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Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl

VANAF 12 APRIL
BIJ PATHÉ HELMOND
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Kijk voor meer info op onze website
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vd wiel  Tuinmachines         Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  
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VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Kijk voor onze openingstijden en speciale acties op: www.kozion.nl

De nummer 1 van Brabant 
in kunststof kozijnen

’s-Hertogenbosch - Breda - Udenhout - Eindhoven

Een ode aan de Ploeger

Helmond brengt een ode aan 
iconische ‘Ploeger’ tijdens de 
Nationale Museumweek. De 
grote gouden replica van ‘De 
Ploeger’ is speciaal voor de 
Nationale Museumweek terug-
gekeerd naar Helmond. Daar 
staat hij, 14 meter hoog, op het 
Kasteelplein voor de Traverse, 
tot 15 april te schitteren. 

Cabaretier en geboren Helmon-
der Leon van der Zanden schreef 
een speciale ode aan de Ploeger: 
“Deze trotse man staat hier op 
het voetstuk dat hij nooit kreeg. 
Terwijl dat hem wel past; een 
gouden trofee voor een beschei-
den ploeger die zelf nooit om 
een eerbetoon zou vragen”. Mu-
seumdirecteur Marianne Splint 
vult aan: “De Ploeger krijgt het 
eerbetoon dat hij verdient, met 
alleen al 30.000 automobilisten 

die hem dagelijks passeren. Het 
beeld weerspiegelt vol kracht de 
arbeidsstad die Helmond is; het 
DNA van iedere Helmonder.”

Helmondse Senna (winnaar 
Kids-Voice) bracht tijdens de 
onthulling een speciale lofzang. 
“Flink zijn, omdat we allemaal 
kunnen leren van het doorzet-
tingsvermogen van De Ploeger. 
Het is fijn om thuis, met Hel-
monders onder elkaar, dit lied 

te zingen”. Presentatrice en am-
bassadrice Kim-Lian van der 
Meij, nam het publiek mee in 
een muzikale tour rond het Gou-
den Pronkstuk. Het origineel, 
een bronzen sculptuur, is niet 
groter dan 60 centimeter. Het 
beeld werd speciaal voor de Mu-
seumweek uitvergroot tot een 
14-meter hoog, blinkend, gouden 
pronkstuk. 

Een boer met ontbloot bovenlijf 

is aan het ploegen. Zijn rechter-
hand stuurt de ploeg. Met zijn 
linkerhand maakt hij een soort 
vuist. Het lijkt of de man de teu-
gel vasthoudt van het paard dat 
de ploeg door de aarde voort-
trekt. De Belgische kunstenaar 
Constantin Meunier heeft grote 
invloed op de realistische kunst 
van het eind van de 19e eeuw. Hij 
geeft De Ploeger vol menselijke 
waardigheid, fier, weer ondanks 
de barre arbeids- en levensom-
standigheden. 

Tijdens de vierde Nationale Mu-
seumweek die plaats vindt van 9 
t/m 15 april, staat heel Nederland 
in het teken een enorm cultureel 
kapitaal dat van ons allemaal is. 
Ruim 400 musea plaatsen gedu-
rende deze week hun pronkstuk-
ken in de schijnwerpers. 

Voor alle laatste ontwikkelingen, 
activiteiten en nieuws: 
nationalemuseumweek.nl s

Helmond

(Foto: Jorrit Lousberg)
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Stichting Duofietsen Helmond is officieel gestart
Na een heel  jaar van voorberei-
ding is zaterdag in de Cacaofa-
briek door burgemeester Elly 
Blanksma de aftrap gedaan van 
het duofietsen in Helmond.

Presentator Joop Vos liet een 
paar bestuursleden uitleg geven 
over het ontstaan en doel van 
de Stichting, de werking van de 
fietsen en de toekomstplannen. 
Gemeentebestuur, Sponsoren, 
Vrijwilligers en andere genodig-
den waren aanwezig en luister-
den naar de eerste ervaringen 
welke waren opgedaan tijdens  
gemaakte proefritten. Een en-
thousiaste burgemeester welke 
aangaf ook vrijwilliger te willen 
worden stapte vervolgens op de 
fiets  en na het heffen van het 
glas werd via de voordeur  naar 
buiten gereden waar de weer-
goden met een stralende zon de 
fietsen welkom heten.

Op het voorplein stonden meer-
dere fietsen tentoongesteld als-
ook de met sponsoren bestic-
kerde aanhanger waarmee de 
fietsen vervoerd kunnen worden.
De Stichting Duofietsen Hel-
mond is opgericht om in groeps-
verband te gaan fietsen met gas-
ten die niet in staat zijn om nog 
zelfstandig op de fiets te stap-
pen. Zij doet dat met een groep 
vrijwilligers welke in dagdelen 

van 2,5 tot 3 uur met tussentijds 
een koffiestop diverse tochten 
fietsen. Fietsgroepjes zijn steeds 
met 3 tot 7 fietsen. 
Er zijn 6 fietsen aangeschaft met 
elektrische ondersteuning waar-
bij de vrijwilliger en de gast naast 
elkaar zitten. Een fiets is geschikt 
om met een rolstoel te rijden. De 

fietsen zijn zodanig gebouwd 
en ingericht dat vrijwel iedereen 
zonder risico te lopen er gebruik 
van kan maken.
Om de doelgroep te bereiken  
zijn een al een aantal tehui-
zen bezocht waar met bewo-
ners proefritjes gemaakt zijn 
om het nodige enthousiasme 

op te wekken. De gasten wor-
den opgehaald op afgesproken 
locaties in Helmond zoals ver-
zorgingshuizen , bejaardenhui-
zen, buurthuizen enz. Groepjes 
kunnen zich aanmelden via  
www.duofietsenhelmond.nl  
Alleenstaande kunnen zich ook 
melden en worden dan ingedeeld 

bij een andere groep of er wordt 
een nieuwe groep gevormd met 
een eigen startplaats. s

Helmond

(Foto: Eric van der Putten www.helmondnu.nl)

Bekijk het 
filmverslag op 
helmondnu.nl
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen (06-13 82 90 17)
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81) 
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)

BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen 
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@deloop.eu  
Internet www.deloop.eu 
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

BEZORGING EN VERSPREIDING
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m. 
melden via bezorging@deloop.eu 
of telefonisch tijdens kantooruren 
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen,
Mandy Meeuwsen, Youri Buis,
Bjorn Klaasen en Roos Lebens

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
Aan de inhoud van Weekkrant De Loop Helmond is 
alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

Gezocht: spelers en vrijwilligers
Toneelgroep Maskerade uit 
Helmond is op zoek naar en-
thousiaste spelers die de club 
willen komen versterken voor 
een grote productie in 2019. Het 
is goed om te weten dat spelen 
bij Maskerade niet vrijblijvend 
is. Wij zijn ambitieus! Wij vra-
gen daarom om discipline, hard 
werken, tekstkennis en geen re-
petities overslaan. Zoek jij naar 
een leuke uitdagende nieuwe 
hobby op dinsdagavond? Of 
speel je al, maar zoek je een 
nieuwe club? Stuur dan voor 
15 mei 2018 een email naar:  
maskeradehelmond@upcmail.nl

Vermeld in de email de volgende 
gegevens: Voornaam en achter-
naam, adres, postcode en woon-

plaats, e-mail, telefoonnummer 
en leeftijd. Heb je toneelervaring 
en zo ja waar heb je eerder ge-
speeld? En welke rollen in welke       
stukken? Wat is je motivatie om 
bij Maskerade te willen spelen?
Begin juni 2018 hoor je of je kunt 
komen auditeren. We zien je re-
actie met een recente foto graag 
tegemoet!

Vrijwilligers gezocht
Verder zijn wij nog op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers voor 
een grote productie in 2019, die 
de club een handje willen komen 
helpen met allerlei hand en span-
diensten achter de schermen. 
We zijn op zoek naar mensen 
met kennis van o.a. de volgende 
activiteiten:
Kleding maken/Decor maken/
Grimeren/Communicatie/Spon-
soren zoeken

Lijkt het je leuk om onze gezel-
lige club van dienst te kunnen 
zijn stuur dan voor 15 mei 2018 
een email naar: maskeradehel-
mond@upcmail.nl

Vermeld in de email waar je ons 
eventueel mee zou kunnen hel-
pen en de volgende gegevens: 
Voornaam en achternaam, 
adres, postcode en woonplaats, 
e-mail, telefoonnummer

Begin juni 2018 nodigen we je dan 
eventueel uit voor een gesprek.

Groetjes namens de leden van 
Toneelgroep Maskerade.

Voor meer informatie over 
onze toneelclub zie de website 
www.maskeradehelmond.nl of 
op Facebook onder 
Toneelgroep Maskerade 
Helmond s

Helmond

Helmond

Nieuwe locatie voor Stichting Leergeld Helmond

Stichting Leergeld Helmond is 
onlangs verhuisd. De organi-
satie, die gezinnen bijstaat die 
het niet breed hebben, is voort-
aan gevestigd in Movado Leo-
nardus. In dit verzamelgebouw 
bundelen verschillende organi-
saties hun krachten. Op vrijdag 
6 april vond de officiële opening 
van het kantoor plaats. ‘Deze 
plek past perfect bij ons’, vertelt 
coördinator Anke Vlasblom. 

Stichting Leergeld Helmond (on-
derdeel van Stichting Leergeld 
Nederland) wil ervoor zorgen, 
dat álle kinderen uit Helmond 
mee kunnen doen. Ook die kin-
deren, die in armoede opgroeien. 
‘Het is niet voor iedereen vanzelf-
sprekend om sport- of muziekles 
te volgen, om een nieuwe fiets te 
kopen, een laptop aan te schaf-
fen of mee te gaan op schoolreis-
je’, vertelt Anke. ‘We willen voor-
komen dat kinderen, waarvan de 
ouders het niet breed hebben, 
niet mee kunnen doen.’ 

Werkomgeving
Toen de gelegenheid zich voor-
deed om in Movado Leonardus 
een kantoor te huren, was de 
keuze snel gemaakt. ‘De ruim-
te, waar we tot op heden zaten 

voldeed niet meer. De werkom-
geving was niet optimaal. Daar 
kwam bij, dat we voor Helmon-
ders moeilijk te vinden waren. 
Toen deze kans voorbijkwam, 
hebben we die met beide handen 
aangegrepen.’ 

Kinderen in beweging brengen
Volgen Anke past Stichting Leer-
geld Helmond prima binnen het 

concept van Movado Leonardus, 
waar ondernemers en organisa-
ties, die zich bezighouden met 
bewegen en gezondheid zich 
verenigen. ‘Wij hebben het al 
voor veel kinderen, waarvan de 
ouders het niet breed hebben 
mogelijk gemaakt om toch lid te 
worden van een sportclub. We 
hebben ze letterlijk en figuurlijk 
in beweging kunnen brengen 

door een financiële bijdrage. 

We werken hiervoor samen met 
partners als Stichting Jibb en 
Sportschool Maach. Prettig, dat 
we nu gewoon even bij elkaar 
kunnen binnenlopen.’
 
Meer weten?
Stichting Leergeld ondersteunt 
kinderen in de leeftijd van 0 

tot 18 jaar. Ze kunnen door een 
bijdrage van de stichting weer 
meedoen aan binnen- en bui-
tenschoolse activiteiten om zo 
hun sociale vaardigheden en 
kennis optimaal te ontwikkelen. 
Stichting Leergeld is geopend 
op maandag, woensdag en don-
derdag van 9.30 tot 11.30 uur en 
op de andere werkdagen  altijd 
bereikbaar via mailadres: info@
leergeld-helmond.nl. Zie ook de 
website: 
www.leergeld.nl/helmond s

WIN: een avondje ongeremd en keihard lachen

Theater van de Klucht brengt 
kluchten zoals ze horen te zijn: 
Reusachtige clichés en voor-
spelbaarheden zorgen voor de 
uitbundige vrolijkheid en licht-
zinnige charme. 

Ook ‘In de Vlaamsche Pot’, ge-
baseerd op de hilarische tv-hit 

tussen 1990-1994, zal zorgen 
voor een avondje ongeremd en 
keihard lachen. Net als in de tv-
serie speelt het verhaal zich af in 
restaurant 

In de Vlaamsche Pot, waar de 
verwikkelingen rond de hysteri-
sche eigenaar Karel, zijn partner 
en chef-kok Luciën, de op geld 
beluste Frits en zijn grote liefde 
Dirkje tot een kookpunt komen 

als een oude kennis van Luciën 
langskomt.

Wij mogen namens Theater 
Speelhuis 2x 2 kaarten verloten 
voor deze voorstelling!
Stuur een mailtje met daarin je 
motivatie en je naam en tele-
foonnummer naar: actie@de-
loop.eu om kans te maken.  De 
winnaars krijgen op woensdag  
18 april een bericht. s

Helmond
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Supersnel internet voor héél Helmond in 2021

Gemeente Helmond zorgt van medio 2018 tot 2021 voor een glasvezelnetwerk 
in héél Helmond. Dat betekent dat gemeente Helmond tussen 2018 en 2021 
in samenwerking met een commerciële partij een glasvezelnetwerk gaat 
aanleggen in de wijken waar nog geen glasvezel ligt, inclusief buitengebied. Ook 
gemeenschapsaccommodaties krijgen een glasvezelaansluiting en er komt gratis 
WIFI in de openbare ruimte. 

Glasvezel is de modernste, snelste en meest energiezuinige aansluiting voor 
internet, televisie, telefonie en overige digitale diensten. Gemeente Helmond 
ziet glasvezel als een nutsvoorziening zoals bijvoorbeeld riolering. Iedereen moet 
gebruik kunnen maken van snel internet en tegen betaalbare prijzen. Ook wil de 
gemeente dankzij het glasvezelnetwerk de hoge ambities waarmaken om een 
sociale, duurzaam gezonde, bereikbare en aantrekkelijke stad te zijn. Denk aan 
digitale zorg, onderwijs op afstand en digitalisering van de openbare ruimte. 

Meer informatie
Inwoners worden op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen. 
Voor meer informatie kijk op www.helmond.nl/glasvezel.

• 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

Compostmaand: gratis compost bij de 
Milieustraat

In april is het weer compostmaand. Dat betekent dat u deze hele maand gratis 
compost kunt ophalen bij de Milieustraat. Dat mag u zelf inladen, dus vergeet 
uw schop niet mee te nemen. U mag tot één volle aanhangwagen per keer 
meenemen. 

Compost is een bodemverbeteraar die de natuurlijke balans in de bodem herstelt. 
In Nederland zamelen we in totaal ongeveer 1,3 miljoen ton GFT-afval per jaar in. 
Dat verwerken we naar compost en zo besparen we afvalverwerkingskosten en 
het milieu. 

De Milieustraat bevindt zich op Gerstdijk 1 in Helmond. De openingstijden zijn op 
maandag tot en met vrijdag 13.00 – 17.00 uur, en op zaterdag 8.30 – 16.00 uur.

Aanvragen Koninklijke Onderscheiding (lintje) 
voor Koningsdag 2019 

Kent u stadgenoten die een lintje verdienen? Ieder jaar reikt de burgemeester 
volgens goede traditie een Koninklijke Onderscheiding uit aan inwoners die zich 
bijzonder hebben ingezet voor de Helmondse samenleving. De burgemeester 
van Helmond roept daarom iedereen op geschikte kandidaten voor Koningsdag 
2019 onder haar aandacht te brengen. Hieronder vindt u meer informatie over 
de criteria en de aanvraagprocedure.

Wie kunnen onderscheiden worden?
Voor een koninklijke onderscheiding komen inwoners in aanmerking die zich 
zeer geruime tijd vrijwillig bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de 
samenleving. Ook bestaat de mogelijkheid dat iemand vanuit de hoofdfunctie 
(werk) gedecoreerd wordt, dit enkel indien de bijzondere verdiensten 
buitengewoon zijn en betekenis hebben voor de samenleving en niet alleen uit 
hoofde van de betreffende organisatie of instelling.

Beoordeling
Bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor een koninklijke 
onderscheiding heeft het Kapittel voor de Civiele Orden een belangrijke 
adviestaak. Dit adviesorgaan toetst alle ingediende aanvragen.

Aanvraagprocedure
Bent u van oordeel dat er in uw omgeving iemand is, die in Helmond woont en 
die aan het bovenstaande voldoet, dan kunt u bij de burgemeester van Helmond 
een verzoek indienen om deze persoon voor te dragen voor een koninklijke 
onderscheiding. Zorgt u voor een goed onderbouwde brief, vergezeld van een 
voordrachtformulier en ondersteuningsbrieven. Via de site www.lintjes.nl
vindt u nadere informatie en is het voordrachtformulier te downloaden. 
U kunt het geheel vervolgens digitaal versturen aan BJO@helmond.nl. U kunt het 
decoratievoorstel ook per post versturen ter attentie van de burgemeester van 
Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond.

Een decoratievoorstel dient vóór 1 juli 2018 bij ons binnen te zijn.

Informatie
Meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt 
u inwinnen bij mevrouw I. van der Burgh of bij de heer J. Couwenberg via 
telefoonnummer 0492 - 58 71 40. Ook vindt u informatie op www.lintjes.nl.

Tussentijdse aanvragen
In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om door het jaar heen voor een 
verdienstelijke Helmondse inwoner een koninklijke onderscheiding aan te vragen. 
Dat verzoek richt u eveneens aan de burgemeester van Helmond. Houdt u hierbij 
rekening met een procedure van minimaal 5 maanden tot aan de beoogde 
uitreikingsdatum.

Enquête Voorjaarskermis

Heeft u vorige week de Voorjaarskermis in Helmond Centrum bezocht? De 
gemeente Helmond hoort graag wat u van dit evenement vindt!
Vul de enquête in op www.helmond.nl/vragenlijst. Onder iedere 10 ingevulde 
enquêtes wordt een cadeaubon ter waarde van 10 euro verloot.

Waar u ook woont, 
vul de enquête in op 

www.helmond.nl/vragenlijst
of scan de QR-code

Onder iedere 10 ingevulde 
enquêtes verloten wij één 

cadeaubon t.w.v. €10,- 
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Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Gehandicaptenparkeerplaatsen aan te brengen, ter hoogte van de volgende adressen:

Adriaen Brouwerstraat 26, Ameidewal 8, Anna van Eekerenstraat 8, Anna van Eekerenstraat 26,

Baroniehof 143, Bisschop Herincxstraat 19, Burg van Houtlaan 119, Deurneseweg 115, 

Erasmuslaan 15, Fagotstraat 18, Gooisehof 161, Harmoniestraat 13, Hindestraat 67, 

Hof Bruheze 332, Hoornstraat 35, Jan Stevensstraat 53, Kasteel Noord 30, Lonckeplantsoen 4, 

Mierlosweg 315, Montgomeryplein 21, Nachtegaallaan 131, Past. vd Venstraat 23, 

Prof. Schermerhornerlaan 17, Tulpstraat 10, Willem van der Zaenstraat 3.

Gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen, op de volgende adressen:

Abraham Bloemaertstraat 22, Burg van Houtlaan 8A, De Waart 34, De Waart 100, 

Dommelstraat 4, Ferdinand Bolstraat 35, Fluiterstraat, Griftstraat 97, Heistraat 156, 

Hof Bruheze 325, Korhoenderhof 8, Past. Verbraeckenstraat 14, Roerstraat 23.

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

op de www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen 

met Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492 587 605.

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 11 april 2018

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.

• 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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 17 april 2018 en 1 mei 
2018. Alle 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 - 58 75 75
 of via gemeente@helmond.nl.

Jeugdgemeenteraad 
12 april 2018

De jeugdgemeenteraad vergadert op donderdag 12 april om 19.00 uur in de 
raadzaal in Boscotondo. 

De jongeren hebben zelf 4 voorstellen aangedragen. Hierover gaan ze met 
elkaar in discussie. Als de voorstellen worden aangenomen, zullen ze worden 
aangeboden aan de gemeenteraad. De vergadering is openbaar, iedereen is van 
harte welkom.

De jeugdraad bestaat uit 36 jongeren van de Helmondse middelbare scholen. 
Ze hebben een eigen jeugdburgemeester gekozen, Pauline Ackermans. Die is 
voorzitter van de vergaderingen en ambassadeur van de jeugdraad.

Op de agenda van 12 april staan de volgende onderwerpen:

1. Voorstel fractie Jong Actief over Verkeersveiligheid rond middelbare scholen in 
 Helmond   
2. Voorstel fractie SPVGDO over lachgas en sishagebruik onder jongeren in 
 Helmond
3. Voorstel fractie Partij voor de Jeugd over Winterfestijn
4. Voorstel fractie GroenAktief over excursie Jeugdraad

Bekendmakingen

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag 
(provincie Noord-Brabant) 

Projectlocatie:       Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Helmondsingel 221 29-03-2018 recyclen metaal (OBM) OLO 3574715

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de aanvraag. Voor de volledige publicatie van 

de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u kijken op 

http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.aspx 

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

Stiphout Zuid, kavel 8 29-03-2018 oprichten woning OLO 3576535

Tulpstraat 31 02-04-2018 vergroten woning OLO 3550645

Lieshoutseweg 63 02-04-2018 vervangen kap OLO 3567005

Cacaokade 1 03-04-2018 plaatsen ondergrondse glascontainer OLO 3581497

Automotive Campus,  30-03-2018 oprichten bedrijfsruimte OLO 3565355

sectie T, nr. 7541 

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:       Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Helsperdonk 4 29-03-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3516375

Wethouder van  30-03-2018 plaatsen scootmobielstalling OLO 3384795

Deutekomplein 1 

Spagetstraat 11 03-04-2018 plaatsen terrasoverkapping OLO 3491971

Mierloseweg 191 04-04-2018 plaatsen overkapping OLO 3474395

Molenstraat 148 05-04-2018 plaatsen zonnepanelen OLO 3511089

Stapelovenweg 2 05-04-2018 verbouwen pand OLO 3543489

Graandijk 5 05-04-2018 oprichten opslagloods OLO 3453809

Dierdonklaan 80 05-04-2018 oprichten garage-berging OLO 3558495

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Tulpstraat 31 04-04-2018  vergroten woning OLO 3550645

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist. 

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

Vechtstraat 25 08-02-2018 maken uitweg en strijdig gebruik  2018-X0132

  in verband met kamerbewoning 

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 vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Jansen Huybregts OR BV  Baroniehof 167  Het oprichten van een bedrijf voor 

  onderhoud en renovatiewerkzaamheden

MTA B.V. Maisdijk ong. Het oprichten van een inrichting voor inkoop, 

  logistiek en ontwikkeling van machines.

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

Centrum 27-03-2018  Nightrun Helmond (19 mei 2018) 2017-04598

Centrum 05-04-2018  Helmond LIVE (10, 12, 19 en 26 mei 2018) 2017-04664

Automotive Campus  05-04-2018  54e ELE Rally (1 juni 2018) 2018-00074

Helmond 

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

Markt 01-04-2018     Custom Car Meeting (19 augustus 2018) 2018-01291
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SHOP OOK ONLINE 24/7!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

STYLETREND CASUAL

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 140 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • GRATIS PARKEREN • DORPSSTRAAT 161B  MIERLO
SHOP OOK ONLINE 24/7!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

 
GERRY WEBER WEEKEND

MAAK MET UW GERRY WEBER-AANKOOP KANS OP ÉÉN VAN DE TWEE MODECHEQUES T.W.V. €100,-.  SHOPT U 
VOOR MINIMAAL €100,- AAN GERRY WEBER? DAN ONTVANGT U DIT WEEKEND EEN STIJLVOLLE GIVE AWAY. 

VRIJDAG 13 APRIL & ZATERDAG 14 APRIL

Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893

info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond

Maandag 16 april
Helmond west: West

Dinsdag 17 april
Rondom ziekenhuis

Woensdag 18 april
Brandevoort - Oost

Donderdag 19 april
Helmond west: Oost + 

Brandevoort - Veste

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.

Voorbeschouwing Helmond Sport - N.E.C.

Aanstaande vrijdag, 13 april, staat 
voor Helmond Sport de thuiswedstrijd 
tegen N.E.C. op het programma. Hel-
mond Sport gaat om 20.00 uur in het 
eigen Lavans Stadion op jacht naar een 
stunt. 

Kampioenskandidaat
N.E.C. is nog volop in de race om het 
kampioenschap. De Nijmegenaren zul-
len dan ook absoluut geen punten wil-
len laten liggen in Helmond. 

Aan de ploeg van Roy Hendriksen de 
taak om daar een stokje voor te steken. 

Lastige fase
Na uitstekende prestaties in de maand 
maart, heeft Helmond Sport de juiste 
vorm in april nog niet te pakken. De 
laatste vier wedstrijden werden allemaal 
verloren. Daarmee is de kans op de Ju-
piler Play-Offs definitief verkeken. Met 
nog drie wedstrijden wil Helmond Sport 
nu het seizoen op een positieve manier 
afsluiten. Te beginnen aanstaande vrij-
dag.

Historie tegen N.E.C.
Helmond Sport en N.E.C. zijn elkaar in 

de laatste tien jaar slechts één keer eer-
der tegen gekomen in het Lavans Sta-
dion. Destijds eindigde de wedstrijd in 
een 1-4 nederlaag. Eerder dit seizoen zat 
Helmond Sport de Nijmegenaren wel 
dwars. In het Gofferstadion werd met 
1-1 gelijkgespeeld.

Ben jij erbij?
Wil je Helmond Sport in het Lavans Sta-
dion aanmoedigen tegen N.E.C.? Ga dan 
naar www.helmondsport.nl/tickets en 

bestel daar eenvoudig je tickets vanuit 
huis. Kaarten zijn al verkrijgbaar vanaf € 
10,- (volwassenen vak O of P). s

Helmond

Helmond

Maatschappelijke Stage Jan van Brabant Gasthuisstraat
een groot succes!

3 Woensdagen hebben leerlingen van 
de middelbare school Jan van Brabant 
Gasthuisstraat hun Maatschappelijke 
Stage gelopen bij diverse maatschappe-
lijke organisaties in Helmond. De Gast-
huisstraat is een kleinschalige Openbare 
school voor nieuwkomers: leerlingen 
van diverse culturen, achtergronden en 
niveaus.

De leerlingen hebben 3 dagen stagegelo-
pen bij verschillende organisaties zoals De 
Stadstuin, het Rode Kruis, het onlangs ge-
opende HomeComputerMuseum, kinder-
boerderij De Veldhoeve, het Dierenasiel, 
de Ruilwinkel van Humanitas, Speeltuin 

Helmond West, Wijkhuis de Geseldonk 
en Savant locatie Alphonsus. 
Leerlingen hebben geholpen met de in-
richting van het museum, de dierenver-
zorging en het winkeltje van de kinder-
boerderij en onderhoud van speeltoestel-
len in de speeltuin. 

Heel afwisselende taken waar de ‘Repor-
ters’ (andere leerlingen uit de klas die een 
verslag maakten over alle stageplaatsen), 
een mooie presentatie van konden ma-
ken.

In het verslag stond bijvoorbeeld over het 
werk bij het Rode Kruis: “dat daar ouderen 
worden verzorgd en dat de leerlingen kof-
fie, thee en eten aan ze geven. Als iemand 
niet kan lopen dan gaat een van twee die-

gene helpen en ze kunnen ook rustig bij de 
mensen zitten. De mensen zijn ook al op 
leeftijd en kunnen de stagiaires niet altijd 
verstaan”.
 
Dit eerlijke verslag laat direct zien waar 
soms tegenaan gelopen wordt en wat 
leerpunten uit de stage kunnen zijn. De 
Maatschappelijke Stage draagt op veel 
meer punten bij aan het leerproces van de 
leerlingen. Hoe is het om vrijwilligerswerk 
te doen en om een eerste werkervaring op 
te doen. Ze leren bij een organisatie goed 
te communiceren. 

Hoe spreek je een leidinggevende aan en 
hoe ga je om met collega’s? Daarnaast is 
het belangrijk dat ze zich aan afspraken 
houden zoals op tijd komen en niet met 

de telefoon bezig zijn. Het nemen van ini-
tiatief, zoals werk ‘zien’ en gezellig kletsen 
is ook een mooie uitdaging voor de an-
derstalige leerlingen. 

Door Maatschappelijke Stage te lopen 
krijgen de leerlingen een mooie indruk 
van de Helmondse organisaties en van 
vrijwilligerswerk. Ze leren alvast hoe het 
later in zijn werk gaat in een werkomge-
ving. s
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Plameco Vakbedrijf Van Osch Kruiseind 16c | 5421 ND Gemert 
T 0492-368100 | www.plamecogemert.nl | E info@plamecogemert.nl

BEZOEK ONZE SHOWROOM 
OP DONDERDAG, 
VRIJDAG OF ZATERDAG 
OF OP AFSPRAAK
BEL 0492-368100 

PLAFOND IN 1 DAG

EEN PRAKTISCH 
PLAFOND

MOOI & ONDERHOUDS-
VRIENDELIJK!

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

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl KL
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KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 22 APRIL 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

_
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NOMAD SINCE 1978

# O R I G I N A L A D V E N T U R E S

EAGLE
 BACKPACK

BLAZER
 SLEEPING BAG

139.99

CLAY
 DAYPACK

18 L. 89.99

BIJ AANKOOP VAN EEN 
NOMAD ARTIKEL GRATIS 

NOMAD ORIGINALS
T-SHIRT OF CAP

40 L. 159.99 

55 L. 179.99

NightRun en festival Helmond Live 
laten samen het centrum bruisen 

Het centrum van Helmond 
loopt op zaterdag 19 mei over 
van energie. De straten worden 
‘s avonds leeggeruimd voor het 
populaire hardloopevenement 
NightRun én Helmond Live, 
een festival met live muziek. 
Het is voor het derde jaar op 
rij dat hartje Helmond in het 
teken staat van de NightRun. 
De Helmondse Atletiek Club 
(HAC) organiseert de hardloop-
wedstrijd-na-zonsondergang  
samen met JIBB.

Lopers kunnen kiezen uit één, 
twee of drie rondes van vijf ki-
lometer. Daarnaast kunnen be-

drijven zich als team inschrijven 
voor de NightRun Bedrijvenloop. 
Zij maken kans op een speciale 
prijs voor het sportiefste bedrijf 
van de regio.
De NightRun is voor iedereen die 
hardloopt. Of je nou een snelle 
tijd neer wil zetten of vooral wil 
genieten van  lopen in de sche-
mering en de sfeer. De start is om 
21.00 uur op het Havenplein. Een 
uur eerder (als het nog licht is) is 
er voor de jeugd tot dertien jaar 
de LightRun van 1 of 2 kilometer. 
Voor hen is er van tevoren een 
warming up  door Unity Eight.

Helmond Live
De NightRun en het nieuwe fes-
tival ‘Helmond Live’ van horeca-
ondernemers Geert Blenckers en 

Jeroen van  Schijndel hebben dit 
jaar de krachten gebundeld.  Zij 
zorgen voor live muziek vanaf  
vijf podia op het  Havenplein, 
Steenweg en Kasteellaan en ook 
vanaf Lokaal 42 aan de Markt 
worden de deelnemers muzikaal  
aangemoedigd. Ook doet voor 
het derde jaar winkeliersvereni-
ging Heistraat mee, zij zorgen 
voor een drankpost voor de lo-
pers en een sambaband.  
De route loopt dit jaar wederom 
van het Havenplein over de Tra-
verse, Molenstraat, Pastoor van 
Leeuwenstraat, Heistraat en via 
de Markt, Veestraat en Kasteel 
weer terug naar het Havenplein.

Inschrijven
De inschrijvingen voor de Night-
Run zijn inmiddels geopend via 
www.hac-helmond.nl. 
Deelname kost 10 euro voor 
de NightRun en 3 euro voor de 
LightRun. Je kunt jezelf indivi-
dueel opgeven, maar ook als 
team. Bijvoorbeeld  samen met 
voetbalmaatjes,  hockeyteam of 
kookclub. 
Voor de jeugd ligt er bij de finish 
een medaille en een presentje 
klaar. De basisschool met de 
meeste deelnemers krijgt bo-
vendien de prijs van sportiefste 
school van Helmond uitgereikt.
 
Meer info:
www.hac-helmond.nl/nightrun 
Bedrijven kijken op: www.hac- 
helmond.nl/bedrijvenloop s

Centrum

Op zaterdag 19 mei worden de straten ‘s avonds leeggeruimd voor het 
populaire hardloopevenement NightRun én Helmond Live.

WVV Old Stars Helmond

Ongeveer twee jaar geleden 
kwam er een uitnodiging van 
Jibb aan mensen van 60+ om 
deel te nemen aan een nieuwe 
sport genaamd wandelvoetbal. 
Enkele 60 plussers kwamen op-
dagen . 

Dit groepje is inmiddels uitge-
groeid tot een club van ongeveer 
20 mensen , die wekelijks te gast 
zijn op de accommodatie van  
HVV  op Houtsdonk om de wan-
delvoetbalsport te beoefenen. 
Belangrijkste regel bij deze sport 
is wel dat er niet mag worden 
hard gelopen. Dus voortbewe-
gen met een voet aan de grond. 
Onlangs hebben wij besloten om 
ons in te schrijven bij KvK en als 

zelfstandige vereniging verder te 
gaan. Vorig jaar hebben wij aan 
twee toernooien deelgenomen. 
Daarom vonden wij het tijd om 
zelf een toernooi te organiseren. 
Met medewerking van diverse 
sponsoren zijn wij er in geslaagd 
om op 25 april een eigen toernooi 
te organiseren.  Hiervoor hebben 
wij 16 teams uitgenodigd , die elk 
met zo’n 10 spelers komen.  Deze 
komen uit Oost Brabant maar 
ook uit Nijmegen en Waalwijk. 
De ontvangst van onze gasten is 
om 10.00 uur en de aanvang van 
de wedstrijden is om elf uur. Om 
12.30 uur hebben we een pauze 
en einde toernooi met prijsuitrei-
king is om 16.00 uur. U bent van 
harte welkom op deze dag en 
kunt u kennis maken met onze 
sport. Nieuwe leden zijn altijd 
welkom. s

Helmond

Oog in oog met een cobra 
in Helmond

Na een reeks uitverkochte op-
tredens in 2017 komt De Grote 
Reptielenshow in juni naar Hel-
mond. Tijdens het educatieve 
programma De Grote Reptie-

lenshow nemen reptielenexpert 
Romilly van den Bergh, assi-
stent van tv-bioloog Freek Vonk 
en ecoloog Sterrin Smalbrugge 
de bezoekers mee in de bijzon-
dere wereld van de reptielen. 

Sterrin Smalbrugge heeft na 

Suytkade haar deelname aan RTL Late 
Night, het jeugdprogramma De 
Buitendienst en haar interview in 
Chantal Janzen's &C, haar naam 
definitief gevestigd.

Van een kleine hagedis tot een 
levensechte cobra, ze vertellen er 

alles over, ondersteund met film- 
en videomateriaal. Tijdens de 
show komen bezoekers live oog 
in oog te staan met minimaal 4 
tot 5 fenomenale reptielen zoals 
de (konings)cobra, Madagaskar 
boa, Afrikaanse dwergkrokodil 
en de blauwtonghagedis. Leuk, 

spannend, interactief en leer-
zaam voor kinderen en ouders/
verzorgers, opa's en oma's. Ge-
schikt voor alle leeftijden dus!

De Grote Reptielenshow vindt 
plaats op zondag 17 juni om 16.00 
uur in De Cacaofabriek. s

www.helmondnu.nl
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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!’
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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

Als u kiest voor kwaliteit

Heerlijk lente weer, tijd 
vur de weekmarkt!

Ons 

vertelt…

Wa hebben we toch lekker weer 
deze week. Weg mee die Siberische 
kouw en welkom lente!
Bende gullie ook zo dol op de markt? 
Ik ben er gek op. Daar kunde men 
vaak vinden, vooral als het mooi 
weer is.
In de winter sjees ik altijd naar men 
vaste stekkies en zie da ik naar huis 
kom.
Maar net zoals afgelopen week, 
neem ik alle tijd om op men gemaks-
ke over heel de mert te struinen, 
want wat hebben wij in Helmond 
toch een kei skone weekmarkt op 
zaterdag, dat mag wel eens gezee 
worden.

Dun irste keer da ik hier naar de 
mert ging keek ik men ogen uit da 
had ik niet verwacht,
echt van alles is er te vinden op deze 
mooie markt van groente tot vis, 
kleding, kaas ,noten en nog veul 
meer. Zelfs menne vaste kaasboer 
VOS die ook in Tilburg stond is ge-
woon hier te vinden, daar haal ik al 
wel 30 jaar menne kaas.
In de jaren dat ik hier woon (17 jaar) 
heb ik hier inmiddels wel men vaste 
markt plekskes gevonden.
Een paar kramen mee leuke kleding 
loop ik altijd ff binnen, bietje buur-

ten ,da vin ik zo leuk aan de mert het 
buurten met de kooplui.

Verse groenten mee vur de komende 
week en vers fruit.
Dan kom ik altijd bij visboer Roel Vis 
uit Scheveningen daar vin ik altijd 
wel wat lekkers wa we da weekend 
kunnen eten.
Dan wip ik ff langs de bloemen 
kraam van Magendans uit Eindho-
ven…alhoewel efkus… da lukt mistal 
niet das zon ouwwoer dieje meens. 
Al heb ik me veurgenomen gin bloe-
men te kopen dan nog beland ik bij 
zijn kraam en neem toch bloemen 
mee, soms neem ik wel eens een 
boeket mee vur kado, maar die zijn 
daar zo skon da ze mistal dan toch 
in men eigen vaas belanden :-)
Op naar de volgende kraam. 
De sokkenboer uit Helmond voor 
een panty en dan eindelijk eindig ik 
op het terras.
Ik zit nooit op een vast terras op da 
gebied ben ik dan weer een zwerver.
Een lekker bakske thee of bij echt 
warm weer een colaatje light en na-
tuurlijk mensen kijken.
Wa buurten met mensen die ge kent.
Ik hou toch zo van de markt , ik heb 
al heel wa markten gehad maar die 
van Helmond mag er zeker wezen, 
en zo lekker dichtbij,waarom dan 
ver gaan zuuken.
Ik ken het iedereen aanraden, een 
heerlijk zaterdagmiddag uitje.
Witte een zaterdag nie wa ge moet 
doen...ga ins een keerke naar de 
weekmarkt, zo leuk !

Hedde gullie trouwens ook da groot 
gouden beeld gezien vur het kas-
teel??
Vanaf de Traverse kunde hem zo 
zien staan "dun gouden ploeger." 
Hij staat er in het kader van de na-
tionale museumweek die nog t/m 
zondag duurt. Het is een replica 
van het  bronzen beeldje dat in het 
museum Helmond te zien is Ontdek 
samen ons echte goud, is het thema 
van deze week. alle museas laten 
hun pronkstukken zien. 

Tot volgende week

Helmond International Tournament 
voor de 24e keer gehouden! 

Voor de vierentwintigste keer 
wordt in het weekend van 14 
en 15 april het Helmond Inter-
national Tournament (HIT) 
gehouden. Ruim achtentachtig 
kanopoloteams uit zes Euro-
pese landen (o.a. België, Ne-
derland, Duitsland en Groot-
Brittannië) zijn dan te gast bij 
de Helmondse kanovereniging 
de Helmvaarders. De wedstrij-
den worden gehouden bij de ac-
commodatie van de club aan de 
Zuid Willemsvaart.

Meer dan vijfhonderd kanopo-
loërs zijn vanaf komende zater-
dagochtend actief op een van 
de negen speelvelden. Volgens 
toernooidirecteur Joris Heesak-
kers valt er veel spektakel te 
aanschouwen. “Kanopolo is een 

snelle en harde sport. Erg spor-
tief, maar het kan er stevig aan 
toe gaan.” Bij het kanopolo spe-
len teams van vijf spelers tegen 
elkaar. De sport is enigszins te 
vergelijken met waterpolo. Al-
leen liggen de doelen hier niet 
op het water, maar hangen ze op 
twee meter hoogte. Verder zitten 
de spelers in kunststof kanobo-
ten. De bal wordt met de handen 
gegooid, met de peddel als hand-
zaam hulpmiddel.

Het toernooi wordt gespeeld in 
een aantal prestatieklassen. Het 
team van Odysseus, de huidige 
Nederlands kampioen uit Alk-
maar, verdedigt de titel in de 
hoogste klasse. 
Dit jaar speelt HWC De Helm-
vaarders zelf mee met maar liefst 
3 jeugdteams. De sport zit in Hel-
mond echt in de lift. Daarnaast 
spelen de Helmvaarders nog 

mee met 2 teams in de 3e en 4e 
divisie.

In totaal worden er, verspreid 
over twee dagen, meer dan 300 
wedstrijden gespeeld. Zaterdag 
en zondag beginnen de wedstrij-
den om acht uur ’s ochtends. Op 
zondag staat de finale voor 15.30 
uur op het programma. Aan-
sluitend vindt de prijsuitreiking 
plaats.
Publiek kan de wedstrijden op 
beide dagen gratis bekijken. De 
speelvelden liggen aan de Ka-
naaldijk Zuid Oost, net voorbij 
sluis acht in de richting van As-
ten. 

Het Helmond International 
Tournament wordt mogelijk 
gemaakt door zo'n 40 vrijwilli-
gers van de vereniging HWC de 
Helmvaarders en de support van 
gemeente Helmond. s

Helmond

In het weekend van 14 en 15 april is het weer tijd voor Helmond International Tournament bij 
HWC de Helmvaarders.

Confetti meets Confetti

De Fonkel presenteert: Confetti 
meets Confetti op zaterdag 14 
april 2018 vanaf 20:00 uur.

Derde uitwisseling van drie koren 
Close Harmony Group Confetti 

uit Venray, koor Confetti-Mar-
canto uit Elshout en het vrou-
wenkoor Confetti uit Stiphout 
met als special guest Senna Wil-
lems bekend van the Voice Kids.
Entreekaartje: € 7,50,- p.p inc. 
een consumptie.
De kaartjes zijn te koop door het 
gevraagde bedrag over te ma-

ken naar: NL52RABO0123808367 
t.n.v. Mevr. A.A.O.M van Paridon 
onder vermelding van voor- en 
achternaam en het aantal kaart-
jes. Kaartverkoop is tevens mo-
gelijk op de avond zelf !

Wij hopen u allen te zien op za-
terdag 14 april! s

Centrum
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1 + 1 
GRATIS

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

Zaterdag 14 April & Zondag 15 April
I.s.m. Orchideeën vereniging Z.O. Brabant

Zij verpotten gratis uw Orchideeën!

Tulpen

Tuin Rozen
Bij De Biezen kan je kiezen!
Nu alle maten & soorten

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 11 t/m 17 April 2018

Vlinder Orchidee
Met 2 bloemtakken
Div. kleuren
in 12 cm pot

Van €8,99

Vlinder Orchidee

nu

€6,99

Met 3 bloemtakken
Div. kleuren
in 12 cm pot

Van €11,99

Vlinder Orchidee
Met 4 bloemtakken
Div. kleuren
in 12 cm pot

Van €14,99

Calibrachoa “Million bells”
In div.kleuren verkrijgbaar
ø20cm in 12 cm pot

€1,99 per stuk

10 stelen per bos

€3,99 per bos

1 + 1 
GRATIS

Senecio “Senetti”
Met zijn fris gekleurde bloemen 
een sierraad voor ieder balkon of 
terras!

Van €5,99

nu

€3,99

nu

€5,99
nu

€7,99

Inloopspreekuur
Orchideeëndokter

25%
Feestkorting

 Mandeville 
“Sundaville”

nu

€8,99

Verkrijgbaar in div. kleuren
80 cm hoog in 19 cm pot

Van €15,99

Sinds een jaar kunnen werkzoe-
kenden terecht bij Werken aan 
Werk van FNV en CNV. Deskun-
dige trajectadviseurs begelei-
den hen in hun zoektocht naar 
een nieuwe baan. De mogelijk-
heid om allerlei workshops te 
kunnen volgen is onderdeel van 
de dienstverlening. Al bijna 900 
werkzoekenden hebben de weg 
naar Werken aan Werk weten 
te vinden. Linda Stoffels (37) uit 
Veldhoven is een van hen. 

Eind vorig jaar raakte Linda Stof-
fels (37) haar baan als admini-
stratief medewerkster kwijt. ‘Ik 
vond het een mooi moment om 
iets anders te gaan doen en ik 
heb genoeg zelfvertrouwen om 
te denken dat ik wel weer ergens 
aan de slag kom.’ Dat neemt niet 
weg dat ze dankbaar gebruikt 
maakte van de ondersteuning 
die FNV Werken aan Werk haar 
bood. ‘Na dertien jaar moest ik 
opeens weer de arbeidsmarkt op. 
Dat roept allerlei vragen op. Het 
is fijn dat je dan bij een trajectad-
viseur terecht kan die echt met 
je meedenkt.’ Na een aantal ge-
sprekken met haar adviseur wist 
ze welke kant ze op wilde. ‘Ik zat 
al jaren in de zakelijke dienstver-
lening. Daar was ik eigenlijk wel 
op uitgekeken. Daarom wilde 
ik weleens wat anders.’ Stoffels 

liet er geen gras over groeien om 
haar doel te bereiken. Zo volgde 
ze verschillende workshops, on-
der andere om te leren netwer-
ken. ‘Dat was voor mij hartstikke 
nuttig. Ik kreeg daar echt energie 
van.’ Na een paar sollicitaties 
was het al raak. Nog voordat ze 
een beroep moest doen op de 
WW kon ze aan de slag bij de 
Openbare Bibliotheek 
in Veldhoven. ‘Ik 
heb door dit traject 
zo veel opgesto-
ken, dat heeft me 
enorm geholpen 
bij het vinden van 
deze baan.’

Informatiebijeenkomst 
FNV/CNV Werken aan Werk 
houdt dinsdag 17 april 2018 om 
19.30 uur een informatiebijeen-
komst in Wijkhuis De Fonkel, 
Prins Karelstraat 131, Helmond. 
Trajectadviseurs vertellen alles 
over de  ondersteuning bij het 
zoeken van nieuw werk. Je hoeft 
geen lid van de bond te zijn! De 

enige voorwaarde is dat 
je met ontslag wordt 

bedreigd of dat je 
niet langer dan zes 
maanden werkloos 
bent. s

Werken aan Werk van 
FNV en CNV begeleidt werkzoekenden

Helmond

Wijksportdag Brandevoort 

Na meerdere succesvolle edities 
vindt ook dit jaar op Hemel-
vaartsdag, 10 mei, de Wijksport-
dag Brandevoort plaats. 

Dit is een sportief maar vooral 
gezellig evenement, waaraan 
teams van minimaal 10 en maxi-
maal 15 personen mee kunnen 
doen. Je kunt je inschrijven als 
familie, als vriendengroep of als 
collega’s kortom: alles is goed.

De locatie is Sportpark Brande-
voort, en we beginnen om 10 uur. 
Afsluiting ongeveer 19.00 uur.

De organisatie is in handen van 
de Stichting Sport en Bewegen in 

Brandevoort, de beheerder van 
het sportpark.

We vragen een bescheiden bij-
drage van ca. € 10 per deelnemer, 
maar daarvoor krijgt iedereen 
dan een lunch én een barbecue 
aangeboden. Tevens dient deze 
inschrijving om de kosten van 
het huren van de spellen te be-
talen. Aan de bar in de altijd al 
gezellige kantine kun je zelf je 
drankjes bestellen.

Inschrijven kan tot uiterlijk 30 
april bij Jaap Taal via inschrijvin 
gen@sportparkbrandevoort.nl. 
Ook zoeken we nog enkele vrij-
willigers om mee te helpen bij 
het uitzetten en opruimen van de 
spellen, en voor de begeleiding 
ervan tijdens de dag." s

Brandevoort

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Bel 0800 - 0200 159
en maak een afspraak
met één van onze
audiciens bij u
in de buurt.

Is uw gehoor
al lenteklaar?

Maak kans op één van de
tien elektrische fietsen!
Zo werkt het:
1. Bel vóór 30 april 0800 - 0200 159 en maak een afspraak.
2. Lever deze bon in op de dag van uw afspraak.

Naam: .....................................................................................................

E-mailadres: ......................................................................................................

Betreft: Algemene ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging de Vaart

Aan ALLE huurders van woCom in de gemeente Helmond, leden Raad van 
Toezicht / RvC, directie en medewerkers van woCom.

Langs deze weg nodigen wĳ  u graag uit voor onze Algemene Ledenvergadering 
en Jaarvergadering op woensdag 18 april 2018. 
Deze vergadering zal worden gehouden in Wĳ khuis Westwĳ zer, 
Cortenbachstraat 70 in Helmond West.

De aanvangstĳ d is 19.30 uur

De agenda is als volgt:
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststellen notulen Jaarvergadering 2017
4. Bespreken Jaarverslag 2017 van HBV de Vaart incl. 
 Bewonerscommissies 
5. Financiën 2017, verslag van de kascommissie.
 Samenstellen kascommissieleden 2018
6. Verkiezing bestuursleden: geen vacatures / aanmeldingen uit 
 bewonerscie’s
7. Woonbond informatie.
8. Thema “Betaalbaarheid” door Wouter Bollen Woonbond
9. Rondvraag
10. Sluiting en hierna een drankje met een hapje

Wilt u van tevoren informatie ontvangen, zoals bĳ v. de notulen van de 
Jaarvergadering 2017 of het Jaarverslag 2017, dan kunt u dit via e-mail 
kenbaar maken aan de secretaris:  secretaris@hbv-devaart.nl 
Ook kunt u genoemde stukken vinden op de website van HBV de Vaart: 
www.hbv-devaart.nl 

Met vriendelĳ ke groet,
Bestuur HBV de Vaart
Namens deze voorzitter Berry Smits

Toon uw betrokkenheid met de huurdersbelangen en ben aanwezig!!!!!!

Huurdersbelangenvereniging
‘’De Vaart’’

Externe participatie / woCom Helmond

UITNODIGING
Jaarvergadering 2018

Inwoners van Zuidoost Brabant 
zijn erg blij met Ceulen Huidkli-
niek. Omgekeerd zijn derma-
toloog  dr. Roeland Ceulen en 
zijn team óók heel blij met hun 
cliënten. “We hebben een fijne 
band met de mensen uit de re-
gio. Velen hebben al ervaren dat 
je bij ons snel en patiëntvrien-
delijk geholpen wordt aan spat-
aders, huidkanker, aambeien,  
wratten, moedervlekken of  
acne.”

Ceulen hoeft niet lang na te 
denken over de vraag wát pa-
tiënten het prettigst vinden. Hij 
krijgt dat namelijk veelvuldig te 
horen. “Aandacht en snelheid! 
Het eerste consult omvat bij ons 
tevens de onderzoeken en het 
maken van een behandelplan. 
Daarna kan al binnen één week 
de behandeling plaatsvinden. 

Dat is veel sneller dan mensen 
gewend zijn. En dan de aan-
dacht. Cliënten zeggen vaak: 
“Jullie luisteren tenminste naar 
me”. Dat doen wij heel bewust. 

We behandelen niet de moeder-
vlek, we behandelen een mens 
met een verhaal.”

Huisartsen verwijzen volop
Huisartsen verwijzen volop 
naar de zelfstandige polikliniek. 
Ceulen Huidkliniek focust zich 
op verzekerde huidzorg. “Tot 
mijn aangename verrassing, 
verwijzen steeds meer huis-
artsen patiënten met huidpro-
blemen naar ons door”, vertelt  
Ceulen. “Daardoor groeien 
wij nog steeds in het segment 
van de verzekerde zorg. Ik ben 
er trots op dat we zo veel ver-
trouwen krijgen. Dat blijven we 
waarmaken ook!”

Compleet pakket huidzorg
Ceulen: “We bieden hier com-
plete huidzorg, van heel laag-
drempelig tot heel specialis-
tisch. 

Persoonlijk en flexibel”. Ceulen 
weet waarover hij praat: hij zit 
al bijna vijftien jaar in het vak. 
Hij werkte als dermatoloog-fle-
boloog in het Albert Schweitzer 
ziekenhuis in Dordrecht en het 
Maastricht Universitair Me-
disch Centrum. Zijn kennis en 
ervaring zijn gegarandeerd. “Als 
Ceulen Huidkliniek willen we 
nog een schep bóvenop de ser-
vice doen die ik voorheen in zie-
kenhuizen bood. Een persoon-
lijke ontvangst, prettige onder-
zoeks- en behandelruimten, 

hypermoderne materialen, een 
echt luisterend oor van iedereen 
die bij ons werkt en veel flexi-
biliteit in de agenda. Mensen 
worden persoonlijk begeleid en 
krijgen de volledige aandacht. 
Onze cliënten kunnen boven-
dien gratis parkeren.”

Cosmetische Dermatologie 
Ceulen Huidkliniek biedt ook 
cosmetische dermatologie aan. 
Ceulen: Onze cosmetische tak 
focust zich sterk op het gebied 
van botox en fillers, ooglidcor-
rectie, lasertherapie en niet ope-
ratieve huidverjonging/-verbe-
tering, zoals peelings. De der-
matologen van Ceulen Huidkli-
niek zijn gespecialiseerd in het 
‘lezen’ van uw huid. 
Ceulen zegt: “Je bent zo mooi 
als je je voelt. Is er iets aan je li-
chaam of gezicht waaraan je jij 
stoort? Dan is dat dus belang-
rijk voor je. Onze deskundige 
en ervaren dermatologen staan 
van consult tot en met nazorg 
voor je klaar.”

Altijd vergoed na verwijzing 
van de huisarts
Ceulen Huidkliniek heeft geen 
wachtlijsten. Ceulen Huidkli-
niek heeft met alle zorgverzeke-
raars in Nederland afspraken 
gemaakt. Alle behandelingen 

worden dan ook vergoed vanuit 
de basisverzekering na verwij-
zing door de huisarts. Dit geldt 
niet voor medisch niet noodza-
kelijke behandelingen. s

Ceulen Huidkliniek
Stationsstraat 1
5701 MK Helmond
0492 792939
www.ceulenhuidkliniek.nl

Ceulen Huidkliniek: een begrip in de regio!
Helmond

(Foto: Roeland Ceulen)

Advertorial
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0492-382120
info@fysiokempsrijf.nl
www.fysiokempsrijf.nl

085-7821616
info@jvdi.nl
www.fysioclub.nl/jvdi 

Kromme Steenweg 25, 5707 CA  Helmond

Ook in Helmond dichtbij 

Onze therapiesoorten

Manuele therapie 

Kinderfysiotherapie 

Geriatrische fysiotherapie

Craniomandibulaire fysiotherapie 

Oefentherapie cesar

Bekken fysiotherapie 

Handtherapie 

Sportfysiotherapie 

Orthopedische revalidatie 

Small group training

Jou bewegen, 
jou in beweging houden. 
Daar doen we alles voor. 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

 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 

Beeldhouwers uit de regio 
delen hun proces
Beeldhouwers uit de regio delen hun 
proces waarin het verwijderen, weghak-
ken, snijden en vegen letterlijk tot kunst 
is verheven. Van 25 maart t/m 13 mei zal 
De Cacaofabriek in het teken staan van 
gummen. Gummen, gommen, wissers. 
De objecten zelf, maar ook de symboli-
sche betekenis die samenhangt met de 
handeling van het wegvagen. Als goed-
maker van fouten. Als het scheppen van 
een nieuwe kans. 

'Open' atelier in het 
brugwachtershuisje 
Het brugwachtershuisje zal in deze peri-
ode fungeren als atelier voor de discipline 
waarin het verwijderen, weghakken, snij-
den en vegen letterlijk tot kunst is verhe-
ven: beeldhouwen. Gedurende 7 weken 
kijken we mee over de schouder van een 
beeldhouwer uit de regio. De beschouwer 
ervaart dat er een nieuwe vorm ontstaat 
door materiaal weg te halen. Of zoals 
Michelangelo zei: "I work to liberate the 
forms imprisoned in the marble.”

Na afloop van deze werkperiode zullen de 
beeldhouwwerken gepresenteerd worden 
in De Cacaofabriek.

Deelnemende beeldhouwers 
Op onderstaande dagen van 13:00 tot 17:00 
kun je de volgende beeldhouwers in actie 
zien en ontmoeten in het brugwachters-

huisje:
zondag: André van Veghel
maandag: Jan van de Pol
dinsdag: Marie Verhoeven
woensdag: Olaf Sijmens, 
Trudy van Loon en Jan Schriks
donderdag: Johan Smets 
vrijdag: Jan Schriks
zaterdag: Trudy van Loon en 
Rama Khrebah

Het Open atelier is 
onderdeel van GUM
Tot en met 13 mei is het thema GUM actief 
in De Cacaofabriek. Tijdens deze periode 
worden er onder de naam ‘Spraakmakend’ 
speciale rondleidingen aangeboden voor 
mensen met dementie en hun naasten. 
Ook worden er films geprogrammeerd zo-
als ‘Mam’ van Adelheid Roosen en ‘Michel, 
acteur verliest de woorden’ waarbij zowel 
Adelheid Roosen als Michel van Dousse-
laere na de film in gesprek gaan met het 
publiek. Pianist Reinbert de Leeuw komt 
in deze periode naar de popzaal om ‘Satie’ 
te spelen. 

De Leeuw is heer en meester in het spe-
len van de juiste noten: overbodige noten 
worden door hem te allen tijde ‘wegge-
gumd’ en derhalve weggelaten. In de GUM 
periode vinden er in De Cacaofabriek ver-
schillende evenementen plaats die te ma-
ken hebben met het thema. 
Meer informatie over het Cacaofabriek-
brede programma van GUM vindt u op
www.cacaofabriek.nl/gum s

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

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

BEZORGERS GEVRAAGD IN 
CENTRUM/BINNENSTAD EN
BROUWHUIS
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Alleen bij 
VDNS!

Gelimiteerde oplage!VDNS! oplage!

VDNS Platinum Dealer of the year 2018.

Kia Sportage Platinum Edition •18” zwart gepolijste velgen•Leren 
bekleding•Stoelverwarming•Navigatie 
met achteruitrijcamera•Dubbele uitlaat en 
skidplates•Kia Connected Services

Nu rijklaar voor € 33.995,-
Of met private lease voor € 529,- p.m.

Kia Niro Platinum Edition •18” lichtmetalen velgen•Schuif-/kanteldak
•Groot navigatie met achteruitrijcamera
•Kia Connected Services•Vaste trekhaak
•Stoelverwarming

Nu rijklaar voor € 31.995,-
Of met private lease voor € 464,- p.m.

Gem. gecombineerd brandstofverbruik: 3,8 – 7,5 l/100km, 26,3 – 13,3 km/l. CO2-uitstoot: 88 – 175 g/km. Genoemde actie en bijbehorende consumentenadviesprijs zijn alleen geldig bij VDNS voor de genoemde Platinum Editions met uiterste 
aankoopdatum en datum kentekenaanvraag van 31-05-2018 en uiterste registratiedatum van 30-06-2018, 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 
voorgeschreven door Stichting Keurmerk Private Lease. Deze actie is alleen geldig op voorraadmodellen, zolang de voorraad strekt en is geldig t/m 31-05-2018. 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 

Helmond-Oost

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV-
gebouw, Azalealaan te Helmond. 
Er is een prijzenpot van €1.400 
met als hoofdprijs een bedrag 
van 350 euro. Tevens is er een 
loterij voor het winnen van twee 
grote gevulde levensmiddelen-
manden en gratis kienkaarten. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 
vanaf 18.45.

Annawijk/Suytkade

In buurthuis St. Anna aan de 
hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere zondagmiddag vanaf half 
2 en maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. De or-
ganisatie op zondag is door de 
Jubileumcommissie van Kv de 
Ollietrappers en maandagavond 
de seniorenvereniging St. Anna.

Helmond

Helmond Helmond

Helmond

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

Mierlo-Hout

Bridgeclub ’t Houtse Slem orga-
niseert elke vrijdagmiddag een 
bridgedrive in De Geseldonk. 
Ook niet-leden zijn van hate 
welkom en kunnen tegen een 
kleine vergoeding meespelen.  
Er zijn kleine prijzen te winnen. 
Aanmelden als paar op 13.00 uur 
aan de zaal. Meer weten: www.
houtseslem.nl

Rijpelberg

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op zaterdag 21 april 
van 11.00 tot 15.00 uur. Locatie: 
oude basisschool De Torelaar op 
de Groningenhof 4, Helmond. 
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg. Nieuwe 
vrijwilligers nog steeds welkom.

Centrum

Op zondag 15 april komt de 
dichterskring Helmond weer bij 
elkaar   in restaurant   de Waard 
op de Markt tussen 14 tot 16 uur.
Iedereen is welkom en mag 
voorlezen wat zelf   geschreven 
is of iets wat men gewoon mooi 
vindt. De toegang is gratis.

Mierlo-Hout

Zondag 15 April fietst fietsclub 
het Verzetje de Etente Florale 
route. Deze route is 42 km lang.
Het vertrek is om 09.30 uur vanaf 
de Rabobank in Mierlo-Hout.

Helmond-Oost

Zondag 15 april is er een vlooi-
enmarkt in wijkhuis De Lier aan 
van Kinsbergenstraat 1 Helmond 
van 10.00- 14.00 uur. Entree t/m 
12 jaar €0,50, volwassenen €1,00 
De gehele opbrengst is voor de 
kindervakantieweek in Helmond 
oost.

Via Nudge zijn er in Helmond 
en Geldrop een tweetal dames 
die zich hebben opgegeven om 
biologisch zaaigoed gratis uit te 
gaan delen om het bijenbestand 
in de buurt weer wat glans te 
gunnen. Voor meer informatie 
kijk op www.nudge.nl en zoek 
op ‘’Helmond’’

Op vrijdag 20 april houdt de 
Nederlandse Vereniging van 
Rugpatiënten het maandelijkse 
inloopuur in het Elkerliek zieken-
huis op locatie Helmond.

Deze middag biedt u de moge-
lijkheid te praten met een erva-
ringsdeskundige van de vereni-
ging. Deze is tussen 13.00 en 15.00 
uur aanwezig voor het geven van 
advies, informatie en voorlich-
ting. Meer informatie is te vinden 
op de website van de vereniging: 
www.ruginfo.nl

Brandevoort

Singles in Brandevoort en om-
geving organiseren regelmatig 
bijeenkomsten in het Brandpunt 
aan de Biezenlaan 29 in Brande-
voort. De eerst volgende avond 
is op vrijdag 20 april  aanvang 
20.30 uur. De entree is vrij. Deze 
avond is dan voor iedereen toe-
gankelijk.

Ellen is 23 jaar oud. Haar hobby’s 
zijn fotografie, sporten, judoën. 
Ze vindt het lastig om nieuwe 
contacten te leggen hierdoor 
heeft ze weinig sociale contacten 
en daardoor voelt ze zich vaak 
eenzaam. 

Ze zoekt een maatje, het liefst 
rond haar leeftijd, om samen te 
sporten en erop uit te gaan zoals 
zwemmen, wandelen, terrasje 
pakken. Belangrijk is dat diegene 
ook positief ingesteld is. 

Wanneer jij diegene bent die 
ruimte en zin heeft om met Ellen 
de bovengenoemde activiteiten 
te ondernemen, neem dan con-
tact op met Wilbert Linders 06-
13671086 of amicazorg.wilbert@
gmail.com

Helmond-Noord

Speeltuin Leonardus organiseert 
op woensdag 2 mei 2018; Clown 
Didoedel.

Aanvang; 14.00 uur. Didoedel, de 
goochelclown brengt een kleur-
rijke kindershow vol plezier voor 
klein en groot. De entree is voor 
abonnementhouders GRATIS en 
niet-abonnementhouders € 2,20 
p.p. Volwassenen betalen € 1,50 
p.p. inclusief een kopje koffie/
thee. Kijk voor meer informa-
tie en bijzondere activiteiten op 
www.speeltuinleonardus.nl
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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
















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

Te Huur
Multifunctionele loods

220 m2

Achterdijk 7,
Helmond

Voor info:
06-50505583

HONDENTRIMSALON

‘Bulletje’
De Burcht 7

Helmond
06-20344693

WWW.HONDENTRIMSALONBULLETJE.NL

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

SENSATIONELE DOORBRAAK IN DE COSMETICA
Eindelijk een HUIDVERJONGINGSCRÈME die echt werkt

GEHEEL NIEUW VOOR NEDERLAND
ONZE ALGASUN PHYTO ANTI-AGING

GEZICHTSCRÈME-SERUM
OP BASIS VAN PLANTAARDIGE STAMCELLEN

ANTI    AGING

Om 6 MAAL SNELLER BRUIN TE WORDEN
nog steeds onze gerenommeerde

ALGASUN-ULTRA producten 
met een korting van € 2,50 op alle producten.

Een grote flacon (150 ml) Algasun-Ultra
van € 17,75 nu voor SLECHTS € 15.25 

(zie waardebon)

Waardebon
€ 7,50 korting
op de crème-serum

en
€ 2,50 korting

op alle andere ALGA-SUNproducten in de winkel.

Deze stamcellen activeren je eigen 
huidcellen om te vernieuwen.

Gegarandeerd in 3 weken een veel jongere uitstraling!
Deze krachtig werkende dag- en nachtcrème-serum
in luxueuze pompflacon van 50 ml voor langdurig

gebruik € 46.95
Nu met de introductiebon slechts € 39,45.

Knip meteen uit en beleef, in 3 weken, het heerlijke
gevoel van een jonger uiterlijk.

Vermindert tevens pigmentvlekken.

HIERMEE MET WEINIG ZON TOCH IN EEN MUM VAN TIJD DIEP BRUIN.

KNIP NU METEEN UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK

Met de aanzienlijke korting uitsluitend verkrijgbaar bij: Voor uitgebreide productinformatie:

WWW.ALGASUN.NL
(ook om zelf online te bestellen) of

TIWES-IMPORT
tiwesimport@zonnet.nl

Tel./Fax: 0416 - 33 50 51

DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie
Hoge Brake 72 | 5672 GM  Nuenen | T 040 - 283 46 77

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

(Ook voor de zonnebank!)

KNIP NU DE ADVERTENTIE UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK EN MINDER PIGMENTVLEKKEN

€ 38,70
€ 48,70

€ 3,00

€ 19,35 € 16,35

€ 10,- KORTING
op de crème-serum

TOT € 18 KORTING
namelijk € 3,- per product
op alle andere ALGA-SUN

producten in de winkel

(KORTING verkrijgbaar tegen inlevering van deze advertentie)

HAIRCOMBI, Mierloseweg 19 in Helmond! 
Telefoon: 0492-55 09 82
Voor uitgebreide productinformatie kijk op www.algasun.nl 
(ook om zelf te bestellen)
of bel Tiwes-Import. Telefoon: 0416-33 50 51
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ZO BRUIN WERD JE NOG NOOIT!

043-32 62 088 of 0416-33 50 51

Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel
0492-383167 - www.tuincentrumdenheikant.nl

Struikmargriet
van € 8,95 nu voor
Struikmargriet

€ 5.99

Fruitbomen 
van € 16,99 nu voor

Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel

Fruitbomen 
€ 11.99

Spaanse 
margriet
€ 2,29 per stuk
margriet

3 voor

€ 5.00

A.S. ZONDAG
OPEN DAG
A.S. ZONDAG
OPENINGSTIJDEN: 
zo. 12:00 - 17:00 uur. ma-za. 8:00 - 18:00 uur

WEEKAANBIEDING:

Wij zijn op zoek naar een banketbakker die zijn/haar passie van het vak 
met ons wil delen. We zoeken iemand die ons team komt versterken voor 

ongeveer 16 tot 20 uur in de week.

Interesse? Stuur uw CV plus motivatie naar info@deswartgebak.nl

Vondellaan 32, 5702 AK Helmond

BANKETBAKKER 
GEZOCHT

Wij zijn op zoek naar een banketbakker die zijn/haar passie van het vak 

BANKETBAKKER 
GEZOCHT
BANKETBAKKER 
GEZOCHT

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

Sportieve Bentley
Bentley is een kruising Mechelse Herder / Amerikaanse Stafford van 
net 2 jaar oud. Deze mix is wel een beetje terug te zien in zijn gedrag. 
Bentley is groot en sterk maar ontzettend lief. Hij is een mensenhond, 
heeft graag mensen om zich heen. De vorige eigenaar vertelde dat 
als hij honden tegenkwam tijdens het wandelen, Bentley er graag 
naar toe wil. Hij heeft een tijdje samen met 2 andere Staffords in 
huis gezeten. In het asiel wil hij graag naar andere honden toe om 
te begroeten en te spelen. Hij kan er niet goed tegen als hij alleen  

gelaten wordt. Bentley luistert goed, kent commando’s zoals: zit, blijf, 
af, wachten. Hij is waaks op eigen terrein. Hij heeft veel energie en is 
heel speels. Hij kan goed met kinderen boven de 7 jaar. In het begin 
tijdens het wandelen trekt hij behoorlijk, wil alles ruiken en ervaren. 
Dit trekgedrag wordt minder door met hem bezig te zijn en “kom 
hier” spelletjes onderweg. Als je in bent om je arm- en beenspieren 
te trainen, dan is Bentley een imposante sparringpartner voor je en je 
hebt fijn gezelschap erbij!

www.stichtinglief.nl
Tel.: 0492-347662 

Calsstraat 2, 
Helmond
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• MEER DAN 250 VAKANTIEREIZEN NAAR BESTEMMINGEN IN HEEL EUROPA
• MODERNE BUSSEN MET VRIENDELIJKE CHAUFFEURS
• 

Altijd beter uit met Ghielen!Altijd beter uit met Ghielen!

STANDAARD

COMFORTCLASS

100%
Geniet

Garantie!

WWW.GHIELEN.NL ISO
9001

GENIETEN...

FIETSREIS NECKERRADWEG
Fietsen langs de Neckar is genieten van de meest romantische Duitse rivier.
 
Vertrekdatum: 27 mei - 8 dagen - € 595,-

RONDREIS SLOWAKIJE EN ZUID-POLEN
Vertrekdatum: 3 juli
12 dagen halfpension  € 995,-

HOLZGAU OOSTENRIJK
Vertrekdata: 27 mei en 16 sep.
8 dagen halfpension, vanaf € 570,-

LA ROCHE-EN-ARDENNE - BELGIË
Vertrekdata: 4 juni, 23 juli en 27 aug.
5 dagen halfpension 
vanaf € 430,-

BAD STEBEN DUITSLAND
Vertrekdata: 5 juni, 7 aug. en 4 sep.
6 dagen halfpension € 450,-

TOSCANE ITALIË 
We hebben gekozen voor een ’klassieke’ Toscane reis. We concentreren ons op de natuur, 
de bezienswaardigheden en de schoonheid van het ’mooiste stukje van Italië’: Toscane! 
Vertrekdatum: 30 juni- 9 dagen - € 795,-

DE KOOG 
NEDERLAND
Vertrekdata: 
22 juni, 15 en 17 aug.
3 dagen halfpension

€ 260,-

RIJS 
FRIESLAND
Vertrekdata: 
30 april, 
2 juli en 13 aug.
6 dagen volpension

vanaf € 475,-

MATREI AM BRENNER 
OOSTENRIJK
Vertrekdata: 
13 mei, 7 juli en 18 aug.
9 dagen halfpension

vanaf € 845,-

ENKERING 
DUITSLAND
Vertrekdata: 
27 mei en 7 juli
8 dagen halfpension

€ 595,-

PARELS AAN DE 
DONAU
Vertrekdata: 
9 juni en 28 juli 
8 dagen halfpension

€ 750,-

OUISTREHAM 
FRANKRIJK
Vertrekdata: 
19 juni en 11 sep.
6 dagen halfpension

€ 610,-

MAISHOFEN
OOSTENRIJK
Vertrekdata: 
24 juni, 29 juli 
en 26 aug.
8 dagen halfpension

€ 635,-
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Wie deze zomer heerlijk met de blo-
te voeten in het zand wil staan om 
te beachvolleyballen, genieten van 
de zon en gezelligheid en daarna de 
zwoele zomeravond afsluiten met 
een drankje hoeft niet ver te reizen.  
We hebben deze voorziening namelijk 
ook in Helmond!

Dit jaar viert de beach-commissie van VC 
Polaris het 5 jarige bestaan! Door de per-
manente zandbank bij sportpark Brande-
voort, is Polaris in staat om van mei tot 
en met augustus een mooie beachvol-
leybalervaring aan de belangstellenden 
in Helmond en omstreken aan te bieden. 

Geschikt voor zaal volleyballers of andere 
sporters die op een leuke manier hun con-
ditie op peil willen houden. Iedereen is 
welkom; van jong tot oud, met ervaring of 
beginneling. 
Beachvolleybal wordt steeds populairder 
in Nederland met als hoogtepunt het WK 
in eigen land. Beachvolleybal is ook de 
ultieme beach sport, waarbij in een leuke 
omgeving op een onbewuste manier aan 
je conditie werkt. Met een eenmalige bij-
drage van 40 euro voor senioren ben je al 
lid en kan je vier maanden op eigen niveau 
beachvolleyballen in Helmond. 

Voor meer informatie zie; 
www.vcpolaris.nl/beach-info/
Heb je nog vragen stel deze gerust via 
beach@vcpolaris.nl s

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

Kisten 100 kalibers 0,01 oplopend
In de maten 1+ t/m 9+ mm
bij aankoop maat range 1 kist gratis.
prijs per kist €185

Kist 91 kalibers 0,1 oplopend
1,0 t/m 10,0 mm €175

v.a.€165
CILINDRISCHE KALIBERS

Kijk op blankerstools.nl/kalibers voor de volledige beschrijving.

Meten=Weten

De ondernemers vereniging Mierlo-Hout 
heeft al bijna 10 jaar een spaarsysteem: 
Houtsnippers. Een uniek spaarsysteem 
dat winkelen in Mierlo-Hout aantrekke-
lijk maakt. 

Iedereen kan een gratis spaarkaart aan-
vragen, inmiddels zijn er ruim 5000 ac-
tieve spaarders. Met deze elektronische 
spaarkaart kunt u op eenvoudige wijze 
punten sparen en uitgeven bij vele winkels 
in Mierlo-Hout, iedere 1000 punten geven 
recht op een waardebon van € 5,- vrij te 
besteden onder deelnemende bedrijven.
Met ingang van 16 april kunt u ook bij Jan 
Linders op het Jansen en Fritsenplein in 

Mierlo-Hout Houtsnippers sparen. Bij Jan 
Linders treft u al het goede van het zuiden 
aan. Groente en fruit uit eigen streek, het 
lekkerste brood en een zeer uitgebreid as-
sortiment.

In de keuken van Jan Linders kunt u volop 
genieten van verse pizza’s, belegde brood-
jes, salades en verse maaltijden.
Bent u een bierliefhebber, ook dan kunt u 
terecht bij Jan Linders, zij bieden een zeer 
groot assortiment speciaal bier aan.
En dat alles tegen zeer voordelige prijzen.
Koopt u vaak al in Mierlo-Hout, begin dan 
ook met sparen! Bestel uw gratis spaar-
pas bij een van de deelnemende win-
kels of kijk op www.houtsnippersnu.nl.  
Ook hier vind u een overzicht van de deel-
nemende winkels. s

Nieuw: Nu ook Houtsnippers 
sparen bij Jan Linders

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Zon, zand en sportplezier op ’t Hout

Voor beachvolleybal kun je ook terecht in Helmond!
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HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884 • INFO@HEUVEL.NL

AALSTERWEG 134 C • EINDHOVEN
040-7820849 • INFO@HEUVEL.NL

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U 
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Cederhoutstraat 17 Herberga van Bronckhorstlaan 13

VERKOCHTVERKOCHT

Dirckxen van Meghenstraat 40 Margareta van Kuyclaan 11

VERKOCHTVERKOCHT

Jadestraat 2 Jadestraat 3

VERKOCHTVERKOCHT

DIRECTVERKOCHT

Mierlo-HoutBarrierlaan17
Herberga van Bronckhorstlaan 13 

Parnassiasingel 5

Rivierensingel 476

Schelvisstraat 8
¹ bron: Vastgoedactueel

² onze makelaar licht dit graag bij u thuis toe.

UW HUIS TE 
KOOP?

Overweegt u om uw huis te 

verkopen? Wij hebben als 

best presterende 

makelaar in de regio¹ uw 

koper in het vizier. Neem 

eens contact op met ons 

voor een vrijblijvende 

waardepaling én profiteer 

van onze aanbieding²

UW WONING EXTRA

ONDER DE AANDACHT 

ZOWEL IN HELMOND 

ALS IN EINDHOVEN

Wat zijn HOUTSNIPPERS?
Bij elke aankoop krijgt u GRATIS spaarpunten: HOUTSNIPPERS

Deze worden vertaald in punten op de spaarpas.
GRATIS SPAREN VOOR GRATIS VOORDEEL!

Ook deelnemer worden: mail dan voor informatie naar info@woutvanvlerken.nl

HOUTSNIPPERS

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL

•  Jan Linders Supermarkt

• Deelen Stoffen 

• Beautyfarm La Sarel

• Electroworld  

Wout van Vlerken

• Wim Mulkens

• Bloemboetiek Nicole

• Tuincentrum  

Peter van Gennip

• Van Rijsingen diepvries

• Eetcafe de Barrier

• Bloemsierkunst 

Rens van Dijk

• Slijterij ’t Pijpke

• Klokkenspeciaalzaak  

van den Aker

• Restaurant de Steenoven

• Wijkhuis de Geseldonk

• De Houtse Kluppels: Papier 

en kleding inzameling

Janssen & Fritsenplein 11
Mierlo-Hout

SPAAR VOOR UW VOORDEEL
Wij verwelkomen:

Als nieuwe deelnemer
aan ons spaarsysteem!

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. H.Lambertus (Kerkstraat/Centrum) zo. 
11.00; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) zo. 9.30; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rij-
pelberg) zo. 11.00. Weekdagen: 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. pastorkoopmans@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 14 april:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; Mariakoor;
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; volkszang;
Overleden ouders Weijts-Janssen; Henk van Bergen; Piet en Mina Joosten-van 
Dijk en overleden familieleden;

Zondag 15 april:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Eerste Communie viering verzorgd door de 
Sint Odulfusschool;
Zoe Johanna Christina Deelen; Harry van Bree;
12.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Eerste Communie viering verzorgd door de 
parochie. 
Brigitte Reijnders- Petter; Britt Havermans; Sjannie van Asten- Sanders; Ton 
van Duijnhoven;

Donderdag 19 april:
13.30 uur Kerkpoetsen (1); 
19.00 uur Alphonsuskapel; 

Zaterdag 21 april;
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; volkszang; Mia 
van den Reek-Canters v.w. kaartclub Ruiten Troef Westwijzer;       
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Voor de zieken.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties 
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 15 april
10.30 uur Gregoriaans koor. Ferdinand Boudewijns, Jan van Berkel, Trudo van 
Dijk, Joke Geubbels-Verberne, Jan Rooijakkers en Jo Rooijakkers-Vogels, Mark 
Strijbosch en Lonne van Uden, Cees  Schueler, Hans van Hoek, Rie Smits-Ver-
hofstad, Pieter de Bok, Wim van Stiphout en Koosje van Stiphout van Lieshout 
de echtgenote, Hans Graat, Femke van Stiphout.

Zondag 22 april  
10.30 uur Femmes. Tom Swinkels, Ria van den Reek-van den Hurk, Nelly 
Cranenbroek-Meulendijks, Jan van Berkel en Helena van Weick de echtgenote, 
Antonius Rooijakkers en Martina Habraken de echtgenote, overleden ouders 
De Kok-van de Berk en Ciska de dochter, Riet en Kees Kager en Patrick en Paul 
de zonen, Piet Fransen, Sen de Roij, Frits Verstappen, Mia Plouvier-Jansen, Jac 
Panhuizen, Riet Pasnagel-de Kok.

www.damiaanhelmond.nl
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save the dateAPRIL WEEK VAN 12 APR. TM 19 APR.

EVENEMENTEN
ULRIKE QUADE COMPANY 

E.A. - COCO CHANEL

Van wees tot koningin 
van de mode. Geen 
vrouw wist zichzelf zo 
vorm te geven als Coco 
Chanel. 
Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29
Di 17 april 

12:30 - 14:00 uur.

KUNSTLEZING HIGH 

SOCIETY

Kunsthistoricus Dr. Ger 
Jacobs vertelt over de 
tentoonstelling High 
Society die van 8 maart 
tm 3 juni te zien is het 
Rijksmuseum.
Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11
Di 17 april 
20:00 - 22:00 uur.

KUNSTLOKAAL42 MAAND 

VAN DE FILOSOFIE

Kunstlokaal42. Maand 
van de Filosofi e.
Lokaal 42, Markt 42
Wo 18 april 
21:00 - 23:00 uur.

GARE DU NORD

“Over reizen? Over séks 
moet het gaan!”, aldus 
bevriende acteur Hans 
Dagelet die daarmee het 
oorspronkelijke plan 
voor een nieuw Gare du 
Nord album 
torpedeerde. Het werd 
‘Sex ‘n’ Jazz’ en alles 
klopte. 
Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29
Do 19 april 20:15 uur.

LEZING: DIGITAAL LEZEN

Het lezen van digitale 
kranten tijdschriften en 
boeken wordt steeds 
populairder. Reden om 
een aantal 
mogelijkheden voor 
digitaal lezen op een 
rijtje te zetten.
Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11
Do 19 april 
20:00 - 22:00 uur.

MARTIN FENNE & THE FABRICATION 
OF THE IMAGE
De tentoonstelling The Fabrication of the Image 
toont de resultaten van het bijzondere werkproces 
van Martin Fenne (1964 Amsterdam). Het is de 
eerste museale overzichtstentoonstelling van hem.
Kunsthal, Frans Joseph van Thielpark 7
t/m zo 27 mei 2018 
di-vr: 10:00 - 17:00 uur, za, zo: 12:00 - 17:00 uur.

ZATERDAG 14 APRIL
CODERDOJO
Bij CoderDojo kunnen kinderen van 7 tm 15 jaar 
leren programmeren. Gratis verzorgd door 
vrijwilligers van CoderDojo Helmond.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11
Za 14 april 13:00 - 15:30 uur.

WEEKMARKT CENTRUM HELMOND 
Kom elke zaterdag naar de gezellige Helmondse 
markt De Helmondse Markt elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 38
Za 14 april 09:00 - 16:00 uur.

HIT 2018 
(Helmond International Tournament)
Voor de 24e keer wordt in het weekend 
van 14 en 15 april het Helmond International 
Tournament (HIT) gehouden.
HWC De Helmvaarders, Kanaaldijk Z.O. 50
Za 14 april t/m zo 15 april za, zo: 08:00 - 16:30 uur.

COMEDY CLUB BRANDEVOORT
Comedy Club Brandevoort is een groot succes en 
gaat al het vierde seizoen in. Grote namen kleine 
namen grote artiesten kleine artiesten. 
Alles is mogelijk op een comedy blind date.
Wijkhuis 't BrandPunt, Biezenlaan 29
za 14 april 20:00 - 23:00 uur.

JUBILEUMCONCERTEN ZANGGROEP JUST FOR FUN
25 jarig jubileum Zanggroep Just for Fun. 
Twee jubileumconcerten op zaterdagavond 
14 april en zondagmiddag 15 april met 
gastoptredensvan Striepke Veur T-Sing en 
Angels Rule.
Wijkgebouw de Geseldonk, Cederhoutstraat 44
Za 14 april 20:00 - 23:00 uur, 
zo 15 april 14:00 - 17:00 uur.

WAVE TO THE FUTURE: XTORT & PALAIS IDEAL
Xtort. Elementen van DAF Cabaret Voltaire en 
Laibach vernieuwd en voorzien van een 
confronterende show. Palais Ideal. Deze Synthpop 
en new wave act heeft zijn wortels in Eindhoven.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39
Za 14 april 22:00 - 02:00 uur.

ZONDAG 15 APRIL
(NEP)TROUWEN VOOR 1 DAG, MET ALLES EROP 
EN ERAAN IN KASTEEL HELMOND
Altijd al willen trouwen in Kasteel Helmond maar 
nergens aan vastzitten Dat kan bij Museum 
Helmond. (Nep)trouwen kan alleen op reservering.
Museum Helmond locatie kasteel, Kasteelplein 1
Zo 15 april 12:00 - 17:00 uur.

BAROK-OPERA AMSTERDAM - KING ARTHUR
Purcells meesterwerk voor het publiek van nu. 
14:15 uur - Inleiding door Frédérique Chauvet, 
dirigente en musicoloog.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Zo 15 april 15:00 - 17:00 uur.

BROODBAKDAG JAN VISSERMUSEUM
Bezoek gratis het Jan Visser museum tijdens 
de Broodbakdag. Zondag 15 april broodbakken 
tijdens de nationale museum week in het 
Jan Visser Museum.
Keizerin Marialaan 5
Zo 15 april 12:00 - 17:00 uur

LIVE: SISTERS OF SUFFOCATION, DAEMONOS 
& THE CURSED CREW
Sisters of Su« ocation (SoS) is een in Eindhoven 
gevestigde Death Metal band die vastbesloten is 
om hun liefde voor extreme muziek te verspreiden 
en de wereld roze te versieren.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39
Zo 15 april 17:00 - 22:00 uur.

T/M 27 MEI

LANG GELEDEN... 
EEN MUZIKALE TIJDREIS 6+ - 
VAN HOORNE ENTERTAINMENT

WARRIOR SOUL - BACK ON THE 
LASH TOUR 2018

Muzikale en humoristische tijdreis door onze 
vaderlandse geschiedenis. De familievoorstelling 
‘Lang Geleden…’ is gebaseerd op het populaire, 
gelijknamige geschiedenisboek van 
Arend van Dam en Alex de Wolf.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Za 14 april 14:30 - 16:00 uur.

Warrior Soul. Wie kent ze niet Alweer een hele tijd 
geleden debuteerde de band met het album 
'Last Decade Dead Century'. 
De eerste zin die je op dat album kon horen was 
'I Am the child of a new generation’.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Zo 15 april 20:00 uur

MUZIEK

MUZIEK

ZATERDAG 14 APRIL

ZONDAG 15 APRIL

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 12 T/M WO. 18 APRIL

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

Bankier Van Het Verzet (DNL) Zo 14:30, 20:30 uur / 
Za 15:00, 21:15 uur
Big Sick, The (DOV) Di 13:30 uur
Blockers (DOV) Zo 17:00 uur / Za 18:00 uur
Buurman & Buurman Hebben Een Nieuw Huis (DNL) 
Zo 10:30 uur
Early Man (DNL) Za 10:30 uur / Zo 14:15 uur
Escher - Het Oneindige Zoeken (DOV) Za 10:00, 
17:45 uur / Zo 10:45, 17:15 uur
Hurricane Heist, The (O3D) Zo 19:45 uur / 
Za 20:30 uur
Mannen Van Mars (DNL) Zo 19:15 uur / Za 20:00 uur
Matchmaker, De (DNL) Wo 19:30, 20:00, 20:30 uur
Nick Cave & The Bad Seeds - Distant Sky (DOV) 
Do 20:00 uur
Pacifi c Rim: Uprising (O3D) Zo 21:45 uur / 
Za 22:30 uur
Peter Rabbit (DNL) Zo 11:00, 13:45 uur / Zo, Wo 
15:45 uur
Phantom Thread (DOV) Ma 20:00 uur
Pitbull. Ostatni Pies (DOV) Zo 16:00 uur
Quiet Place, A (DOV) Za 12:00, 19:00, 22:45 uur / 
Zo 18:15, 22:00 uur
Rampage: Big Meets Bigger (DOV) Zo 16:30 uur / 
Za 17:15 uur
Rampage: Big Meets Bigger (O3D) Zo 11:15, 13:15, 
18:45, 21:15 uur
Ready Player One (DOV) Zo 12:30 uur
Ready Player One (O3D) Zo 18:00, 21:00 uur
Red Sparrow (DOV) Zo 21:30 uur / Za 22:15 uur
Rikkie De Ooievaar (DNL) Zo 10:00 uur / 
Za 10:45 uur
Sherlock Gnomes (DNL) Zo 12:15 uur / Za 15:15 uur
Sherlock Gnomes (N3D) Za 13:00 uur / Zo 15:00 uur
Sneak Preview 20180412 (DOV) Di 21:00 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) 
Zo 10:15 uur / Za 14:15 uur
Tomb Raider (DOV) Zo 15:30 uur / Za 16:15 uur
Tomb Raider (O3D) Zo 19:00 uur / Za 19:45 uur
Unsane (DOV) Ma 20:15 uur
Wendy & Dixie (DNL) Zo 12:45 uur / Za 13:15 uur
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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

e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50
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EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN TE KOOP

VLOGGERS EN
VIDEOREPORTERS 
GEZOCHT

Word jij het nieuwe 
vlogtalent van Helmond? 
Heb jij een natuurlijk 
gevoel voor stijl en ben 
je een echte storyteller? 
Weet jij jouw volgers te 
inspireren met creatieve 
vlogs? Verdienste in 
overleg. Mail dan naar: 
redactie@deloop.eu

MARJO
lingerie

Actie geldig op de gehele COLLECTIE 
óók op alle ACTIE-MODELLEN

HELMOND: Steenweg 33 | GELDROP: K.Kerkstraat 19

Nu 3e BH 

GRATIS
óf de 2e voor 

DE HELFT

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

MEGA 
Rommelmarkt 

Carbootsale Horst
15 April 8.30 - 15.30 uur 

400 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK

A73 afrit 10   
www.carbootsalehorst.nl

VLOOIENMARKT
15 april tennishal Son en 

Breugel
Rooijseweg 7  

09.00-16.00 uur
€ 2 pp.  06-20299824

TE 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

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

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

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

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

www.helmondnu.nl

Eerder schreef ik enthousiaste 
verhalen over de meerdaagse 
fietsavonturen die we in onze 
vrije tijd beleefden, in zowel bin-
nen- als buitenland.
Maar er is ook een tijd geweest 
dat we gewoon moesten fietsen! 
Bijvoorbeeld om op ons werk of 
op school te komen. Toen was er 

geen sprake van ‘even in de auto 
springen’, want er waren amper 
auto’s en dus ook geen files en 
opstoppingen.
Ik praat nu over de jaren ‘30 en 
‘40.
Toen deden we alles op de fiets. 
Mijn vader was middenstander, 
had dus een winkel, en bracht 

twee keer per week de bestel-
lingen rond in een mandfiets: 
een stevige doortrapper met een 
flinke tenen mand boven het 
voorwiel. Ik weet niet of er nog 
meer middenstanders zo’n fiets 
hadden. 
Soms gingen onze ouders ‘s 
zondags, met ons in kinderzit-
jes die tegenwoordig nooit het 
predicaat ‘veilig’ zouden krijgen, 
fietsen. De stoeltjes voor aan het 
stuur of achterop de bagagedra-
ger, je moest toch wat! Naar een 
speel- of dierentuin.
Mijn oom had een schilders-
bedrijf en had een flinke aan-
hangwagen om achter de fiets 
te hangen.  Daar konden dan 
de potten verf, de rollen behang 
en kleine ladders in. En zo trapte 
de schilder/behanger naar zijn 

werk.
De geestelijkheid fietste op 
damesfietsen, want met zo’n 
lange toog ging dat niet op een 
herenfiets. Het was toch al zo’n 
gefladder!
In de jaren ‘30 had het Neder-
landse leger een compagnie 
wielrijders, bij gelegenheid aan-
gevuld met een muziekkapel; 
ook op de fiets!
Er waren ook nog bakfietsen. 
Een platte bak boven twee wie-
len en daarachter een   fietsge-
deelte met het nodige trapwerk 
en handrem. De peterolieboer 
had er zo een,  net als de bakker, 
maar die had er dan een grote, 
afsluitbare bak op staan. 
De scharenslijper ook?  Die had 
een handkar met een opbouw 
op voor het aantrappen van de 

slijpstenen. De melkboer kwam, 
net als de groenteboer, met 
paard en wagen langs.
Momenteel zijn bakfietsen met 
elektrische aandrijving en be-
schermhuif in trek, om kleuters 
van en naar het kinderdagver-
blijf te brengen. 

Het is nostalgisch om naar die 
voorbije tijd van vroeger te kij-
ken, ik ben wel van oordeel dat 
er om het avontuur te beleven, 
meer aan toerfietsen gedaan 
zou kunnen worden. Niet elek-
trisch ondersteund, maar op 
eigen kracht. Een paar weken 
uitdagingen zoeken, nieuwe in-
drukken opdoen, actief landen 
verkennen!

Jan van Rest

door jan van rest

Terugblik

Honden trimsalon 
Bulletje

Bij Honden Trimsalon “Bulletje” kunt u naast 
het honden trimmen ook terecht voor het uitla-
ten van uw hond(en).

Dit gebeurd op persoonlijke manier. Dit betekent: 
niet in groepsverband, ophalen en weer terug-
brengen. Nee, bij ons wordt uw hond(en) per-
soonlijk in u eigen wijk uitgelaten. 
Bent u een dagje weg, gaat u met vakantie of u 
zit met wisselende diensten van uw werk? dan is 
dit een perfecte uitkomst voor u geliefde huisdier.
Tevens kunt u ook bij ons terecht voor kortduren-
de opvang van uw huisdieren.  Dit alles in gezel-
lige huiselijke kring.  Uw hond of kat mag vrij los-
lopen , uw knaagdierkooi wordt in huis geplaatst.
U kunt op de website hierover alle informatie te-
rugvinden: www.hondentrimsalonbulletje.nl
Bellen mag natuurlijk ook: 0620344693
Wij zien u graag in onze salon! s

Helmond-West

save the dateAPRIL WEEK VAN 12 APR. TM 19 APR.

EVENEMENTEN
ULRIKE QUADE COMPANY 

E.A. - COCO CHANEL

Van wees tot koningin 
van de mode. Geen 
vrouw wist zichzelf zo 
vorm te geven als Coco 
Chanel. 
Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29
Di 17 april 

12:30 - 14:00 uur.

KUNSTLEZING HIGH 

SOCIETY

Kunsthistoricus Dr. Ger 
Jacobs vertelt over de 
tentoonstelling High 
Society die van 8 maart 
tm 3 juni te zien is het 
Rijksmuseum.
Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11
Di 17 april 
20:00 - 22:00 uur.

KUNSTLOKAAL42 MAAND 

VAN DE FILOSOFIE

Kunstlokaal42. Maand 
van de Filosofi e.
Lokaal 42, Markt 42
Wo 18 april 
21:00 - 23:00 uur.

GARE DU NORD

“Over reizen? Over séks 
moet het gaan!”, aldus 
bevriende acteur Hans 
Dagelet die daarmee het 
oorspronkelijke plan 
voor een nieuw Gare du 
Nord album 
torpedeerde. Het werd 
‘Sex ‘n’ Jazz’ en alles 
klopte. 
Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29
Do 19 april 20:15 uur.

LEZING: DIGITAAL LEZEN

Het lezen van digitale 
kranten tijdschriften en 
boeken wordt steeds 
populairder. Reden om 
een aantal 
mogelijkheden voor 
digitaal lezen op een 
rijtje te zetten.
Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11
Do 19 april 
20:00 - 22:00 uur.

MARTIN FENNE & THE FABRICATION 
OF THE IMAGE
De tentoonstelling The Fabrication of the Image 
toont de resultaten van het bijzondere werkproces 
van Martin Fenne (1964 Amsterdam). Het is de 
eerste museale overzichtstentoonstelling van hem.
Kunsthal, Frans Joseph van Thielpark 7
t/m zo 27 mei 2018 
di-vr: 10:00 - 17:00 uur, za, zo: 12:00 - 17:00 uur.

ZATERDAG 14 APRIL
CODERDOJO
Bij CoderDojo kunnen kinderen van 7 tm 15 jaar 
leren programmeren. Gratis verzorgd door 
vrijwilligers van CoderDojo Helmond.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11
Za 14 april 13:00 - 15:30 uur.

WEEKMARKT CENTRUM HELMOND 
Kom elke zaterdag naar de gezellige Helmondse 
markt De Helmondse Markt elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 38
Za 14 april 09:00 - 16:00 uur.

HIT 2018 
(Helmond International Tournament)
Voor de 24e keer wordt in het weekend 
van 14 en 15 april het Helmond International 
Tournament (HIT) gehouden.
HWC De Helmvaarders, Kanaaldijk Z.O. 50
Za 14 april t/m zo 15 april za, zo: 08:00 - 16:30 uur.

COMEDY CLUB BRANDEVOORT
Comedy Club Brandevoort is een groot succes en 
gaat al het vierde seizoen in. Grote namen kleine 
namen grote artiesten kleine artiesten. 
Alles is mogelijk op een comedy blind date.
Wijkhuis 't BrandPunt, Biezenlaan 29
za 14 april 20:00 - 23:00 uur.

JUBILEUMCONCERTEN ZANGGROEP JUST FOR FUN
25 jarig jubileum Zanggroep Just for Fun. 
Twee jubileumconcerten op zaterdagavond 
14 april en zondagmiddag 15 april met 
gastoptredensvan Striepke Veur T-Sing en 
Angels Rule.
Wijkgebouw de Geseldonk, Cederhoutstraat 44
Za 14 april 20:00 - 23:00 uur, 
zo 15 april 14:00 - 17:00 uur.

WAVE TO THE FUTURE: XTORT & PALAIS IDEAL
Xtort. Elementen van DAF Cabaret Voltaire en 
Laibach vernieuwd en voorzien van een 
confronterende show. Palais Ideal. Deze Synthpop 
en new wave act heeft zijn wortels in Eindhoven.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39
Za 14 april 22:00 - 02:00 uur.

ZONDAG 15 APRIL
(NEP)TROUWEN VOOR 1 DAG, MET ALLES EROP 
EN ERAAN IN KASTEEL HELMOND
Altijd al willen trouwen in Kasteel Helmond maar 
nergens aan vastzitten Dat kan bij Museum 
Helmond. (Nep)trouwen kan alleen op reservering.
Museum Helmond locatie kasteel, Kasteelplein 1
Zo 15 april 12:00 - 17:00 uur.

BAROK-OPERA AMSTERDAM - KING ARTHUR
Purcells meesterwerk voor het publiek van nu. 
14:15 uur - Inleiding door Frédérique Chauvet, 
dirigente en musicoloog.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Zo 15 april 15:00 - 17:00 uur.

BROODBAKDAG JAN VISSERMUSEUM
Bezoek gratis het Jan Visser museum tijdens 
de Broodbakdag. Zondag 15 april broodbakken 
tijdens de nationale museum week in het 
Jan Visser Museum.
Keizerin Marialaan 5
Zo 15 april 12:00 - 17:00 uur

LIVE: SISTERS OF SUFFOCATION, DAEMONOS 
& THE CURSED CREW
Sisters of Su« ocation (SoS) is een in Eindhoven 
gevestigde Death Metal band die vastbesloten is 
om hun liefde voor extreme muziek te verspreiden 
en de wereld roze te versieren.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39
Zo 15 april 17:00 - 22:00 uur.

T/M 27 MEI

LANG GELEDEN... 
EEN MUZIKALE TIJDREIS 6+ - 
VAN HOORNE ENTERTAINMENT

WARRIOR SOUL - BACK ON THE 
LASH TOUR 2018

Muzikale en humoristische tijdreis door onze 
vaderlandse geschiedenis. De familievoorstelling 
‘Lang Geleden…’ is gebaseerd op het populaire, 
gelijknamige geschiedenisboek van 
Arend van Dam en Alex de Wolf.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Za 14 april 14:30 - 16:00 uur.

Warrior Soul. Wie kent ze niet Alweer een hele tijd 
geleden debuteerde de band met het album 
'Last Decade Dead Century'. 
De eerste zin die je op dat album kon horen was 
'I Am the child of a new generation’.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Zo 15 april 20:00 uur

MUZIEK

MUZIEK

ZATERDAG 14 APRIL

ZONDAG 15 APRIL

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 12 T/M WO. 18 APRIL

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

Bankier Van Het Verzet (DNL) Zo 14:30, 20:30 uur / 
Za 15:00, 21:15 uur
Big Sick, The (DOV) Di 13:30 uur
Blockers (DOV) Zo 17:00 uur / Za 18:00 uur
Buurman & Buurman Hebben Een Nieuw Huis (DNL) 
Zo 10:30 uur
Early Man (DNL) Za 10:30 uur / Zo 14:15 uur
Escher - Het Oneindige Zoeken (DOV) Za 10:00, 
17:45 uur / Zo 10:45, 17:15 uur
Hurricane Heist, The (O3D) Zo 19:45 uur / 
Za 20:30 uur
Mannen Van Mars (DNL) Zo 19:15 uur / Za 20:00 uur
Matchmaker, De (DNL) Wo 19:30, 20:00, 20:30 uur
Nick Cave & The Bad Seeds - Distant Sky (DOV) 
Do 20:00 uur
Pacifi c Rim: Uprising (O3D) Zo 21:45 uur / 
Za 22:30 uur
Peter Rabbit (DNL) Zo 11:00, 13:45 uur / Zo, Wo 
15:45 uur
Phantom Thread (DOV) Ma 20:00 uur
Pitbull. Ostatni Pies (DOV) Zo 16:00 uur
Quiet Place, A (DOV) Za 12:00, 19:00, 22:45 uur / 
Zo 18:15, 22:00 uur
Rampage: Big Meets Bigger (DOV) Zo 16:30 uur / 
Za 17:15 uur
Rampage: Big Meets Bigger (O3D) Zo 11:15, 13:15, 
18:45, 21:15 uur
Ready Player One (DOV) Zo 12:30 uur
Ready Player One (O3D) Zo 18:00, 21:00 uur
Red Sparrow (DOV) Zo 21:30 uur / Za 22:15 uur
Rikkie De Ooievaar (DNL) Zo 10:00 uur / 
Za 10:45 uur
Sherlock Gnomes (DNL) Zo 12:15 uur / Za 15:15 uur
Sherlock Gnomes (N3D) Za 13:00 uur / Zo 15:00 uur
Sneak Preview 20180412 (DOV) Di 21:00 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) 
Zo 10:15 uur / Za 14:15 uur
Tomb Raider (DOV) Zo 15:30 uur / Za 16:15 uur
Tomb Raider (O3D) Zo 19:00 uur / Za 19:45 uur
Unsane (DOV) Ma 20:15 uur
Wendy & Dixie (DNL) Zo 12:45 uur / Za 13:15 uur
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PEGASUS 
RAVENNA 
EVO 8F 
Met stille Bosch Active Plus 
middenmotor, 500wh accu 
uitneembaar in frame, vering, 
8 versnellingen met gesloten 
kettingkast en schijfremmen
Nu van € 2999.- voor

2799.-

BATAVUS 
BRYTE 
Met krachtige Yamaha 
middenmotor, 500wh accu, vering 
en 8 versnellingen
 

Nu van € 2849.- voor slechts 

2499.-
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

overtuigd?Onze voordelen

voordeel 7

de beste 
merken

voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

reparatie

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 4
deskundig advies

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

voordeel 1

de beste 

service

voordeel 14

garantie op 

reparaties

voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis software update bij onderhoud

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

 (inclusief € 150.00 cashback via Gazelle)

#waardebon|DL

 

#

waardebon|DL
Axa Cherto kettingslot nu 
met bon van € 44.99 voor

€ 25.-
(geldig tm 28 april 2018)

Fietstas naar keuze 
met bon nu 

 25% KORTING
(geldig tm 28 april 2018)

Iedere dag testdag

A F S P R A A K  M A K E N  I S  N I E T  N O D I G !


