 
liever net zo mooi uit als jouw 
favoriete sprookjesfiguur? Daar 
kan aan de schminktafel voor 
gezorgd worden.

Sprookjes Speurtocht
Kinderen kunnen meedoen aan 
een spannende sprookjesspeur-
tocht met allemaal prinsessen en 
sprookjesvragen. Voor alle deel-
nemers staat een presentje klaar.

Straattheater act ‘Sneeuwwitje’
Het verhaal van sneeuwwitje en 
haar dwergen, waarbij Sneeuw-
witje maar 6 dwergen telt. Waar 
is nummer 7? Aan het publiek 
de opdracht om mee te helpen  
zoeken. Ondertussen wil 

Sneeuwwitje een hap nemen van 
een lekkere rode appel, maar is 
dat wel verstandig? Kom kijken 
en help Sneeuwwitje verder op 
weg tijdens deze leuke, interac-
tieve theater act.

Het verhaal van 
‘Het stenen sprookje’
Deze fascinerende act is voor 
zowel jong als oud verwonde-

rend. Wij verklappen niet te veel 
over het verhaal van 'Het stenen 
sprookje'. Wil je weten wat het 
sprookje inhoudt? Kom dan ge-
zellig kijken naar deze mooie act 
voorzien van prachtige muziek. 
Naast de gezellige sprookjes-
markt is er ook nieuws over een 
nieuwe winkel die binnenkort in 
ons centrum opent. 
Medio mei zal de Mango haar 

deuren openen aan de ElzasPas-
sage 44-46-50. De winkel zal zich 
vestigingen in de panden waar 
voorheen Toko Marad, Specsa-
vers en m&s mode zaten. Wij zijn 
erg verheugd met hun komst. De 
Mango is een goede aanwinst in 
ons winkelcentrum. 
Op 30 maart aanstaande sluiten 
onze winkels om 18:00 uur in ver-
band met Goede Vrijdag. s

Centrum

Paashaas bezoekt Buurtvereniging Apostelwijk

Op 2e  Paasdag (maandag 2 
april) gaat de Paashaas weer de 
paaseieren verstoppen! 

De jeugdige leden en kleinkinde-
ren van buurtvereniging Apos-
telwijk, worden om 11.00 uur ver-
wacht in de kantine van speel-
tuin Helmond-West (ingang aan 

de Arbergstraat). De Paashaas 
heeft traditioneel de paaseieren 
verstopt in en rondom de speel-
toestellen en die gaan we dan sa-
men met de paashaas weer zoe-
ken. Als de eieren zijn gevonden 
heeft de paashaas natuurlijk een 
heerlijke traktatie. 
Hulp bij het zoeken van ouders 
maar ook van opa’s, oma’s en 
andere buurtgenoten is natuur-
lijk gewenst ook zij zijn van harte 

welkom. Laarsjes niet vergeten 
want het gras in de speeltuin kan 
weleens nat zijn! Oh ja, en ver-
geet de kleurplaat niet voor de 
paashaas! Verder kan er na af-
loop van het paaseieren zoeken 
nog volop worden nagepraat en/
of worden gespeeld in de schit-
terende nieuwe kantine en speel-
tuin. 
 
Tot maandag 2 april!  s

Helmond-West

Paastocht bij Tourclub ’81 Helmond

Op Paasmaandag 2 april rijdt 
Tourclub’81 Helmond de Velo-
tocht onder leiding van wegka-
pitein Harrie van den Heuvel.

Vertrek is om 9.00 bij winkel-
centrum Geysendorfferstraat in 
Helmond en de afstand is 70 km. 
Gastrijders zijn altijd welkom.  

Een volg/materiaal auto rijdt 
met ons mee, dus bij eventueel 
niet snel te verhelpen materiaal 
pech of persoonlijke problemen 
kun je de rit met de volgauto ver-
volgen. s

Helmond-Oost

Been en ondermode ElZASPASSAGE, Elzaspassage 8 Helmond

Been en ondermode CITYCENTRUM,  Meiveld 157 Veldhoven 

1  comprisloos

2  ondersteuning 
zonder beugels 3 naadloos 

onzichtbaar

4 perfecte pasvorm

5 materiaal: de 
 zachtste super fi jne 
 microvezel

Mierloseweg 329, 5707 AK Helmond, tel.: 0492-536450
Hoofdstraat 42, 5683 AG Best, tel.: 0499-329997

Korte Kerkstraat 38, 5664 HH Geldrop, tel.: 040-2985253

NIEUW: MAC JEANS 
in Geldrop en Mierlo-Hout
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L I E S H O U T  H O L L A N D

ONZE HOOFDSPONSOREN

HELMOND SPORT –
MVV MAASTRICHT
06/APR/20.00 UUR

Kassa’s open om 19.00 uur 
of bestel online via
www.helmondsport.nl/tickets

KOM NET ALS ONZE MIDDENVELDER STEVEN
100% ACHTER ONZE CLUB STAAN

VOLG ONS OOK OP 

FACEBOOK.COM/HELMONDSPORT 
EN TWITTER @HELMONDSPORT
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Wa hebben we genoten vrijdag-
avond bij Helmond Sport-FC OSS.
Op de foto zie je de prijswinnaars 
die de kaartjes hadden gewonnen 
op menne instagram en via de 
mail van De Loop.
Ze hebben een leuke avond gehad 
vertelde ze na afloop. 
En wat keigaaf dat er een dikke 
1800 bezoekers in het stadion za-
ten, en nog leuker was
dat ze weer 3 punten hadden ge-
scoord, met 2-1 gewonnen.
Zo stijgen ze weer naar plaats 16, 
en zitten ook nog in de race voor 
de 4de periode titel.
“Vur welke club bende gaai ik ben 
vur Helmond Sport”
Gij toch ook ???
Tanja, die kaartjes had gewonnen 
op mijn Instagram, heeft nog een 
foto met haar idool kunnen ma-
ken “keeper Stijn van Gassel” haar 
avond kon niet meer stuk! 
Het leukste vond ik dat de speulers 
na afloop de harde kern gingen 
bedanken die hullemaal uit hun 
dak gingen op de tribune.
ik was met menne husband ge-
gaan, onze dochter en bonus 
kleinzoon. 
We hebben allemaal een top 
avond gehad en natuurlijk nog 
een drankje na afloop gedoan op 

de overwinning.
Op naar de volgende thuiswed-
strijd 6 april Helmondsport-MVV 
dan ben ik er weer :-)

Zaterdag avond konde me vinden 
bij de Cacaofabriek. 
We gingen naar Roxanne Hazes 
haar toer: in mijn bloed.
Ik vind de liedjes van Hazes SR 
leuk maar ben ginne echte fan, 
maar de kids van Hazes mag ik 
beide erg graag.
Als Drétje in de buurt is zijn we 
mistal van de partij, die zien we 
nogal eens optreden...en nu was 
Rox in de buurt, die moesten we 
natuurlijk ook zien.
Ik vond haar erg goed...haar mu-
ziek past goed bij haar en wat een 
schat van een meid is het toch.
Na afloop echt met iedereen op 
de foto die dat wilde, ikke dus ;-), 
cd signeren, stond een rij van een 
100 man en die werd tot de laatste 
voorzien van een foto.
Dat heb ik wel ins anders gezien.
Toen wij ook een foto hadden be-
machtigd zijn we lekker nog een 
drankje gaan doen met een borrel-
hapje in het leuke restaurant.

Goed toeven daar in de Cacaofa-
briek  en ook de bediening was erg 
leuk.
Een aanwinst voor Helmond, hou 
hun agenda maar goed in de ga-
ten er is voor ieder wat wils.
Super gezellige sfeer, lekker eten 
(ik heb er ook al eens geluncht) en 
die leuke tapas planken hebben we 
ook al eens gehad.
Ik vind het een echte aanrader ook 
gewoon een drankje doen kan 
daar zonder dat je naar een evene-
ment gaat.
Erg leuk hoor het was een top 
weekend.

Komend weekend is het al weer 
Pasen. Wat gaat de tijd toch snel 
het jaar is zo om.
De miste van ons hebben lekker 
een paar dagen vrij, het zal gin zo-
mer worden met de Pasen helaas, 
maar het zal allicht beter worden 
als die Syrische kouwe dagen van 
de laatste weken. 
Ga er lekker van genieten, van je 
vrije dagen dat ga ik ook doen.
Vrolijk Pasen alvast en niet te veul 
eikes eten.

Jubileumboom geplant 
bij jeugdvereniging de Vonk
Afgelopen zaterdag vond er 
een speciaal moment plaats bij 
Jeugdvereniging de Vonk. Op 
het terrein van het buurthuis 
werd een jubileumboom ge-
plant. 

Enkele stafleden groeven het gat 
waar de boom in zou komen, 
sloegen de palen rond de boom-
stam én zorgden ervoor dat er 
goede grond en mest het gat in 
konden. 
Daarna plaatste de jongste leden 

van de Vonk  de boom en maakte 
het karwei af.
Bij deze gelegenheid werd de 
Vonkvlag gehesen en werd er on-
der het genot van kindercham-
pagne een plaquette onthuld ter 
ere van het 60 jarig bestaan van 
de vereniging.

Activiteiten op Overspoor
Op zaterdag 14 april a.s. organi-
seert jeugdvereniging de Vonk 
een activiteitenmiddag voor kin-
deren in de wijk Overspoor. Er 
wordt deze dag een grote tent 
geplaatst waar zowel in de tent 
als daarbuiten een tal van activi-

teiten plaats zal vinden. Zo kan 
er geknutseld worden in de tent, 
wordt er bingo gespeeld en staan 
er diverse spellen opgesteld. 
Buiten kan er geklommen wor-
den in een klimbaan, kun je een 
rondrit maken in een legertruck 
en staat er een suikerspinnen-
kraam. 

Ook is er een informatie stand 
waar je meer informatie kunt 
inwinnen over de activiteiten 
van de Vonk. Voor de ouders is 
er koffie, thee en iets lekkers. 
Deze middag is van 13.00 uur tot  
16.00 uur. s

Annawijk/Suytkade

Afgelopen zaterdag hebben jeugdleden van de Vonk een herinneringsboom geplant ter ere van het 60-jarige 
bestaan van de vereniging.

Voetbal, muziek, 
kortom: een kei 
gezellig weekend

Ons 

vertelt…

Welkom bij het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor

Een koor vóór en met 50-plus-
sers. Een koor dat samen mu-
ziek wil maken. Maar wel mu-
ziek op niveau. Wij streven er-
naar de kwaliteit van ons koor 
voortdurend te verbeteren. 

Dat dit lukt wordt bewezen door 
de resultaten die wij behalen op 
diverse zangconcoursen. Op 29 
maart 2014 behaalde het Stede-
lijk Helmonds Seniorenkoor in 
een voorronde voor seniorenko-
ren bij het Nationaal Korenfesti-
val 219 punten en dat aantal was 

goed voor de eerste plaats.

Daarnaast zijn wij ook een ge-
weldig leuke vereniging, waar 
het goed toeven is.
Het Stedelijk Helmonds Senio-
renkoor is opgericht op 27 okto-
ber 1975 en telt in 2018 49 leden, 
verdeeld over 15 sopranen, 17 al-
ten, 7 tenoren en 10 bassen. Het 
koor is zeker wat de kwaliteit van 
het zingen aangaat, de afgelopen 
tien jaar met sprongen vooruit 
gegaan. Het repertoire is zodanig 
veranderd, dat liederen uit de be-
ginjaren nauwelijks nog aan bod 
komen. Het huidige repertoire 
bestaat uit werken uit musicals, 

uit operette en uit opera. Getuige 
de vele complimenten van vak-
jury’s in het verleden zijn wij op 
een goede weg. 

Onder de enthousiaste leiding 
van Frans Sijmens en het virtu-
oze pianospel van Jolanda Ver-
hagen repeteren wij elke maan-
dagmiddag in het Theo Driessen 
Instituut van 13:30 tot 15:30 uur. 
Op 23 april 2018 hebben wij ons 
voorjaarsconcert in ’t Kruispunt 
in Geldrop.
Op onze website www.stedelijk-
helmondsseniorenkoor.nl vind 
U nog meer informatie over ons 
koor. s

Helmond

Het Stedelijk Helmonds: een koor vóór en met 50-plussers. (Foto: Henk van Dijk)
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Geldropseweg 22

5706 LT Helmond

T. 0492 525935

info@verandaspecialist.nl

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag:

10.00 - 17.00 uur

www.verandaspecialist.nl

5 / 10 jaar garantie  •  Volledige montageservice  •  Wij meten graag in  •  Levering op maat mogelijk  •  Vakkundig advies! Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Indien niet benoemd, zijn alle prijzen exclusief 
fundatie- en montagekosten. Getoonde foto’s kunnen afwijken van de genoemde acties. 

Tweede Paasdag geopend!
van 11.00 tot 16.00 uur

PER DIRECT GEZOCHT! 
Een monteur voor de buitendienst!

Uw Verasol® Inspiration Point

NIEUW! LUXE GLAS VERANDA

Greenline Veranda met glasdak:

Ã 4000 x 2500 mm  € 1.489,-

Ã 5000 x 3000 mm  € 1.998,-

Ã 6000 x 3000 mm  € 2.348,-

Ã 7000 x 3300 mm  € 3.084,-

Greenline Veranda met polycarbonaat dak:

Ã 4000 x 2500 mm  € 1.088,-

Ã 5000 x 3000 mm  € 1.399,-

Ã 6000 x 3500 mm  € 1.749,-

Ã 7000 x 4000 mm € 2.249,-

BIJ AANKOOP VAN EEN 
GREENLINE VERANDA NU

10% KORTING OP EEN 
GLASSCHUIFWAND

Wij komen uw project graag bij u thuis inmeten!Wij komen uw project graag bij u thuis inmeten!

NU 10% KORTING OP EEN PROFILINE OF HIGHLINE VERANDA MET GLASSCHUIFWANDEN OF ALUMINIUM SCHUIFPUI!

GLASTUINKAMER
 PRIJSINDICATIE 5000 X 3000 MM

  € 6.639,- 

10% COMBI KORTING! 

MET BIJNA 20 JAAR ERVARING, DE BESTE KEUS IN VERANDA’S, TUINKAMERS EN GLASSCHUIFWANDEN!

Let op, prijzen en acties geldig t/m 06-04-2018.Let op, prijzen en acties geldig t/m 06-04-2018.

Kindertuin

McDonald’s Helmond draagt steentje bij 

Op zaterdag 24 maart 2018 heeft Mc-
Donald’s restaurant Helmond samen 
met bijna 80 andere McDonald’s restau-
rants meegedaan aan de Landelijke Op-
schoondag. 

Met de deelname vraagt McDonald’s extra 

aandacht voor het beperken van zwerfafval. 
De medewerkers van het restaurant stro-
pen daarom de mouwen op om samen 
de buurt op te ruimen. Tijdens deze dag 
gaan we samen nog eens extra schoon-
maken, om zo zwerfafval te reduceren en 
een schonere werk- en schoolomgeving te 
realiseren. Ook laten we deze dag zien dat 
een schone opgeruimde omgeving een ge-
zamenlijke verantwoordelijkheid is! s

Brouwhuis

McDonald’s Helmond samen met bijna 80 McDonald’s restaurants meegedaan aan de 
Landelijke Opschoondag.

Lentemarkt in de Moeraseik 

Op zondag 6 mei vindt er in de Moeraseik 
aan de Tamboerijnstraat 80, een lente-
markt plaats. De markt zal van 13.00 tot 
17.00 uur geopend zijn.

Een veelzijdige markt met o.a. verkoop van 

zelfgemaakte- en tweedehands spulletjes, 
hapjes en drankjes. Ook kunt u informatie 
krijgen over het leven, wonen, het vrijwil-
ligerswerk en de activiteiten in onze bij-
zondere Moeraseik. De gehele opbrengst 
van deze gezellige dag komt ten goede aan 
activiteiten voor onze bewoners. 

U bent van harte welkom! s

Helmond-Noord
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Meubelshow
2e paasdag geopend
van 12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen!  Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

75 
JAAR

Boxspring Grandeur 3000
Complete Boxspringcombinatie bestaande uit: 
Hoofdbord Corsica, 2 boxsprings 30 cm hoog, 
pocketvering interieur en Low Back Support, 2 
gestoffeerde 7-zone pocketveringmatrassen Iris, 21 cm 
hoog, afgedekt met koudschuim, voorzien van Low Back 
Support. Koudschuim topdekmatras. Ronde houten 
poten en ook leverbaar in 210 en 220 lengte. (meerprijs)

VLAK
140 x 200 cm  van 2393,- nu €     1799,-
160 x 200 cm  van 2712,- nu €     2039,-
180 x 200 cm  van 2911,- nu €     2189,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
140 x 200 cm   van 3989,- nu €   2999,-
160 x 200 cm  van 4308,- nu €  3239,- 
180 x 200 cm  van 4507,- nu €  3389,-

Hoekbank Rigas
Rigas kun je naar je eigen wens vormgeven en 
is in verschillende kleuren stof en leder verkrijg-
baar. Kies uit diverse armleuningen, poten en 
rugleuningen. Daarnaast biedt Rigas comfortabele 
extra’s zoals: Hoofdsteun, bedfunctie, elektrische 
relaxfunctie en opbergruimte.

Hoekbank Friso
Uitgevoerd in zachte ribstof incl. 3 lende kussens. 
Breedte 314x248.

voor

1199,-

Vanaf

1399,-
3989,-
2999,-
140x200 cm

elektrisch 
verstelbaar

Kom gewoon eens langs op onze 
probeer-speelochtend!

De Kindertuin en Vrije School Peel-
land zijn weer in lentesferen. En dat 
kun je heel goed zien en horen, als je 
daar op een probeer-speelochtend 
gewoon naar binnen stapt! In de 
groepen en klassen is het een en al 
bedrijvigheid. 

Op 4 april kun je, samen met je kind 
(eren) kennismaken, de lentesfeer 
proeven en zien hoe fantastisch onze 
kinder- en peuteropvang in De Kin-
dertuin is! Via onze speelplaats, met 
de door kinderen van de basisschool 
gemaakte bouwwerkstukken, kom je 
binnen in de vleugel voor de jongste 
kinderen. 

Kindercentrum de Kindertuin
Dagopvang ‘Het Hazeltje’ en peuter-
groep ‘Hompeltje’ bieden een warme 
en rustige omgeving waar kinderen 
samen spelen onder de hoede van 
gediplomeerde leidsters. Spelen, schil-
deren, broodjes bakken, knutselen en 
lekker naar buiten! Voor veel kinderen 
is De Kindertuin de eerste stap zon-
der het vertrouwde gezelschap van 
papa of mama. Vanuit een vast ritme 
bieden we baby’s, dreumesen en peu-
ters vertrouwen, zodat ze zich gezond 

kunnen ontwikkelen totdat ze dan 
eindelijk 4 jaar zijn en naar de ‘echte 
school’ mogen. Voor basisschoolkin-
deren van 4 jaar en ouder verzorgt De 
Kindertuin buitenschoolse opvang 
onder de naam De Boomhut. 
De Kindertuin grenst aan de prachtige 
‘Bundertjes’. Hier waaien we uit, gaan 
we op ontdekkingstocht of maken we 
een lekkere wandeling. We vinden het 
belangrijk dat kinderen de seizoenen 
beleven en opgroeien met de natuur. 

We kunnen je heel veel vertellen over 
hoe de Kinderen in De Kindertuin, ge-
durende 52 weken per jaar,  genieten 
van ‘alledaagse taakjes’ als brood of 
koekjes bakken, jam maken, soep ko-
ken, was vouwen, opruimen en afwas-
sen. Hoe ze heerlijk spelen met elkaar 
en zich sociaal ontwikkelen, hoe we de 
kleintjes structuur bieden… Veel liever 
laten we zien en horen hoe we met de 
kinderen werken, hoe ze genieten van 
versjes, liedjes, spel en knutselwerkjes. 

Veel liever laten we je zien waarom 
dagopvang Het Hazeltje en peuter-
groep Hompeltje zich onderscheiden 
in kwaliteit. Je bent dan ook welkom 
met je kind(eren) op 4 april, om te kij-
ken, te luisteren, vragen te stellen en 
vooral te ervaren. De leidsters en de 
juffen zijn blij met je komst. Zij (en 

kabouter Hompeltje) gaan je positief 
verrassen. Zeker weten!
Wanneer? 4 april van 9.30 – 11.00 uur.
Waar? Kindercentrum De Kindertuin 
(Helmondselaan 71, Helmond)
Waarom? Omdat je De Kindertuin 
moet zien en ervaren! s

Helmond-Noord

Op 4 april kun je samen met je 
kind(eren) kennismaken, de lentesfeer 
proeven en zien hoe fantastisch onze 
kinder- en peuteropvang in 
De Kindertuin is!

www.helmondnu.nl

www.winkelcentrumbrandevoort.nl

maak kansop cadeau-bonnen!

Albert Heijn
Bakkerij ‘t Bakkertje 
Boutique 4More 
Cafetaria Brandevoort
Cappadocia
Domino’s 
Freestyle kappers 
Gall & Gall 
Hema

Hip & Co
Jumbo
Kruidvat
Primera
Seringe
Shu Shu
Slagerij Vogels
TRIA Fietsen
Villa Vesper

Deelnemende winkeliers: 

Hoofdprijs: 1  cadeaubon t.w.v. € 500,00
2e prijs:  1  cadeaubon t.w.v. € 250,00
3e prijs:  1  cadeaubon t.w.v. € 100,00
4e prijs:  3  cadeaubonnen t.w.v. € 50,00
5e prijs: 10 cadeaubonnen t.w.v. € 20,00

Spaar van 1 t/m 30 april kassabonnen bij Winkelcentrum Brandevoort voor 
een bedrag van minimaal € 150,- , doe deze in de beschikbare envelop en 
deponeer deze in de daarvoor beschikbare bussen. Daarmee maakt u kans 
op een fantastische cadeaubon, te besteden bij alle winkels in Brandevoort!

500,-

2-5-2018

Win voor Moederdag

www.deijkersmeubelen.nl 
Nijverheidsweg 2a, Helmond

06-52072755

Bij Deijkers Meubelen in vindt u het mooiste 
assortiment gebruikte meubelen in de regio, dus 

bent u nog op zoek naar een bepaald meubelstuk, 
loop dan gerust eens onze winkel binnen. 

U zult versteld staan van de ruime collectie

WENST U FIJNE PAASDAGEN
TWEEDE PAASDAG GEOPEND 

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR 
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3 t/m 14 april
Rabo Woonweken
Bent u op zoek naar een (andere) woning in Helmond? Wellicht vindt u tijdens de 

NVM Open Huizen Dag op 7 april wel uw droomwoning. Natuurlijk wilt u goed 

voorbereid op zoek gaan. U kunt voor, tijdens en na de Open Huizen Dag snel 

met onze financieel adviseurs schakelen. Zo krijgt u zekerheid of u dat huis ook 

echt kunt kopen. Zaterdag 7 en zaterdag 14 april kunt u zonder afspraak van 9.30-

13.00 uur binnenlopen.  

Komt een doordeweekse avond beter uit? Dat kan zonder afspraak van dinsdag 

3 t/m donderdag 5 april tussen 17.00 en 20.00 uur op ons kantoor aan de Kerk-

straat. Liever het gemak van een gesprek bij u thuis aan de keukentafel? Ook dat 

kan! Maak een afspraak door een mail te sturen naar

FinancieelAdvies.helmond@rabobank.nl of bel met (0492) 594 594. 

Donderdag 19 april
Workshop Internet- en Mobiel bankieren
Op donderdag 19 april organiseren wij weer een gratis workshop Rabo 

Internet- en Mobiel Bankieren. Na afloop kunt u veel geldzaken zelf regelen met 

uw smartphone of tablet. Waar en wanneer u maar wilt. 

• U krijgt uitleg over het online regelen van uw bankzaken.

• U gaat onder begeleiding direct zelf aan de slag.

• U krijgt tips en adviezen over veilig online bankieren.

Aanmelden doet u via  rabobank.nl/helmond of telefonisch (0492) 594 594.

5 t/m 30 april
Rabobank Clubkas Campagne
Van 5 t/m 30 april stemmen leden van onze bank op de Rabobank Clubkas 

Campagne. Een bruisend verenigingsleven bevordert de leefbaarheid van 

Helmond. Om daaraan bij te dragen organiseert Rabobank Helmond de Rabobank 

Clubkas Campagne. Onze leden stemmen op de clubs die zij een warm hart 

toedragen.

Hoe meer stemmen een club krijgt, hoe beter hun clubkas wordt gevuld! Gebruik 

de persoonlijke stemcode die u als lid begin april per post ontvangt.

Stemmen kan via www.clubkascampagne.nl.

Stuur uw foto in!

Wat maakt Helmond zo bijzonder? Iedereen heeft wel een speciale plek in Hel-

mond. Een plek waar u graag komt, waar u een unieke band mee hebt of een plek 

die nog ontdekt moet worden. Hoe ziet uw Helmond eruit? Laat zien waarom u 

trots bent op Helmond en doe mee met de fotowedstrijd. Ingezonden  

foto’s worden beoordeeld door een vakkundige jury, onder leiding van fotograaf 

Gerard van Hal. De meest aansprekende foto’s zijn te bewonderen in de bank én in 

de weekkalender van 2019. Die is gratis beschikbaar voor leden. Zo kan iedereen 

het hele jaar door genieten van ons mooie Helmond. Stuur daarom uw mooiste 

foto van Helmond op voor 15 juni 2018. Wellicht bent u wel de winnaar van een 

professionele fotocursus!

Ga voor deelname en de voorwaarden naar rabobank.nl/helmond.
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3 t/m 14 april
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Bent u op zoek naar een (andere) woning in Helmond? Wellicht vindt u tijdens de 
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Donderdag 19 april
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Helmond. Om daaraan bij te dragen organiseert Rabobank Helmond de Rabobank 
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Stemmen kan via www.clubkascampagne.nl.

Stuur uw foto in!

Wat maakt Helmond zo bijzonder? Iedereen heeft wel een speciale plek in Hel-

mond. Een plek waar u graag komt, waar u een unieke band mee hebt of een plek 

die nog ontdekt moet worden. Hoe ziet uw Helmond eruit? Laat zien waarom u 

trots bent op Helmond en doe mee met de fotowedstrijd. Ingezonden  

foto’s worden beoordeeld door een vakkundige jury, onder leiding van fotograaf 

Gerard van Hal. De meest aansprekende foto’s zijn te bewonderen in de bank én in 
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Ga voor deelname en de voorwaarden naar rabobank.nl/helmond.
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Vrolijk
Pasen!
Vrolijk
Pasen!
Vrolijk

STEENOVENWEG 20, HELMOND 
WWW.ADCOMMUNICATIE.NL

BART@ADCOMMUNICATIE.NL

WEBDESIGN
WEBSHOPS

APPS

Tijd om gezien 
te worden!

Wij helpen u graag!

Blijf 
in

contact!
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www.engelseweg.nl
2e Paasdag geopend - Gratis parkeren

Kom en vier
het voorjaar 

en Pasen.
  

Wat je ook zoekt, 
je vindt het op 

de Engelseweg in 
Helmond.
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Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.H E L M O N DShopping.

De Engelseweg in Helmond is de plek 
waar je inspiratie opdoet voor binnen 
en buiten op het gebied van wonen, 

tuin, dieren, food en ontspanning. 

Deskundige medewerkers, service en 
gratis parkeren voor de deur. 

www.engelseweg.nl
2e Paasdag geopend - Gratis parkeren

Prettige PaasdagenPrettige Paasdagen
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LENTE IN DE TUIN
29week nummer 22 vrijdag 2 juni 2017de loop weekkrant HELMOND

Dement en toch een 
goede oude dag?
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 
24 uur per dag professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 
Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’

Een Nederlander komt een Engelsman 
tegen. ‘How are you doing?’, vraagt ie. 
‘I am doing great’, antwoordt de Engels-
man enthousiast, ‘spring is in the air!’ 
Waarop de Nederlander vraagt: ‘Why 
should I?’ Flauw mopje, maar het aan-
breken van de lente is echt wel reden 
voor een vreugdesprongetje. De deuren 
kunnen open, de verwarming mag uit 
en in de tuin schieten de eerste plan-
ten alweer uit. Iedere uitloper en knop 
houdt een belofte in voor het nieuwe 
tuinseizoen. Dat wordt genieten.

De voorjaarstuin
Iedere tuinliefhebber kent wel dat ge-
lukzalige gevoel als de tuin na de win-
termaanden weer tot leven komt. En 
de aanblik van duizenden paarse, lila en 
gele crocusjes langs de kant van de weg 
maakt je vanzelf vrolijk. Wie zo lang 
mogelijk van de tuin wil genieten, zorgt 
ervoor dat er van het vroege voorjaar 
tot diep in de herfst steeds iets in bloei 
staat. In februari en maart is de mag-
nolia of beverboom een prachtige blik-
vanger en ook voorjaarsbolletjes zoals 
cyclaam of bosanemoontjes stelen de 
show. Iets later, in april, is het de beurt 
aan de narcissen, vergeet-mij-nietjes en 
de vroegste tulpen. Zo is er al heel wat 
kleur voorbij gekomen op het moment 
dat de vaste planten zich laten zien.

Plannen maken 
Het begin van het tuinseizoen is een ge-
schikt moment om nog veranderingen 
aan te brengen of alvast in gang te zet-
ten. Misschien zijn er vaste planten die 
vorig jaar teleur stelden, want ook die 
hebben een soort van houdbaarheids-
datum en zijn op een gegeven moment 

‘op’. Vervang ze door een andere soort 
die je eerder nog niet had. Was er op 
sommige momenten weinig te beleven 
in de tuin? Ga dan op zoek naar planten 
die op die specifieke tijden bloeien. Of 
kies voor een nieuw kleurenpalet en 
voer dat geleidelijk in. Zo blijft de tuin 
spannend en verrassend. Valt het on-
derhoud je steeds zwaarder? Met meer 
bodembedekkers, een automatische 
sproei-installatie, of simpelweg meer 
bestrating en minder tuin, beperk je de 
werkzaamheden. Zo houd je meer tijd 
over om lekker vanuit je stoel van de 
tuin te genieten. Een tuinarchitect kan 
een prachtig plan maken waarin al je 
wensen verwerkt zijn. 

De nieuwste tuintrends
Net zoals het interieur, is ook onze bui-
tenruimte -de tuin- onderhevig aan 
trends. We hoeven ze natuurlijk niet 
slaafs te volgen. Pik eruit wat je aan-
spreekt en gebruik ze om inspiratie op 
te doen. Voor 2017 zien we dat het wat 
losser mag, ofwel natuurlijker. Geen 
streng afgebakende planten- en kleur-
groepen, alles mag speels door elkaar 
groeien alsof de natuur het zelf zo be-
dacht heeft. Ook wat materialen betreft 
gaan we voor natuurlijk en puur. Denk 
daarbij aan (oud) hout, natuursteen en 
klinkers in de tuin. Een trend die 
al jaren geleden is 
ingezet, blijft ook 
in 2017 belangrijk: 
binnen en bui-
ten in elkaar la-
ten overvloeien 
door dezelfde 
sfeer, kleuren 
en materialen 

te gebruiken. Welness-elementen in de 
tuin, zoals een zwemvijver, een jacuzzi, 
een buitendouche of zelfs een sauna, 
zijn ook in opmars. En in de ‘wereldtuin’ 
en de ‘duurzame doe-tuin’ wordt res-
pectievelijk een vakantiegevoel gecree-
erd en zelf groenten en fruit gekweekt.

Een extra buitenruimte
Om optimaal van de tuin te kunnen 
genieten, zelfs bij regenachtig weer of 
tegenvallende temperaturen, kun je 
kiezen voor een veranda of overkap-
ping. Met een lekkere zithoek, een 
buitenhaard of warmtelamp, een bar-
becue en misschien zelfs een barretje is 
het daar heerlijk toeven. Kijk dan ook 
eens naar de vele buitenkeukens die 
te koop zijn, van vrij basic tot super de 
luxe met alles erop en eraan. Een beetje 
handige klusser kan zelf een overkap-
ping maken. Wie zo’n project liever uit 
handen geeft, huurt een bouwbedrijf of 
aannemer in. Het voordeel daarvan is 
dat je vooraf een prijs afspreekt en de 
klus waarschijnlijk eerder geklaard is. 
Een architect kan ervoor zorgen dat de 
aanbouw qua stijl naadloos aansluit op 
de woning. Alsof het altijd zo geweest 
is. Wie meteen met deze plannen aan de 
slag gaat, heeft het hele tuinseizoen ple-
zier van de nieuwe buitenruimte. Weer 

of geen weer.

Tuinmeubelen
Op de toonaange-

vende tuinmeu-
belvakbeurzen 

werden ui-
teraard ook 
weer nieuwe 
trends ge-

presenteerd. Een daarvan is de com-
binatie van materialen als aluminium, 
kunststof, hout en (natuur)steen. Fa-
brikanten geven de consument steeds 
vaker de mogelijkheid om zelf zijn 
tuinmeubelen samen te stellen. Denk 
bijvoorbeeld aan een stalen frame 
voor een tuintafel met naar keuze een 
hardhouten, keramieken of natuurste-
nen blad. Voor loungesets, die onver-
minderd populair blijven, en ook voor 
tuinstoelen zijn er steeds meer volledig 
weerbestendige materialen. Een onver-
wachte regenbui hoeft dan geen roet 
meer in het eten te gooien. Met trendy 
kussens in mooie stoffen en allerlei ac-
cessoires, zoals bijzettafeltjes en poef-
jes, kun je een heel persoonlijke sfeer 
creëren op het terras of de veranda. Een 
ware primeur is een innovatieve hout-
vervanger; een syntetisch product dat 
eruitziet als hout, maar niet werkt of 
barsten gaat vertonen wanneer het aan 
de weergoden wordt blootgesteld. 

Aan de slag
Of je nou een enorme tuin hebt of een 
tuintje op postzegelformaat, een patio 
met wat potten of alleen een balkon. Ie-
dereen kan met trends en planten aan 
de slag. Op je eigen balkon aardbeien of 
tomaten kweken. Een bloemenborder 
opnieuw aanplanten met kleuren die 
verlopen van fragiel roze in het voor-
jaar tot dieppaars en bordeauxrood 
in de herfst. Een vijver aanleggen of je 
terras vernieuwen. Er is altijd wel iets 
te bedenken waarvan je tuinhart een 
sprongetje maakt. Ga lekker aan de slag 
en geniet van de lente.

LENTE IN DE TUIN!

cyclaam of bosanemoontjes stelen de 
show. Iets later, in april, is het de beurt 
aan de narcissen, vergeet-mij-nietjes en 
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en materialen 
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Franka Maráczi
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OPENINGSTIJDEN: Maandag 13:00 - 18:00 uur, Dinsdag t/m Donderdag 10:00 - 18:00 uur, Vrijdag 10:00 - 21:00 uur, Zaterdag 10:00 - 17:00 uur, Zondag 12:00 - 17:00 uur
Prijs- en modelwijzigingen, zet- en drukfouten en kleurafwijkingen voorbehouden. Prijzen gelden voor de getoonde artikelen tenzij anders vermeld en zijn excl. montage. Voor andere kleuren kan een meerprijs gelden. 

Artikelen worden standaard zonder de afgebeelde accessoires en/of sierkussens geleverd, tenzij anders vermeld. Veel van onze artikelen zijn uit voorraad leverbaar, zolang de voorraad strekt!

WOONPROGRAMMA SEMORAWOONPROGRAMMA SEMORA in massief naturel vernist mangohout metin massief naturel vernist mangohout met metalen frame.   metalen frame.  
Trapeze boekenkast 200x90x40cm 429. Boekenkast 200x50x40cm 

in massief naturel vernist mangohout met
. Boekenkast 200x50x40cm 

in massief naturel vernist mangohout met
369. Salontafel 60x120cm 

in massief naturel vernist mangohout met
. Salontafel 60x120cm 

in massief naturel vernist mangohout met
249. 

Fauteuil Tasley in stof Luca 85x90x94cm 
Trapeze boekenkast 200x90x40cm 
Fauteuil Tasley in stof Luca 85x90x94cm 
Trapeze boekenkast 200x90x40cm 

369. + Uit onze stofcollectie.

Mooier wonen
voor minder geld!

WWW.PROFIJTMEUBEL.NL

+  Uit onze stofcollectie.

3-ZITSBANK TASLEY  
in microleder Bull 

85x230x94cm.

799
+  +  Massief hout.Massief hout.

Winkelboulevard Engelseweg, Helmond
OPENINGSTIJDEN: Maandag 13:00 - 18:00 uur, Dinsdag t/m Donderdag 10:00 - 18:00 uur, Vrijdag 10:00 - 21:00 uur, Zaterdag 10:00 - 17:00 uur, Zondag 12:00 - 17:00 uur

1. Hoekbank Kenzano in stof Cross. H81xB313/370xD170cm 1699,-. 2. Hoofdsteun Devano 75,-. 3. Woonprogramma Bassano in Acaciahout kleur Rough Warm Grey: 

Salontafel B88xL88cm 349,-, Spiegel B80xL180cm 199,-. 4. Vloerlamp Sole H172cm 299,-. 5. Karpet Caprice in diverse maten & kleuren. B200xL290cm 599,-, B170xL240cm 429,-.

4

STEL MET DE VELE 
ELEMENTEN JE EIGEN 

HOEKBANK SAMEN!

IN 2 KLEUREN UIT 
VOORRAAD LEVERBAAR!5
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& VELE SOORTEN 

POTEN & HOOGTES!

MAAK HET 
COMFORTABEL MET 
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7 dagen per week geopend!

  Verstelbaar   Verstelbaar 85,-

COMFORTABEL MET 
DE HOOFDSTEUN 

  Verstelbaar 85,-85,-.

  Verstelbaar,
  recht & rond  recht & rond 95,-95,-.

  Recht 75,-  Recht 75,-.

  Rond 75,-75,-.
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Helmond
7 dagen per week geopend!
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“Met Binnen Design zijn aan de voorkant 
alle delen van ons grote pand aan de En-
gelseweg gevuld. Nu hebben we aan de 
achterkant van het complex nog veel 
ruimte over. Dat is mooi, want onze toe-
komstvisie voor het complete blok is een 
woonboulevard. Een plek voor een gezellig 
dagje uit, met een speelpaleis voor kinde-
ren en goede horeca. Dan kunnen klanten 
op hun gemak in alle zaken rondkijken, 
advies krijgen, plannen uitwerken, meu-
bels uitproberen, kiezen, kopen of gewoon 
snuffelen tussen alle leuke woonaccessoi-
res. Natuurlijk is alles ook online te bestel-
len, maar wij blijven geloven in persoonlijk 
contact met klanten én een goede service.”

‘t Sokkemennneke
Terugkijkend is deze ambitie om net na 
de opening van een nieuwe zaak al bezig 
te zijn met ideeën voor de toekomst zeker 
een van de succesfactoren van dit fami-
liebedrijf. Het begon zo’n 87 jaar geleden 
allemaal met de overgrootopa van Art, 
waarnaar hij is vernoemd. Hij stond in 
Mariahout bekend als ‘t Sokkemenneke, 

want hij ging langs de deuren om sokken 
op te halen die gestopt moesten worden. 
Dat stoppen deden zijn negen zussen 
thuis. Als hij de gestopte sokken terug-
bracht, nam hij ook nieuwe sokken mee 
om te verkopen. Later ook ondergoed. Hij 
ging van huis naar huis op een transport-
fiets met koffers. De vader van mijn vader, 
opa Harry, heeft de handel overgenomen 
en uitgebreid met naaifournituren, ritsen 
en stofjassen. Daarna was de link snel 
gelegd met textiel, zoals gordijnen en ta-
pijten. Het werd elke keer groter met een 
uitgebreider assortiment. Toen opa Harry 
op veel te jonge leeftijd overleed, heeft de 
derde generatie Van Heeswijk de schou-
ders eronder gezet. De handel werd op-
nieuw uitgebreid, nu met matrassen en 
slaapkamers. Later met een meubelzaak 
in Mierlo en uiteindelijk nieuwbouw om 
zowel wonen als slapen in Mierlo onder 
te brengen. In Mariahout was geen plaats 
meer voor uitbreiding. Zo is het dus altijd 
gegaan. Nieuwe zaken aanpakken, inves-
teren, uitbreiden en groeien.”

Goede ondernemers
“Samen met mijn broers Harrie en Jan 
zijn we inmiddels de vierde generatie Van 
Heeswijk. Wat we, denk ik, goed doen als 
ondernemers is dat we heel scherp op 
onze financiële huishouding letten en al-
tijd onze afspraken nakomen, zowel naar 
leveranciers als naar klanten. We werken 
nog altijd hard met de hele familie en we 
hebben een goede neus voor de beste han-
del op een bepaald moment. Maar het be-
langrijkste is natuurlijk tevreden klanten, 
want zonder hen zijn we niets. We verko-
pen kwaliteit voor een mooie prijs in ieder 
segment, van goedkoper tot heel luxe. 
Wat we zelf nog heel belangrijk vinden; 
we hebben in de regio een goede naam als 
het gaat om afhandeling van klachten.”

Snel leveren
“Online spelregels, zoals snel leveren, zie 
je steeds meer terug in gewone winkels. 
Daar spelen we graag op in. Het vraagt om 
slim voorraadbeheer. Vooral met nieuwe 
modellen is dat in het begin moeilijk. Hoe 

meer data we in de loop van de tijd verza-
melen, hoe beter we zijn voorbereid. Voor 
BAENKS hebben we onderling afgespro-
ken dat we online gaan verkopen, zodra er 
zes winkels open zijn. Dan kunnen we de 
hele collectie, zoals die in de winkel staat, 
binnen drie dagen leveren. Daarvoor zijn 
we nu een centraal magazijn aan het in-
richten. 
Wil je als leverancier in onze winkels staan, 
dan moet je aan onze beloofde levertijd 
kunnen voldoen. Dat betekent voor ons 
slim voorraadbeheer en meten. Hoe vaak 
wordt iets verkocht? Hoe vaak moet je bij-
bestellen om ervoor te zorgen dat het op 
voorraad blijft staan? Het gaat er ons altijd 
om dat we klanten goed en snel kunnen 
helpen. Online en in onze winkels.”

Goed georganiseerd
“Met Van Heeswijk zijn we aandeelhouder 
van de Internationale Meubelgroep (IMG). 
IMG is een club van, voor en door onder-
nemers. Aan de achterkant bundelen we 
onze krachten en daar hebben we aan de 
voorkant met zijn allen profijt van. Sa-
men zijn we via IMG een hele sterke partij 
richting leveranciers. Het geeft ons slag-

kracht en daar plukken onze klanten de 
vruchten van.”

Alle Nederlandse designmerken
“De nieuwe formule Baenks is dus ont-
staan door samenwerking met collega-
ondernemers van de IMG. Als je echt van 
meubels houdt, vind je de Baenks-collec-
tie en alle andere meubels die bij Binnen 
Design staan zeker weten mooi. We heb-
ben alle Nederlandse design merken in 
huis: Leolux, Pode, Bert Plantagie, Label 
Harvink, Gelderland, Artifort, Spectrum, 
Spectral, Castelijn en nu dus ook Baenks. 
Ik nodig iedereen van harte uit te komen 
kijken. Natuurlijk zijn we ook Tweede 
Paasdag open.”

Na de brand in oktober 2013 stond 
het hoekpand aan de Engelse weg 
150 in Helmond lange tijd leeg. De fa-
milie Van Heeswijk opende er in no-
vember 2017 de nieuwe meubelzaak 
Binnen Design. Art van Heeswijk: 
“Behalve alle andere Nederlandse 
design merken presenteren we er 
het nieuwe private label Baenks. Met 
een aantal oude rotten uit de meu-
belbranche wilden we zitmeubels 
brengen die meer dan gemiddeld 
mooi, goed en comfortabel zijn. Hel-
mond heeft de primeur. Met Baenks 
voegen we weer een nieuw segment 
en assortiment toe aan ons meubel-
aanbod. Ik kan er veel over vertellen, 
maar kom vooral kijken, zou ik zeg-
gen. De nieuwe zaak is prachtig ge-
worden.” Binnen Design

Engelseweg 150
5705 AJ, Helmond
Telefoon: 0492 – 745 275
info@baenkshelmond.nl
www.baenks.nl

DOOR ALDI VAN LIEROP

6 april  2018 Groot PEELLAND

EIGENTIJDS WONEN
Stijlvol & Compleet, dat is waar 

Stijl en Co voor staat.

Kom naar onze woonwinkel waar 

wij voor u één grote sfeer- 

beleving hebben gecreëerd. 

Geniet van al het moois wat er te 

zien is op het gebied van  

interieur en ga eens test-liggen 

op onze heerlijke bedden.

Elke zondag open van 12-17 uur

Engelseweg 212, Helmond

Tel. 0492-475624 

www.stijlenco.nl 

www.covetex.nl

Nu 

15%
VOORDEEL

op alle Auping 
(top)matrassen*

Het is voorjaar!  
Nudetinten: al 

veel gezien in de 
fashion- en beauty-

wereld en dit  
seizoen ook in je 

 interieur!

2e paasdag
open van 

10 – 17 uur

* Kijk voor extra informatie over de actie op auping.nl/actie

COVETEX MAGAZIJNVERKOOP PAASWEEKEND 

A-MERKEN EN KWALITEIT TEGEN SPOTPRIJZEN 

€ 19,95

VINYL

PER STREKKENDE METER

VANAF

WE NEMEN AFSCHEID VAN ONZE VOORRAAD EN RESTANTEN VINYL, 
TAPIJT EN

GORDIJNEN.

COVETEX MAGAZIJNVERKOOP

VINYL
VANAF

€ 75
KARPETTEN

VANAF

A-MERKEN EN KWALITEIT TEGEN SPOTPRIJZEN 

€ 75

€ 4,95
GORDIJNEN

PER STREKKENDE METER

VANAFGORDIJNEN
2e PAASDAG

OPEN VAN

10 TOT 5

KARPETTEN

GORDIJNENGORDIJNEN
e PAASDAG

€ 19,95
TAPIJT

PER STREKKENDE METER

VANAF

Engelseweg 212, Helmond

Tel. 0492-475624 | www.covetex.nl

Zondag 1e Paasdag gesloten!

2e Paasdag geopend van 10.00 - 17.00 uur

De magazijnverkoop is in het paasweekend van vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april

en van vrijdag 6 april t/m zondag 8 april.
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22 week nummer 13 vrijdag 30 maart 2018 de loop weekkrant HELMOND3april  2018Groot PEELLAND

Helmond is een 

PARADIJS 
voor watersporters
Helmond zit vol verrassingen. Als je 
even niet oplet, rijd je er zo aan voorbij. 
Watersport Paradise aan de Engelse-
weg 219 is een van Europa’s grootste  
leveranciers van motorkruisers, speed-
boten, waterscooters en verder alles 
wat met watersport te maken heeft. Je 
kijkt je ogen uit in de indrukwekkende 
showroom. ‘Watersport Paradise is 
de plek waar iedereen die van water 
houdt kan dromen, hopen of kopen, in 
alle prijsklassen’, nodig de website uit.

De liefde voor water en boten nam ei-
genaar Nico Kolvenbach over van zijn 
vader. “Al vanaf een jaar of vijf voer ik 
mee op zijn speedboot. Sindsdien ben 
ik niet meer van het water af geweest. 
Ik had altijd een of meer vaartuigen 
voor mezelf en begon erin te handelen. 
Zo is het ooit begonnen. In 1984 heb 
ik de showroom aan de Engelseweg 
gebouwd en later uitgebreid met een 
grote stalling en onderhoudswerk-
plaats aan de Middendijk 51, hier om 
de hoek.”

Super Toys
De belofte van 5000 m2 Super Toys 

maakt Watersport Paradise meer dan 
waar. “We hebben bewust een ruime 
keuze op voorraad van zo’n 150 tot 200 
boten, 150 jetski’s en 100 trailers. Hier 
kunnen we mensen laten zien en erva-
ren hoe het voelt om aan boord te stap-
pen. Hier kun je dromen en afwegen 
wat nou echt bij je past. Daar helpen 
we graag bij.”

Altijd eerst koffie
“Het mooie van deze handel is dat ik 
mensen echt blij kan maken. Als ik een 
boot aan het water bij de nieuwe eige-
naar aflever, neem ik altijd een ijsem-
mer met een fles champagne en glazen 
mee. Dan stralen we allemaal. Ik ervaar 
het iedere keer weer als een feestje.” Bij 
Nico en zijn team begint iedere ver-
koop trouwens met een kop koffie aan 
de gezellige bar in de showroom. “Het 
maakt ons niet uit of iemand voor een 
zwemvest, waterspeelgoed, een boot, 
jetski of een katrol touw komt, wij ont-
vangen iedereen met open armen. Met 
mensen omgaan, plezier beleven aan 
contact met elkaar, daar gaat het om 
in het leven. Onze showroom is daar de 
ideale plek voor.”

Engelseweg 219, Helmond | T. 0492 522 483
mail@watersportparadise | www.watersportparadise.nl

Door Aldi van Lierop

Op zondag 1 april is het Pasen 
en feest op het Kabouterpad in 
De Groote Peel! Dan vieren de 
kabouters dat het lente is. Na-
tuurlijk komt de Paashaas op 
bezoek om eieren te verstop-
pen. 

Kleuterkabouters en hun (groot)
ouders die het Kabouterpad lo-
pen kunnen ze gaan zoeken. On-
derweg doe je opdrachten en zijn 
er leuke extra’s. De activiteit start 
bij het Buitencentrum De Pelen 
aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk. 

Kaboutersporen en gekleurde 
eieren in De Groote Peel
Boswachters van Staatsbosbe-
heer ontdekken regelmatig spo-
ren in De Groote Peel waarvan ze 
vermoeden dat ze van kabouters 
zijn. Daarom is bij Buitencen-
trum De Pelen een Kabouterpad 
aangelegd. Speciaal voor kleu-
ters, want die maken de grootste 
kans om kabouters te spotten. 

Vermomd met rode muts en 
rode wangen volgen de kleuter-
kabouters de gekleurde paaltjes 
en doen daarbij de zes kabouter-
opdrachten. Het Kabouterpad is 
in elk seizoen anders. Nu, in de 
lente, draait alles om nieuw leven 
in de natuur, lekker naar buiten 
gaan en genieten van alle geuren 
en kleuren van dit feestelijke sei-
zoen!

Op Paaszondag is het extra gezel-
lig op het Kabouterpad want dan 
komt de Paashaas op bezoek. 
Kinderen die de route lopen, 
kunnen de gekleurde eieren die 
de Paashaas heeft verstopt gaan 
zoeken. Onderweg doe je leuke 
opdrachten, maak je muziek 
met de Muziekkabouter, luister 
je naar het verhaal van Heksje 
Wijsneus en laat je je verwen-
nen door de Smikkel-en-smul-
kabouter. Je kunt ook knutselen 
bij de Knutselkabouters en bij 
Peelboerderij is het een vrolijke 
beestenboel. Supergezellig dus! 

Aanmelden en deelnamekosten

Je hoeft je niet vooraf aan te mel-
den. Starten kan op zondag 1 
april tussen 11.00 en 14.00 uur bij 
het Buitencentrum De Pelen van 

Staatsbosbeheer aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk. Ga naar de 
balie van het Buitencentrum en 
voor € 5,- krijg je een deelna-

mekaart, een rode muts en rode 
wangen. Ouders en/of begelei-
ders hoeven niet te betalen. Veel 
plezier! s

Paaseieren en kaboutersporen zoeken in de Groote Peel 

Op 1e paasdag kun je in de Groote Peel paaseitjes komen zoeken en vieren dat het lente is.

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

Regio

7april  2018Groot PEELLAND

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

•  Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem 
•  Persoonlijke en deskundige bediening
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 8 APRIL 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

VAN 189.99 NU

159.99

WANDELSCHOENWANDELSCHOEN
DAMES EN HERENDAMES EN HEREN

HANWAG 
BELORADOBELORADO

MID GTX

2e PAAR VOOR

50%

FALKE
TK2 

WANDELSOK

VAN 69.99VAN 69.99VAN 69.  NU

49.99

10 LITER RUGZAK
IN ZWART EN 

ROOD

DEUTER
RACE

DAYPACK

VAN 120.00VAN 120.00VAN 120.  NU

79.99

HARDLOOPSCHOEN 
DAMES (GRIJS) 

EN HEREN (ZWART)

ASICS FUZEX 
RUSH

DAMES, HEREN DAMES, HEREN EN KINDEREN HARDLOOPSCHOEN 

ASICS FUZEX 

VAN 255.00 NU

169.99

GOEDKOOPSTE 
PRIJS VAN 

NEDERLAND

LAFUMA 
RELAX STOEL

AIRCOMFORT

KORTING TOT

30%

TENTEN
OPRUIMING

KORTING*

20%

*UITGEKEERD IN 
ACCESSOIRES

WEBER BBQ 
COLLECTIE 2018 

KORTING

25%

OP GEHELE
COLLECTIE 2018

NOMAD SLAAPZAKKEN 
& SI MATTEN

DIVERSE 
SHOWROOM

MODELLEN

159.

VAN 255.

169.

GOEDKOOPSTE 
PRIJS VAN 

NEDERLAND

LAFUMA 
RELAX STOEL

AIRCOMFORT

LFM 3051 

GOEDKOOPSTE 
PRIJS VAN 

NEDERLAND

LAFUMA 
RELAX STOEL

AIRCOMFORT
OPRUIMING

KORTING TOT

SHOWROOM
MODELLEN

TENTEN
OPRUIMING

30%

OPRUIMING

KORTING TOT

OPRUIMING

SHOWROOM

OPRUIMING

49.

KORTING TOT

TENTEN
OPRUIMING

20%

COLLECTIE 

DIVERSE 
SHOWROOM

MODELLEN

KORTING*

*UITGEKEERD IN 
ACCESSOIRES

2018 

KORTING

25%

OP GEHELE
COLLECTIE 2018

& SI MATTEN

2e
PAASDAG
OPEN
12.00-17.00
UUR 

CAMPING • REIZEN • BIKING • WANDELEN • SPORT • RUNNING

Beleef het voorjaar.
Ga er lekker op uit.
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0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!



23week nummer 13 vrijdag 30 maart 2018de loop weekkrant HELMOND 7april  2018Groot PEELLAND
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•  Persoonlijke en deskundige bediening
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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Artschool Helmond toont kunst 
in gemeentehuis Deurne

Cursisten en docente Hilma Bo-
venkerk exposeren hun recente 
werk in het gemeentehuis van 
Deurne.  Er hangen schilderijen 
in diverse materialen en tech-
nieken, gekozen door de cur-
sisten zelf. Te denken valt aan 
acryl- en aquarelverf, maar ook 
kunt u monoprints, bijenwas, 
reliefs, paletmeswerk en spuit-
bus (urban style) in alle soorten 
van combinaties bewonderen. 

Kunstenares Hilma toont haar 

werk, zowel in aquarel en acryl, 
met als specialiteit haar urban 
style portretten. De tentoonstel-
ling is vrij toegankelijk tijdens de 
openingstijden van het gemeen-
tehuis aan de Markt 1 in Deurne. 
Artschool Helmond, met haar 
atelier aan de Molenstraat 121 in 
Helmond, is de plaats waar we-
kelijkse schilderlessen en work-
shops graffiti gegeven worden. 
Van kinderfeestje tot team uitje, 
van graffiti mural tot aankleding 
van winkelpanden en fabrieks-
hallen, docente Hilma timmert 
al 7 jaar hard aan de weg. 
De 24 cursisten laten u graag 

zien wat ze bereikt hebben! Bij 
de schilderijen vindt u een korte 
beschrijving door de kunstenaar 
zelf. We zijn erg benieuwd wat u 
ervan vindt en we hopen dat ve-
len een klein woordje in het gas-
tenboek willen achter laten. Er 
zijn ook schilderijen die te koop 
zijn, dus wie weet komt u nog 
met een schilderij thuis voor een 
speciaal expo-prijsje!

De expositie opent op vrijdag 6 
april om 16.00 uur en zal te zien 
zijn tot en met vrijdag 18 mei 
2018.
Graag tot ziens in Deurne! s

Deurne

Paasfeest op de kinderboerderij! 

Al onze kippen zijn hun eieren 
kwijt: de paashaas heeft ze al-
lemaal verstopt. Wie komt ons 
helpen zoeken op maandag `2 
april, 2e de paasdag. Wie weet 
vind jij ze wel! 

We vieren die middag weer een 
groot paasfeest. De bekende 
paashaas loopt weer rond en er 
is van alles te doen, eieren schil-
deren – schminken – spelletjes – 
figuurtjes versieren - iets lekkers 
maken–knuffelen met de dieren- 
lekker spelen en nog veel meer. 
Het eieren zoeken is van 14.00 tot 
14.10 uur.  Iedereen is welkom, 
kleine kinderen mogen met 1 ou-
der in de geitenweide eieren zoe-
ken. De grotere kinderen mogen 
zonder ouders in de schapen-
weide zoeken. Ieder kind mag 

in elke hand 1 ei meenemen. Tot 
14.00 uur  is de boerderij die dag 
gesloten. Toegang is gratis. 

Kinderboerderij als 
dagbestedingsplek
Weet je trouwens dat de kinder-
boerderij een dagbestedingsplek 
is voor een aantal mensen? De 
boerderij krijgt, zeker bij activi-
teiten, nog wel eens de opmer-
king omdat bezoekers soms an-
der gedrag verwachten van de 
vrijwilliger. 

Op de boerderij werken ook 
mensen vrijwillig met een licha-
melijke beperking of met au-
tisme of psychische problemen. 
Deze beperkingen zorgen ervoor 
dat zij op dit moment niet kun-
nen functioneren in een betaalde 
baan of een studie kunnen vol-
gen. Vaak zie je niets aan hen 
maar merk je het soms in een 

reactie (verlegen, onhandige op-
merking of juist vrij ruw). 
Deze mensen zijn van grote 
waarde voor de kinderboerderij 
omdat zij meestal erg gemoti-
veerd zijn om met dieren te wer-
ken en secuur hun werk doen. 
Er zijn ook vrijwilligers die een 
dagdeel werken naast een baan 
of die gepensioneerd zijn en iets 
willen bijdragen aan de samen-
leving of de boerderij. Juist deze 
combinatie van mensen op één 
plek maakt de kinderboerderij 
zo waardevol en gezellig. Dus: 
mocht je eens denken, wat een 
rare opmerking, dan weet je nu 
waardoor dat komt en dat het 
heel erg gewaardeerd wordt als 
je gewoon iets vriendelijks terug-
zegt.

Kinderboerderij Geldrop Mierlo-
seweg 1G. www.kinderboerderij 
geldrop.nl s

Geldrop

Kom je ook op 2e paasdag paaseitjes zoeken op de Kinderboerderij in Geldrop? 

Lambertus Concert: 
Talentstroom Kunstkwartier

De Talentstroom van het Kunst-
kwartier herbergt leerlingen die 
bovengemiddeld getalenteerd 
zijn. Omdat podiumpresenta-
tie een essentieel onderdeel van 
de opleiding is, stelt Lambertus 
Concerten enkele keren per sei-
zoen haar podium ter beschik-
king aan deze leerlingen.

Tijdens dit recital kunt u luiste-
ren naar een programma dat de 
talenten uitdaagt en inspireert!

De leerlingen zullen optreden op 

8 april a.s. om 15.00 uur in de ka-
pel van het Elkerliek ziekenhuis. 
De toegang is gratis (Collecte na 
afloop).

Voor meer informatie en kaarten 
kunt u kijken op www.lamber 
tusconcerten.com s

Oranjebuurt/Warande

Op eierenspeurtocht bij 
Kasteel Helmond!

Kinderen van 12 jaar of jonger 
die graag speuren zijn van harte 
welkom om op Tweede Paas-
dag, maandag 2 april, paasei-
eren te zoeken in de tuin van 
Kasteel Helmond. Op Eerste 
Paasdag is het kasteel gesloten. 

Op Tweede Paasdag is Kasteel 
Helmond geopend van 10.30-
17.00 uur. Tussen 10.30 en 16.00 
uur zijn de kinderen met hun be-
geleiders welkom in de kasteel-
tuin. Het is een hele zoektocht, 
maar de kasteelvrouwen hel-
pen een handje om de eieren te  
vinden. 

Zijn alle eieren gevonden, dan 
worden ze ingeleverd bij de balie 

van het kasteel en ontvangen de 
kinderen een leuke attentie.

Eierdopjes versieren
Naast al het speurwerk kunnen 
de kinderen gratis een houten 
eierdopje versieren in het Kas-
teelcafé. Het versieren van het 
eierdopje is gratis, exclusief de 
toegang tot het kasteel. Kijk op 
www.museumhelmond.nl voor 
meer informatie over de tarieven.

Wat kost het?
Paaseieren zoeken in de kasteel-
tuin is gratis, reserveren is niet 
nodig. Voor een bezoek aan het 
kasteel betaal je het reguliere en-
treetarief.  
Mocht het regenen dan kun je ei-
eren zoeken in het kasteel. In dit 
geval betaal je de toegang tot het 
kasteel. s

Helmond

Kom je op maandag 2 april ook paaseieren zoeken in de tuin van 
Kasteel Helmond?
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WIJ ZIJN DE GOEDKOOPSTE 
VLOEREN SPECIAALZAAK
LAAGSTE PRIJS GARANTIE EN DESKUNDIG ADVIES

KLIK PVC
LANDHUISDELEN 

EXTRA BREED
Met Riged Drager, 5 mm dik, 

toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag, 
eenvoudig zelf te leggen.
per m2 incl. btw    Van 39,95 Voor

27.95

PLAK PVC
LANDHUISDELEN 

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.

per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

14.95

TRAPRENOVATIE
MASSIEF EIKEN 

Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden, anti-slip strip, 

montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

875.-
RUSTIEK EIKEN 

VISGRAAT
14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 

afmeting 15,5x77,5 cm, leverbaar in diverse 
kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 

per m2 incl. btw    Van 79,95  V.A.

39.95

GRATIS PARKEREN 
VLOERHETZELF.NL
adcommunicatie.nl

VLOER HET ZELF ALMERE 
Markerkant 11-34, 1316 AH  Almere-Stad 

(naast Mega-Praxis).

VLOER HET ZELF AMSTERDAM 
Spaklerweg 44b, 1096 BA  Amsterdam.

VLOER HET ZELF ARNHEM 
Venlosingel 17, Woonboulevard Arnhem.

VLOER HET ZELF BREDA 
Kruisvoort 70, Woonboulevard Breda, 

tegenover de IKEA, naast Grando. 

VLOER HET ZELF 
CAPELLE AAN DEN IJSSEL 

Lylantse Baan 3, Woonboulevard Capelle XL. 

VLOER HET ZELF EINDHOVEN 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 

Industrieterrein De Kade.

VLOER HET ZELF HELMOND 
Engelseweg 223b, Helmond. 

2e PAASDAG GEOPEND
11.00-17.00 UUR

KLIK PVC
LANDHUISDELEN 

EXTRA BREED
Met Riged Drager, 5 mm dik, 

toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag, 
eenvoudig zelf te leggen.
per m2 incl. btw    Van 39,95 Voor

27.9527.9527.

14.875.
RUSTIEK EIKEN 

VISGRAAT
14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 

afmeting 15,5x77,5 cm, leverbaar in diverse 
kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 

per m2 incl. btw    Van 79,95  V.A.

39.9539.9539.95

GRATIS PARKEREN 
VLOERHETZELF.NL
adcommunicatie.nl

VLOER HET ZELF EINDHOVEN 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 

Industrieterrein De Kade.

VLOER HET ZELF HELMOND 
Engelseweg 223b, Helmond. 

PAASACTIE
LAMINAAT HELEEN XXL

Landhuisdelen, 220 cm lang, 8 mm dik, 24 cm breed, klasse 32, 
met 4x v-groef, voelbare structuur, leverbaar in 1 kleur.

per m2 incl. btw    Van 28,95 Voor

9.95
NIEUW
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Afgelopen jaar is gestart met de reno-
vatie van Limburgse Peel.  Naast alle 
cottages wordt ook de Market Dome 
en Aqua Mundo aangepakt. In de zo-
mer van 2018 is de feestelijke herope-
ning.

Afgelopen zomer is er al een nieuwe 
kinderboerderij en midgetgolfbaan op 
het park in America verrezen. Het Sub-
tropische Aqua Mundo is inmiddels 
voorzien van een interactieve glijbaan 
met lichteffecten,  een upgrade van de 
sauna en een touwbrug over het golf-
slagbad. 
Ook de Market Dome heeft een com-
plete nieuwe look & feel gekregen.  U 
bent van harte welkom om eens een 
kijkje te komen nemen, u zult versteld 
staan!

Center Parcs is vooral bekend van een 
korte tussendoor vakantie, maar ook 
voor een dagje uit kunt u bij Center Parcs 
Limburgse Peel terecht. Naast heerlijk 
dobberen in onze Aqua Mundo kan er 
gebowld worden op onze vernieuwde 
bowlingbanen. Nieuw op Limburgse 
Peel zijn de Adventure Mini-Golf, Laser 
Battle en het Boogschieten.

Het dagje kan afgesloten worden met 
een heerlijk diner in het Market Restau-
rant, The Grill,  het vernieuwde Frites 
Affaires (open medio mei) of een kleine 
hap in het vernieuwde Grand Café.

Center Parcs Limburgse Peel voor een 
gezellig dagje uit!
Meer informatie vindt u op 
www.dagjelimburgsepeel.nl

Center Parcs 
Limburgse Peel

Gezondheidswinkel
Helmond
Veestraat 42, Helmond

Etos Liebregts
Torenstraat 1, Helmond

Martin's Health Shop
Langstraat 24, Geldrop

DA Drogisterij &
Parfumerie ’t Hert
Nieuwstraat 9, Gemert

Rozemarijn & Thijm
Stationsstraat 6a, Deurne

'Toen wij in onze winkel CBD
producten gingen verkopen, waren
wij redelijk sceptisch. Nu hebben wij
inmiddels via onze klanten al zoveel
positieve verhalen over CBD
gehoord, dat wij er zelf ook heel
enthousiast over zijn geworden.  Het
is echt ongelofelijk waar mensen
CBD olie voor gebruiken, vaak
met verbluffende resultaten.'
Waar wij iedereen wel voor 

willen waarschuwen, is dat er veel
verschillende CBD-producten te
koop zijn, maar deze zijn niet
allemaal even heilzaam. Het is
daarom belangrijk om goed op de
samenstelling, kwaliteit en sterkte
te letten van de CBD olie die je
wilt gaan gebruiken.'Wat bijna
niemand weet is dat het Scandinavi-
sche klimaat en de natuurlijke
omstandigheden daar perfect zijn

voor de groei en de teelt van
hennepplanten en dat de CBD
geteeld in Denemarken één van de
beste ter wereld is. 'Indien jij ook
CBD wilt gaan gebruiken voor het
behoud van jouw gezondheid, kom
dan voor een persoonlijk advies,
vrijblijvend, bij ons langs. Onze
medewerkers weten bijna alles over
CBD en kunnen je dus een gedegen
advies geven.'

CBD wordt gewonnen uit Industriële hennep. CBD is een heilzame stof die goed is voor
het behoud van een goede  gezondheid. In onze winkel horen we bijna dagelijks 
ongelofelijke verhalen van mensen die CBD olie gebruiken. 

Pure natuurkracht 
voor een

gezond leven!

IK NEEM MET NIETS 
MINDER GENOEGEN!

Original CBD, 
één van de beste

ter wereld!
CBD OLIE

Maar liefst 
2mg aan 
pure en 
zuivere CBD
per druppel

Nu tijdelijk van
€39,95 voor

€36,95

'Het is echt ongelofelijk waar 
mensen CBD olie voor gebruiken!'

Eén druppeltje 
Original CBD Olie bevat

maar liefst 2mg pure
CBD (cannabidiol)

Original CBD producten
zijn verkrijgbaar bij:

10 april  2018 Groot PEELLAND

Al 10 jaar het beste hardloop- en 
wandelschoenadvies van Nederland!
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wandelschoenadvies van Nederland!
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De dynamische 
drukmeting,

een stap 
voorwaarts!

Of je nu de Vierdaagse loopt of een 
rondje wandelt in het bos, voor iedere 
wandelaar geldt: hoe beter een wan-
delschoen bij de vorm van jouw voet 
en de manier van lopen past, hoe meer 
wandelplezier!

Een drukplaatmeting op de RS-scan
In het LoopCentrum wordt al jaren ge-
bruik gemaakt van high speed camera’s 
om de beweging van je enkelgewricht 
tijdens het wandelen in beeld te bren-
gen. Nu gaan ze nog een stap verder: 
terwijl je over een twee meter lange 
drukplaat wandelt, meten 16.000 sen-
soren het drukverloop onder de voeten. 
De gemeten druk wordt vertaald naar 
het optimale schoenadvies. 

Waarom meten we de druk 
onder de voeten?
Met deze nieuwe technologie en unieke 
manier van analyseren, kan exact be-

paald worden wat de invloed is van ver-
schillende schoentypen op de voetaf-
wikkeling. Ook kan vastgesteld worden 
of er verhoogde druk is onder bepaalde 
delen van de voet. Denk bijvoorbeeld 
aan een extra druk onder de binnen-
zijde bij overpronatie of onder de voor-
voet bij een doorgezakte voorvoet.
Een zeer waardevolle innovatie, waar-
mee een extra stap gezet wordt in de 
richting van blessurepreventie. Be-
nieuwd naar deze nieuwe techniek? De 
voet- en loopanalyse is gratis bij aan-
koop van schoenen en je hoeft geen 
afspraak te maken.

LoopCentrumhet

077 - 398 71 00

LoopCentrumhet

077 - 398 71 00

KANAALDIJK ZUID WEST 3 HELMOND • 0492 - 52 34 68

UW SPECIALIST VOOR: SIERBESTRATING - SCHUTTING - TUINVERLICHTING
VERANDA’S - KERAMISCHE TEGELS - TUINHOUT - EN NOG VEEL MEER...

WE HEBBEN OOK VESTIGINGEN IN OISTERWIJK EN VENRAY

VERHOEVEN 

OOK VAN UW
EIGEN TUIN
GENIETEN?
Wij hebben vele artikelen
waarmee u uw tuin ook
echt UW tuin kunt maken.

Wilt u uw schutting door 
ons laten plaatsen?

Vraag naar een vrijblijvende offerte!

VERANDA’S
Maatwerk is onze 

specialisatie

KERAMISCHE BUITENTEGELS
Meer dan 150 soorten, 

al vanaf € 29,95 m2

2e PAASDAG GEOPEND
11.00 - 16.00 uur

WWW.SCHUTTING.NL

Een gezellig dagje uit bij Center Parcs 
Het Meerdal. De Aqua Mundo is een 
onvergetelijke belevenis. In deze tropi-
sche oase zorgt de langste glijbaan van 
Center Parcs voor 103 meter waterpret. 
Lekker zwemmen tussen de golven, 
laat je meevoeren in het stroomver-
snellingsbad of ga van de kolkende 
wildwaterbaan… 

Daarna een ‘cooling down’ in het krui-
denbad of heerlijk relaxen in één van de 
hot whirlpools.  Naast de Aqua Mundo 
zijn er nog diverse andere activiteiten 
voor jong en oud die u kunt doen op 
het park. Ontdek de  nieuwe spectacu-
laire High Adventure Experience out-

door, het touwbanenparcours boven 
de nieuwe Adventure Golf! Voor de al-
lerkleinsten is er zelfs het Kids Wiebel 
Web durft?! Als u iets minder avontuur-
lijk ingesteld bent, dan is de Poco Loco 
Adventure Golf of bowlen wellicht iets 
voor u. Kom na een actieve of heerlijk 
ontspannen dag dineren in één van de 
diverse restaurants op het park. Denk 
aan Nonna’s (Italiaans), Fuego (Grill) en 
Evergreenz (all you can eat buffet). Om 
de dag af te sluiten geniet u elke avond 
van ons Live Entertainment (live show, 
live muziek, Night Out). 

Meer informatie vindt u op 
www.dagjemeerdal.nl 

Center Parcs 
Het Meerdal
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KING’S NIGHT 
FESTIVAL

26 april  / 21.00 – 01.00
4 stages in Helmond Centrum

Gratis toegang

Meer informatie? www.helmondcityevents.nl

8 april/ 12.00 – 18.00
Boho markt, lekker eten en 

live muziek
Gratis toegang

De Cacaofabriek – Cacaokade 1
Helmond

HELMOND LIVE
Hemelvaartsdag: Tribute Editie!

10, 12, 19, 26 mei
Muzikale acts door heel Helmond

Gratis Toegang

Meer informatie? www.helmondcityevents.nl

BOBBY’S TASTING / 25 april
Iedere laatste woensdag van de maand om 20.00 uur
Proef en leer meer over ons mooie drankassortiment 

tijdens Bobby’s Tasting!
Gratis toegang

www.bobbys-bar.nl / info@bobbys-bar.nl
Bobby’s Bar - Steenweg 11 - Helmond

personeelsfeest? 
Afscheidsborrel? vergadering 

of receptie?
De Cacaofabriek heeft de 

ruimte!

sales@cacaofabriek.nl / cacaofabriek.nl
De Cacaofabriek – Cacaokade 1 - Helmond
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Paas Activiteiten

  
 GROOT  
 PEELLAND

VRIJDAG 30 MAART T/M 8 APRIL

ZATERDAG
31 MAART

ZATERDAG
31 MAART

ZONDAG 1 APRIL

MAANDAG 2 APRIL

VOORJAARSKERMIS 
Van 30 maart tot 8 april is het weer tijd voor de Voorjaarskermis in Helmond Centrum! 
Er staan zo’n 50 attracties op en rond de Markt, het Ameideplein en gedeeltelijk op de 
Watermolenwal. De kermis duurt elke dag tot 24.00 uur.

BLUES WILLIS PAASBLUES ASTEN

PEUTER/KLEUTER 
PAASVIERING

PAASEIEREN ZOEKEN IN BAKEL

VLOOIENMARKT

KINDERBOERDERIJ 
GELDROP

OP EIERENSPEURTOCHT 
BIJ KASTEEL HELMOND!

PAAS-BBQ “WE SMELTEN 
DE PAASHAAS”

PAASEIEREN ZOEKEN IN 
WIJKHUIS HET BRANDPUNT

PAASEIEREN 
ZOEKEN IN 
WEVERSPARK
Zondag 31 maart kun je Paaseieren gaan 
zoeken met de Paashaas in het Weverspark 
te Helmond! De zoektocht start om 13.00 
uur en is gratis voor kinderen uit de buurt 
tot 12 jaar.
Aanmelden kun je op 
buurtpreventieweverspark@gmail.com
Van Hoeckstraat

PAASACTIVITEIT
OP WEVERKES-
HOF
Wij gaan niet alleen Paaseieren versie-
ren, je kunt jezelf ook laten versieren of-
tewel schminken. Is dat niet leuk? En op 
de woensdagmiddag komt de bibliotheek 
voorlezen op We-
verkeshof. Leuker 
kunnen we het niet 
maken . Iedereen is 
van harte welkom 
tussen 13.30 en 
16.00 uur.
Weverkeshof, 
Jhr. Hugo van 
Berckellaan 5

Blues Willis kan je zien op 1 april vanaf 14:30 uur bij De Kan-
tine Pub & Grill. Check voor meer info de onderstaande web-
site: www.blastblues.nl | Markt 17

Op 2e paasdag, 2 april, is er een peuter/kleuterviering in 
de Michaëlkerk in Beek en Donk. Deze begint om 10:00 uur. 
De viering is vooral gericht op kindjes van 2 tot 6 jaar, maar 
uiteraard is iedereen van harte welkom. Na de viering gaan 
we met de paashaas paaseieren zoeken in de pastorietuin.
Michaëlkerk, Kerkstraat 1

Kom ook paaseieren zoeken bij Camping Grotelse Heide van 
14:00 - 15:30! Camping Grotelse Heide Grotel 5A

 1 April, eerste paasdag. Tennishal de heiberg, 
Heerseweg 49 Veldhoven, 09.00-16.00 uur | 06-20299824

Al onze kippen zijn hun eieren kwijt: de paashaas heeft ze alle-
maal verstopt.  We vieren maandagmiddag (2de paasdag) weer 
een groot paasfeest. De bekende paashaas loopt weer rond en 
er is van alles te doen: eieren schilderen – schminken – spelle-
tjes – figuurtjes versieren - pannenkoeken versieren – knuffelen 
met de dieren - lekker spelen en nog veel meer.  Kinderboerderij 
Geldrop,  Mierloseweg 1G

Kinderen van 12 jaar of jonger die graag speuren zijn van harte 
welkom om op Tweede Paasdag, maandag 2 april, paaseieren 
te zoeken in de tuin van Kasteel Helmond. Tussen 10.30 en 16.00 
uur zijn de kinderen met hun begeleiders welkom in de kasteel-
tuin. Kasteel van Helmond, Kasteelplein 1

Tijd voor een nieuwe traditie in Muziekcafé, namelijk Paas-
BBQ. Iedereen is uitgenodigd om een sappige braadworst of 
een overheerlijke sjasliek te komen eten van 18.00 tot 23.00 uur.
Meer informatie: http://www.muziekcafehelmond.nl/
Muziekcafé Zuid Koninginnewal 39

Hebben jullie ook al zin in Pasen? wij wel. We hopen  dat jullie 
allemaal komen vanaf 10.30 uur om mee paaseitjes te zoeken 
in Het Antoniusbosje. Je kunt alle informatie en het aanmel-
dingsformulier vinden op www.pasen.brandevoort.org
Wijkhuis ’t Brandpunt, Biezenlaan 29
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Helmond is een 

PARADIJS 
voor watersporters
Helmond zit vol verrassingen. Als je 
even niet oplet, rijd je er zo aan voorbij. 
Watersport Paradise aan de Engelse-
weg 219 is een van Europa’s grootste  
leveranciers van motorkruisers, speed-
boten, waterscooters en verder alles 
wat met watersport te maken heeft. Je 
kijkt je ogen uit in de indrukwekkende 
showroom. ‘Watersport Paradise is 
de plek waar iedereen die van water 
houdt kan dromen, hopen of kopen, in 
alle prijsklassen’, nodig de website uit.

De liefde voor water en boten nam ei-
genaar Nico Kolvenbach over van zijn 
vader. “Al vanaf een jaar of vijf voer ik 
mee op zijn speedboot. Sindsdien ben 
ik niet meer van het water af geweest. 
Ik had altijd een of meer vaartuigen 
voor mezelf en begon erin te handelen. 
Zo is het ooit begonnen. In 1984 heb 
ik de showroom aan de Engelseweg 
gebouwd en later uitgebreid met een 
grote stalling en onderhoudswerk-
plaats aan de Middendijk 51, hier om 
de hoek.”

Super Toys
De belofte van 5000 m2 Super Toys 

maakt Watersport Paradise meer dan 
waar. “We hebben bewust een ruime 
keuze op voorraad van zo’n 150 tot 200 
boten, 150 jetski’s en 100 trailers. Hier 
kunnen we mensen laten zien en erva-
ren hoe het voelt om aan boord te stap-
pen. Hier kun je dromen en afwegen 
wat nou echt bij je past. Daar helpen 
we graag bij.”

Altijd eerst koffie
“Het mooie van deze handel is dat ik 
mensen echt blij kan maken. Als ik een 
boot aan het water bij de nieuwe eige-
naar aflever, neem ik altijd een ijsem-
mer met een fles champagne en glazen 
mee. Dan stralen we allemaal. Ik ervaar 
het iedere keer weer als een feestje.” Bij 
Nico en zijn team begint iedere ver-
koop trouwens met een kop koffie aan 
de gezellige bar in de showroom. “Het 
maakt ons niet uit of iemand voor een 
zwemvest, waterspeelgoed, een boot, 
jetski of een katrol touw komt, wij ont-
vangen iedereen met open armen. Met 
mensen omgaan, plezier beleven aan 
contact met elkaar, daar gaat het om 
in het leven. Onze showroom is daar de 
ideale plek voor.”

Engelseweg 219, Helmond | T. 0492 522 483
mail@watersportparadise | www.watersportparadise.nl

Door Aldi van Lierop
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Spannende verhalen 
bij vollemaan in 
De Groote Peel
Bijzondere 
avondwandeling 
vanaf Buitencentrum De pelen
Een Vollemaanwandeling in De Groote 
Peel is bijzonder en ook een beetje span-
nend. Toch kan het nog spannender! Zo 
is er op zaterdag 31 maart een Vollemaan-
wandeling ‘Special’ waarbij je kan genie-
ten van een sfeervolle wandeling én van 
spannende Peelverhalen. Die verhalen 
worden verteld door de vertellers van Ver-
telclub Veldhoven. Je komt ze onderweg 
tegen tijdens de wandeling. Na afloop 
brandt de vuurkorf en is er een drankje in 
de Peelboerderij. De activiteit start bij het 
Buitencentrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk.
 
Spannende verhalen bij Vollemaan
Schimmig en grimmig. Zo stond De Peel 
een hele lang tijd bekend. Er huisden bo-
vennatuurlijke wezens in het moerassige 
veengebied dat mensen daarom zoveel 
mogelijk vermeden. Deden ze dat niet, 
dan liepen ze een groot risico om bijvoor-
beeld de ‘Gloeiige’ tegen het lijf te lopen 
of de duivel in hoogst eigen persoon. Me-
nigeen stond daarbij doodsangsten uit en 
menigeen kan het niet meer navertellen. 
Daarom doen vijf leden van Vertelclub 
Veldhoven dat tijdens de Vollemaanwan-
deling op zaterdag 31 maart. Zij delen elk 
een spannend verhaal over angstaanja-

gende gebeurtenissen uit het grijze ver-
leden van De Peel. Een ding is zeker: de 
dolende geesten, heksen, weerwolven en 
monsters hadden weinig goeds in de zin. 
 
Informatie en reserveren
Je kunt kiezen uit verschillende starttijden: 
19.30 – 19.40 – 19.50 – 20.00 en 20.10 uur. 
Per tijdstip maximaal 15 deelnemers en 
je loopt onder begeleiding van een gids. 
Deelname kost € 10,- voor volwassenen 
en € 7,50 per kind (vanaf 9 jaar).  Prijs is 
inclusief een drankje in de Peelboerderij na 
afloop van de tocht. Reserveren online via: 
www.staatsbosbeheer.nl/verhalenvertel
lersdepelen
De route is 2 km lang, duurt ongeveer twee 
uur (inclusief verhalen) en de activiteit is 
geschikt volwassenen en kinderen vanaf 9 
jaar. Zaklampen zijn overbodig.
De activiteit start bij het Buitencentrum 
De Pelen, het bezoekerscentrum van Nati-
onaal Park De Groote Peel aan de Moost-
dijk 15 te Ospel. Je kunt je auto parkeren 
op het parkeerterrein van De Pelen. De 
Peelgidsen wachten bij het Buitencen-
trum. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met het Buitencentrum de Pe-
len: 0495 – 641 497 of per mail: depelen@
staatsbosbeheer.nl

Moe? Fitloos?
Wil je je beter voelen 
en er beter uit zien?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22
www.foreverhelmond.nl

Kun je er beter uitzien en je beter, maar vooral 
fitter voelen na slechts 9 dagen? Ja, dat kan!

Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en 
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma 
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je 

lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen

DUS nu de winter kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de lente tegemoet?

Beleef het voorjaar!
Ga er lekker op uit!

Op de outdoor afdeling zijn er 
veel acties met de Hanwag wan-
delschoenen. Nieuw is de Sidas 
2D Digital Scan, waar wij gratis 
uw voeten analyseren. Met dit 
deskundige advies kan het wan-
delplezier beginnen. Kijk ook 
even op de site naar de 12E Ad-

venture Store wandeltocht op 
zondag 8 april, dit wordt ook dit 
jaar weer een groot wandel feest. 
Verder zijn de voorjaars kleding 
collecties van Fjall Raven, Jack 
Wolfskin, Columbia en Icepeak 
weer compleet vernieuwd. Be-
stemd en beschermend tegen 
de regen, wind, mug of teek, 
koude of juist de warmte… u kunt 
hier nu terecht voor de juiste 
uitrusting.

Op de kampeer afdeling staan 
de tenten van Coleman, Regatta 
en Kamp weer op en zijn vooral 
de Lafuma relax stoelen dit voor-
jaar bizar laag geprijsd!! Wees er 
maar snel bij want met allerlaag-
ste prijs van heel Nederland zijn 
ze zo uitverkocht. 

Verder is de barbecue & kook af-
deling weer uitgebreid en staan 
er inmiddels ca.80 toestellen uit-
gestald voor uw ideale keuze. Van 
grote buitenkeuken tot zeer com-
pact en makkelijk mee te nemen 
model, op het gemakkelijke gas 
of het veilige elektra, maar het 
meest sfeervolle blijft natuurlijk 
op houtskool. Adventure Store is 
premium gold dealer van Weber 
en heeft ook een grote collectie 

kook accessoires. Probeer ook 
eens te roken met houtsnippers 
of op een rookplankje of koop 
een goede thermometer om je 
vlees op de juiste temperatuur 
langzaam te laten garen. Tijdens 
de Pasen is er op alle BBQ’s van 
Weber een korting van 20% uit-
gekeerd in accessoires. Bij de 
Boretti design BBQ’s hebben we 
diverse showmodellen van de 
buitenkeukens in de uitverkoop 
met 20% en 25% korting.

Ook de bad & beach collectie is 
dit voorjaar weer op de eerste 
verdieping voor u uitgestald. Van 
zwembad tot complete whirl-
pool, van bikini of zwemshort tot 
strand slipper. Met de bekende 
merken als Teva, Ipanema, Pro-
test, Brunotti , Speedo en Beach-
life is er een prachtige collectie 
voor u samengesteld. Kortom 
alle redenen om, onder het ge-
not van een lekker kopje koffie, 
tijdens het Paasweekend even 
persoonlijk een kijkje te komen 
nemen bij Adventure store aan 
de Kastanjehoustraat 3 te Mierlo-
Hout (Helmond). 
Kijk voor meer informatie over 
route en openingstijden op 
www.adventurestore.nl.

Elk jaar is de lente weer een 
wonderlijk iets. Alles wat 
verstopt was in de winter, 
komt in de lente naar boven. 
Alles komt weer tot leven. 
Dit geldt ook in de winkel 
van Adventure Store. Win-
tersport spullen worden in-
gepakt, de schaatsen gaan in 
het vet. De wandelschoenen 
kunnen weer uit de kast wor-
den gehaald, tuin & camping 
artikelen worden schoonge-
maakt, de barbecue wordt 
uit de hoes gehaald en de 
bad & beach kleding wordt 
door gepast. De nieuwe 
kleurrijke collecties staan 
in de winkel gepresenteerd 
tijdens het Paasweekend en 
staan te springen om door 
u te worden aangepast. Sla 
uw slag tijdig, nu is er volop 
keuze!

(Goede) vrijdag open 9.30-18.00 uur
Zaterdag 9.30-17.00 uur

Maandag 2e paasdag van 13.00-17.00 uur.
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Een Vollemaanwandeling in De Groote 
Peel is bijzonder en ook een beetje span-
nend. Toch kan het nog spannender! Zo 
is er op zaterdag 31 maart een Vollemaan-
wandeling ‘Special’ waarbij je kan genie-
ten van een sfeervolle wandeling én van 
spannende Peelverhalen. Die verhalen 
worden verteld door de vertellers van Ver-
telclub Veldhoven. Je komt ze onderweg 
tegen tijdens de wandeling. Na afloop 
brandt de vuurkorf en is er een drankje in 
de Peelboerderij. De activiteit start bij het 
Buitencentrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk.
 
Spannende verhalen bij Vollemaan
Schimmig en grimmig. Zo stond De Peel 
een hele lang tijd bekend. Er huisden bo-
vennatuurlijke wezens in het moerassige 
veengebied dat mensen daarom zoveel 
mogelijk vermeden. Deden ze dat niet, 
dan liepen ze een groot risico om bijvoor-
beeld de ‘Gloeiige’ tegen het lijf te lopen 
of de duivel in hoogst eigen persoon. Me-
nigeen stond daarbij doodsangsten uit en 
menigeen kan het niet meer navertellen. 
Daarom doen vijf leden van Vertelclub 
Veldhoven dat tijdens de Vollemaanwan-
deling op zaterdag 31 maart. Zij delen elk 
een spannend verhaal over angstaanja-

gende gebeurtenissen uit het grijze ver-
leden van De Peel. Een ding is zeker: de 
dolende geesten, heksen, weerwolven en 
monsters hadden weinig goeds in de zin. 
 
Informatie en reserveren
Je kunt kiezen uit verschillende starttijden: 
19.30 – 19.40 – 19.50 – 20.00 en 20.10 uur. 
Per tijdstip maximaal 15 deelnemers en 
je loopt onder begeleiding van een gids. 
Deelname kost € 10,- voor volwassenen 
en € 7,50 per kind (vanaf 9 jaar).  Prijs is 
inclusief een drankje in de Peelboerderij na 
afloop van de tocht. Reserveren online via: 
www.staatsbosbeheer.nl/verhalenvertel
lersdepelen
De route is 2 km lang, duurt ongeveer twee 
uur (inclusief verhalen) en de activiteit is 
geschikt volwassenen en kinderen vanaf 9 
jaar. Zaklampen zijn overbodig.
De activiteit start bij het Buitencentrum 
De Pelen, het bezoekerscentrum van Nati-
onaal Park De Groote Peel aan de Moost-
dijk 15 te Ospel. Je kunt je auto parkeren 
op het parkeerterrein van De Pelen. De 
Peelgidsen wachten bij het Buitencen-
trum. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met het Buitencentrum de Pe-
len: 0495 – 641 497 of per mail: depelen@
staatsbosbeheer.nl

Moe? Fitloos?
Wil je je beter voelen 
en er beter uit zien?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22
www.foreverhelmond.nl

Kun je er beter uitzien en je beter, maar vooral 
fitter voelen na slechts 9 dagen? Ja, dat kan!

Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en 
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma 
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je 

lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen

DUS nu de winter kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de lente tegemoet?

Beleef het voorjaar!
Ga er lekker op uit!

Op de outdoor afdeling zijn er 
veel acties met de Hanwag wan-
delschoenen. Nieuw is de Sidas 
2D Digital Scan, waar wij gratis 
uw voeten analyseren. Met dit 
deskundige advies kan het wan-
delplezier beginnen. Kijk ook 
even op de site naar de 12E Ad-

venture Store wandeltocht op 
zondag 8 april, dit wordt ook dit 
jaar weer een groot wandel feest. 
Verder zijn de voorjaars kleding 
collecties van Fjall Raven, Jack 
Wolfskin, Columbia en Icepeak 
weer compleet vernieuwd. Be-
stemd en beschermend tegen 
de regen, wind, mug of teek, 
koude of juist de warmte… u kunt 
hier nu terecht voor de juiste 
uitrusting.

Op de kampeer afdeling staan 
de tenten van Coleman, Regatta 
en Kamp weer op en zijn vooral 
de Lafuma relax stoelen dit voor-
jaar bizar laag geprijsd!! Wees er 
maar snel bij want met allerlaag-
ste prijs van heel Nederland zijn 
ze zo uitverkocht. 

Verder is de barbecue & kook af-
deling weer uitgebreid en staan 
er inmiddels ca.80 toestellen uit-
gestald voor uw ideale keuze. Van 
grote buitenkeuken tot zeer com-
pact en makkelijk mee te nemen 
model, op het gemakkelijke gas 
of het veilige elektra, maar het 
meest sfeervolle blijft natuurlijk 
op houtskool. Adventure Store is 
premium gold dealer van Weber 
en heeft ook een grote collectie 

kook accessoires. Probeer ook 
eens te roken met houtsnippers 
of op een rookplankje of koop 
een goede thermometer om je 
vlees op de juiste temperatuur 
langzaam te laten garen. Tijdens 
de Pasen is er op alle BBQ’s van 
Weber een korting van 20% uit-
gekeerd in accessoires. Bij de 
Boretti design BBQ’s hebben we 
diverse showmodellen van de 
buitenkeukens in de uitverkoop 
met 20% en 25% korting.

Ook de bad & beach collectie is 
dit voorjaar weer op de eerste 
verdieping voor u uitgestald. Van 
zwembad tot complete whirl-
pool, van bikini of zwemshort tot 
strand slipper. Met de bekende 
merken als Teva, Ipanema, Pro-
test, Brunotti , Speedo en Beach-
life is er een prachtige collectie 
voor u samengesteld. Kortom 
alle redenen om, onder het ge-
not van een lekker kopje koffie, 
tijdens het Paasweekend even 
persoonlijk een kijkje te komen 
nemen bij Adventure store aan 
de Kastanjehoustraat 3 te Mierlo-
Hout (Helmond). 
Kijk voor meer informatie over 
route en openingstijden op 
www.adventurestore.nl.

Elk jaar is de lente weer een 
wonderlijk iets. Alles wat 
verstopt was in de winter, 
komt in de lente naar boven. 
Alles komt weer tot leven. 
Dit geldt ook in de winkel 
van Adventure Store. Win-
tersport spullen worden in-
gepakt, de schaatsen gaan in 
het vet. De wandelschoenen 
kunnen weer uit de kast wor-
den gehaald, tuin & camping 
artikelen worden schoonge-
maakt, de barbecue wordt 
uit de hoes gehaald en de 
bad & beach kleding wordt 
door gepast. De nieuwe 
kleurrijke collecties staan 
in de winkel gepresenteerd 
tijdens het Paasweekend en 
staan te springen om door 
u te worden aangepast. Sla 
uw slag tijdig, nu is er volop 
keuze!

(Goede) vrijdag open 9.30-18.00 uur
Zaterdag 9.30-17.00 uur

Maandag 2e paasdag van 13.00-17.00 uur.
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Spannende verhalen 
bij vollemaan in 
De Groote Peel
Bijzondere 
avondwandeling 
vanaf Buitencentrum De pelen
Een Vollemaanwandeling in De Groote 
Peel is bijzonder en ook een beetje span-
nend. Toch kan het nog spannender! Zo 
is er op zaterdag 31 maart een Vollemaan-
wandeling ‘Special’ waarbij je kan genie-
ten van een sfeervolle wandeling én van 
spannende Peelverhalen. Die verhalen 
worden verteld door de vertellers van Ver-
telclub Veldhoven. Je komt ze onderweg 
tegen tijdens de wandeling. Na afloop 
brandt de vuurkorf en is er een drankje in 
de Peelboerderij. De activiteit start bij het 
Buitencentrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk.
 
Spannende verhalen bij Vollemaan
Schimmig en grimmig. Zo stond De Peel 
een hele lang tijd bekend. Er huisden bo-
vennatuurlijke wezens in het moerassige 
veengebied dat mensen daarom zoveel 
mogelijk vermeden. Deden ze dat niet, 
dan liepen ze een groot risico om bijvoor-
beeld de ‘Gloeiige’ tegen het lijf te lopen 
of de duivel in hoogst eigen persoon. Me-
nigeen stond daarbij doodsangsten uit en 
menigeen kan het niet meer navertellen. 
Daarom doen vijf leden van Vertelclub 
Veldhoven dat tijdens de Vollemaanwan-
deling op zaterdag 31 maart. Zij delen elk 
een spannend verhaal over angstaanja-

gende gebeurtenissen uit het grijze ver-
leden van De Peel. Een ding is zeker: de 
dolende geesten, heksen, weerwolven en 
monsters hadden weinig goeds in de zin. 
 
Informatie en reserveren
Je kunt kiezen uit verschillende starttijden: 
19.30 – 19.40 – 19.50 – 20.00 en 20.10 uur. 
Per tijdstip maximaal 15 deelnemers en 
je loopt onder begeleiding van een gids. 
Deelname kost € 10,- voor volwassenen 
en € 7,50 per kind (vanaf 9 jaar).  Prijs is 
inclusief een drankje in de Peelboerderij na 
afloop van de tocht. Reserveren online via: 
www.staatsbosbeheer.nl/verhalenvertel
lersdepelen
De route is 2 km lang, duurt ongeveer twee 
uur (inclusief verhalen) en de activiteit is 
geschikt volwassenen en kinderen vanaf 9 
jaar. Zaklampen zijn overbodig.
De activiteit start bij het Buitencentrum 
De Pelen, het bezoekerscentrum van Nati-
onaal Park De Groote Peel aan de Moost-
dijk 15 te Ospel. Je kunt je auto parkeren 
op het parkeerterrein van De Pelen. De 
Peelgidsen wachten bij het Buitencen-
trum. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met het Buitencentrum de Pe-
len: 0495 – 641 497 of per mail: depelen@
staatsbosbeheer.nl

Moe? Fitloos?
Wil je je beter voelen 
en er beter uit zien?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22
www.foreverhelmond.nl

Kun je er beter uitzien en je beter, maar vooral 
fitter voelen na slechts 9 dagen? Ja, dat kan!

Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en 
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma 
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je 

lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen

DUS nu de winter kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de lente tegemoet?

Beleef het voorjaar!
Ga er lekker op uit!

Op de outdoor afdeling zijn er 
veel acties met de Hanwag wan-
delschoenen. Nieuw is de Sidas 
2D Digital Scan, waar wij gratis 
uw voeten analyseren. Met dit 
deskundige advies kan het wan-
delplezier beginnen. Kijk ook 
even op de site naar de 12E Ad-

venture Store wandeltocht op 
zondag 8 april, dit wordt ook dit 
jaar weer een groot wandel feest. 
Verder zijn de voorjaars kleding 
collecties van Fjall Raven, Jack 
Wolfskin, Columbia en Icepeak 
weer compleet vernieuwd. Be-
stemd en beschermend tegen 
de regen, wind, mug of teek, 
koude of juist de warmte… u kunt 
hier nu terecht voor de juiste 
uitrusting.

Op de kampeer afdeling staan 
de tenten van Coleman, Regatta 
en Kamp weer op en zijn vooral 
de Lafuma relax stoelen dit voor-
jaar bizar laag geprijsd!! Wees er 
maar snel bij want met allerlaag-
ste prijs van heel Nederland zijn 
ze zo uitverkocht. 

Verder is de barbecue & kook af-
deling weer uitgebreid en staan 
er inmiddels ca.80 toestellen uit-
gestald voor uw ideale keuze. Van 
grote buitenkeuken tot zeer com-
pact en makkelijk mee te nemen 
model, op het gemakkelijke gas 
of het veilige elektra, maar het 
meest sfeervolle blijft natuurlijk 
op houtskool. Adventure Store is 
premium gold dealer van Weber 
en heeft ook een grote collectie 

kook accessoires. Probeer ook 
eens te roken met houtsnippers 
of op een rookplankje of koop 
een goede thermometer om je 
vlees op de juiste temperatuur 
langzaam te laten garen. Tijdens 
de Pasen is er op alle BBQ’s van 
Weber een korting van 20% uit-
gekeerd in accessoires. Bij de 
Boretti design BBQ’s hebben we 
diverse showmodellen van de 
buitenkeukens in de uitverkoop 
met 20% en 25% korting.

Ook de bad & beach collectie is 
dit voorjaar weer op de eerste 
verdieping voor u uitgestald. Van 
zwembad tot complete whirl-
pool, van bikini of zwemshort tot 
strand slipper. Met de bekende 
merken als Teva, Ipanema, Pro-
test, Brunotti , Speedo en Beach-
life is er een prachtige collectie 
voor u samengesteld. Kortom 
alle redenen om, onder het ge-
not van een lekker kopje koffie, 
tijdens het Paasweekend even 
persoonlijk een kijkje te komen 
nemen bij Adventure store aan 
de Kastanjehoustraat 3 te Mierlo-
Hout (Helmond). 
Kijk voor meer informatie over 
route en openingstijden op 
www.adventurestore.nl.

Elk jaar is de lente weer een 
wonderlijk iets. Alles wat 
verstopt was in de winter, 
komt in de lente naar boven. 
Alles komt weer tot leven. 
Dit geldt ook in de winkel 
van Adventure Store. Win-
tersport spullen worden in-
gepakt, de schaatsen gaan in 
het vet. De wandelschoenen 
kunnen weer uit de kast wor-
den gehaald, tuin & camping 
artikelen worden schoonge-
maakt, de barbecue wordt 
uit de hoes gehaald en de 
bad & beach kleding wordt 
door gepast. De nieuwe 
kleurrijke collecties staan 
in de winkel gepresenteerd 
tijdens het Paasweekend en 
staan te springen om door 
u te worden aangepast. Sla 
uw slag tijdig, nu is er volop 
keuze!

(Goede) vrijdag open 9.30-18.00 uur
Zaterdag 9.30-17.00 uur

Maandag 2e paasdag van 13.00-17.00 uur.

Speurtocht naar het Gouden Ei!  
Op 2e Paasdag is er tijdens de 
voorjaarskermis speciaal voor 
kinderen een speurtocht naar 
het Gouden Ei, waarbij de orga-
nisatie in totaal 6 kermis-ritten-
kaarten weggeeft. Alle kinderen 
mogen meedoen en krijgen so-
wieso een paar heerlijke paas-
eitjes van de Paashaas. De wed-
strijd begint om 14.30 uur.

Het Gouden Ei ligt ergens bij een 
attractie verstopt. Om erachter 
te komen waar het ei te vinden 
is, moeten de kinderen eerst zoe-
ken naar letters die eveneens bij 
attracties verstopt liggen. De eer-
ste letter ligt verstopt ergens bij 
de attractie Break Dance (let op: 
de letters laten hangen en dus 
niet meenemen). Bij iedere ge-
vonden letter wordt een hint ge-
geven voor de volgende letter. De 
laatste letter geeft een hint over 
de verstopplek van het Gouden 
Ei. Degene die als eerste het ei 
vindt, wint 3 kermis-rittenkaar-
ten. De tweede vinder wint 2 rit-
tenkaarten en de derde ontvangt 
1 rittenkaart. 
De voorjaarskermis wordt dit 
jaar gehouden van vrijdag 30 
maart t/m zondag 8 april. De at-
tracties worden opgesteld op de 
Markt, het Ameideplein en op 
een gedeelte van de Watermo-
lenwal. De kermis duurt elke dag 
tot 24.00 uur. s

Helmond

Op 2e Paasdag is er tijdens de voorjaarskermis speciaal voor kinderen 
een speurtocht naar het Gouden Ei

Lezing  bij Groei & Bloei Helmond 

Dinsdag 17 april organiseert 
Groei & Bloei Helmond e.o. de 
lezing: “Vijvers, een lusthof” 
door Hans Meulblok en Theo 
van Meegen.

De vijver was nog niet zo lang ge-
leden een modeartikel in de tuin 
maar is nu wat in de verdrukking 
geraakt. Veel tuinliefhebbers rui-
men hem op of gaan aan de slag 
als “Koi liefhebber” en maken er 
een nogal steriel geheel van. 

In deze presentatie nemen Hans 
Meulblok en Theo van Meegen u 
mee op een kleine reis langs de 
rand van een siervijver en laten 
zien dat de vijver een verrijking 
voor uw omgeving kan zijn en 
een oase voor het dierenleven 
dat, met al die verharde "onder-
houdsarme" tuinen, behoorlijk in 
de verdrukking is gekomen. 

Vele planten en dieren komen 
tijdens de presentatie voorbij en 
ook wordt er kort stil gestaan bij 
beschermende maatregelen die 
er genomen worden voor met 

name amfibieën. Ook het project 
tuinreservaten wordt aangestipt. 
Het gaat deze avond dus niet 
over de aanleg van de vijver of 
over Koi-vijvers! 

Dit alles wordt gepresenteerd 
door een koppel dat hun spo-
ren in de vijverliefhebberij ruim-
schoots verdiend heeft en wordt 
begeleid door passende muziek.

Hans Meulblok is een fanatieke 
terrariumliefhebber en kwam bij 
een landelijke keuring van de Ne-
derlandse Bond voor Aquarium- 
en Terrariumhouders al eens uit 
de bus als hebbende het beste 
tropische terrarium van Neder-
land. 

Verder geeft hij al 32 jaar lezingen 
in Nederland en België bij aqua-
riumverenigingen over aquaria, 
terraria en natuur in de tropen 
en samen met Theo van Meegen 
verzorgt hij de vijverlezingen.

De lezing wordt gegeven in de 
werkruimte van Ria van Mier-
lo, Medevoort 9a te Helmond. 
Aanvang 20.00 uur. De entree is  
gratis. s

Helmond

14 april  2018 Groot PEELLAND
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ZET UW FILM OP HELMONDNU.NL   
MAIL NAAR: VIDEO@HELMONDNU.NL

Filmverslagen door Wim Klaasen

Afgelopen maandag opende 
wethouder de Vries het nieuwe 
parkeerterrein bij HAC Hel-

mondse Atletiek Club. Het ge-
zamenlijke parkeerterrein biedt 
ruim 190 parkeerplekken voor 
bezoekers van de bossen, de 
toekomstige Natuurpoort en 
bezoekers/leden van alle ver-

enigingen van Sportpark Mo-
lenven. 

Voorzitster van HAC, Jolanda 
van der Putten, mocht als eerste 
een parkeerplekje uitzoeken. s

Helmond

Paasactie bij 
B.S. De Korenaar Brouwhuis

In verband met de titel ‘’Vreed-
zame School’’ is er een paasac-
tie opgezet voor jong voor Oud.

Op donderdagmorgen 29 maart 
gaan de kinderen een paasat-
tentie maken die dan s ’middags 
bij diverse ouderen in de wijk 
bezorgd gaan worden. Ook gaan 

de kinderen naar kleinschalig 
begeleid wonen en woonzorg-
centrum de Rivieren hof. 
Deze actie word mogelijk ge-
maakt met medewerking van 
Albert Heijn Brouwhorst. s

Brouwhuis

Deurne viert eten

Brabant is Europese regio van 
de gastronomie 2018. Dat wordt 
ook gevierd in Deurne. Met bij-
zondere evenementen, exposi-
ties en arrangementen, routes 
en innovatieve foodconcepten. 
Het hele jaar is er in Deurne van 
alles te beleven. Beleef en vier 
het mee!

Fiets- & Wandelroutes
In het kader van het themajaar 
zijn er in Deurne diverse mooie 
routes te wandelen en te fiet-
sen. Peelproeven is een tocht die 
je meeneemt naar De Peel van 
vroeger en nu, waarbij je onder-
weg kunt genieten van de goede 
dingen die ter tafel komen. Deze 
route kan op de fiets, maar ook 
te voet gemaakt worden. De 
fietstocht 'Proef de smaak van 

De Peel' voert langs acht aan-
bieders van streekproducten in 
Deurne. 

Ook Fiets4daagse De Peel haakt 
in op het themajaar. In het kader 
van Deurne viert eten, kunnen 
fietsers op de routes vanuit Deur-
ne dagelijks afstappen bij een 
boerenbedrijf en meer te weten 
komen over de werkzaamheden 
en producten van de agrarische 
sector. De culinaire wandelroute 
‘In de voetsporen van Toon Kort-
ooms’ loopt langs plaatsen die 
herinneren aan de streekroman-
schrijver, deze staat gepland in 
het najaar. Voor groepen zijn er 
leuke culinaire arrangementen, 
zoals een ‘Walking Afternoon 
Dinner’ in De Peel of Culinaire 
wandeltocht door Deurne. 

Wat is er te doen in april?
Op zondag 1 april is er een  Open 

Huis bij Bijenvereniging Sint 
Ambrosius Bezichtiging en rond-
leidingen in de bijenhal, demon-
straties en expositie. Bij De Os-
senbeemd, Haageind 31 Deurne; 
13.00-16.30 uur.

Op vrijdag 6 en zaterdag 7 april 
kun je een reis om de wereld ma-
ken  in 80 dagen; een muzikale 
en culinaire wereldreis.
De slagwerkgroep en de harmo-
nie van Sint Cecilia uit Liessel ne-
men u mee op een muzikale reis 
om de wereld. Daarnaast wordt 
het bij een groot aantal nummers 
genieten van een bijpassend ge-
recht. Kaarten à € 8,- t/m 3 april 
verkrijgbaar. Gemeenschapshuis 
De Kastanje, Hoofdstraat 62 
Liessel; 20.00 uur.

Kijk voor alle informatie en 
activiteiten op 
www.deurnevierteten.nl s

Brabant is Europese regio van de gastronomie 2018 en dat wordt ook gevierd in Deurne

Deurne

Deurne

Geldrop

Hockey clinic met oud-
international  Valerie Magis

Deurne: Op 2 april (2e paasdag) 
organiseert Hockeyclub Deur-
ne en G-Hockey een clinic voor 
jongeren/volwassenen met een 
verstandelijke beperking. On-
der leiding van Valerie Magis, 
oud hockey international van 
het Nederlands team zal deze 
clinic een fantastische ervaring 
zijn! Aansluitend zal er een G-
hockeytoernooi plaatsvinden, 
waar regionale teams uit Bra-
bant aan deel zullen nemen. 

Trek sportieve kleding aan en 
gymschoenen, wij zorgen voor 
de hockeysticks!

Deelname is gratis en de aan-
vang is van 10.00 tot 12.00 uur. Als 
je mee wilt doen kun je een mail-
tje sturen naar G-hockey@mhc-
deurne.nl.  Voor meer informatie 
kun je terecht bij 
Marjon van Goch: 06-20325270 of 
Jolanda Verbraak: 06-46757268

Hockeyclub Deurne, 
Energiestraat 9, 5753 
RN Deurne s

IVN-excursie in kasteelpark Geldrop

Een informatieve lentewande-
ling door het kasteelpark in 
Geldrop vindt plaats op zondag 
8 april, van 14.00 tot 15.30 uur. 
Startpunt is natuurinformatie-
centrum De Paardestal. Deel-
name gratis, honden niet toege-
staan. 

De Engelse landschapstuin 
rondom Kasteel Geldrop is een 
heerlijke plek om te vertoeven, 
met oude bomen, zonnige ga-
zons, overschaduwde paden, 
waterpartijen met bruggetjes, 
mooie doorkijkjes, de Kleine 
Dommel die het terrein gedeel-
telijk begrenst… 

Nog fijner wordt het als je wat 
weet van de natuur in het park. 
Natuurgidsen begeleiden de be-
zoekers zondag 8 april tijdens de 
voorjaarsexcursie van IVN Gel-
drop. 

Hoewel het nog vroeg in de lente 
is, valt er al veel te ontdekken in 
de ontluikende natuur. Zo zijn er 
de vroege bolgewassen en ane-
monen. 

De sneeuwklokjes zijn dan al 
weer uitgebloeid, maar daar te-
genover staat de grote diversi-
teit aan bloei die verspreid over 
het kasteelpark zichtbaar wordt. 
Kortom een ontdekkingstocht 
voor iedereen die er oog voor wil 
hebben. s

(Foto: Wim Hendrikx)
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2 binnen- en buitenbanden CST 
maat 28x 1 5/8 x 1 3/8 (37-622)

nu met bon van € 54.96 voor 

€ 25.-
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ONZE  PRIJS IS HET BEWIJSONZE  PRIJS

NETTO PRIJS: 

€ 4.465,-
LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN 
EN IN ALLE DENKBARE AFMETINGEN 

ACTIE KEUKEN 
(250 x 305 cm)

PRIJS 
INCLUSIEF

APPARATUUR

BEZOEK EEN VAN 
ONZE VESTIGINGEN
IN ROERMOND, HELMOND, HEERLEN  
EN SITTARD

Paasspeelmiddag voor het  goede doel

OP vrijdag 30 maart wordt er 
een paasspeelmiddag gehou-
den op het rietven 1 in brouw-
huis bij BSO de zeespiegel. 
Iedereen is van harte welkom 

van 13:00 tot 16:00 uur.

Verder is er nog een loterij met 
prachtige prijzen! Hoofdprijs 2 
vrijkaartjes voor de Efteling! 

Voor €4,- heb je voor ieder kind 
een stempelkaart waarmee je 

lekkers krijgt en een hele boelac-
tiviteiten kunt doen! Jack Spar-
row is ook van de partij! 
De opbrengst gaat volledig naar 
Mike Billekens die aan chronisch 
Lyme lijdt. www.lopenvoorlyme.
nl/team/hike-for-mike
Tot vrijdag! s

Brouwhuis

Volop activiteiten met JIBB tijdens 
de meivakantie!

In de meivakantie van maandag 
23 april tot vrijdag 4 mei biedt 
JIBB weer volop kansen om 
kennis te maken met verschil-
lende sporten. 

JIBB’er Nicole: “We hebben ge-
zocht naar zoveel mogelijk vari-
atie samen met sportaanbieders. 

Onder andere Urban Sports, 
Beachvolleybal, Synchroon-
zwemmen, Golf, Suppen, Boot-
camp, Golf en de Kangoeroeklup 
staan op het programma. 

Maar we gaan ook waterskiën en 
uiteraard is op zaterdag 5 mei het 

jaarlijkse Straatvoetbaltoernooi 
(Bevrijdingsdag).” 

JIBB’er Daan: “Ook voor kinde-
ren die meer behoefte hebben 
aan structuur, kleinere groepen 
en bekende begeleiding hebben 
we activiteiten georganiseerd. 
JIBB’er Kim en ik zullen hier altijd 
bij aanwezig zijn.”

Voor meer informatie en aan-
melden www.jibbhelmond.nl 
(aanmelden kan van 3 t/m 18 
april) s

Helmond

Nieuw kunstwerk op 
‘t Bijsterveld

Afgelopen woensdag 28 maart 
werd er een nieuw kunstwerk 
onthuld op ’t Bijsterveld.

In 2015 is ’t Bijsterveld herin-
gericht. Bij deze herinrichting 
bleek één van de geplande bo-
men vanwege de aanwezigheid 
van ondergrondse infrastructuur 
niet geplant te kunnen worden. 
Kunstenaar Petry Claassen is 

gevraagd een nieuw beeld voor 
deze plek te maken. Zij heeft zich 
laten inspireren door een oude 
historische foto van de binnen-
stad. 

De eer was aan wethouder Frans 
Stienen om het kunstwerk te 
onthullen. Als u zelf het kunst-
werk wilt gaan bewonderen, 
kunt u deze vinden bij het plant-
soentje ter hoogte van 't Bijster-
veld 17/18. s

Helmond

(Foto: Jan Dijstelbloem www.jadijfoto.nl)
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Al eens nagedacht over uw uitvaart?

Kleinschalig en dichtbij
Helmond, Mierlo-Hout e.o.

Regeling en verzorging naar uw 
persoonlijke wensen, met eigen 
faciliteiten in Helmond (‘t Hout) en Mierlo.

Bel ons gerust voor meer info, ook als u 
verzekerd bent bij Dela, Monuta of Yarden.
U bent vrij om zelf te kiezen wie uw 
uitvaart regelt.

Dag en nacht (overlijden melden en info)

0492 - 78 06 60
www.uvdk.nl | info@uvdk.nl

‘t Damiaanhuis
Gelegen aan het 

Alphonsusplantsoen.
Uw naasten met een gerust 
gevoel achterlaten?
Kijk eens op: www.vooruitvaart.nl

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Deelen Stoffen en Gordijnen

Houtse Parallelweg 83 (  6016) 

5706 AD - Helmond

Tel. 0492-547023 

Di. t/m Vr. - 09.00 - 17.30u

Zaterdag - 09.00 - 16.00u

DEELEN DE 
SFEERMAKERS 
IN HUIS

STOFFEN, FOURNITUREN EN RAAMBEKLEDING

In het kader van het 90 jarig bestaan: 
Grote reünie 
St. Odulfusschool Mierlo-Hout

Op zaterdag 9 juni 2018, aanvang 16.00 
uur vind een grote reünie plaats (18+) van 
de St. Odulfusschool te Mierlo-Hout. 

Waar? Natuurlijk op de speelplaats van de 
school in de Slegersstraat. In het kader van 
het 90 jarig bestaan, zal dit georganiseerd 
worden door een groep oud-leerlingen.
In 2004 werd de laatste reünie georgani-
seerd en was een groot succes. Vele oud-
leerlingen hebben sindsdien het verzoek 
gedaan om weer een reünie te organise-
ren.  Maar ook het (oud) personeel en on-
derwijzers van harte welkom. 
Er is een facebook pagina aangemaakt:  
‘’Reünie St. Odulfusschool Mierlo Hout 
9 juni 2018’’ waarop kan men berichten 
delen, oude foto’s plaatsen etc. Als je wil 
komen, dan graag je aanmelding verstu-
ren naar  het volgende e-mailadres: reunie.
odulfus@gmail.com
Vermeld je volledige naam, geboortejaar 
en het jaar dat je in groep 6 (later groep 8) 

zat, bijv. 1959 geboren, is 1971. 

Wij wensen jullie allen van harte welkom. 
Meer informatie over de reünie volgt. 
Deel onze facebookpagina en houdt de 
berichten o.a. in deze uitgave in de gaten. 
Kosten 5 euro p.p. (incl. 1 consumptie en 
hapjes). Komt allen, want het wordt weer 
heel gezellig. s

Mierlo-Hout

Grote namen op Nacht van Oranje 
tijdens Koningsnacht

Na de succesvolle Nacht van Oranje van 
vorig jaar organiseert De Kluppels dit 
jaar opnieuw hét Koningsnachtfeest van 
Helmond. In De Geseldonk wordt met 
weer een aantal grote artiesten het Ko-
ningsfeest ingeluid op donderdagavond 
26 april.

Voor deze tweede editie van de Nacht van 
Oranje zijn de volgende artiesten gestrikt: 
DJ Jean, Gebroeders Ko, Ferry de Lits, Stef 
Ekkel, DJ Dominic Graat, Miss Bont Beats 
en Johnny Sleegers. 

De feestavond is verdeeld over twee area's:  
de feestzaal en het Nederlandstalig café. 

Het Koningsnachtfeest start om 20.30 uur 
en duurt tot 01.00 uur. De deuren van de 
Geseldonk gaan om 20.00 uur. E-Tickets 
zijn via Helmondticket.nl verkrijgbaar.  
De entreeprijs is €15,-. s

Mierlo-Hout Zondag
27 mei

locatie:
jumbo groenewegen

mierloseweg 244, helmond

Geef uw goede tweedehands spullen
een nieuw leven en doneer ze aan

onze Tweedehands markt!!

Voorjaarsopruiming kriebels? Garage opruimen? Verhuizing?
Geef uw goede tweedehands spullen een nieuw leven. Doneer ze aan onze 

tweedehands markt. Spullen aanbieden kan via
www.scoutingmierlohout.nl/tweedehandsmarkt

Woont u in Helmond?
Dan halen we de spullen gratis bij u op*.

* Kijk op de website voor de voorwaarden

tweedehands
markt

tijd:
10:00-15:00 uur

Scouting mierlo-hout
Mede mogelijk gemaakt door:

jumbo groenewegen

markt

Du Pré Groenprojecten is 
'Voorbeeld Duurzaam Groen Bedrijf' 

Een echt ‘Voorbeeld Duurzaam Groen 
Bedrijf’ kun je vinden bij ons in Helmond. 

Du Pré Groenprojecten in Helmond heeft 
afgelopen maandag de oorkonde voor 
‘Voorbeeld Duurzaam Groen Bedrijf ’ in 
ontvangst mogen nemen. 
De oorkonde werd door gedeputeerde 
Johan van den Hout overhandigd aan di-
recteur Mark Vloet van Du Pré Groenpro-
jecten. De oorkonde zal dit jaar nog 3 keer 
worden uitgereikt aan andere bedrijven 
die meewerken aan een groener en duur-
zamer Brabant.

Helmond

Afgelopen maandag mocht Du pré Groen-
projecten de oorkonde: ‘Voorbeeld Duur-
zaam Groen Bedrijf ’in ontvangst nemen. 
Foto Jan Dijstelbloem (Jadijfoto)
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  ww.suzuki.nl/vdns   ww.suzuki.nl/vdns 

Suzuki Swift 1.0 Turbo 2017
Stijl, Clima, Keyless, Navi, Camera, 
Trekhaak, PDC 19.745

Opel Insignia 1.6 Sport Tourer 2011
180PK, Edition, Navi, Clima, Cruise, 
PDC 14.995

Toyota Yaris 1.3 Cool 2011
5Drs, Airco, Audio, Elek.ramen, CPV, 
1e eig., 55Dkm 9.445

Actieprijs
!

Actieprijs
!

Actieprijs
!

Actieprijs
!

Actieprijs
!

Actieprijs
!

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl 

Volvo S60 Diesel Edition 2010
Clima, Cruise, Trekhaak, Navigatie, 
Zeer Luxe 13.445

Citroen C3 Picasso 1.6VTi 120Pk 2012
63DKm, Airco, 17Inch.

11.445

Dacia Duster 1.6i Laurette 2010
80DKm, Airco, LM Velgen, Trekhaak, 
PDC 8.945

Volkswagen Passat CC 1.8 TSi HighLine 2013
Navi, Xenon, Leder + St. Verw., Park.
Sens., Climat + Cruise control 18.945

Skoda Octavia 1.2 TSi Ambition Business 2014
GreenTec, 54Dkm, Navigatie, Trekh., 
BlueTooth, Climat + Cruise control 16.445

Actieprijs
!

Actieprijs
!

Actieprijs
!

Toyota Verso 1.8 VVT-i Business 2014
76Dkm, Navi, Park.Camera, Trekh., 
Cruise contr., 17”lmv, BlueTooth 18.945

Kia Opirius 3.5i V6 2004
130Dkm, Leder, Navi, Automaat, 
Cruise Control,1e Eigenaar 5.445

Actieprijs
!

Kia Sportage 1.6i Business 2014
Navigatie + Camera, Cruise, 
Face-lift model 20.945

Actieprijs
!

Kia Ceed 1.6i-16V First Edition 2016
5-Deurs, Navigatie, Camera, Cruise, 
5 Jaar Garantie 18.945

Actieprijs
!

 
(0492) 588 970 www.vdns-kia.nl

Openingstijden v.d. Nieuwenhuijzen Auto’s - VDNS, Varenschut 21 A-B-C : ma. t/m do. 09.00 - 18.00 uur, vrij. 09.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. Andere tijden op afspraak. 
AUTODROOM HELMOND IS IEDERE WERKDAG TOT 18.00 UUR GEOPEND! VRIJDAG TOT 19.00 UUR

300 gebruikte auto’s 
waaronder 50 company cars Kia en Suzuki! 

Dit zijn nagenoeg nieuwe Kia’s en Suzuki’s van 

enkele maanden oud, vele duizenden euro’s onder de 

nieuwprijs, met nog resterende fabrieksgarantie.

Tijdens de Paasshow 
verloten wij onder 

de kopers:

Financieren tegen 
actierente!

•  20 kaarten 
voor 
FRANS 
BAUER 
op 1 juni 

•  10 kaarten 
voor 
MARCO 
BORSATO 
in het 
Klokgebouw 
op 12/13 april

•  3x een 
weekend 
rijden in een 
Mercedes 
cabrio

op 12/13 april

•  3x een 
weekend 
rijden in een 
Mercedes 
cabrio

PAASSHOW 
MAANDAG 2 APRIL

PAASSHOWPAASSHOW
2e  Paasd

ag open

11.00 - 
17.00 uur

DÉ OCCASIONS VAN HELMOND!
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Autorijschool Hans van Lierop kan sportief 
de weg op dankzij VDNS Kia

Alleen bij 
VDNS!

Gelimiteerde oplage!VDNS!VDNS!VDNS!
Gelimiteerde oplage!oplage!oplage!

VDNS Platinum Dealer of the year 2018.

Kia Picanto Platinum Edition

•Zwart gepolijste velgen•Navigatie met 
achteruitrijcamera•Uitlaatsierstuk
•Kia Connected Services•Zwart/Carbon dak

Nu rijklaar voor € 14.995,-
Of met private lease voor € 244,- p.m.

Kia Rio Platinum Edition

•Lichtmetalen velgen•Kia Connected Services 
•Groot navigatie met achteruitrijcamera
•Cruise control•Sportief seat wear interieur

Nu rijklaar voor € 18.995,-
Of met private lease voor € 319,- p.m.

Kia Stonic Platinum Edition

•17” antraciet gepolijste velgen•Two-tone exterieur 
•Sportief seat wear interieur•Groot navigatie met 
achteruitrijcamera•Kia Connected Services

Nu rijklaar voor € 23.995,-
Of met private lease voor € 389,- p.m.

Gem. gecombineerd brandstofverbruik: 3,9 – 6,1 l/100km, 25,0 – 16,4 km/l. CO2-uitstoot: 89 – 140 g/km. Genoemde actie en bijbehorende consumentenadviesprijs zijn alleen geldig bij VDNS voor de genoemde Platinum Editions met uiterste 
aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 30-04-2018 en uiterste registratiedatum van 31-05-2018, zolang de voorraad strekt. Genoemde prijs is inclusief btw/bpm en kosten rijklaarmaken bestaande uit: het transporteren van de auto, 
het reinigen en poetsen van de auto, de nulbeurt, de kentekenplaten, handling- en administratiekosten, recyclingsbijdrage, leges, kosten tenaamstelling, een modelspecifieke mattenset en een veiligheidshamer. Prijs is excl. metallic lak. Private 
lease-aanbod via Kia Autolease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief gebaseerd op een looptijd van 48 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar en ten minste 6 schadevrije jaren. Het product bevat alle componenten zoals voor-
geschreven door Stichting Keurmerk Private Lease. Deze actie is alleen geldig op voorraadmodellen, zolang de voorraad strekt en is geldig t/m 30-04-2018. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer. Getoond model kan 
afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond, T. (0492) 588 970

Weten wat uw auto waard is?
Ga naar www.kia-vdns.nl en doe de gratis 

Sinds ruim een jaar heeft Hans 
van Lierop zijn eigen autorij-
school samen met zijn partner 
Anneke van Belkom. Hans gaat 
met zijn leerlingen de weg op 
in een splinternieuwe Kia Sto-
nic van VDNS Kia in Helmond. 
“Het is een sportieve auto in 
een strak jasje waarmee je zeker 
voor de dag kunt komen.”
Autorijschool Hans van Lierop 
bestaat sinds 2017. Eigenaar 
Hans is een zeer ervaren in-
structeur. Hans is bus instruc-
teur bij openbaar vervoer be-
drijf Hermes. Daar verzorgt 
hij bus rijlessen, nascholing en 
code 95. 

Niet alledaags
“Dat ik veel ervaring heb met 
instructie op grote voertuigen is 
een van onze kenmerken. Onze 
rijschool staat erom bekend dat 
er veel aandacht besteed wordt 
aan niet alledaagse situaties, zo-
als parkeren in parkeergarages 
of het omgaan met grote voer-
tuigen in het verkeer.” 
De partner van Hans, Anneke 
van Belkom, is in opleiding voor 
auto-instructrice. Zij hoopt voor 
deze zomervakantie haar diplo-
ma te hebben, zodat ze samen de 
rijschool kunnen draaien. Anne-

ke zal zich later specialiseren in 
leerlingen met een speciale leer-
behoefte, zoals autisme, ADHD, 
ADD, PDD-NOS en faalangst. 

Loondienst
Hans en Anneke zijn beide in 
loondienst bij de Hermes. “Dit is 
ook de plek waar wij elkaar heb-
ben leren kennen”, vertellen ze. 
Anneke was de eerste bus leer-
linge waar Hans twaalf jaar gele-
den mee op examen ging. “Sinds 
tien jaar wonen wij samen. Door 
onze banen hebben wij niet de 
commerciële instelling die vaak 
gezien wordt bij grote bedrijven. 
“
Afstemmen op leerling
Hans vervolgt: “De kracht van 
ons bedrijf is ook dat we samen 
elke leerling als individu bekij-
ken. Daardoor kunnen we de 
rijopleiding beter op de leerling 
afstemmen en kijken welke in-
structeur het beste bij de leerling 
past. We geven ook theorieles-
sen. Het voordeel van onze the-
oriemethode is dat er niet alleen 
verkeerstheorie gegeven wordt, 
maar dat ook gevaarherkenning 
en verkeersmentaliteit in deze 
theorielessen aan bod komen. 

Op deze manier wordt de prak-
tijk van de rijopleiding verkort, 
wat weer voordeliger is voor de 
klant.”

Nieuwe Kia Stonic
Hans en Anneke hebben voor 
hun rijschool bewust gekozen 
voor Kia. “Zij bieden een uitge-
breide garantie van zeven jaar. 
Daarnaast zijn er diverse collega 
rijinstructeurs die een Kia als les-
voertuig gebruiken en daar hoor-
den wij zeer positieve berichten 
van. “ 
“Wat ons erg positief stemde was 
de gastvrije ontvangst, de duide-
lijke uitleg over de voertuigen en 
het financiële plaatje. Daarnaast 

is voor ons een belangrijke reden 
om bij VDNS in Helmond zaken 
te doen, dat er altijd een leenauto 
beschikbaar is waar rijlessen mee 
gegeven mogen worden. Com-
pleet met dubbele bediening en 
extra spiegels. 
Deze service kenmerkt in onze 
ogen waar VDNS voor staat: ser-
vice op maat en meedenken met 
de klant.” 

Die klantvriendelijkheid hebben 
Hans en Anneke ervaren bij het 

ophalen van hun nieuwe Kia Sto-
nics. “Onze auto’s waren direct 
klaar voor gebruik. VDNS heeft 
alle voorbereidingen geregeld 
zonder bijkomende kosten. Dus 
geen verloren dagen om nog al-
lerlei zaken te moeten regelen. “
Danny Vriens: “we hebben meer-
dere rijscholen mogen voorzien 
van nieuwe auto’s dus we heb-
ben er ervaring mee. En we zet-
ten graag wat extra stappen voor 
onze klanten.”
www.vdns-kia.nl s

Helmond

Autorijschool Hans van Lierop gaat binnenkort met de splinternieuwe Kia Stonic van VDNS Kia in 
Helmond, de weg op met zijn leerlingen.
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AANBIEDING
HEERLIJKE KANT EN KLARE 

VIS MAALTIJDEN.
Keuze uit:
• Vispotje
• Paëlla 
• Tagliatelle
• Hot kibbeling 

• Zalm risotto 
• Stoofpotje zalm  
• Stoofpotje kabeljauw 
• Vis lasagne
• Scholrolletjes

V ISSPEC IAL I TE I TEN

Mierloseweg 41, 
5707 AB Helmond 
(0492) 55 34 23

€10,002 Stuks 

nu voor
Tegen inlevering van 

deze advertentie.
Aanbieding geldig 

gehele maand april.

Voortaan op maandag 
ook geopend!

Alles uit eigen keuken.

Stedelĳ k Helmonds Seniorenkoor is op zoek naar 
sopranen, alten, tenoren en bassen.

Elke maandag van 13:30 - 15:30 uur.

Bent U 55-plusser en is zingen in een koor één van uw 
hobby’s, dan bent u van harte welkom op onze wekelijkse repetitie.

Onze voorzitter, dhr. G. Sneijders staat U graag te woord.
Tel.: 0492-513550

Theo Driessen Instituut
Willem Prinzenstraat 43, 5701 BC  Helmond.

Gezocht taalvrijwilligers
Heb jij iets met taal? Zoek jij zinvol vrijwilligerswerk?

Dan zoeken wij jou!
Als taalvrijwilliger ga je aan de slag met het bieden van ondersteuning bij het leren van de 
Nederlandse taal. Je helpt mensen echt verder! We zoeken vrijwilligers voor verschillende 
projecten: voorlezers en coördinatoren voor de Voorleesexpress & taalcoaches en taaltrainers 
voor volwassenen in het project Taal.

Wij bieden: 
Deskundigheidsbevordering, open en collegiale sfeer, ondersteuning vanuit LEVgroep

Interesse?
Neem dat contact op met de Voorleesexpress via 
voorleesexpress@levgroep.nl of project Taal via 
taalvrijwilligers@levgroep.nl

Timpaanstraat 2 (Suytkade), 5705 KM  Helmond
Tel.: 0492 - 554 040 • www.maartenvanberlo.nl • info@maartenvanberlo.nl

WIJ WENSEN IEDEREEN 
EEN VROLIJK PASEN

Veghel:  
Eisenhowerweg 17, 5466 AB Veghel
(0413) 34 22 28, veghel@gvandenakker.nl

Helmond:  
Lagedijk 15, 5705 BX Helmond
(0492) 54 36 94, helmond@gvandenakker.nl
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JUBILEUM ACTIE
30 JAAR HONDA DEALER, DAT VIEREN WE MET HR-V VOORDEEL! *

BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE HONDA HR-V:

WWW.GVANDENAKKER.NL

HONDA HR-V
VANAF PRIJS:

€27.935,00

5 jaar fabrieksgarantie 5 jaar gratis onderhoud Inruilpremie €1.250,-
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VLIERDENSEWEG 10, DEURNE
T: 0493-311542  www.jongwonenslaapcomfort.nl
di. t/m do. 10.00 - 18.00 • vr. 10.00-20.00 • za. 10.00-16.00 uur

Vlierdenseweg 10 5753 AD  Deurne T: 0493-311542
www.jongwonenslaapcomfort.nl

2e PAASDAG GEOPEND 
13.00-17.00 UUR

BOXSPRING

Gestoffeerd hoofdbord 140- 160- of 180 x 200 cm (dezelfde prijs!) in 
diverse kleuren leverbaar • 2 Gestoffeerde boxspring onderbakken 
met binnenvering-interieur • 2 Pocketveringsmatrassen, mee gestof-
feerd 7 comfortzone’s met afneembare tijk en HR-koudschuim afgedekt 
• Matrastopper HR-koudschuim 140- 160- of 180 x 200 cm

Ledikant 140-, 160- of 180 cm breed • 2 Nachtkasten 1 deur 1 lade 
• 2 Verstelbare ‘super-’bodems 26-lats • 2 Speciale SG 40 “comfort-”matrassen 

i.v.m. wegwerkzaamheden zijn 
wij bereikbaar via de Katoenstraat.

899,00

SLAAPKAMER 
COTTAGE 
KALK WIT

1095,00

Nu tijdelijk 50% korting op accessoires!

Paassh  w 
Bij VDNS Suzuki

Pak uw Paasvoordeel!
Bij VDNS Suzuki profi teert u nu van extra veel Paasvoordeel! Wij trakteren u namelijk op 50% korting op accessoires. Kom snel naar de 
showroom voor een overtuigende proefrit of een scherpe off erte. Wij zijn ook geopend op 2e Paasdag van 11.00 tot 17.00 uur. Graag tot ziens!   

Gecombineerd brandstofverbruik volgens Euro-6-norm: 4,0-5,7 l/100 km; 25,0-17,5 km/l; CO2-uitstoot: 90-131 g/km.
Prijzen zijn inclusief btw/bpm, kosten rijklaar maken en overheidskosten, exclusief metallic lak. De 50% korting is alleen geldig op klantcontracten voor een nieuwe Suzuki afgesloten tussen 2 januari 2018 en 30 april 2018 waarbij de registratie van de 
nieuwe Suzuki dient plaats te vinden voor of uiterlijk op 15 mei 2018. De 50% korting op accessoires is ook van toepassing op overeenkomsten die gesloten worden op basis van Private Lease of met Fleet - en Lease-doeleinden. De extra inruilwaarde tot 
€ 1.500,- is geldig t/m 30 april 2018. Acties zijn niet met elkaar te combineren. Kijk voor alle actievoorwaarden op www.suzuki.nl. Drukfouten voorbehouden. © 03-18

2e Paasdag open 
van 11.00 – 17.00 uur

vanaf 

€ 10.999,-
of € 199,- p.m.

Suzuki Celerio
vanaf 

€ 15.499,-
of € 249,- p.m.

Suzuki Swift
vanaf 

€ 21.149,-
of € 359,- p.m.

Suzuki S-Cross
vanaf 

€ 15.249,-
of € 249,- p.m.

Suzuki Ignis
vanaf 

€ 21.799,-
of € 359,- p.m.

Suzuki Vitara
vanaf 

€ 15.499,-
of € 259,- p.m.

Suzuki Baleno

VDNS Suzuki 
Varenschut 21D, Helmond, Tel. 0492 – 588 976, www.vdns-suzuki.nl

Maandag 2e Paasdag organiseert het 
Helmonds Muziek Corps een Paas 
Superkienavond in het TOV-gebouw, 
Azalealaan te Helmond. Er is een prij-
zenpot van  €1.400,- met als troostprijs 
vóór de pauze €100 en als hoofdprijs 
een bedrag van eur 350,-.  Iedereen 
ontvangt bij binnenkomst een gratis 
lot om mee te kunnen doen voor het 
winnen van meer dan 30 prijzen.Tot 
slot kan men mee doen  voor het win-
nen van 3 grote gevulde levensmid-
delenmanden en kienkaarten om  bij 
het volgende bezoek een  keer gratis 
te kienen. Zaal open vanaf 18.45 uur. 
Aanvang 20.00 uur.

Helmond-Oost

In buurthuis St. Anna aan de 
hoogeindsestraat 24 kun je iedere 
zondagmiddag vanaf half 2 en maan-
dagavond vanaf half 8 prijskaarten. Je 
kunt er terecht voor jokeren en rikken. 
De organisatie op zondag is door de 
Jubileumcommissie van Kv de Ollie-
trappers en maandagavond de senio-
renvereniging St. Anna.

Annawijk/Suytkade

De Gaviolizaal met zijn collectie 
draaiorgels en accordeons van Arie 
Willems, beheerd door de Stichting 
Draaiorgels Helmond, is elke zaterdag 
en zondag geopend van 13.00 tot 17.00 
uur. Groepen ook op afspraak, info: 
info@draaiorgelshelmond.nl
Op zondagen ook regelmatig concer-
ten. U bent welkom in de Torenstraat 
36a. 5701 SH Helmond.

Helmond

Gratis reparaties bij Repaircafé Rijpel-
berg op zaterdag 24 maart van 11.00 tot 
15.00 uur. Locatie: oude basisschool De 
Torelaar op de Groningenhof 4, Hel-
mond. Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg  Wegens drukte 
tevens nieuwe vrijwilligers welkom!  

Rijpelberg

Rijpelberg

Vrijdag 6 april is er een kien avond in 
wijkhuis De Lier aan van Kinsbergen-
straat 1 in Helmond. Let op, aanvang 
voortaan 19.30 uur, toegang vanaf 16 
jaar. Er zijn diverse prijzen waaronder 
tassen met levensmiddelen en op het 
extra kaartje een super prijs De zaal is 
geopend vanaf 19.00 uur.

Helmond-Oost

Aanstaande zondag 1 april is het 
EDAH Museum geopend van 12.00 

Centrum

Centrum

Gratis reparaties bij Repaircafé Rijpel-
berg op dinsdag 3 april van 13.00 tot 
17.00 uur. Locatie: oude basisschool 
De Torelaar op de Groningenhof 4, 
Helmond. Meer info: www.facebook.
com/RepaircafeRijpelberg . Nieuwe 
vrijwilligers nog steeds welkom.

tot 17.00 uur. De entree bedraagt 4 
euro inclusief koffie met koek. U bent 
van harte welkom. Oostende 167, 5701 
SM Helmond. Tussen Julianabrug en 
tankstation.

Aanstaande zondag 1 april is het 
EDAH Museum geopend van 12.00 
tot 17.00 uur.De entree bedraagt 4 
euro inclusief koffie met koek. U bent 
van harte welkom. Oostende 167, 5701 
SM Helmond. Tussen Julianabrug en 
tankstation.

Kom naar onze ontmoetingsavond 
van het Psy-café op 12 april, van 19.00-
21.30 uur. Een bijzondere avond met 
verhalen van cliënten, hulpverleners 
én familieleden over wat humor en 
lachen in hun en uw leven betekent of 
kan betekenen. restaurant ’t Warant, 
GGZ Oost Brabant, Wesselmanlaan 
25a in Helmond Aanmelden is prettig 
i.v.m. catering: via ypsilon-helmond@
hotmail.com

Oranjebuurt/Warande

www.helmondnu.nl
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KNIP JE VOORDEEL!

AL 5 jaar hét adres voor 
de beste persoonlijke 
verzorging

Schoonheidssalon voor hem & haar   molenstraat 56 helmond - 0492-771179 
w w w . b e a u t y f o r a l l h e l m o n d . n l

pedicurebehandeling

€ 7,50 KORTING MET DEZE BON!

Schoonheidsbehandeling

€ 20,- KORTING MET DEZE BON!
inclusief:
reiniging, diepte reiniging (met stoom), epileren wenkbrauwen, 
onzuiverheden verwijderen, massage decollete gelaat hoofdhuid, 
hydraterend creme masker, hand en arm massage, dagverzorging

inclusief: 
verzorgen van nagels en nagelomgeving, behandelen van ingroeiende 
nagels, nagels frezen (polijsten), verwijderen van eelt en likdoorns, 
behandelen van kloven, voetzool gladmaken, voet massage, 
verzorgende voetencreme 

behandeling Normaal € 50,- MET bon nú € 30,-
bon geldig t/m 31 december 2018. niet geldig i.c.m. andere kortingsacties. 
elke bon kan per persoon slechts één keer gebruikt worden.

behandeling Normaal € 32,50 MET BON nú € 25,-
bon geldig t/m 31 december 2018. niet geldig i.c.m. andere kortingsacties. 
elke bon kan per persoon slechts één keer gebruikt worden.

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

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

KitchenAid 
cadeau*

+ extra cadeau: 
tijdelijk een 

GRATIS vaatwasser**

Het hele jubileumjaar en 
i.c.m. alle andere acties

JUBILEUMACTIE

2e Paasdag 
alle vestigingen 

geopend

 CORTINA
 E-BIKE 
 EVENT!

CORTINA
 E-BIKE
EVENT!EVENT!
ZATERDAG 7 APRIL
Op deze testdag kun je 
helemaal gratis een proefrit 
maken op de verschillende 
Cortina uitvoeringen. 
Zo kun je makkelijk alle 
systemen met elkaar 
vergelijken om te 

bekijken welke e-bike het beste bij jou 
past. Ook de splinternieuwe modellen 
E-Octa en E-Yoya zijn aanwezig!
Uiteraard kom je niet voor niks! 

Koop of reserveer je die dag Koop of reserveer je die dag 
een Cortina E-bike, krijg je 
van ons een accu upgrade, 
Axa insteekkettingslot en de 
afleverkosten helemaal GRATIS!

Je voordeel kan hiermee 
oplopen tot wel €350,-!

Noteer het alvast in je 
agenda en zorg dat je erbij 
bent! De koffie staat klaar!

Heistraat 2g, Helmond
T: (0492) 52 89 44
www.kuijperstweewielers.nl
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cadeau met VERJAARDAGEN, JUBILEA, 
RECEPTIES of WILT U GEWOON IEMAND BELONEN?
Besteedbaar bij meer dan 140 Helmondse ONDERNEMINGEN.

behoud de economie in helmond, steun de leefbaarheid, laat niet alles wegvloeien naar het internet.
Advertentie wordt gesponsord door weekkrant de loop t.b.v. MKB helmond Verkooppunten: Bloemstudio tini Roefs, 
Cacaofabriek horeca, da drogist stiphout, giels bloemboetiek, jumbo stiphout, konings verf & behang, leef en zorg helmond, 
lunchroom de keijser, primera de luifel, the readshop, vvv kantoor en wijnhuis helmond. www.hellemondgift.nl

geef de hellemondgift waardebon cadeau!

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond
Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK IN STIPHOUT

Wijkraad Mierlo-Hout 
neemt initiatief 
voor nieuw wijkblad

Tijdens de openbare wijkraadvergadering op 
donderdag 22 maart in wijkhuis De Geseldonk 
heeft de wijkraad Mierlo-Hout het initiatief ge-
presenteerd voor een nieuw wijkblad in Mierlo-
Hout: “De MierloHoutenaar”. Het blad zal na 
de opstart in een tweewekelijkse uitgave ver-
schijnen. Het streven is om de eerste uitgave te 
verspreiden in juni, wellicht zelfs al eerder. De 
redactie wordt verzorgd door Anja Donkers, zij 
wordt bijgestaan door Mario Coolen.

Tijdens de drukbezochte vergadering heeft voor-
zitter van de wijkraad Jan Drouen uitgelegd dat er 
behoefte is aan een nieuw wijkblad.
Om aan het verzoek van de wijkbewoners te vol-
doen probeert Stichting wijkraad Mierlo-Hout, 
samen met de Stichting Mierlo – Hout in Actie, 
Stichting Wijkhuis de Geseldonk, Parochie Da-
miaan de Veuster, de OVMH, de K.B.O. en het 
KBO een nieuw wijkblad uit te brengen.

Het blad wordt tweewekelijks verspreid met alle 
nieuws vanuit de wijk Mierlo-Hout, de activitei-
ten in De Geseldonk, Parochieberichten, nieuws 
van de wijkraad Mierlo-Hout, KBO-nieuws en 
vanzelfsprekend nieuws vanuit de ondernemers 
in Mierlo-Hout. Ook verenigingen kunnen hun 
nieuws via De MierloHoutenaar verspreiden.
Ook komt er een agenda van de wijkactiviteiten 
en een informatiepagina met adressen van hulp-
verlenende instanties. 
Hebt u ideeën voor het nieuwe wijkblad, ze zijn 
van harte welkom. Om te kunnen starten is het 
belangrijk, dat er voldoende advertenties ge-
plaatst worden en dat er voldoende wijkbewo-
ners zijn, die willen meewerken aan de versprei-
ding van “De  MierloHoutenaar”, een blad van en 
voor de wijk.

U kunt de organisatie achter het nieuwe wijkblad 
bereiken via deze e-mailadressen: Voor redactie: 
redactie@mierlohoutenaar.nl
Wilt u het nieuwe wijkblad ondersteunen met 
advertenties: advertentie@mierlohoutenaar.nl
Indien u wilt helpen bij de bezorging of indien u 
onverhoopt bezorgklachten hebt: bezorging@
mierlohoutenaar.nl
Voor alle andere vragen en/of opmerkingen kunt 
u mailen naar info@mierlohoutenaar.nl s

Mierlo-Hout

Paasconcert:  Helmondse en Veldhovense 
Mondharmonica Vereniging

Zondag 1 april 1e paasdag zijn we ge-
sloten maar Maandag 2 april 2018, 2e 
paasdag wordt er een concert gegeven 
van 14.00 tot 16.00 uur door de Hel-
mondse en Veldhovense Mondharmo-
nica Vereniging.

Vanaf vrijdag 30 maart tot en met zon-
dag 8 april 2017 is de Kermis weer in de 
stad.
De draaiorgels in de Gaviolizaal zijn on-
losmakelijk verbonden met het  kermis-

vertier. Tot in de vijftiger  jaren waren 
enkele van deze orgels te horen op de 
diverse kermissen in de dans- een spie-
geltenten van de Familie Bocken

Op de vierde dag van de voorjaarsker-
mis, 2e paasdag, kunt u ook nu weer 
genieten van onze kermisdansorgels en 
een concert door de Helmondse en de 
Veldhovense Mondharmonica Vereni-
ging (HMV en VMV)  Beide verenigin-
gen zijn enthousiaste mondharmonica 
liefhebbers. Voor het 3e jaar op rij ver-
zorgen zij een prachtig Paas-, voorjaars-
concert te midden van de draaiorgels. 

De mondharmonica maakt evenals een 
orgel gebruik van lucht. Er wordt onder 
leiding van dirigente Viola Barends in 
orkestverband (meerstemmig) gespeeld 
op de chromatische mondharmonica, 
aangevuld met bas-mondharmonica en 
akkoordmondharmonica. Een orkest 
wat volledig uit mondharmonica-spe-
lers bestaat, dat komt maar zelden voor, 
en dat maakt HMV ook zo bijzonder! 
Het repertoire bestaat onder andere uit 
meezingers, filmmuziek, jaren 60-70 hits 
en maar ook Jazz en kerstliederen, welke 
laatste tijdens dit paas/voorjaarscon-
cert natuurlijk niet gespeeld worden. s

Centrum
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DE JUISTE VAKMAN 
VOOR ELKE KLUS

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

KANTE LBERG B O U W
K L U S  &  B O U W S E R V I C E

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www. d-tection.nl

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www.d-tection.nl

Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

CV ketels en onderhoud  Complete Badkamers 
Stadsverwarming   Radiatoren 
Vloerverwarming   Sanitair en Tegels 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

2e PAASDAG OPEN
van 11.00-17.00 uur

ONZE OPENINGSTIJDEN: Maandag t/m vrijdag: 8.30-18.00 uur. Zaterdag: 8.30-16.00 uur
Ook kunt u bij ons terecht op afspraak: 0493-471756

Half Elfje 6 | 5711 ES Someren | www.wesatuinhout.nl

Frans van Asten

Noorddijk 1  5705 CX Helmond  Tel. 0492-512377  Mob. 06-53754231
E-mail: info@zonweringsreparateur.nl  www.zonweringsreparateur.nl

Ook verkoop van:

Rolluiken,
Horren & 

Hordeuren en 
Screens

Frans van Asten

Noorddijk 1  5705 CX Helmond  Tel. 0492-512377  Mob. 06-53754231
E-mail: info@zonweringsreparateur.nl  www.zonweringsreparateur.nl

Ook verkoop van:

Rolluiken,
Horren & 

Hordeuren en 
ScreensOOK REPARATIE ROLLUIKEN
















6 dagen per week geopend!
(langs de weg van Helmond naar Deurne)

KANAALDIJK Z.W. 3, 
HELMOND, 

(T) 0492 - 52 34 68
VERHOEVEN 

GENIET OPTIMAAL VAN UW TUIN!

Wij hebben vele artikelen waarmee u 
uw tuin ook echt UW tuin kunt maken.

UW SPECIALIST VOOR: SIERBESTRATING - SCHUTTING - TUINVERLICHTING
VERANDA’S - KERAMISCHE TEGELS - TUINHOUT - EN NOG VEEL MEER... WWW.SCHUTTING.NL

WWW.CARAVANCOMPLEET.NL
Wettenseind 2-B, 5674 AA - Nuenen - Tel. 040 - 283 17 16

• Inkoop en Verkoop
• Onderhoud en Reparatie
• Haal- en Brengservice
• Schadeherstel
• Occasion Caravans & Campers 
• Nieuwe Campers

Uw offi ciële 
LAIKA Dealer!

AGENDATIP! 
2e PAASDAG 

GEOPEND
10.00 - 17.00 u
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Eeuwige grafrust midden in de natuur

• Kies zelf de plek voor uw natuurgraf in een  • Kies zelf de plek voor uw natuurgraf in een  • Kies zelf de plek voor uw natuurgraf in een  • Kies zelf de plek voor uw natuurgraf in een  • Kies zelf de plek voor uw natuurgraf in een  
   bosrijk en afwisselend natuurgebied   bosrijk en afwisselend natuurgebied   bosrijk en afwisselend natuurgebied   bosrijk en afwisselend natuurgebied   bosrijk en afwisselend natuurgebied
• Het is de voordeligste vorm van begraven    • Het is de voordeligste vorm van begraven    • Het is de voordeligste vorm van begraven    • Het is de voordeligste vorm van begraven    • Het is de voordeligste vorm van begraven    • Het is de voordeligste vorm van begraven    
   en het afscheid kunt u naar eigen wens    en het afscheid kunt u naar eigen wens    en het afscheid kunt u naar eigen wens    en het afscheid kunt u naar eigen wens    en het afscheid kunt u naar eigen wens 
   invullen   invullen
• Nu een plek vastleggen betekent later geen • Nu een plek vastleggen betekent later geen • Nu een plek vastleggen betekent later geen • Nu een plek vastleggen betekent later geen • Nu een plek vastleggen betekent later geen • Nu een plek vastleggen betekent later geen 
   zorgen en kosten   zorgen en kosten   zorgen en kosten   zorgen en kosten

• Elke eerste zondag van de maand om • Elke eerste zondag van de maand om • Elke eerste zondag van de maand om 
   13.30 uur begeleide rondleiding   13.30 uur begeleide rondleiding   13.30 uur begeleide rondleiding
• Informatiecentrum elke dinsdag, • Informatiecentrum elke dinsdag, • Informatiecentrum elke dinsdag, 
   woensdag, zaterdag en zondag open    woensdag, zaterdag en zondag open 
   van 13.30 – 16.30 uur.    van 13.30 – 16.30 uur. 
• Dagelijks welkom om te wandelen of voor • Dagelijks welkom om te wandelen of voor 
   een persoonlijk gesprek op afspraak   een persoonlijk gesprek op afspraak

Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en VenrayJanslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en VenrayJanslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray
0478 515721 • natuur@weverslo.nl  • www.weverslo.nl0478 515721 • natuur@weverslo.nl  • www.weverslo.nl

De kettingen zijn gesmeerd  
De Stichting Duofi etsen Hel-
mond stelt zowel ouderen als 
jongeren met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking 
die graag fi etsen, maar dit zelf-
standig niet meer kunnen in de 
gelegenheid om met een vrij-
williger samen te fi etsen op een 
duofi ets met elektrische tra-
pondersteuning. 

Het streven is om dit met meer-
dere duofietsen in groepsver-
band te gaan doen. Er zal in Hel-
mond en de directe omgeving 
gefietst gaan worden. In groeps-
verband fietsen brengt mensen 
met elkaar in contact, brengt 
mensen in beweging en onder-
weg wordt er samen koffie of 
theegedronken (belangrijk on-
derdeel om sociale contacten te 
leggen). Dit draagt bij aan voor-
koming van sociaal isolement, 
eenzaamheid en bevordert de 
lichamelijke conditie.

Stichting Duofietsen Helmond, 
opgericht op 23 februari 2017, 
heeft een jaar van intensieve 
voorbereiding achter de rug.

Naast het werven van gelden 
voor de aanschaf van de Duo-
fietsen heeft de Stichting veel 
tijd gestoken in de algemene or-
ganisatie. Opslag voor de fietsen, 
werving en instructie van vrijwil-
ligers, benaderen van verpleeg- 

en verzorgingshuizen, publiciteit 
enz. 
Het is de bedoeling om vanaf het 
voorjaar, de mooie zomer- en 
najaar dagen en zolang het weer 
het toelaat in groepsverband 
met ouderen en mensen met een 
beperking te gaan fietsen. Er zal 
in Helmond en de directe omge-
ving gefietst worden. Diverse 
fietsroutes zijn al gereden en 
worden nog steeds uitgebreid.  s

Helmond

Manders Totaal en RKSV Mierlo-Hout sluiten 
bijzondere sponsordeal

Manders Totaal heeft zich vo-
rige week donderdag als hoofd-
sponsor aan RKSV Mierlo-Hout 
verbonden. Het Helmondse be-
drijf gaat een verbintenis voor 
drie seizoenen aan.

Bijzonder aan deze verbintenis 
is dat de naam ‘Manders Totaal’ 
met ingang van het nieuwe sei-
zoen exclusief op het shirt van 
alle meiden en dames komt te 
staan. 

Directeur Peter Sandbrink: “We 
zijn trots dat we een bijdrage 
kunnen leveren aan de verdere 
groei en professionalisering van 
het meiden- en damesvoetbal”. 

Manders Totaal is een schilders- 
en vastgoedonderhoudsbedrijf 

uit Helmond met meer dan 
tachtig jaar ervaring.  Paul Lam-
brechts, voorzitter RKSV Mierlo-
Hout: “Wij zijn verheugd met het 
vertrouwen dat Manders Totaal 

ons geeft. Samen hebben we een 
volgende stap gezet richting een 
mooie toekomst van het meiden- 
en damesvoetbal binnen onze 
vereniging”. s

(Foto: Jan Dijstelbloem)

Mierlo-Hout

Manders Totaal en RKSV Mierlo-Hout tekende afgelopen donderdag 
de sponsordeal

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. H.Lambertus (Kerk-
straat/Centrum) zo. 11.00; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) zo. 
9.30; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00. Weekda-
gen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur. 
Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel tel. 477255. 
pastoorseidel@live.nl Pastor W. Koopmans tel. 06-19223250. pastor-
koopmans@live.nl. Diaken drs. P.C.G. de Vries 
tel. 476345. diaken@heiligelambertus.nl  Diaken H.W. Dings, 
tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor: 
Tolpost 1, 5701 HE  Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
Tel. 522109 (maandag  tot en met donderdag 
9.30-12.30u.) Pastorie: Bakelsedijk 1,  5701 HA  Helmond.

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl  
Website: www.heiligelambertus.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Zaterdag 31 maart:
17.00 uur GEEN VIERING!
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Plechtige Paaswake m.m.v. het 
kerkkoor, de werkgroep kinderwoorddienst en scouting Mierlo-
Hout. Jan en Miet van Asten-Terburg v.w. verj.; bijzondere intentie; 
overleden ouders van de Laar-van de Ven; pastoor Stuart Allan;

Zondag 1 april:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis van Pasen m.m.v. het 
kerkkoor; Theu van Deursen en Koosje van Deursen-van Kroonen-
burg; Jan van Gennip; Henk van de Waterbeemd; Sjef Remmen en 
Annie Noordman; Marie Smolenaars-van Deursen; Jan van Bladel; 
Willy Drouen-Görtz; Darko Plestina; Noud en Nellie Meulendijks-
Smits; Annie Verhoeven; Nelleke van Bussel; Carolien van den Reek-
Zwanenberg; Hans Hafkenscheid; Hans Kummerer; Wim Ter Burg; 
Mies van der Velden; Jaan Crielaars-Kuijpers; Wouda Raijmakers-
Sleegers; Maria Swinkels-Fijt; André de Bruijne; Ton Pachen; Kata 
Burhenne-van Deursen; Jane Landsbergen-Venema; Berdina Visser; 
Hans van Schie; Jacqueline van den Heuvel-Aerts; Mathieu de Bie; 
Tonny van Mierlo-Verhofstadt; Martina Verspaget – van Dijk; Mia 
van den Reek-Canters;

Maandag 2 april:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; viering van tweede Paasdag 
m.m.v. het seniorenkoor;
Piet Saris v.w. verjaardag;

Donderdag 5 april:
19.00 uur Alphonsuskapel; overleden familie Klumpers; overleden 
familie van Tilburg; Adriaan en Nella Swinkels-Leijten v.w. verjaardag

Zaterdag 7 april;
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang; Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; volkszang;
René Michielsen; Henk van Bergen; Peter van der Linden v.w. verj.; 

www.damiaanhelmond.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties 
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 1 april
10.30 uur 1e Paasdag, Femmes
Chris Schriks, Olga de Roij-Vissers, Els van Geene, Wim en Hetty 
Evers-Wolters, Julie Loop-Lemans, Carel van der Zanden.

Maandag 2 april 
10.30 uur 2e Paasdag, Gregoriaans koor
Gerrie van der Burgt.

Zondag 8 april  
10.30 uur Mariakoor
Jac Jansen en overleden familie Wijnheimer-Roelofs, Piet de Kok en 
Paula Schouten de echtgenote, Harrie de zoon en overleden familie.

Zondag 15 april
10.30 uur Gregoriaans koor.
Ferdinand Boudewijns, Jan van Berkel, Trudo van Dijk, Joke Geub-
bels-Verberne, Jan Rooijakkers en Jo Rooijakkers-Vogels, Mark Strij-
bosch en Lonne van Uden, Cees Schueler, 
Hans van Hoek, Rie Smits-Verhofstad, Pie-
ter de Bok, Wim van Stiphout en Koosje 
van Stiphout van Lieshout de echtgenote, 
Hans Graat, Femke van Stiphout

www.damiaanhelmond.nl
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EVENEMENTEN
PAAS-BBQ ‘WE SMELTEN 
DE PAASHAAS’
Tijd voor een nieuwe 
traditie in Muziekcafé 
namelijk Paas-BBQ. 
Iedereen is uitgenodigd 
om een sappige 
braadworst of en 
overheerlijk sjasliek te 
komen eten. Muziekcafé 
Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39
Zo 1 april 
18:00 - 23:00 uur.

VERA BON - POPUP! 
ZONDAGMIDDAG LIVE 
MUZIEK
Vera Bon durft te 
wankelen op het 
podium. Via 
zachtzinnige melodieën 
maar krachtige teksten 
ga je mee in haar 
zoektocht naar hoe 
je leven moet zijn of 
verlopen. 
De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1
Zo 1 april 15:30 uur.

LIVE: BLAZE BAYLEY (UK) 
SUPPORTED BY ABSOLVA 
+ LUKE APPLETON
Blaze Bayley is het meest 
bekend als de vervanger 
van Bruce Dickinson 
in de metalband Iron 
Maiden. Bayley maakt 
deze overstap terwijl hij 
al behoorlijk succesvol 
was met de band 
Wolfsbane.
Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39 
Ma 2 april 
18:00 - 23:00 uur.

OP EIERENSPEURTOCHT 
BIJ KASTEEL HELMOND
Kinderen van 12 jaar of 
jonger die graag 
speuren kunnen op 
Tweede Paasdag 
maandag 2 april 
paaseieren zoeken in de 
tuin van Kasteel 
Helmond. Museum 
Helmond locatie kasteel, 
Kasteelplein 1
Ma 2 april 
10:30 - 17:00 uur.

STEFANO KEIZERS - 
ERG HEEL
De nieuwe Hans 
Teeuwen
Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29
Do 5 april 
20:15 - 22:30 uur.

TUINRESERVATEN-
CURSUS IVN HELMOND
Pas je eigen tuin of 
balkon aan en maak 
hem natuurvriendelijk
IVN-trefpunt De 
Koekoek in speeltuin 
Helmond West, 
Arbergstraat 85
Meerdere data: 
Vanaf do 22 februari  
t/m za 19 mei.

EXPOSITIE VAN SPIERKRACHT TOT 
ROBOTPROOF
Ruim dertig kunstwerken omspannen een periode 
van meer dan 125 jaar en tonen hoe arbeid 
werkplek en werkomstandigheden veranderd zijn.
Kunsthal Helmond, Frans Joseph van Thielpark 7
t/m zo 23 september di-vr: 10:00 - 17:00 uur, 
za, zo: 12:00 - 17:00 uur.

DONDERDAG 29 MAART
FESTIVAL KABAAL
Op do 29 maart in de Cacaofabriek: 
het studententalent van ROC Ter AA -on stage- 
voor het goede doel neiskoen.nl
ROC Ter AA, Keizerin Marialaan 2
Do 29 maart 19:30 - 00:00 uur.

HENDRIK GROEN - 
POGINGEN IETS VAN HET LEVEN TE MAKEN
Theaterversie van de bestseller
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Do 29 maart 20:15 uur.

PUBQUIZ VRAAG42
Vraag42 Pubquiz de eerste echte en enige 
Helmondse pubquiz.
Lokaal 42, Markt 42
Do 29 maart 21:30 - 00:00 uur.

VRIJDAG 30 MAART
BIOLOGISCHE MARKT BRANDEVOORT
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een 
biologische markt onder de Markthal van 
Winkelcentrum Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort, de Plaetse.
Vr 30 maart 14:00 - 18:00 uur.

DJ: LET'S GO CRAZY: PRINCE TRIBUTE NIGHT!
Het is alweer bijna 2 jaar geleden dat Prince ons is 
ontvallen. Een groot genie is niet meer maar 
de muziek leeft voort. Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39 
Vr 30 maart 21:00 - 03:00 uur

KOMMIL FOO – SCHOFT
"Kommil foo ontleedt de mens en doet dat 
meesterlijk" (de morgen)
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Vr 30 maart 20:15 - 22:30 uur.

TGIF - EDITIE MAART 2018
Ja daar zijn we weer. De laatste vrijdag van de 
maand betekent een nieuwe Thank God Its Friday 
de Cacaofabriek-manier van het weekend inluiden. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Vr 30 maart 17:00 uur.

HELMONDSE VOORJAARSKERMIS
Aankomende vrijdag is het zover: de Helmondse 
Voorjaarskermis! Er zullen zo’n 50 attracties staan 
in Helmond centrum. Deze kun je vinden op de 
Markt, het Ameideplein en gedeeltelijk op de 
Watermolenwal. Vr 30 maart t/m zo 8 april 
Elke dag 00:00 - 00:00 uur

ZATERDAG 31 MAART
WEEKMARKT CENTRUM HELMOND 
Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt! De zaterdagmarkt van 31 maart 
en 7 april  wordt verplaatst naar de Noord 
Koninginnewal, Watermolenwal en Kerkstraat. 
Za 31 maart 09:00 - 16:00 uur.

LIVE: JIMI HENDRIX, TRIBUTE BY HENDRIX 
ALIVE PROJECT
Hendrix Alive Project is zonder twijfel de 
toonaangevende Jimi Hendrix Tribute van 
Nederland. Het repertoire bestaande uit een 
enorm aantal nummers wordt beschreven als wild 
opwindend en energiek. Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39 
Za 31 maart 22:00 - 01:00 uur.

ROBIN BORNEMAN - FOLKLORE II TOUR 2018
Het recente leven van Robin Borneman laat zich 
het beste omschrijven als een spannend en 
muzikaal boek als een jongensdroom die is 
uitgekomen. De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Za 31 maart 20:30 uur.

T/M 23 SEPTEMBER DE PAGADOR

GUM EXPOSITIE

Het huisgezelschap van het Annatheater,  
Vreemd Beest, speelt ‘De Pagador’, een groots 
opgezette voorstelling naar het toneelstuk 
‘O Pagador de Promessas’ (De ‘Betaler’ van de 
Belofte) van de Braziliaanse schrijver 
Alfredo Dias Gomes. Flore  ̈estraat 21a
t/m zaterdag 31 maart  do-za: 20:15 uur

Aanleiding voor de tentoonstelling GUM in de Cacao 
Expo is de verzameling gummen van Paul Dirks.
Cacaofabriek, Cacaokade 1
t/m zo 13 mei di-zo: 13:00 - 17:00 uur.

THEATER

EXPOSITIE

ZATERDAG 31 MAART

T/M 13 MEI

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 29 MRT. T/M WO. 4 APR.

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 
zaterdag en zondag 9.45 uur

Bankier Van Het Verzet (DNL) Do 11:30 uur / Vr, Za 14:00, 
21:15 uur / Zo 14:15 uur / Ma 14:30 uur / Do, Wo 16:15 
uur / Do, Zo, Di 20:30 uur / Ma, Wo 20:45 uur
Black Panther (O3D) Wo 13:20 uur / Zo 15:00 uur / Ma 
15:15 uur / Do, Vr, Di 15:30 uur / Za 16:45 uur
Bob de Bouwer - Mega Machines (DNL) Za - Ma 10:00 uur 
/ Do 10:30 uur / Vr, Di, Wo 10:45 uur
Death Wish (DOV) Do, Zo 22:00 uur / Vr 22:30 uur / Za 
22:45 uur
Early Man (DNL) Ma 10:00 uur / Za 12:00 uur / Zo 13:00 
uur / Do 13:40 uur / Wo 13:45 uur / Vr 15:15 uur
Fifty Shades Freed (DOV) Za 18:45 uur / Wo 19:15 uur / 
Do 19:20 uur / Vr 19:30 uur
Film Stars Don't Die in Liverpool (DOV) Ma 20:00 uur
Game Night (DOV) Wo 17:30 uur / Ma 18:45 uur / Do, Di 
19:00 uur / Zo 19:15 uur / Vr 20:00 uur / Za 20:30 uur
Gringo, The (DOV) Zo 17:15 uur / Do 17:20 uur / Ma 17:30 
uur / Vr, Za 18:00 uur / Di, Wo 22:00 uur
Hurricane Heist, The (O3D) Zo 18:50 uur / Wo 19:00 uur / 
Di 19:15 uur
Loving Vincent (DOV) Di 13:30 uur
Mannen Van Mars (DNL) Do 10:45 uur / Do, Zo - Wo 19:45 
uur / Vr 20:30 uur / Za 20:45 uur
Pacifi c Rim: Uprising (DOV) Zo 10:30 uur / Do 12:15 uur 
/ Ma 13:30 uur / Wo 15:40 uur / Za 16:45 uur / Vr 16:50 
uur
Pacifi c Rim: Uprising (O3D) Do, Vr 10:30 uur / Za 10:45, 
23:00 uur / Di 13:00 uur / Do, Zo, Di 18:00 uur / Ma, Wo 
18:15 uur / Vr, Za 19:00 uur / Do, Zo, Di, Wo 21:45 uur / 
Ma 22:00 uur / Vr 22:45 uur
Peter Rabbit (DNL) Za 10:00, 12:15, 14:30 uur / Zo, Ma 
10:15, 11:45, 14:00, 16:15 uur / Wo 10:30, 13:30, 16:00 uur 
/ Vr 10:45, 12:20, 14:40 uur / Do 13:15 uur / Do, Za, Di 
15:45 uur
Peter Rabbit (DOV) Zo, Wo 17:00 uur / Do 17:10 uur / Ma 
17:15 uur / Vr 17:45 uur / Za 18:15 uur
Ready Player One (DOV) Ma 10:15 uur / Zo 12:00 uur / Vr 
13:00 uur / Wo 14:30 uur / Di 15:00 uur / Do 15:15 uur / 
Za 15:30 uur
Ready Player One (O3D) Za 10:15, 13:10 uur / Vr, Zo, Wo 
10:30 uur / Do 10:45 uur / Di 11:45 uur / Ma 12:10, 15:30, 
18:45 uur / Zo 15:20 uur / Vr 15:45 uur / Do, Zo, Di, Wo 
18:30 uur / Vr, Za 19:15, 21:45 uur / Do, Zo, Wo 21:00 uur 
/ Ma, Di 21:15 uur
Red Sparrow (DOV) Di 16:00 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:15 
uur / Vr 22:00 uur / Za 22:30 uur
Rikkie De Ooievaar (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Ma 10:15 uur 
/ Do 10:30, 13:00 uur / Zo 12:10 uur / Ma, Wo 12:20 uur / 
Vr 13:15, 16:00 uur / Za 13:30 uur
Sneak Preview 20180329 (DOV) Di 21:00 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) Za 11:40, 13:20 
uur / Vr 13:30 uur / Wo 14:00 uur / Do 14:15 uur / Ma 
15:00 uur / Zo 15:10 uur
Tomb Raider (DOV) Di 10:30 uur / Do 14:45 uur / Wo 
15:50 uur / Zo, Ma 16:00 uur / Vr 16:45 uur / Za 19:45 uur
Tomb Raider (O3D) Za 10:30, 16:15 uur / Wo 10:45 uur 
/ Vr 11:00 uur / Do, Zo, Ma 12:30 uur / Do, Zo, Di, Wo 
18:15, 21:30 uur / Vr, Ma 18:30 uur / Ma 21:45 uur / Vr, 
Za 22:15 uur
Wendy & Dixie (DNL) Zo 10:00 uur / Vr, Ma 10:30, 12:45 
uur / Wo 12:40, 14:50 uur / Di 13:15 uur / Za, Zo 13:45 
uur / Do 15:00 uur / Za 16:00 uur

annatheater
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EVENEMENTEN
PAAS-BBQ ‘WE SMELTEN 
DE PAASHAAS’
Tijd voor een nieuwe 
traditie in Muziekcafé 
namelijk Paas-BBQ. 
Iedereen is uitgenodigd 
om een sappige 
braadworst of en 
overheerlijk sjasliek te 
komen eten. Muziekcafé 
Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39
Zo 1 april 
18:00 - 23:00 uur.

VERA BON - POPUP! 
ZONDAGMIDDAG LIVE 
MUZIEK
Vera Bon durft te 
wankelen op het 
podium. Via 
zachtzinnige melodieën 
maar krachtige teksten 
ga je mee in haar 
zoektocht naar hoe 
je leven moet zijn of 
verlopen. 
De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1
Zo 1 april 15:30 uur.

LIVE: BLAZE BAYLEY (UK) 
SUPPORTED BY ABSOLVA 
+ LUKE APPLETON
Blaze Bayley is het meest 
bekend als de vervanger 
van Bruce Dickinson 
in de metalband Iron 
Maiden. Bayley maakt 
deze overstap terwijl hij 
al behoorlijk succesvol 
was met de band 
Wolfsbane.
Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39 
Ma 2 april 
18:00 - 23:00 uur.

OP EIERENSPEURTOCHT 
BIJ KASTEEL HELMOND
Kinderen van 12 jaar of 
jonger die graag 
speuren kunnen op 
Tweede Paasdag 
maandag 2 april 
paaseieren zoeken in de 
tuin van Kasteel 
Helmond. Museum 
Helmond locatie kasteel, 
Kasteelplein 1
Ma 2 april 
10:30 - 17:00 uur.

STEFANO KEIZERS - 
ERG HEEL
De nieuwe Hans 
Teeuwen
Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29
Do 5 april 
20:15 - 22:30 uur.

TUINRESERVATEN-
CURSUS IVN HELMOND
Pas je eigen tuin of 
balkon aan en maak 
hem natuurvriendelijk
IVN-trefpunt De 
Koekoek in speeltuin 
Helmond West, 
Arbergstraat 85
Meerdere data: 
Vanaf do 22 februari  
t/m za 19 mei.

EXPOSITIE VAN SPIERKRACHT TOT 
ROBOTPROOF
Ruim dertig kunstwerken omspannen een periode 
van meer dan 125 jaar en tonen hoe arbeid 
werkplek en werkomstandigheden veranderd zijn.
Kunsthal Helmond, Frans Joseph van Thielpark 7
t/m zo 23 september di-vr: 10:00 - 17:00 uur, 
za, zo: 12:00 - 17:00 uur.

DONDERDAG 29 MAART
FESTIVAL KABAAL
Op do 29 maart in de Cacaofabriek: 
het studententalent van ROC Ter AA -on stage- 
voor het goede doel neiskoen.nl
ROC Ter AA, Keizerin Marialaan 2
Do 29 maart 19:30 - 00:00 uur.

HENDRIK GROEN - 
POGINGEN IETS VAN HET LEVEN TE MAKEN
Theaterversie van de bestseller
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Do 29 maart 20:15 uur.

PUBQUIZ VRAAG42
Vraag42 Pubquiz de eerste echte en enige 
Helmondse pubquiz.
Lokaal 42, Markt 42
Do 29 maart 21:30 - 00:00 uur.

VRIJDAG 30 MAART
BIOLOGISCHE MARKT BRANDEVOORT
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een 
biologische markt onder de Markthal van 
Winkelcentrum Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort, de Plaetse.
Vr 30 maart 14:00 - 18:00 uur.

DJ: LET'S GO CRAZY: PRINCE TRIBUTE NIGHT!
Het is alweer bijna 2 jaar geleden dat Prince ons is 
ontvallen. Een groot genie is niet meer maar 
de muziek leeft voort. Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39 
Vr 30 maart 21:00 - 03:00 uur

KOMMIL FOO – SCHOFT
"Kommil foo ontleedt de mens en doet dat 
meesterlijk" (de morgen)
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Vr 30 maart 20:15 - 22:30 uur.

TGIF - EDITIE MAART 2018
Ja daar zijn we weer. De laatste vrijdag van de 
maand betekent een nieuwe Thank God Its Friday 
de Cacaofabriek-manier van het weekend inluiden. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Vr 30 maart 17:00 uur.

HELMONDSE VOORJAARSKERMIS
Aankomende vrijdag is het zover: de Helmondse 
Voorjaarskermis! Er zullen zo’n 50 attracties staan 
in Helmond centrum. Deze kun je vinden op de 
Markt, het Ameideplein en gedeeltelijk op de 
Watermolenwal. Vr 30 maart t/m zo 8 april 
Elke dag 00:00 - 00:00 uur

ZATERDAG 31 MAART
WEEKMARKT CENTRUM HELMOND 
Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt! De zaterdagmarkt van 31 maart 
en 7 april  wordt verplaatst naar de Noord 
Koninginnewal, Watermolenwal en Kerkstraat. 
Za 31 maart 09:00 - 16:00 uur.

LIVE: JIMI HENDRIX, TRIBUTE BY HENDRIX 
ALIVE PROJECT
Hendrix Alive Project is zonder twijfel de 
toonaangevende Jimi Hendrix Tribute van 
Nederland. Het repertoire bestaande uit een 
enorm aantal nummers wordt beschreven als wild 
opwindend en energiek. Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39 
Za 31 maart 22:00 - 01:00 uur.

ROBIN BORNEMAN - FOLKLORE II TOUR 2018
Het recente leven van Robin Borneman laat zich 
het beste omschrijven als een spannend en 
muzikaal boek als een jongensdroom die is 
uitgekomen. De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Za 31 maart 20:30 uur.

T/M 23 SEPTEMBER DE PAGADOR

GUM EXPOSITIE

Het huisgezelschap van het Annatheater,  
Vreemd Beest, speelt ‘De Pagador’, een groots 
opgezette voorstelling naar het toneelstuk 
‘O Pagador de Promessas’ (De ‘Betaler’ van de 
Belofte) van de Braziliaanse schrijver 
Alfredo Dias Gomes. Flore  ̈estraat 21a
t/m zaterdag 31 maart  do-za: 20:15 uur

Aanleiding voor de tentoonstelling GUM in de Cacao 
Expo is de verzameling gummen van Paul Dirks.
Cacaofabriek, Cacaokade 1
t/m zo 13 mei di-zo: 13:00 - 17:00 uur.

THEATER

EXPOSITIE

ZATERDAG 31 MAART

T/M 13 MEI

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 29 MRT. T/M WO. 4 APR.

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 
zaterdag en zondag 9.45 uur

Bankier Van Het Verzet (DNL) Do 11:30 uur / Vr, Za 14:00, 
21:15 uur / Zo 14:15 uur / Ma 14:30 uur / Do, Wo 16:15 
uur / Do, Zo, Di 20:30 uur / Ma, Wo 20:45 uur
Black Panther (O3D) Wo 13:20 uur / Zo 15:00 uur / Ma 
15:15 uur / Do, Vr, Di 15:30 uur / Za 16:45 uur
Bob de Bouwer - Mega Machines (DNL) Za - Ma 10:00 uur 
/ Do 10:30 uur / Vr, Di, Wo 10:45 uur
Death Wish (DOV) Do, Zo 22:00 uur / Vr 22:30 uur / Za 
22:45 uur
Early Man (DNL) Ma 10:00 uur / Za 12:00 uur / Zo 13:00 
uur / Do 13:40 uur / Wo 13:45 uur / Vr 15:15 uur
Fifty Shades Freed (DOV) Za 18:45 uur / Wo 19:15 uur / 
Do 19:20 uur / Vr 19:30 uur
Film Stars Don't Die in Liverpool (DOV) Ma 20:00 uur
Game Night (DOV) Wo 17:30 uur / Ma 18:45 uur / Do, Di 
19:00 uur / Zo 19:15 uur / Vr 20:00 uur / Za 20:30 uur
Gringo, The (DOV) Zo 17:15 uur / Do 17:20 uur / Ma 17:30 
uur / Vr, Za 18:00 uur / Di, Wo 22:00 uur
Hurricane Heist, The (O3D) Zo 18:50 uur / Wo 19:00 uur / 
Di 19:15 uur
Loving Vincent (DOV) Di 13:30 uur
Mannen Van Mars (DNL) Do 10:45 uur / Do, Zo - Wo 19:45 
uur / Vr 20:30 uur / Za 20:45 uur
Pacifi c Rim: Uprising (DOV) Zo 10:30 uur / Do 12:15 uur 
/ Ma 13:30 uur / Wo 15:40 uur / Za 16:45 uur / Vr 16:50 
uur
Pacifi c Rim: Uprising (O3D) Do, Vr 10:30 uur / Za 10:45, 
23:00 uur / Di 13:00 uur / Do, Zo, Di 18:00 uur / Ma, Wo 
18:15 uur / Vr, Za 19:00 uur / Do, Zo, Di, Wo 21:45 uur / 
Ma 22:00 uur / Vr 22:45 uur
Peter Rabbit (DNL) Za 10:00, 12:15, 14:30 uur / Zo, Ma 
10:15, 11:45, 14:00, 16:15 uur / Wo 10:30, 13:30, 16:00 uur 
/ Vr 10:45, 12:20, 14:40 uur / Do 13:15 uur / Do, Za, Di 
15:45 uur
Peter Rabbit (DOV) Zo, Wo 17:00 uur / Do 17:10 uur / Ma 
17:15 uur / Vr 17:45 uur / Za 18:15 uur
Ready Player One (DOV) Ma 10:15 uur / Zo 12:00 uur / Vr 
13:00 uur / Wo 14:30 uur / Di 15:00 uur / Do 15:15 uur / 
Za 15:30 uur
Ready Player One (O3D) Za 10:15, 13:10 uur / Vr, Zo, Wo 
10:30 uur / Do 10:45 uur / Di 11:45 uur / Ma 12:10, 15:30, 
18:45 uur / Zo 15:20 uur / Vr 15:45 uur / Do, Zo, Di, Wo 
18:30 uur / Vr, Za 19:15, 21:45 uur / Do, Zo, Wo 21:00 uur 
/ Ma, Di 21:15 uur
Red Sparrow (DOV) Di 16:00 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:15 
uur / Vr 22:00 uur / Za 22:30 uur
Rikkie De Ooievaar (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Ma 10:15 uur 
/ Do 10:30, 13:00 uur / Zo 12:10 uur / Ma, Wo 12:20 uur / 
Vr 13:15, 16:00 uur / Za 13:30 uur
Sneak Preview 20180329 (DOV) Di 21:00 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) Za 11:40, 13:20 
uur / Vr 13:30 uur / Wo 14:00 uur / Do 14:15 uur / Ma 
15:00 uur / Zo 15:10 uur
Tomb Raider (DOV) Di 10:30 uur / Do 14:45 uur / Wo 
15:50 uur / Zo, Ma 16:00 uur / Vr 16:45 uur / Za 19:45 uur
Tomb Raider (O3D) Za 10:30, 16:15 uur / Wo 10:45 uur 
/ Vr 11:00 uur / Do, Zo, Ma 12:30 uur / Do, Zo, Di, Wo 
18:15, 21:30 uur / Vr, Ma 18:30 uur / Ma 21:45 uur / Vr, 
Za 22:15 uur
Wendy & Dixie (DNL) Zo 10:00 uur / Vr, Ma 10:30, 12:45 
uur / Wo 12:40, 14:50 uur / Di 13:15 uur / Za, Zo 13:45 
uur / Do 15:00 uur / Za 16:00 uur

annatheater

Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brandevoort Brandevoortse Hoeve, Medevoort 23 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Jumbo winkelcentrum Brouwhorst
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark)
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Wijkcentrum de Boerderij, 
Harmoniestraat 105 | Primera, winkelcentrum De Bus 
Wijkcentrum de Kamenij, Jeroen Boschstraat 19 
Helmond-Oost Wijkhuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Industrieterrein Hoogeind Werkplein UWV aan de Churchilllaan
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Houtsvoort
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

de loop weekkrant HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
www.deloop.eu

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

helmondloopjes
de loop weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

 te koop  cursussen  kennismaking
 te koop gevraagd  te huur  vakantie
 diversen  huisdieren  personeel
 evenementen  auto’s en motoren  onroerend goed

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

de loop weekkrant helmond
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
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TE HUUR

EVENEMENTEN DIVERSEN

TE KOOP KENNISMAKING

EVENEMENTEN

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Stichting Dierenasiel & Dierenambulance Helmond e.o. is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 
12.00u tot 16.00u en op zaterdag van 12.00u tot 15.00u. Grasbeemd 17, 5705 DE Helmond, tel. 0492-513971.

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 
0492 - 51 39 71

Stoere Sjors
Sjors is 7 jaar en is een moderne echte Man. Hij is namelijk ondanks zijn 
stoere uiterlijk een onzekere, gevoelige knaap. Hij gaat graag een paar 
keer per dag naar buiten om katse mannendingen te doen. Zijn territo-
rium moet uiteraard geïnspecteerd worden en als er iets te jagen valt zal 
hij het niet nalaten. Hij is echter ook nogal schrikkerig van onverwachte 
geluiden en dan is zijn stoerheid nergens meer te bekennen. Deze vrien-
delijke knaap is een beetje op zichzelf, geeft niet zo veel om speeltjes, is 
meer van de echte actie buiten. Als u een fulltime baan hebt, dan is een 
kattenluikje een goed idee zodat Sjors zelf zijn uitjes kan regelen. Sjors 
heeft echt wentijd nodig in het asiel; zijn nieuwe omgeving is voor hem 
een bombardement van vreemde geluiden. Hij zoekt geruststelling bij 
ons (lief!) en zijn brokjes smaken hem pas weer als hij iets meer op zijn 
gemak is. Hij zal bij adoptie veel sneller op z’n gemak zijn: het is veel 
gemakkelijker om naar een gewoon huis te verhuizen dan naar een asiel. 
Wordt u het nieuwe baasje van deze zachtaardige kerel? 

WIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIME
WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!
NEEM EEN BEZORGWIJK
IN HELMOND.

Aanmelden/vragen? Mail naar: bezorging@deloop.eu

Een goede verdienste en het is ook nogEen goede verdienste en het is ook nogEen goede verdienste en het is ook nog
eens goed voor de noodzakelijke beweging!eens goed voor de noodzakelijke beweging!eens goed voor de noodzakelijke beweging!
ELKE WEEK DONDERDAG/ VRIJDAG BEZORGEN!ELKE WEEK DONDERDAG/ VRIJDAG BEZORGEN!ELKE WEEK DONDERDAG/ VRIJDAG BEZORGEN!ELKE WEEK DONDERDAG/ VRIJDAG BEZORGEN!ELKE WEEK DONDERDAG/ VRIJDAG BEZORGEN!ELKE WEEK DONDERDAG/ VRIJDAG BEZORGEN!

SNUFFELMARKT
VELDHOVEN

NH Koningshof
2e Paasdag 2 april

 300 kramen,
vanaerlebv.nl
0492-525483

Hele dag gratis parkeren

MEGA
ROMMELMARKT

Carbootsale Horst
2 en 15 april

08.30 - 15.30 uur
400 stands

Peeldijkje 1, 5961 NK.
A73 afrit 10

www.carbootsalehorst.nl

VLOOIENMARKT
1 april, eerste Paasdag
Tennishal de Heiberg

Heerseweg 49 Veldhoven
9-16 uur   06-20299824

Kapster Nicole
Ervaren kapper aan huis 

voor dames, heren en kids.
Knippen 10 Euro en voor

kleuren, fohnen en watergolf 
mag u mij altijd bellen, 

ook ‘s avonds. 
Kapper aan huis of thuis, 

tel.: 06-30075443

Nette man, weduwenaar, 
65jr., niet roker, vrolijk, eer-
lijk z.k.m. liever vrouw, ong. 

zelfde leeftijd, verzorgd 
uiterlijk, eerlijk. Brief onder 

nr. 181102

2 x kamer  te huur, met  
gezamelijke  keuken, 

douche, toilet, te Helmond
Voor begeleid/beschermd  

wonen binnen een 
kleinschalig woonproject .

Leeftijd vanaf 35 jaar. Voor GGZ, 
LVG, WMO en PGB.

Huur 375,00 Euro per maand 
(inclusief) ook voor begeleiding 

individueel. Autisme en 
psychiatrie. Zorgbureau 

Aanbieder BV 06-55715933

www.patronaald.nl
Naai Atelier (Julia)
2e Haagstraat 40, 
achter de EMTÉ.

Dinsdag t/m vrijdag van
10.00 tot 17.30 uur

06-12105375

Vrijdag 13 apr.
Spirituele beurs

19.00 - 22.30 uur
De Brem, Rijpelplein 1 

Helmond stichting-deva.nl 
Entre 13,- euroTE KOOP GEVRAAGD

Uw sloopauto levert geld op!
Wij bieden v.a. 75,- euro voor 

sloopauto’s. Voor rijdende 
auto’s v.a. 150,- euro geboden. 

ODUS AUTO’S BV
Achterdijk 6, Helmond 

06-52642652

Jaarrekening en IB 2017 of 
overstappen?

Boekhouding @ scherpe 
prijs.

Tel. 06-29202048
www.akbs.nl

BELASTINGAANGIFTE?
Al jaren een vertrouwd adres.

Bel: 0492-475245
www.radhelmond.nl

Lenie Klaasen  |  06-52716622

BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend 
voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. De producten 

zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen bij Lenie Klaasen, 
tel.: 06-527 16 622 (Business Owner Forever). 

Kijk voor meer informatie op: www.foreverhelmond.nl

Check de site voor ons  altijd 
actuele aanbod  of kom langs!
-reparatiepunt  Fietsenwinkel.

nl/FietsNed/F.S.N.!
-ook reparatie van  tweewielers 

die elders  gekocht zijn!
-24/7 online bestellen via onze 

webshop!
-ruime keuze in gebruikte 

fietsen!
Kuijpers Tweewielers

Heistraat 2-G
T: 0492-528944

www.kuijpers tweewielers.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

(rol)gordijnen, jalouziën, etc. 
Zeer concurrerende prijzen. 

Gratis meten en prijsop-
gaaf. Willie’s stoffering, 

Braaksestraat 10, Helmond, 
T: (0492) 535901

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-; 
Staan tafel € 4,-; 
Karaoke € 25,-; 

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

www.helmondnu.nl
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Hoofdstraat 155, Helmond
t 0492 661 884
info@heuvel.nl
www.heuvel.nl 

Mierloseweg 3, Helmond
t 0492 549 055
helmond@woonplezier.nl
www. woonplezier.nl

Een ontwikkeling van: Schrijf u nu in bij:

www.bouwbedrijfvangerven.nl

Op een rustige locatie in Mierlo-Hout gaan binnenkort 4 fraaie semi-bungalows 

met privacy-biedende tuin in verkoop. De woningen beschikken over een compleet 

woon- en slaapprogramma op de begane grond, een inpandige garage en een 

achterom. Zowel het station als het centrum met al haar winkelvoorzieningen van 

Mierlo-Hout bevinden zich op loopafstand. 

Heerlijk wonen in het hart van Mierlo-Hout!

Binnenkort 
start

verkoop

Meld u 
nu aan!

Inhoud 
ca. 575 m3

Kavels 
ca. 276 m2 - 375 m2

prijzen 
vanaf

€ 349.900,- 
v.o.n.


