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De nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen
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VOORJAARIN JE BOL?

ONTDEKBELEEF     GENIETlifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

BELEEF     GENIETlifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

April/Mei
BELEEF     GENIETlifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

Top 20 superfoods 21

WWW.GROOT
PEELLAND.NL

IN DEZE  UITGAVE

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

De nummer 1 van Brabant 
in kunststof kozijnen

’s-Hertogenbosch - Breda - Udenhout - Eindhoven

ZONDAG 22 APRIL
11:00 UUR

OPERA 
BIJ PATHÉ HELMOND

LUISA MILLER 
(VERDI)

VERBOUWINGS
OPRUIMING!

10% 
TOT 

70%
KORTING

ZOLANG DE 
VOORRAAD STREKT

KERKSTRAAT 52, HELMOND

LAATSTE WEEK

Vanaf 18.30 uur

Deurne city run
ZaterDag 16 juni 2018

Voor meer info: www.av-lgd.nl
miDDen in het centrum Van Deurne
AV-LGD

Word jij moeder van het jaar? 

Op zaterdag 12 mei wordt in het 
Helmondse centrum een voor-
schot genomen op Moederdag. 
Op die dag wordt tijdens de 
jaarlijkse Moederdagverkiezing 
bekend gemaakt wie de titel 
‘Moeder van het jaar 2018’ mag 
gaan dragen.   

De ondernemers uit Helmond 
Centrum stellen voor deze ver-
kiezing een uitgebreid prijzen-
pakket beschikbaar. De ‘Moeder 
van het jaar’ wordt met haar 
vrienden en familie uitgenodigd 
om samen met de centrumma-

nager een ereronde te maken 
en de cadeaus persoonlijk in 
ontvangst te nemen. De overige 
negen genomineerde moeders 
krijgen allen een goed gevulde 
goodiebag mee naar huis. 

Oproep 2018
Ken jij een moeder die altijd voor 
iedereen klaar staat? Die zichzelf 
altijd op de laatste plaats zet? 
Die zich breed inzet voor maat-
schappelijke doeleinden? Of ge-
woon die moeder die de lekker-
ste koekjes bakt, die altijd leuke 
dingen met je gaat doen, of die 
ene vrouw die écht als een moe-
der voor jou voelt... Nomineer 
haar dan als 'Moeder van het 

jaar 2018!' Elke moeder is bijzon-
der, dus elke moeder kan voor de 
titel in aanmerking komen.  

Vertel waarom jij vindt dat zij in 
het zonnetje mag worden gezet. 
Inschrijven kan op verschillende 
manieren. Schrijven, knutselen, 
tekenen, fotograferen, zingen, 
filmen.. niks is te gek! Stuur je 
nominatie met jouw gegevens 
(naam, e-mailadres en telefoon-
nummer) en die van de moeder  
naar info@helmondcentrum.nl 
of stuur deze naar Gerard van 
Hal fotografie, Kerkstraat 46, 
5701 PM Helmond. Inschrijven 
kan tot woensdag 2  mei. 
* De verkiezing wordt mede mo-

gelijk gemaakt door onderne-
mers uit het centrum. Deelname 
is geheel gratis. Inzendingen uit 
Helmond & Peelregio. Zorg dat 
je zaterdag 12 mei de gehele dag 
beschikbaar bent! s

Helmond

Wordt jouw moeder de moeder van het jaar 2018? Geef je dan snel op!
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BYHELMOND &
BYHELMOND &

LOOP OOK MEE!
Schrijf je in via:

 hac-helmond.nl Helmond live
 LANGS DE ROUTE

19 mei 2018
5,10 of 15 km 1of 2 km

Mazda CX-5 vanaf € 31.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 5,0 tot 7,1 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 132 tot 162 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Acties geldig bij 
aanschaf van een Mazda CX-5 uit voorraad met registratie voor 30 juni 2018. Inruilaanbod enkel geldig bij particuliere aanschaf. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165 motorisering, vanaf TS-uitvoering. Mazda CX-5 GT Luxury is niet mogelijk in combinatie met 
het automaataanbod. Afgebeeld model kan afwijken van de daadwerkelijke specifi caties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

Oude Udenseweg 25A | 5405 PD Uden | 0413 - 395000 Varenschut 13 | 5705 DK Helmond | 0492 - 745666          www.oostendorp-mazda.nl | 

WAARDE
VAN MEER Door ANWB benoemd tot meest waardevaste auto

+ Met € 1.500,- extra inruilwaarde
+ Gratis trekhaak t.w.v. € 1.220,-

En automaat voor slechts €1.000,- meerprijs

NU TĲ DELĲ K MET € 2.720,- MEER WAARDE
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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.

VOOR COMPLETE LUXE BARBECUEPAKKETTEN INCLUSIEF GRATIS GEBRUIK VAN GASBARBECUE EN UW ADRES VOOR 
SCHITTERENDE KOUDE & WARME BUFFETTEN. SLAGERIJ & VERSHOF AD WILDE WWW.SLAGERIJWILDE.NL

Burgemeester Blanksma verwelkomt 
10.000e inwoner in Brandevoort

Dinsdag 17 april heeft bur-
gemeester Elly Blanksma de 
10.000e inwoner van de wijk 
Brandevoort verwelkomd. Het 
gaat om het jongste zoontje van 
de familie Derks. Zij bezocht de 
familie Derks om hen persoon-
lijk te feliciteren met dit unieke 
feit. 

Burgemeester Blanksma: “Voor 
een relatief jonge wijk als Bran-
devoort hebben we sinds de 
bouw van het eerste huis in 1998 
veel nieuwe inwoners mogen 
verwelkomen. Brandevoort ken-
merkt zich als een betrokken 
wijk met veel groeipotentieel, 
ook natuurlijk omdat in de toe-
komst Brainport Smart District 
hier zich zal vestigen.”

Voor het jongste zoontje bracht 
de burgemeester een loopfiets 
mee, waarmee hij door de eco-
zone in Brandevoort kan rijden. 
De oudste zoon kreeg van de 
burgemeester een voetbal van 
Helmond Sport. Namens de 
winkeliersvereniging is een waar-

decheque van € 100 aan het ge-
zin overhandigd. Met 10.000 in-
woners is Brandevoort de snelst 
groeiende wijk van Helmond. In 
de komende jaren worden er nog 
zo’n 2500 woningen bijgebouwd, 
waarmee het totale inwoneraan-
tal van Brandevoort naar ver-

wachting in 2030 zal uitkomen 
op 17.000 inwoners. 

Ludiek welkomsfilmpje
Naast de felicitaties van de bur-
gemeester is er ook een filmpje 
gemaakt om de nieuwe inwo-
ner in het zonnetje te zetten. In 

dit filmpje heten een aantal be-
kende en minder bekende Bran-
devoorters de nieuwe inwoner 
welkom. Zij doen dit vanuit een 
paar bekende plekken in Bran-
devoort. In het laatste shot over-
handigt burgemeester Blanksma 
een bos bloemen aan (de ouders 
van) deze nieuwe inwoner. Het 
filmpje wordt via de facebook-
pagina’s van Brandevoort en de 
gemeente Helmond verspreid.

Brandevoort
De wijk Brandevoort is nog volop 
in ontwikkeling. In de afgelopen 
jaren zijn er al zo’n 3500 huizen 
gebouwd. Naast de “dorpskern” 
De Veste, waar winkels en ande-
re voorzieningen aanwezig zijn, 
liggen de woongebieden Schuts-
boom, Brand en Stepekolk, de 
zogenaamde Buitens. 

En nu anno 2018 mag Brande-
voort dus haar 10.000e inwoner 
verwelkomen. In de komende 
jaren worden er nog zo’n 2500 
woningen bijgebouwd in de 
nieuwe Buitens Hazenwinkel en 
Liverdonk en ten noorden van 
het spoor in het Brainport Smart 
District. s

Brandevoort

Het jongste zoontje van de familie Derks uit Brandevoort is de 10.000e 
inwoner van de wijk.

Vakantie tip: kom naar Museum Helmond in de meivakantie! 

In de meivakantie (24 april t/m 
13 mei) biedt Museum Helmond 
volop activiteiten voor het hele 
gezin. Met name in Kasteel Hel-
mond kunnen kinderen speuren 
en spelen, de nieuwe en span-
nende zoldertour ‘Kasteel in 
Brand!’ beleven, en samen met 
hun (groot)ouders en vriendjes 
alles ontdekken over het kasteel 
en zijn bewoners.

Op dinsdagmiddag, woens-
dagmiddag, donderdagmiddag 
en vrijdagmiddag (behalve Ko-
ningsdag) in de meivakantie lo-
pen de kasteelvrouwen rond in 
het kasteel, zij kunnen alles ver-
tellen over het kasteel en het le-
ven op de grootste waterburcht 
van Nederland. In het sfeervolle 
Kasteelcafé kun je iets drinken 
en/of eten en even rustig bijko-
men van het bezoek.

Krakende vloeren… 
De nieuwe zoldertour ‘Kasteel in 
brand!’ biedt spanning en ver-
maak over de gehele zolder van 
het kasteel. Je beleeft het verhaal 
over de grote brand in 1549 die 
het kasteel grotendeels in de as 
legde, en over de wederopbouw 
onder kasteelheer Joost van Cor-
tenbach. Buiten het interessante 
verhaal dat je hier meemaakt, 
is een tocht over de zolder een 
ware belevenis over krakende 
vloeren, onder eeuwenoude bal-
ken en spanten door, waar een 

middeleeuws rad plots tot leven 
komt, evenals boeken die ineens 
omslaan en kaarsen die spon-
taan doven… en intussen vertel-
len schaduwen en schimmen 
hun eigen verhaal. Alles draait 
om die ene vraag: hoe kon de 
brand in 1549 eigenlijk ontstaan? 
Kom  het zelf meemaken en mis-
schien wel uitvogelen. 

Zoldertour boeken
Via www.museumhelmond.nl 
reserveer je voor een datum en 
tijd. Dit is verplicht. Zonder re-
serveren kun je niet meedoen. 
Hulp nodig bij het reserveren? 

Bel dan met tel. 0492-587716. 
Voor de zoldertour betaal je 
€2,50 per persoon, dit is exclu-
sief de toegang tot het kasteel. 
VIP-Kaarthouders van de Bank-
giro Loterij kunnen het kasteel 
en de kasteelzoldertour gratis 
bezoeken in de meivakantie op 
vertoon van de kaart. Ook hier 
geldt: eerst boeken via de web-
site (via de speciale button Bank-
giro Loterij) en dan meedoen.
 
Instaprondleiding
Op de zondagen in de meivakan-
tie is er een rondleiding in Kunst-
hal Helmond door de kunstten-

toonstelling over het werk van 
Martin Fenne en de tentoonstel-
ling ‘Van Spierkracht tot Robot-
proof’. Ook is er een rondleiding 
door Kasteel Helmond. 
De rondleidingen starten om 
14.30 uur. Je kunt zo instappen 
(reserveren is niet nodig), de 
rondleiding kost €2,- per per-
soon, exclusief de toegang tot de 
Kunsthal. 

Koningsdag
Op Koningsdag is het museum 
geopend, er is van alles te doen 
behalve een zoldertour boeken 
(die dag niet mogelijk). s

Helmond

In de meivakantie biedt Museum Helmond volop activiteiten voor het hele gezin

Zuid-Oost Brabant in het alge-
meen en Helmond in het bijzon-
der hebben een rijke geschie-
denis, een geschiedenis die het 
waard is om meer bekendheid te 
krijgen.
Van veel gebeurtenissen uit de 
vorige eeuw zijn filmopnames 
gemaakt. Deze opnames, soms 
met en soms zonder geluid, la-
ten een prachtig tijdsbeeld zien 
van Helmond in de 20e eeuw.  In 
deze editie films van onder an-
dere de kraanbaan en de Heilig 
Hart Kerk. Verbiest spreekt over 
Helmond, dia's van o.a. de Kei-
ebijters en van diverse typische 
plekken in de stad. 

Uiteraard is stadshistoricus Jan 
van Bussel ook weer van de partij 
om samen met u – aan de hand 
van beeldmateriaal - het een en 
ander te bespreken. 
Aanvang: maandag 23 april om 
14:00u

www.cacaofabriek.nl s

Suytkade

Filmcyclus historisch 
Helmond in 
De Cacaofabriek
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Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

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

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

Koningsnacht en Koningsdag in Helmond

Tijdens Koningsnacht en op Koningsdag vinden er weer tal van activiteiten 
plaats in het centrum, in Mierlo-Hout, in Brouwhuis en in Stiphout.  

In het centrum zijn er de Slingermarkt, een Kindervrijmarkt en diverse 
muziekoptredens. Tijdens Koningsnacht is er om middernacht een vuurwerkshow 
in het Havenpark. Meer informatie over het programma in Helmond vindt u op 
www.oranjecomitehelmond.nl en op www.helmondcityevents.nl. 

Wegafsluitingen
Van donderdag 26 april 19.00 uur tot de nacht van vrijdag op zaterdag 27 april 
00.00 uur zijn er in het centrum van de stad diverse wegen afgesloten voor het 
verkeer. Het gaat onder andere Kanaaldijk NW tussen Havenbrug en Frans Joseph 
van Thielpark, Frans Joseph van Thielpark, Steenweg tussen Kromme Steenweg 
en Kanaaldijk NW, Kasteellaan, Kasteelplein, Havenweg en het zuidelijke gedeelte 
van de Ameidewal. De omleidingsroute wordt ter plekke aangegeven. 

Let op: op zaterdag 28 april wordt er op de Kanaaldijk NW tussen de Beatrixlaan 
en de Julianalaan een boom gerooid. De weg wordt hiervoor afgesloten. Fietsers 
en voetgangers worden omgeleid via de Kanaaldijk NO. Voor het overige verkeer 
blijft de wegomleiding van Koningsdag gehanteerd.

In Brouwhuis is op vrijdag het parkeerterrein bij de Montessorischool en tevens 
Overloop tussen het station en Biesbosch afgesloten. Daar vindt een Oranjemarkt 
plaats. In Stiphout is die dag een gedeelte van de Dorpsstraat afgesloten, in 
Mierlo-Hout geldt dit voor de Pastoor Elsenstraat tussen Pastoor Elsenstraat 8 en 
de Hoofdstraat.

Gratis parkeren
Op Koningsdag kunt u gratis parkeren in de gemeentelijke parkeergarages 
Boscotondo, City en Doorneind en op de parkeerplaatsen op straat. Parkeren 
mag niet buiten de parkeervakken, op een vergunninghoudersplek of op een 
parkeerplek voor elektrische auto’s.

Gemeente gesloten
Op Koningsdag zijn alle kantoren van de gemeente gesloten. Dit geldt ook 
voor de Stadswinkel, Zorg & Ondersteuning en de Milieustraat. De gemeente 
is dan telefonisch niet bereikbaar. Wilt u een afspraak maken of een melding 
doorgeven? Kijk dan op www.helmond.nl.

Geheimhouding (verstrekkingsbeperking) 
van uw persoonsgegevens

De gemeente heeft persoonlijke gegevens van alle inwoners in haar 
bevolkingsadministratie opgenomen. Alle gemeenten in Nederland doen dat 
op dezelfde manier op basis van de Wet basisregistratie personen, kortweg BRP. 
Hierin zijn uw adresgegevens, geboortedatum en nationaliteit opgenomen en 
ook gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap, ouders en kinderen, 
overlijden.   

Wie maken gebruik van uw persoonsgegevens?
De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is geregeld in de Wet BRP. 
Overheidsinstanties en semi-overheidsinstanties kunnen de persoonsinformatie 
bij de gemeente opvragen. Ook worden alle relevante wijzigingen in uw 
persoonsgegevens automatisch naar hen verstuurd. Deze organisaties gebruiken 
de gegevens voor een goede uitvoering van hun (wettelijke) taak. Te denken 
valt aan: Belastingdienst, Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), Sociale 
Verzekeringsbank (SVB), notarissen. De gemeente is wettelijk verplicht de 
gevraagde gegevens aan hen te verstrekken. Welke persoonsgegevens zij krijgen 
is bepaald door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

In enkele gevallen kunnen ook anderen (derden) verzoeken om de gegevens over 
u aan hen te verstrekken. Dat zijn andere instellingen of personen dan uzelf of 
de bovengenoemde overheidsinstanties. Te denken valt aan: pensioenfondsen, 
stichtingen bevolkingsonderzoek, advocaten, stichting interkerkelijke 
ledenadministratie (SILA), commerciële instellingen of particulieren etc. De 
verstrekking aan derden is ook wettelijk geregeld. Voor bepaalde derden kunt u 
de gemeente verzoeken om geen gegevens te verstrekken. Voorbeeld: wanneer 
de gemeente bijvoorbeeld een verzoek van een particulier of een commerciële 
instelling ontvangt om gegevens over u te verstrekken, dan kan dat alleen met 
uw voorafgaande schriftelijke toestemming. Als u al om verstrekkingsbeperking 
heeft verzocht, zal de gemeente een verzoek om gegevens te verstrekken direct 
afwijzen. 

Kunt u verstrekking van uw gegevens voorkomen? 
Geheimhouding van uw gegevens is niet in alle gevallen mogelijk. Daarom wordt 
formeel niet gesproken van geheimhouding, maar van verstrekkingsbeperking.  

Hoe kunt u verstrekkingsbeperking van uw gegevens vragen? 
U kunt op de volgende manieren een verzoek om geheimhouding indienen bij het 
college van burgemeester en wethouders van Helmond:
• Via internet: met behulp van DigiD. Ga hiervoor naar www.helmond.nl en 
 gebruik het zoekwoord ‘geheimhouding persoonsgegevens’. Vul het digitale 
 aanvraagformulier in en verstuur het met behulp van uw DigiD
• Persoonlijk: aan de balie van de Stadswinkel. Maak een afspraak via 
 www.helmond.nl. Vergeet bij die afspraak niet een geldig identiteitsbewijs 
 mee te brengen.
• Schriftelijk: stuur een ondertekende brief met het verzoek om 
 verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens en voeg een kopie van een 
 geldig identiteitsbewijs toe. U kunt uw brief sturen: Gemeente Helmond, 
 T.a.v. afdeling Stadswinkel, Postbus 950, 5700 AZ Helmond.

Het college zal zo spoedig mogelijk aan uw verzoek voldoen. U ontvangt hiervan 
een schriftelijke bevestiging. Een verstrekkingsbeperking geldt tot het moment 
dat u het verzoek intrekt. Wanneer u verhuist naar een andere gemeente blijft de 
verstrekkingsbeperking van kracht. 
 
Heeft u eerder in een andere gemeente gewoond? 
Als u wenst dat uw vorige woongemeente(n) ook geen gegevens verstrekt, moet 
u de verstrekkingsbeperking apart aanvragen in deze gemeente(n). 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
Bent u nieuwsgierig welke overheidsorganen en derden wettelijk recht hebben 
op uw persoonsgegevens? Kijk dan op de website: www.wiekrijgtmijngegevens.nl. 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Stadswinkel op telefoonnummer 
14 0492. De Stadswinkel is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
8.30 uur tot 17.00 uur.

Werkzaamheden rechtsafstrook 
Burgemeester van Houtlaan naar Molenstraat 
en Kasteel-Traverse

Van maandag 23 april 9.00 uur tot en met woensdag 25 april 16.00 uur zijn er 
werkzaamheden op de rechtsafstrook van de Burgemeester van Houtlaan naar 
Molenstraat en Kasteel-Traverse.   

Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om vanaf de Burgemeester van 
Houtlaan rechts af te slaan naar Molenstraat en Kasteel-Traverse. Het verkeer 
wordt omgeleid via Churchilllaan, Engelseweg en Stationsstraat. Ter plaatse is 
een omleidingsroute aangegeven.
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan 
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het 

Besluit ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van de volgende 

bestemmingsplannen: 

1.  Stiphout – Geeneind 12. Het betreft het toevoegen van een bouwvlak voor de bouw van 

 één woning. 

2. De Groene Loper II – Zoete Kers (gedeeltelijk). Het betreft het omzetten van maximaal 

 5 appartementengebouwen naar maximaal 2 appartementengebouwen en 

 grondgebonden woningen.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid 

wordt geboden op het moment dat de ontwerpbestemmingsplannen hiervoor gereed zijn en 

ter inzage kunnen worden gelegd. Dit zal dan worden bekend gemaakt in de Staatscourant, 

weekbladen Traverse en De Loop en op de www.helmond.nl. Ter voldoening aan de wettelijke 

bepalingen vermelden wij nog dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt 

gesteld advies uit te brengen over het voornemen om deze bestemmingsplannen voor te 

bereiden.

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 18 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.

Bekendmakingen

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

Sojadijk 1 07-03-2018 installeren nieuwe verwerkingsmachine OLO 3516149

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

Keizerin Marialaan 4 06-04-2018 aanbrengen luchtkanalen, plaatsen reclame OLO 3591813

Kanaaldijk N.O. 16 06-04-2018 brandveilig gebruik OLO 3592559

de Waart fase 2 05-04-2018 renovatie en nieuwbouw (de Waart fase 2) OLO 3587819

Kwartelstraat 2 07-04-2018 vergroten woning OLO 3593539

Vossenbeemd 107 09-04-2018 wijziging brandscheiding OLO 3595669

Overhorst 19 10-04-2018 vergroten woning OLO 3594253

Wilgehoutstraat 6 -  10-04-2018 tijdelijk afwijken bestemmingsplan OLO 3599291

Sportpark De Beemd

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

Gasthuisstraat 15 09-04-2018 wijzigen bestemming OLO 3463291

Kanaaldijk N.W. 67A 10-04-2018 kappen boom OLO 3563041

Kaldersedijk 21 10-04-2018 oprichten garage OLO 3542975

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

Centrum 09-03-2018  Blaasfestijn Centrum Helmond  2017-04633

  (30 september 2018) 

Antonianenpad,  09-04-2018  Bierfestival Helmond 2018-00646

gildeterrein St. Antonius Abt (27 mei 2018)  

parkeerterrein De Greef 09-04-2018  Stiphoutse Vlooienmarkt  2018-00918

  (2 en 3 juni 2018) 

 

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

Muziekcafé Helmond,  01-04-2018     Finale bandwedstrijd Oorveeg  2018-01293

Zuid Koninginnewal 39  (21 mei 2018)

Ecozone Brandevoort 05-04-2018     Braverun (16 september 2018) 2018-01334

recreatiegebied  06-04-2018     NK Veldrijden 2019 2018-01338

Berkendonk  (25 t/m 27 januari 2019) 

Sportpark Brandevoort 1 06-04-2018     10 jarig bestaan SV Brandevoort 2018-01360

  (25 en 26 augustus 2018) 

Centrum 09-04-2018     Zomerkermis (5 t/m 11 juli 2018) 2018-01392

Brouwhuis, Peeleik 09-04-2018     Kermis Brouwhuis (5 t/m 8 mei 2018) 2018-01394

Baudevoort 10-04-2018     Straatfeest (25 augustus 2018) 2018-01403

Hortensiapark 10-04-2018     Dodenherdenking (4 mei 2018)  2018-01404

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2) 
Uit onderzoek van afdeling B&O is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen 

op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. De 

verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stellen wat het 

huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten het vertrek 

te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. Dit betekent dat zij 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort, 

toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s)  Geboortedatum 

Yuruk, R  15-11-1969

Voornemen tot registratie vertrek met onbekende bestemming 
Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen 

geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). Burgemeester 

en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening te plaatsen 

in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor formeel 

niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar voor 

overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s)  Geboortedatum 

Adomaitis, A  15-03-2013

Adomaitis, J  04-09-2017

Meulendijks, PJM  10-11-1987

Zienswijze

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 140492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

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

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

KitchenAid 
cadeau*

+ extra cadeau: 
tijdelijk een 

GRATIS vaatwasser**

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

JUBILEUMACTIE

Koningsdag
alle vestigingen 

geopend

Stichting Kringloopwinkel Helmond
Noorddijk 2
5705CX Helmond 
0492-546893
info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Wie mileubewust en slim 
koopt, koopt bij de kringloop.

Wij verkopen onder andere:

- Kleding - Kleingoed
- Lijsten - Schilderijen
- Boeken - Speelgoed
- Elektronica - Lampen
- Fietsen - CD's en DVD's
- Kasten - Salontafels
- Bedden - Matrassen
- Eetkamer tafels en stoelen
- Bureau's en Bureaustoelen

Op deze manier word er actief bijgedragen 
aan het verbeteren van de natuur 

door het verminderen van de
CO2 uitstoot.

Maandag 23 april
Brouwhuis

Dinsdag 24 april
Rijpel - West

Woensdag 25 april
Rijpel - Noord

Donderdag 26 april 
Rijpel - oost

Vrijdag 27 april 
Koningsdag, 

geen ophaaldag
kijk voor meer info op:

www.helmond.nl/afvalapp 

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

Wij heten u welkom, in onze winkel

www.helmondnu.nl

 

Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop Helmond

Frank de Pon uit Helmond 
stuurde zoals velen de oplos-
sing in van de Sudoku en was 
verrast dat hij gewonnen had.
Christel Sanders (Adcommu-
nicatie) overhandigde Frank 
de Holland Casino diner-

cheque t.w.v. € 100,00 en een 
leuke Goodiebag.

Iedere 14 dagen plaatst Week-
krant De Loop Helmond een 
Sudoku. Lost u deze op? 
Dan maakt u ook kans op een 
dinercheque en een exclusieve
Goodiebag van Holland Ca-
sino Eindhoven. s

Helmond
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Ondernemersfonds Helmond dynamische verbindingen en 
samenwerkingen vanuit ondernemers naar: zorg, onderwijs, 

cultuur, sport en buitengebieden.

(Verenigde) 
inwoners Van 
de Helmondse 

wijken

Heeft u een idee of 
project maar geen 

financiën om het uit te 
voeren?

neem dan altijd 
contact op met 

wijkmanagement 
Helmond. 

info@wijkmanagementhelmond.nl
www.wijkmanagementhelmond.nl

Gefinancierde en gerealiseerde projecten in de Helmondse wijken zijn o.a.:

Hanging 
baskets

(ondernemers 
leefbaarheid).

Speeltoestellen 
stichting ORO

(i.s.m. ondernemers
en zorg).

Project ‘Fit Werkt’.

St. Nicolaas 
intochten

(i.s.m. ondernemers, 
onderwijs en 

verenigingen).
Kindervakantieweek.

Koploper van
Peelland.

Kerstverlichting
(ondernemers 
leefbaarheid).

Braderie 
Combicentrum.
OVMH Beurs.

Energie Huis
Helmond.

Cameratoezicht.

Respect project
Helmond (i.s.m. 
ondernemers

en sport).

Meer projecten zie: www.ondernemersfondshelmond.nl/projecten2

s

s s s s

s s s

Hebt u opmerkingen of extra gegevens voor de website? Stuur ze naar: webmaster@wijkmanagementhelmond.nl

Website www.wijkmanagementhelmond.nl online!

Wijkmanagement Helmond ook actief in Mierlo-Hout

FOH Wijkmanagement Hel-
mond is voortgekomen uit 
FOH, (Federatie van organi-
saties in de detailhandel en 
dienstverlening en ambacht 
van Helmond). Na invoering 
van het Ondernemersfonds 
van Helmond op 1 januari 
2013 zijn de sectoren: Zorg, 
Onderwijs, ZLTO (buitenge-
bied), Sport, Cultuur toe-
gevoegd. En is de naam ge-
wijzigd op 1 jan. 2018 naar 
FOH Wijkmanagement Hel-
mond. Hierdoor vinden we 
een betere aansluiting met 
Centrummanagement en 
Parkmanagement, gezamen-
lijk hoofdtrekkingsgebieden 
van het Ondernemersfonds 
Helmond. 

Voor wie is het bedoeld? In 
principe voor alle instanties 
die actief zijn in de wijken 
van Helmond op de gebieden 

van: commercie, detailhan-
del, zorg, cultuur, onderwijs, 
sport en agrarisch/buitenge-
bied. Het Wijkmanagement is 
van en voor bovengenoemde 
aandachtsgebieden/trekkings-
gerechtigden in Helmond. Dat 
betekent onder meer dat het 
geld dat via de belastingkas 
door alle bezitters/beheerd-
ers van niet-woningen wordt 
opgebracht, ook weer ten 
goede komt van die trekkings-
gerechtigden. Maar dit moet 
wel in georganiseerd verband 
gebeuren. Een fl ink deel van 
de wijken is al georganiseerd 
in winkeliersverenigingen of 
een onderwijs stichting etc.De 
trekkingsgerechtigden krijgen 
het geld dat is opgebracht in 
hun werkgebied niet contant 
in handen. Dat zou immers 
vergruizing betekenen van 
het wijkfonds over een hele 
serie subfondsjes, terwijl we 
met het wijkfonds juist een 
wijk-brede aanpak voorstaan.
Het geld blijft in een 
centrale kas. Maar de trek-
kingsgerechtigden hebben wel 
‘trekkingsrechten’, naar rato 
van hun bijdrage aan de be-
lastingkas. Zij kunnen plannen 
maken en aanvragen indi-
enen ter hoogte van hun trek-
kingsrecht. De website is een 
vindplaats voor eventuele 
mede trekkingsgerechtigden 
en waarmee men projecten 

kan aanvragen en uitvoeren.

Voorbeeld van een project is: 
Bijdrage aan de Dutch Tech-
nology Week. “Beleef een week 
lang de Dutch Technology 
Week en ervaar dat technol-
ogie alles om ons heen met 
elkaar verbindt.”

In Mierlo-Hout zijn al diverse 
projecten mede gerealiseerd 
met fi nanciering vanuit het 
fonds. Te denken aan: Hang-
ing Baskets, Kerstversiering, 
Kindervakantieweek, St. Nico-
laas intocht, Lichtjesoptocht, 
respect project sportclubs, 
Wandeltocht, inrichting Fitness 
ruimte ORO, OVMH Consu-
mentenbeurs etc. Veel project-
een gericht op Leefbaarheid in 
de wijk.

De 100 jarige Voetbalclub RKSV 
Mierlo-Hout wordt Financieel 
gesteund met diverse Jubile-
um projecten.

‘Van 21 t/m 24 juni 2018 or-
ganiseert Gilde Sint Antonius 
Abt haar Kring Gildefeest in 
Mierlo-Hout, Wijkmanage-
ment ondersteund hier ook 
fi nancieel. Donderdagmid-
dag 21 juni 2018: Men begint 
al op de donderdagmiddag 
met het organiseren van een 
geweldige ouderenmiddag 
met enkele top artiesten, veel 
amusement, kletser en een 
gratis loterij. Vrijdagmiddag 
22 juni 2018: Op vrijdag is de 
jeugd aan de beurt. Voor alle 
basisschoolleerlingen van ’t 
Hout zullen activiteiten geor-
ganiseerd worden. Zaterdag 
23 juni 2018: Zaterdag staat de 
feesttent in het teken van een 
geweldige feestavond m.m.v. 
Jeroen van de Boom, Tino Mar-
tin, New Timeless, en de eigen 
Johnny Slegers en het bekende 
DJ duo Sven en Jelco. Kaartjes 
voor deze avond zijn verkrijg-
baar via www.helmondticket.
nl. Zondag24 juni 2018: We 
sluiten het lange weekend 
af met de Kringgildedag met 

alle historische activiteiten 
die zo eigen zijn aan het Gil-
de. U kunt zien hoe de diverse 
gilden elkaar in de wedstrij-
den proberen te overtreffen, 
beoogd een super mooie dag 
te worden voor het hele gezin.

Hopelijk tot ziens.  Voor meer 
informatie over het feestweek-
end: www.gildedagen.nl.’

Ook wordt er prima 
samengewerkt met de Onder-
nemersvereniging Mierlo-Hout 

en Gemeente Helmond Doel 

van Wijkmanagement is om 
verbindingen te leggen tussen 
de diverse geledingen. 

Zo wordt de Leefbaarheid in 
de wijk mede hoog gehoud-
en. Immers in een goed leef-
bare omgeving kan iedereen 
gedijen.

Helmond

Wijkmanager is mw. 
Hennie de Gooijer, 
info@wijkmanagement-
helmond.nl
Mobiel: 0622616134
U kunt gerust contact 
zoeken met haar voor uw 
eventuele vragen. Meer 
info is natuurlijk te 
vinden op 
www.wijkmanagement
helmond.nl

Mierlo-Hout
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Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

Fruitbomen & struiken

Potgrond DCM
Top kwaliteit univerzeel
Voor kamer & tuinplanten
Inhoud 40 liter

€4,79 per stuk

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 18 t/m 24 April 2018

Campanula “Addenda”
Vaste plant
ø30cm in 13cm pot

Van €3,99

Groente Planten
Groot assortiment, vers van het land
in 11 cm pot
met verzorgings etiket

€1,99 per stuk

Petunia “Surfinia”
Verkrijgbaar in div. kleuren
ø20 cm in 12 cm pot

€1,99 per stuk

1 + 1 
GRATIS

Fuchsia in Hangpot
Verkrijgbaar in div. soorten
ø 50cm

Van €9,99

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

€3,99 per bos

Rozen
10 stelen per bos

Van €3,99

nu

€2,99

nu

€2,99

Lente
Kriebels

25%
Feestkorting

Sfeerkussens
Bij De Biezen kan je kiezen!
Nu alle maten&soorten.

Calibrachoa “Carnaval”
Verkrijgbaar in driekleuren mix
ø 25cm in 12 cm pot

€2,99 per stuk

nu

€6,99

1 + 1 
GRATIS

2 + 1 
GRATIS

2 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

St. Anna Ziekenhuis ontvangt predicaat 
‘High Performance partner TeamNL’  

Medisch specialisten van drie 
vakgroepen verbonden aan het 
St. Anna Ziekenhuis ontvingen 
afgelopen week een plaquette 
van NOC*NSF. Het gaat om me-
disch specialisten van de vak-
groepen longgeneeskunde, radi-
ologie en orthopedie. Zij kregen 
daarmee officieel en feestelijk 
erkenning voor de geleverde 
zorg en expertise aan Neder-
landse topatleten. Tijdens de 
grote evenementen, maar ook 
in de voorbereidingen daarheen. 
 
TeamNL chefarts Cees-Rein van 
den Hoogenband reikte de on-
derscheiding uit in het bijzijn van 
Ingrid Wolf, voorzitter raad van 
bestuur St. Anna Zorggroep. “St. 
Anna heeft sport- en beweegzorg 
hoog in het vaandel. Het is voor 
ons een belangrijk speerpunt. Dit 
is een prachtige erkenning van 
de kennis en kunde die wij op dit 
gebied in huis hebben.”, reageert 
Ingrid Wolf verheugd.
 
Samen met medisch sportge-
zondheidscentrum Topsupport 
dragen medisch specialisten van 
het St. Anna Ziekenhuis al jaren-
lang succesvol bij aan de medi-
sche zorg voor Nederlandse top-
sporters (TeamNL). In het bijzon-

der Arent Jan Michels (longarts), 
Koen Brakel (sportradioloog), 
Roelof Horn (sportradioloog), 
Wart van Zoest (orthopedisch 
chirurg) en zijn collega-orthope-
den Thea Sybesma en Rob Bogie. 
”Zij staan altijd klaar onze topat-
leten en doen dit met veel passie 
en expertise”, aldus TeamNL che-
farts Cees-Rein van den Hoogen-
band.

St. Anna Zorggroep
De St. Anna Zorggroep bestaat 
uit het St. Anna Ziekenhuis (Gel-
drop/Eindhoven), Ananz (be-
staande uit vier woonzorgcentra 
in Geldrop en Heeze) en me-
disch sportgezondheidscentrum 
TopSupport (Eindhoven). Het 

St. Anna Ziekenhuis (Geldrop 
en Eindhoven) is een regionaal 
ziekenhuis met vrijwel alle disci-
plines, ruim 100 specialisten en 
een capaciteit van 320 bedden. 
Het St. Anna biedt persoonlijke, 
kwalitatief hoogwaardige zorg 
en service, waarbij de patiënt al-
tijd één op één contact heeft met 
de specialist. 

Voor nadere informatie kunt u 
contact opnemen met:
Daniëlle van Vuuren, afdeling 
marketing, klantrelaties & com-
municatie St. Anna Zorggroep
• 040 - 286 4085
• d.van.vuuren@st-anna.nl
Kijk voor meer informatie op 
www.st-anna.nl s

Regio

TeamNL chefarts Cees-Rein van den Hoogenband reikt een plaquette 
van NOC*NSF uit als erkenning voor geleverde sportmedische zorg 
door medisch specialisten van de vakgroepen longgeneeskunde, radi-
ologie en orthopedie van het St. Anna Ziekenhuis.

Win shoppen in Winkelcentrum 
Heuvel in Eindhoven

Honderden waardecheques 
Speel van 3 tot en met 29 april 
2018 mee op de speelautomaten 
en win waardecheques van Win-
kelcentrum Heuvel ter waarde 
van € 50,-! U ontvangt dan tevens 
een actielot waarmee u tijdens de 
winnaarsavond kans maakt op 
één van de twee waardecheques 
van € 500,- of de hoofdprijs: een 
waardecheque van maar liefst 
€ 1.500,-! welke wij uitreiken op 
maandag 30 april 2018 tijdens 
onze speciale winnaarsavond.

Winkelcentrum Heuvel
Een dagje winkelen in Eindho-
ven begint op de Heuvel. In het 
hart van dé technology- en de-
signstad vindt u het grootste 
overdekte winkelcentrum van 
Eindhoven, Heuvel Eindhoven. 
Uitstekend bereikbaar met open-
baar vervoer en met een ruime 
luxe parkeergelegenheid direct 
onder het winkelcentrum. Met 
meer dan 80 fashion en lifestyle 
winkels, restaurants en ruimte 
voor entertainment vindt u altijd 
wat u zoekt in de Heuvel.

Hoe kunt u deze prachtige 
prijs winnen?
De Mystery Jackpot valt wille-
keurig als extra prijs op één van 
de speelautomaten en is onaf-

hankelijk van inworp of winnen-
de combinatie. Waardecheques 
zijn alleen in te wisselen bij de 
deelnemende winkels van Win-
kelcentrum Heuvel. Gaat u shop-
pen in Winkelcentrum Heuvel?

Over Holland Casino
Holland Casino brengt het span-
nendste spel, altijd gastvrij en be-
trokken. Jaarlijks bezoeken circa 
5,8 miljoen gasten één van de 
veertien vestigingen van Holland 
Casino. 

Een uniek aanbod van spel in een 
veilige en betrouwbare omgeving 
staat centraal. Holland Casino is 
wereldwijd toonaangevend op 
het gebied van veilig en verant-
woord spelen. In samenwerking 
met verslavingszorg heeft Hol-
land Casino het Preventiebeleid 
Kansspelen ontwikkeld. 

Het kansspelaanbod van Hol-
land Casino staat onder extern 
toezicht van het NMi en de Kans-
spelautoriteit. De speelautoma-
ten in Holland Casino hebben 
gemiddeld een uitkeringspercen-
tage van ongeveer 92% (de wet-
telijke norm is 80%). 

Bij een tafelspel als Roulette kan 
dit oplopen tot 97,3%. Meer in-
formatie is  beschikbaar op de 
website of volg Holland Casino 
Eindhoven op Facebook. s

Regio
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Groet & Ontmoetcafé: 
sociale ontmoetplek in Helmond Oost 

Een laagdrempelige ontmoe-
tingsplek voor mensen met een 
kleine beurs. Dát is het idee ach-
ter het Groet & Ontmoetcafé in 
Helmond Oost. Een plek waar 
buurtbewoners elkaar, zonder 
inmenging van professionals, 
verder helpen. Het Wijkfonds 
van Rabobank Helmond draagt 
bij aan de realisatie van dit ini-
tiatief. 

Wim van Lieshout is voorzitter 
van de Wijkraad Helmond Oost. 
Hij is trots op de ontwikkelingen 
bij het Groet & Ontmoet-plein 
(waar onder meer inloophuis de 
Cirkel, Hart voor Minima en het 
Repair Café te vinden zijn). Er 
stond nog een pand leeg en de 
Wijkraad wist daar wel raad mee: 
een Groet & Ontmoetcafé. ‘Dit is 
heel laagdrempelig, je krijgt geen 
moeilijke vragen en hoeft geen 
papieren op tafel te leggen. Maar 
lotgenoten helpen elkaar verder. 

We vinden het belangrijk om aan 
het welzijn van wijkbewoners te 
werken en dat doen we door ver-
bindingen te leggen. Dit Groet & 
Ontmoetcafé is daar een prima 
voorbeeld van.’
 
Zelf aan de slag
Het balletje ging al snel rollen. 
Een groep vrijwilligers wil wel 
zorgen voor het beheer en het 
in gang zetten van een gesprek. 
Daarnaast wilden de vrijwilligers 
van het Repair Café wel de ver-
bouwing op zich nemen. 1+1=2, 
zou je zeggen, maar er waren 
natuurlijk wel kosten voor het 
materiaal. 

Het Wijkfonds van Rabobank 
Helmond kwam toen om de 
hoek kijken. Wijkambassadeur 
Ingrid Heusschen: ‘Fantastisch 
dat er alleen materiaalkosten 
voor de verbouwing zijn, omdat 
het team van het Repair Café zelf 
aan de slag gaat. De Wijkraad 
kwam met een gedegen begro-
ting en een goed verhaal.’ Voor 

de inrichtingskosten dragen de 
gemeente Helmond en de Wijk-
raad zorg.
 
Sociaal plein
Ook gemeente Helmond on-
dersteunt het initiatief. Ingrid 
overlegt regelmatig met Frank 
Rietveld, wijkadviseur bij de ge-
meente. ‘Ik ben intermediair tus-
sen wat er in de wijk gebeurt en 
de gemeente, dit doe ik vanuit 
een meer onafhankelijke posi-
tie’, vertelt hij. ‘Ik probeer ver-
bindingen te leggen, te zorgen 
dat kansen gegrepen worden. 
Als er financiering om de hoek 
komt kijken, dan kan het Wijk-
fonds van Rabobank Helmond 
een mooie optie zijn.’ Hij is blij 
met een initiatief als het Groet 
& Ontmoetcafé. ‘Ik vind het heel 
belangrijk dat wijkbewoners in 
actie komen, daar heb je veel 
meer aan dan aan gemopper. Dit 
plein wordt meer en meer een 
sociaal plein, waar mensen die 
het moeilijk hebben elkaar op 
kunnen zoeken.’ s

Helmond

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: ......................................................................................................

NIEUW IN HELMOND
GRIEKS RESTAURANT 

 EPSILON 

Ter introductie ontvangt u 

10% KORTING 
op de totale rekening bij 

inlevering van deze advertentie!
Genieten van heerlijke Griekse gerechten. 
Met een keuze uit diverse vlees, vis en 
vegetarisch in een modern en sfeervol 
restaurant. Smaakvolle desserts, Griekse 
wijnen, heerlijke koffie en drankjes. Bij ieder 
hoofdgerecht kunt u gebruik maken van het 
saladebuffet.

Wilt u reserveren? 
Dan kunt u bellen of mailen.
T: 0492-837446
info@grieksrestaurantepsilon.nl
www.grieksrestaurantepsilon.nl
Steenweg 24, 5707 CG  Helmond

Openingstijden:
Wo. t/m za. 16.30-22.00 uur. 
Zon- en feestdagen 16.30-22.00 uur

Ingezonden politiek bericht

Afgelopen week ontvingen 
we van ambtenaren een flyer 
met als titel “ vriendenbonus”.  
Als een ambtenaar van de ge-
meente Helmond een collega 
werft dan scoort hij of zij een 
bonus van 500,- mits er wordt 
voldaan aan een aantal spel-
regels.

Als CDA fractie vinden we dit 
een onbegrijpelijke actie en 
wel om een aantal redenen. 
Ten eerste is de gemeentelijke 
organisatie nog volop in een 
reorganisatie verwikkeld. Er 
zijn medewerkers niet goed ge-
noeg bevonden voor het werk 
binnen de organisatie. Een 
aantal hebben vervroegd en / 
of vrijwillig afscheid genomen 
maar een aantal is boventallig 
verklaard. 

1) bent u het met ons eens dat 
van deze bonus een volstrekt 
verkeerd signaal uitgaat naar 
collega’s die door de reorga-
nisatie hun baan zijn kwijt ge-
raakt of nog verwikkeld zijn in 
de afronding van de reorgani-
satie perikelen?

De tweede reden waarom we 
het een verkeerd signaal vin-
den is omdat blijkbaar de ge-
meente Helmond niet in staat 
is om vacatures in te vullen. 
Belangrijk daarbij is om daar-
bij te onderzoeken wat de re-
den daarvan is. Nu is Helmond 
alsmede de ambtelijke organi-
satie de afgelopen periode niet 

altijd positief in het nieuws ge-
weest. Daarnaast hebben we 
geen signalen ontvangen van 
andere gemeenten dat  de ar-
beidsmarkt op “ slot”  zit voor 
ambtenaren.

2) Heeft er onderzoek plaats 
gevonden waarom vacatures 
niet kunnen worden ingevuld? 
3) Bent u van mening dat de-
ze actie soelaas biedt aan het 
probleem van de openstaande 
vacatures ? Zo ja waar is dat op 
gebaseerd ?

De actie roept naast boven-
staande vragen ook andere 
vragen op. Zo zijn we in 2017 als 
gemeenteraad voor de laatste 
keer actief door uw college ge-
informeerd over de stand van 
zaken van de reorganisatie. 

4) Hoeveel openstaande vaca-
tures kent de huidige organisa-
tie nog en om welke vacatures 
gaat het hierbij?
5) Wat is de omvang van de 
huidige inhuur (in FTE en be-
drag) en neemt dit af ?

6) Op welke managementpo-
sities wordt nog ingehuurd en 
welke trajecten worden er door-
lopen om deze vacatures op 
korte termijn in te vullen?
7) Is er een strategische per-
soneelsplanning opgesteld en 
wordt de raad hierin meegeno-

men temeer omdat uw college 
heeft aangegeven dat er 4 mln. 
extra nodig is voor de ambte-
lijke organisatie om de ambities 
waar te kunnen maken?
We verzoeken uw college om 
zoals eerder toegezegd de raad 
actief te informeren over de re-

organisatie van de gemeentelij-
ke organisatie. We zien daartoe 
uw cijfermatige en inhoudelijke 
voorstel tegemoet.

Namens de CDA fractie
Jan Roefs
Thijs van Wetten
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cadeau met VERJAARDAGEN, JUBILEA, 
RECEPTIES of WILT U GEWOON IEMAND BELONEN?
Besteedbaar bij meer dan 140 Helmondse ONDERNEMINGEN.

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

geef de hellemondgift waardebon cadeau!

Uw Unilux dealer:

De Zonweringsreparateur
Noorddijk 1, Helmond
0492 512377
06 53754231

Showroom open op zaterdag 
van 10.00 uur tot 14.00 uur

Lente: de ramen en deuren kunnen weer lekker open! Helaas weten insecten 
dan ook binnen te komen. Unilux gelooft dat insecten buiten goed werk doen, 

niet binnen. Kies daarom voor Unilux horren; al 25 jaar de beste oplossing, 
duurzaam maatwerk, Hollands fabricaat. En met plezier door uw vakman 

ingemeten en geïnstalleerd.

Lentekriebels!

IN WINKELCENTRUM 
HEUVEL EINDHOVEN

WIN 
SHOPPEN

3 T/M 29 APRIL 2018
EINDHOVEN

HEUVEL

King’s Night Festival in Helmond centrum 

Koningsnacht vier je dit jaar 
in Helmond. Met live muziek, 
vier buitenpodia en een vuur-
werkshow belooft King´s Night 
Festival een mooi feest te wor-
den. Helmond Centrum kleurt 
oranje op 26 april om 21.00 uur. 

Stichting Helmond City Events 
organiseert dit jaar van 21.00 tot 
01.00 uur King’s Night Festival. 
Vier buitenpodia staan verspreid 
in Helmond Centrum. Op de 
Kasteellaan, het Havenplein, de 
Havenweg en op de Steenweg 
zijn podia en dus muzikale acts 
te vinden. 

Programmering
Welke acts kun je verwachten? 
De Voute DJ’s draaien de foutste 
plaatjes, De Spikes (BE) covert 

er op los en Funky Beatz spreekt 
voor zich natuurlijk. De Heeren 
Van en DJ Franky Franklin zorgen 
voor de ultieme feestgarantie. 
Kijk voor meer acts en de tijden 
op www.helmondcityevents.nl 

Gratis toegankelijk
King’s Night Festival is gratis toe-
gankelijk. Zorg dat je rond 00.00 
uur bij het Havenpark bent voor 

de vuurwerkshow. Om 01.00 uur 
is de programmering bij de bui-
tenpodia afgelopen, maar gaat 
het feest verder in de aanlig-
gende kroegen. Deze kennen op 
koningsnacht geen sluitingstijd! 
Voor meer informatie kun je 
terecht op de website en de fa-
cebookpagina: www.helmond 
cityevents.nl en www.facebook.
com/helmondcityevents/ s

Helmond

Franse Markt ‘de traditionele 
Hemelsvaarts kunstmarkt’

Op Hemelvaartsdag staat don-
derdag 10 mei 2018 de Helmond-
se wijk Suytkade in het teken 
van de Franse Markt. 

Tijdens deze 4de editie is de kunst 
sterk vertegenwoordigd. Zo kent 
Helmond toch langzamerhand 
weer een serieuze kunstmarkt, 
waar kunstenaars welkom zijn.

Een marktkraam huren kan nog 
altijd. Kijk dan even op de websi-
te: www.fransemarkthelmond.nl 
Al meer dan 50 kunstenaars heb-
ben zich al gemeld. Veel kunste-
naars op de Franse markt probe-
ren een interactief rol te spelen 
met het publiek.  

Dat maakt dat deze markt druk 
wordt bezocht niet alleen op de 
Suytkadeboulevard.  De markt is 
gratis toegankelijk.

Suytkade

Bij City Resort staat een podium, 
waar vanaf 11.00 om de 10 mi-
nuten verschillende optredens 
staan gepland.  Stichting Musi-
cals in Helmond gaan een pre-
view geven van de musical Jekyll 
& Hyde. Ook zijn er verschillende 
dansscholen actief, zo zijn er op-
tredens van Balletgroep Brande-
voort, Acrogym en dansschool 
Inmotion.
Bij het podium is er een terras 
waar u rustig onder het genot 
van een drankje kunt kijken en 
luisteren naar de verschillende 
acts.

Ook het spelen van een partijtje 
Jeu ‘d Boule hoor echt thuis bij de 
Franse Markt. De vereniging Lit-
tie of Littienie nodigt u graag uit.
Al vanaf het einde van de tweede 
wereld oorlog speelt jaarlijks in 
Frankrijk een bigband. Zo ook 
in City Resort. De van oorsprong 
afkomstige bigband uit Stiphout, 
vrij vertaalt point-wood, speelt 
laat in de middag bekende num-
mers. 

Kom op donderdag 10 mei naar 
de Franse Markt op Suyt, voor 
een leuke sfeervolle dag. s
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Al eens nagedacht over uw uitvaart?

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

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

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

Dag en nacht (overlijden melden en info)

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

‘t Damiaanhuis
Gelegen aan het 

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

Kringdag Peellandgilden
Na de opmaat van donderdag (oude-
ren), vrijdag (jeugd, loterij en hilarisch 
kienen!) en zaterdag (grandioos Muziek-
feest) staat voor zondag 24 juni de feite-
lijke Kringdag op het programma. Alle 22 
gilden uit de Kring Peelland, aangevuld 
met een 5-tal gast gilden waaronder het 
Cloveniersgilde uit Mechelen (België), 
komen dan samen voor verbroedering, 
ontmoeting en wedstrijden.

De ochtend van 24 juni zullen de gilden 
overheden, koning- en keizersparen, ere 
leden , burgmeester en collegeleden e.a. 
samenkomen voor de Eucharistieviering 
in de Lucia kerk. Deze H. Mis die door bis-
schop de Kort samen met pastoor van de 
Laar al worden voorgedragen, begint om 
09.45 uur.
Na de H. Mis gaan de hoogwaardigheid 
bekleders terug naar zaal de Koning waar 
de lunch en erewijn worden genuttigd. 
Rond 12.00 uur zal dit gezelschap zich ver-
plaatsen naar het evenemententerrein van 
RKSV Mierlo-Hout. Daar zullen inmiddels 
de gildebroeders en zusters van alle deel-
nemende gilden zich hebben verzameld. 
Zij stellen zich op het hoofdveld op voor 
de optocht die door de straten van Mierlo-
Hout gaat. De route van de optocht is; uit-
gang fietspad sportpark – Mahoniehout-
straat – Past. v.d.Elsenstraat- Hoofdstraat 
– Kastanjehoutstraat – Elzenhoutstraat 
– Mahoniestraat – terug naar hoofdveld 
RKSV Mierlo-Hout.
NA de optocht volgt op het hoofdveld de 
massale opmars – gezamenlijk vendelen 

– toespraken / volkslied en slangendefilé. 
Een spektakel wat je niet mag missen!
Daarna omstreeks 15.00 uur beginnen de 
wedstijden in verschillende disciplines; 
schieten-vendelen-standaardrijden-trom-
men-bazuinblazen. Spectaculair zal de 
discipline “ringsteken” zijn met de stan-
daardruiters.
In de feesttent is er muziek en kunnen de 
kelen worden gesmeerd!
Rond 19.00 uur start de prijsuitreiking en 
rond 20.00 uur zal het Kringvaandel aan 
het kringbestuur worden terug gegeven. 
Einde Kringgildefeest 2018 Mierlo-Hout.
Hopelijk kunnen we dan samen met u te-
rugkijken op een geslaagd Houts evene-
ment.

’t Gilde leeft op ‘t Hout s

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Weer een wens 
in vervulling 

Weer een wens van de O.V.M.H. wens-
boom in vervulling gegaan!

Een aantal dames en een heer van de dag-
opvang van Alphonsus werden hartelijk 
ontvangen bij Adelaars met een drankje, 
en hun wens: een frietje met! En als toetje 
een ijsje met slagroom bij Nemanja! s

Bridgaeclub ’t Houtse Slem organiseert 
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 win-
nen. Aanmelden als paar op 13.00 uur aan  
de zaal. 
Meer weten: www.houtseslem.nl s

Koningsdag bij Jan Linders! Van 12.00 tot 
16.00 uur is er een gezellig terrasje met 
live muziek. 

Ook wordt er gezorgd voor allerlei soorten 
hartige lekkernijen zoals een broodje kro-

ket, hamburger, knakworst en worsten-
broodjes voor €1. Zoetigheden en drinken 
zijn ook aanwezig.  

Er is een rad van fortuin waarmee u mooie 
prijzen kunt winnen. Dit wordt mede mo-
gelijk gemaakt dankzij het goede doelen 
fonds Jan Linders. De opbrengst is voor 
Savant locatie Alphonsus. s

Bridgedrive bij ’t Houtse Slem

Koningsdag bij Jan Linders!

Nieuw wijkblad voor Mierlo-Hout 

Ook wij als uitgever van Weekkrant De 
Loop Helmond en als rasechte Mierlo-
Houtenaren, waren verrast dat Hout-
vonken na al die jaren ophield te bestaan.

Mierlo-Hout kan toch niet zonder een wijk 
contactblad? We zijn meteen gaan bekij-
ken of we als uitgever van Weekkrant De 
Loop hierin iets konden betekenen. Ook is 
er meteen contact geweest met de voor-
zitter van OVMH hr. Cor van Rijsingen 
en Houtvonken. Dat heeft geresulteerd 
in een wekelijkse Mierlo-Hout pagina 
in Weekkrant De Loop waar volop kopij 
voor wordt ingestuurd. Ook werd meteen 
daarbij gedacht om als verlengstuk hier-
van een glossy magazine uit te brengen. 1 
of 2x per maand.

Wij hadden, als Mierlo-Houtse uitgever, 
al een concept klaarliggen en hebben dit 
nu verder uitgewerkt. Het concrete plan is 
om in mei te starten met een eerste eigen 
uitgave. Eerst 1x per maand en bij succes 
2x per maand  

Een glossy A4 magazine waar volop ruim-
te is voor de verenigingen en adverteer-
ders. Kerkberichten, contactadressen en 
agenda’s, etc. ondersteunt door een eigen 

website en volop communicatie op social 
media. Achtergrond info over de wijk. Ac-
tuele datumafhankelijke persberichten, 
die niet op tijd in het magazine  gepubli-
ceerd kunnen worden, zetten we dan op 
de weekpagina in De Loop en commu-
niceren het op de sociale media kanalen. 
Zodat alle berichten toch op tijd bij de le-
zers kunnen zijn.
Dit initiatief wordt omarmt door Wijkraad 
Mierlo-Hout. s

(Foto Cofoto, Mario Coolen)
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L I E S H O U T  H O L L A N D

ONZE HOOFDSPONSOREN

HELMOND SPORT -
RKC WAALWIJK
28/APR/ 19.45 UUR 

KINDERCLINIC 
VOOR DE WEDSTRIJD
EN NA DE WEDSTRIJD HET AFSCHEID 
VAN ONZE SPELERS

+ GRATIS DEELNAME 

AAN DE CLINIC

Alleen in de voorverkoop 

t/m 12 jaar

€5, -

BESTEL JE TICKETS VIA
WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

Rondje Helmond 26

Lente in de tuin 19

Voorjaarsmode 25
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 GROOT  
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GERWEN

De nummer 1 
van Brabant in 
kunststof kozijnen

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:

VOORJAAR
IN JE BOL?

ONTDEK
BELEEF
     GENIET

lifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

BELEEF
     GENIET

lifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen
April/MeiBELEEF

     GENIET
lifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

Top 20 superfoods 21
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www.engelseweg.nl
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De zomer
komt eraan.
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Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.H E L M O N DShopping.

Tijd om te klussen én te genieten. 
 

De Engelseweg in Helmond is dé plek 
waar je inspiratie opdoet voor het 

heerlijke zomers buitengevoel.  
Je vindt er bijna alles op het gebied 

van wonen, tuin, dieren, auto’s, 
ontspanning en food. 

Deskundige medewerkers, service en 
gratis parkeren voor de deur. 

Alvast veel shopplezier.
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Alvast veel shopplezier.

3april/mei  2018Groot PEELLAND

Door Aldi van Lierop

“Typisch voor onze winkel zijn de 
sfeereilanden waar onze klanten 
ideeën op kunnen doen voor hun 
eigen inrichting. Samen met mijn 
collega’s helpen we graag om die 
ideeën om te zetten in de beste 
combinatie van materialen, kleu-
ren, meubels, accessoires en tips 
om thuis zelf aan de slag te gaan. 
Wij weten als geen ander wat we 
allemaal in huis hebben en wat 
we op maat kunnen maken. Dus 
we kunnen klanten echt goed 
helpen én verrassen. Het meeste 
bedenk je zelf en wij helpen een 
handje om je project ook echt te 
laten slagen. Dat vinden we al-
lemaal erg leuk om te doen. En 
zoek je alles graag zelf uit, dan 
is dat natuurlijk ook prima. Ligt 
wat je zoekt even niet in de win-

kel, dan kun je het ter plekke on-
line bestellen en thuis of in onze 
winkel laten bezorgen.”

Workshops voor kaarthouders
“Voor klantenkaarthouders or-
ganiseren we regelmatig crea-
tieve workshops. De workshop 
Plantenbak maken van een paar 
weken geleden, zat binnen een 
dag vol. Vaste klanten weten hoe 
leuk zo’n workshop is en zijn als 
er als de kippen bij. De sfeer zat 
er goed in en alle deelnemers 
gingen tevreden met een mooi 
zelfgemaakt product naar huis. 
Daar genieten wij ook van.”

Hulp voor verhuizers
Behalve workshops op locatie 
biedt Karwei online ook allerlei 
informatie en hulp om een suc-
ces te maken van je doe het zelf 
activiteiten. “We merken goed 
dat het veel beter gaat met de 
economie en de huizenmarkt. 
Veel klanten zijn dan ook net ver-
huisd, horen we als we in gesprek 
zijn. Daar doen we graag wat ex-
tra’s voor, bijvoorbeeld met onze 
kortingsvoucher speciaal voor 
verhuizers. Wat we voor al onze 
klanten willen is dat ze zich te 
gast voelen bij Karwei Helmond 
en tevreden met de juiste spullen 
naar huis gaan. Daar doen we 
het voor.”

De eigen stijl van bouw-
markt Karwei is wel heel 
bijzonder, zeker in Hel-
mond. Het team doet er 
alles aan om klanten te ver-
rassen met een inspirerende 
inrichting en gezellige sfeer. 
“Karwei is echt een deco-
ratieve bouwmarkt,” ver-
telt assistent bouwmarkt-
manager Roel van Heck. 
“Veel van onze klanten zijn 
dan ook vrouw en vinden 
hier alles om hun huis en 
tuin sfeervol en naar eigen 
smaak in te richten.”

Karwei Helmond, 
Engelseweg 217, 5705 AE, 
Helmond, T. 0492 – 564656
www.karwei.nl

Door Aldi van Lierop

Wat hij niet in huis heeft, weet hij te vinden. Erik van 
Gorp, eigenaar van Automaterialen Het Zuiden weet 
precies wat er te koop is op de markt voor automate-
rialen en gereedschappen. “Heel veel daarvan hebben 
we op voorraad in onze winkel aan de Engelseweg in 
Helmond. Zowel voor professionele monteurs als par-
ticulieren. Online bestellen kan natuurlijk ook, alleen 
mis je dan ons persoonlijke advies. Met dat advies 
weet je altijd zeker dat je met de juiste spullen naar 
huis gaat.”

Automaterialen Het Zuiden in Helmond is echt een 
begrip in de regio. Dat kan ook niet anders want de 
familie van Gorp levert al bijna zestig jaar de beste 
materialen voor onderhoud van auto’s. Het begon in 

1954 toen de vader van Erik thuis niet verder kon in het 
garagebedrijf van de familie. Die garage werd namelijk 
overgenomen door zijn oudste broer en zus. Daarom 
starte Erik’s vader zijn eigen bedrijf; een winkel in auto-
onderdelen. De eerste winkel aan de Kromme Steen-
weg was al gauw te klein. De zaken gingen uitstekend 
dankzij een goede service, snelle levering, kennis van 
zaken en een groeiend aanbod van de beste materi-
alen. Al vrij snel waren er twee panden meer nodig. 
“Eind jaren zestig hebben we alles samengevoegd in 
deze vestiging aan de Engelseweg 210 in Helmond. We 
waren een van de eerste ondernemingen op dit bedrij-
venterrein, de rest was nog grasland toen we hier be-
gonnen.” Inmiddels is de Engelseweg uitgegroeid tot 
een brede winkelboulevard met 51 winkels, 540 gratis 
parkeerplaatsen en zo’n 1.500.000 artikelen.
Erik van Gorp en zijn broer Stef namen de zaak in 1986 

van hun vader over. “Stef richt zich op het Zuiden In-
dustrial B.V. en Automaterialen Het Zuiden is mijn 
verantwoordelijkheid. Het leuke van het voorjaar is 
dat mensen weer meer gaan sleutelen én poetsen. Je 
wilt toch met een goed onderhouden en een blinken-
de auto de weg op. Daarom hebben we ook de beste 
poetsmiddelen in huis. Niet alleen voor auto’s maar 
ook voor boten en caravans. Door de zwarte raamrub-
bers ontstaan op caravans vaak hardnekkige strepen. 
Die krijg je er met onze spullen gegarandeerd af. Daar 
knapt je caravan echt van op.”

Automaterialen Het Zuiden,
Engelseweg 210, 5705 AJ, Helmond
Tel. 0492 – 537 825
www.automateralenhetzuiden.nl 
(ook voor de webshop en toolshop)

BLINKEND 
EN GOED 
ONDERHOUDEN 
DE WEG OP
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eigen inrichting. Samen met mijn 
collega’s helpen we graag om die 
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Wij weten als geen ander wat we 
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is dat natuurlijk ook prima. Ligt 
wat je zoekt even niet in de win-
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Workshops voor kaarthouders
“Voor klantenkaarthouders or-
ganiseren we regelmatig crea-
tieve workshops. De workshop 
Plantenbak maken van een paar 
weken geleden, zat binnen een 
dag vol. Vaste klanten weten hoe 
leuk zo’n workshop is en zijn als 
er als de kippen bij. De sfeer zat 
er goed in en alle deelnemers 
gingen tevreden met een mooi 
zelfgemaakt product naar huis. 
Daar genieten wij ook van.”

Hulp voor verhuizers
Behalve workshops op locatie 
biedt Karwei online ook allerlei 
informatie en hulp om een suc-
ces te maken van je doe het zelf 
activiteiten. “We merken goed 
dat het veel beter gaat met de 
economie en de huizenmarkt. 
Veel klanten zijn dan ook net ver-
huisd, horen we als we in gesprek 
zijn. Daar doen we graag wat ex-
tra’s voor, bijvoorbeeld met onze 
kortingsvoucher speciaal voor 
verhuizers. Wat we voor al onze 
klanten willen is dat ze zich te 
gast voelen bij Karwei Helmond 
en tevreden met de juiste spullen 
naar huis gaan. Daar doen we 
het voor.”

De eigen stijl van bouw-
markt Karwei is wel heel 
bijzonder, zeker in Hel-
mond. Het team doet er 
alles aan om klanten te ver-
rassen met een inspirerende 
inrichting en gezellige sfeer. 
“Karwei is echt een deco-
ratieve bouwmarkt,” ver-
telt assistent bouwmarkt-
manager Roel van Heck. 
“Veel van onze klanten zijn 
dan ook vrouw en vinden 
hier alles om hun huis en 
tuin sfeervol en naar eigen 
smaak in te richten.”

Karwei Helmond, 
Engelseweg 217, 5705 AE, 
Helmond, T. 0492 – 564656
www.karwei.nl
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Wat hij niet in huis heeft, weet hij te vinden. Erik van 
Gorp, eigenaar van Automaterialen Het Zuiden weet 
precies wat er te koop is op de markt voor automate-
rialen en gereedschappen. “Heel veel daarvan hebben 
we op voorraad in onze winkel aan de Engelseweg in 
Helmond. Zowel voor professionele monteurs als par-
ticulieren. Online bestellen kan natuurlijk ook, alleen 
mis je dan ons persoonlijke advies. Met dat advies 
weet je altijd zeker dat je met de juiste spullen naar 
huis gaat.”

Automaterialen Het Zuiden in Helmond is echt een 
begrip in de regio. Dat kan ook niet anders want de 
familie van Gorp levert al bijna zestig jaar de beste 
materialen voor onderhoud van auto’s. Het begon in 

1954 toen de vader van Erik thuis niet verder kon in het 
garagebedrijf van de familie. Die garage werd namelijk 
overgenomen door zijn oudste broer en zus. Daarom 
starte Erik’s vader zijn eigen bedrijf; een winkel in auto-
onderdelen. De eerste winkel aan de Kromme Steen-
weg was al gauw te klein. De zaken gingen uitstekend 
dankzij een goede service, snelle levering, kennis van 
zaken en een groeiend aanbod van de beste materi-
alen. Al vrij snel waren er twee panden meer nodig. 
“Eind jaren zestig hebben we alles samengevoegd in 
deze vestiging aan de Engelseweg 210 in Helmond. We 
waren een van de eerste ondernemingen op dit bedrij-
venterrein, de rest was nog grasland toen we hier be-
gonnen.” Inmiddels is de Engelseweg uitgegroeid tot 
een brede winkelboulevard met 51 winkels, 540 gratis 
parkeerplaatsen en zo’n 1.500.000 artikelen.
Erik van Gorp en zijn broer Stef namen de zaak in 1986 

van hun vader over. “Stef richt zich op het Zuiden In-
dustrial B.V. en Automaterialen Het Zuiden is mijn 
verantwoordelijkheid. Het leuke van het voorjaar is 
dat mensen weer meer gaan sleutelen én poetsen. Je 
wilt toch met een goed onderhouden en een blinken-
de auto de weg op. Daarom hebben we ook de beste 
poetsmiddelen in huis. Niet alleen voor auto’s maar 
ook voor boten en caravans. Door de zwarte raamrub-
bers ontstaan op caravans vaak hardnekkige strepen. 
Die krijg je er met onze spullen gegarandeerd af. Daar 
knapt je caravan echt van op.”
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BLINKEND 
EN GOED 
ONDERHOUDEN 
DE WEG OP
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Luxaflex® en NL Label 
Plissé en Duette®

Shades 4e kado

‘ geen gedoe met

draaikiepramen 
dankzij Trufi t™!’

               
#564

‘  pollengaas helpt 

tegen hooikoorts 
klachten!’

               #067

2e Luxaflex® 
Hor met 
50% korting

weken

Engelseweg 212,  Helmond
0492 53 89 79

Openingstijden
ma 13.00  –  18.00
di – do 09.30  –  18.00
vr 09.30  –  21.00
za 09.30  –  17.00
zo 12.00  –  17.00

Wijzigingen, zetfouten en kleurafwijkingen voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 mei 2018 en 

niet i.c.m. andere acties of aanbiedingen. Kijk voor de voorwaarden op www.binnenhuisadviseurs.nl. ▸  covetex.nl

5april/mei  2018Groot PEELLAND

Sprookjes 
lente feest

ZATERDAG
VAN 12.00 – 16.00 UUR

28 APRIL 

• STRAATTHEATERACT 
‘SNEEUWWITJE EN DE 7 DWERGEN’

• SPANNENDE SPROOKJES
• SPEURTOCHT MET CADEAUTJES
• MEET & GREET MET PRINSESSEN

• KNUTSELTAFEL MET SCHMINK
• SPROOKJES ACT ‘HET STENEN 

SPROOKJE’
• GRATIS SNOEPHARTJES EN 

POPCORN

wie wordt moeder van het jaar 2018? 
Geef haar nu op via info@helmondcentrum.nl

Kijk voor meer informatie op 
www.helmondcentrum.nl/evenementen

kingsnight 26 april

Op donderdag 26 april vieren we 
Koningsnacht in Helmond Centrum. 
Van 21:00 uur tot 01:00 uur wordt de 
vverjaardag van de Koning ingeluid met 
vier stages verspreid door het centrum. 
Met optredens van o.a. De Spikes (BE), 
DJ FDJ Franky Franklin, Rave van Fortuin, De 
Heeren van, De Voute Dj’s, de Funky 
Beatz, kroegen zonder sluitingstijd en een 
afsluitende vuurwerkshow, wordt dit een 
nacht voor in de boeken! 

kingsday 27 april

Op 27 april vieren we Op 27 april vieren we vanaf 10:00 uur 
Koningsdag in Helmond Centrum met een 
slingermarkt, een kindervrijmarkt en 
diverse podia verspreid door het centrum.
Ook zijn de winkels geopend van 10:00 
uur tot 17:00 uur. Kom en geniet in 
Helmond Centrum! 

koningsdag vier je in .. helmond centrum

kingsnight & day 26/27 april

Helmondcityevents
CentrumHelmond

Sprookjes 
lente feest

ZATERDAG
VAN 12.00 – 16.00 UUR

28 APRIL 

• STRAATTHEATERACT 
‘SNEEUWWITJE EN DE 7 DWERGEN’

• SPANNENDE SPROOKJES
• SPEURTOCHT MET CADEAUTJES
• MEET & GREET MET PRINSESSEN

• KNUTSELTAFEL MET SCHMINK
• SPROOKJES ACT ‘HET STENEN 

SPROOKJE’
• GRATIS SNOEPHARTJES EN 

POPCORN

• STRAATTHEATER ‘SNEEUWWITJE EN DE 7 DWERGEN’
• SPANNENDE SPROOKJES
• SPEURTOCHT MET CADEAUTJES
•MEET & GREET PRINSESSEN
• KNUTSELTAFEL MET SCHMINK
• SPROOKJES ACT ‘HET STENEN SPROOKJE’
• GRATIS SNOEPHARTJES EN POPCORNElzas Passage | 5701 RX/RW Helmond Elzas Passage
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Intelligent Security is op zoek naar: 

Evenementenbeveiligers 
en horecaportiers. 

Geïnteresseerd? 
Zie je een baan als evenemen-
tenbeveiliger of horecaportier 
helemaal zitten en zie jij jezelf 
al bij ons werken? 
Dan ontvangen wij graag jouw 
CV met motivatiebrief!

Stuur deze naar:
info@intelligentsecurity.nl

Nog geen diploma 
Beveiliger 2, Horecaportier

of ESO? Geen probleem: 
Wij leiden je op!

Intelligent Security werkt voor de grootste evenementen en 
festivals in Nederland waaronder: Intents Festival, Wish Outdoor, 
WOO HAH!, Mundial, Willem II, Tilburg Trappers en nog veel meer.

Horecazaken beveiligen doen wij in alle grote Brabantse steden 
zoals Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Helmond, Reusel, Oss

Kernpunten:
• Afwisselende (bij)baan met mogelijk vast dienstverband
• Leukste en grootste evenementen van Nederland
• Hecht team binnen een informele werkomgeving
• Marktconform salaris met veel leuke extra’s en uitjes

Ben jij de teamplayer die we zoeken en ben je op zoek naar een goedbetaalde (bij)baan? 
Dan ben je bij Intelligent Security aan het juiste adres!

Kijk snel op: www.intelligentsecurity.nl voor meer informatie omtrent alle vacatures

www.intelligentsecurity.nl 

VRST_Intelligent Security_Adv_A5.indd   1 16-03-18   13:49

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

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

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

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

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

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

KANAALDIJK ZUID WEST 3 HELMOND • 0492 - 52 34 68

UW SPECIALIST VOOR: SIERBESTRATING - SCHUTTING - TUINVERLICHTING
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Heeft u verkoopplannen? Bel of mail ons dan vrijblijvend voor een gratis waardebepaling, toelichting van onze verkoopstrategie en de voordelen van verkoop via ons Buitenstate-concept.
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Buitenstate is een landelijk 

samenwerkingsverband van 

geselecteerde 

NVM-kantoren 

gespecialiseerd in vrij gelegen 

woningen in het buitengebied.

Een buitengewone woning 

verdient een 

Buitenstate aanpak!

HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U 
MET KANTOREN IN HELMOND EN EINDHOVEN

KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

RS
EN

.C
O

M
 A

V
H

 W
K 

16
 G

P

7april/mei  2018Groot PEELLAND

De
in de Lente
De
in de Lentein de Lente
Tuin

Aan de lente zijn termen als groen,  
fris, energie en nieuw leven verbon-
den. Elk jaar wordt het opnieuw lente 
en elk jaar maakt het bij mij een blijd-
schap los alsof het voor de eerste keer 
lente is.

Mijn favoriet van het voorjaar is Co-
rylopsis (schijnhazelaar): de fijne zig-
zaggende takkenstructuur, de ronde 
bloemknopjes die richting het voor-
jaar steeds roder worden en dan uit-
eindelijk de zacht gele bloemtrosjes 
(zie foto). De struik wordt maximaal 
1,5 meter hoog en breed en bloeit in 
maart/april.

Het voorjaar is het seizoen van de bol-
len: crocus, narcis, blauw druifje en 
tulpen. Van de houtgewassen is Forsy-
thia (chinees klokje) een van de eerste 
die bloeit, daarna volgen o.a. Prunus, 
krent en pronkstuk Magnolia. 

De vaste planten (o.a. vergeet-mij-
nietjes, Epimedium, longkruid en Pri-
mula) die in het voorjaar bloeien zijn 
vaak laag van vorm en zacht van kleur.

In de tuin komt alles tot leven en dus 
kunnen de handen uit de mouwen: we 
kunnen aan het werk! 

Snoeien is een onderwerp waar wat 
betreft de tuin de meeste vragen over 
zijn. Wanneer je een heester snoeit is 
het belangrijk om te weten wanneer 
deze bloeit . Dan weet je namelijk over 
het algemeen genomen of het gaat om 
een twijgbloeier of een scheutbloeier. 
Twijgbloeiers bloeien op het hout dat 
het jaar daarvoor is gevormd: het zijn 
veelal voorjaarsbloeiende heesters. 

Scheutbloeiers zijn heesters die in het 
voorjaar scheuten maken waarop zij 
in de loop van het seizoen zullen bloei-
en. Het zijn zomer- en herfstbloeiende 
heesters. Twijgbloeiers snoei je na de 
bloei en scheutbloeiers snoei je in de 
winter of het voorjaar. Wanneer je met 
voorgaande rekening houdt, voorkom 
je teleurstellende bloei. 

Ik wens u een 
energieke, frisgroene 

lente! Geniet van al 
het moois dat weer 

ontstaat!

Irene de Jong is 
tuinontwerper en hovenier 
in Nuenen en omstreken.  
Zij vertelt  over de tuin en de 
werkzaamheden die daarin 
te doen zijn. Voor vragen 
kunt u haar benaderen 
via haar site www.
tuinontwerpen-irene.nl.

• Het winterdek wordt weggehaald: het blad en de dode 
plantenresten worden uit de borders gehaald. Het is een 
mooi tafereel wanneer  de vaste planten onder het bladerdek  
tevoorschijn komen met hun nieuwe scheuten. 

• De vorstgevoelige struiken, zoals vlinderstruik en lavendel, 
worden in april teruggeknipt.

• In maart kunnen bladverliezende heesters en bomen nog 
geplant worden. De groenblijvende pas in april. omdat de 
bodem dan warmer is. Ze slaan dan beter aan.

• In het voorjaar is het ook tijd om weer lucht in het gazon te 
krijgen door middel van verticuteren. Wanneer er kale plekken 
ontstaan, worden deze opnieuw ingezaaid.

• Vaste planten plaatsen of verplaatsen. Soms verouderen 
planten. Ze gaan in bloei achteruit of zien er niet meer mooi uit. 
De planten kunnen dan verjongd worden door middel van 
scheuren. De plant wordt in zijn geheel opgenomen. De jongste en 
meest groeikrachtige delen worden eraf gescheurd of gesneden 
en weer teruggeplant. De grond van te voren vermengen met 
compost. Na het verplanten de planten water geven.

• Wanneer bloembollen zijn uitgebloeid, is het zinvol om de 
bloem eruit te knippen. De uitgebloeide bloem gaat anders zaad 
vormen en dit kost veel energie. Het loof blijft wel staan: de 
bladgroenkorrels in het loof zorgen voor de opslag van voedsel 
voor het volgende jaar.

Andere tuinklussen: 

Door Irene de Jong
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Intelligent Security is op zoek naar: 

Evenementenbeveiligers 
en horecaportiers. 

Geïnteresseerd? 
Zie je een baan als evenemen-
tenbeveiliger of horecaportier 
helemaal zitten en zie jij jezelf 
al bij ons werken? 
Dan ontvangen wij graag jouw 
CV met motivatiebrief!

Stuur deze naar:
info@intelligentsecurity.nl

Nog geen diploma 
Beveiliger 2, Horecaportier

of ESO? Geen probleem: 
Wij leiden je op!

Intelligent Security werkt voor de grootste evenementen en 
festivals in Nederland waaronder: Intents Festival, Wish Outdoor, 
WOO HAH!, Mundial, Willem II, Tilburg Trappers en nog veel meer.

Horecazaken beveiligen doen wij in alle grote Brabantse steden 
zoals Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Helmond, Reusel, Oss

Kernpunten:
• Afwisselende (bij)baan met mogelijk vast dienstverband
• Leukste en grootste evenementen van Nederland
• Hecht team binnen een informele werkomgeving
• Marktconform salaris met veel leuke extra’s en uitjes

Ben jij de teamplayer die we zoeken en ben je op zoek naar een goedbetaalde (bij)baan? 
Dan ben je bij Intelligent Security aan het juiste adres!

Kijk snel op: www.intelligentsecurity.nl voor meer informatie omtrent alle vacatures

www.intelligentsecurity.nl 

VRST_Intelligent Security_Adv_A5.indd   1 16-03-18   13:49

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

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

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

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

lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen
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Aan de lente zijn termen als groen,  
fris, energie en nieuw leven verbon-
den. Elk jaar wordt het opnieuw lente 
en elk jaar maakt het bij mij een blijd-
schap los alsof het voor de eerste keer 
lente is.

Mijn favoriet van het voorjaar is Co-
rylopsis (schijnhazelaar): de fijne zig-
zaggende takkenstructuur, de ronde 
bloemknopjes die richting het voor-
jaar steeds roder worden en dan uit-
eindelijk de zacht gele bloemtrosjes 
(zie foto). De struik wordt maximaal 
1,5 meter hoog en breed en bloeit in 
maart/april.

Het voorjaar is het seizoen van de bol-
len: crocus, narcis, blauw druifje en 
tulpen. Van de houtgewassen is Forsy-
thia (chinees klokje) een van de eerste 
die bloeit, daarna volgen o.a. Prunus, 
krent en pronkstuk Magnolia. 

De vaste planten (o.a. vergeet-mij-
nietjes, Epimedium, longkruid en Pri-
mula) die in het voorjaar bloeien zijn 
vaak laag van vorm en zacht van kleur.

In de tuin komt alles tot leven en dus 
kunnen de handen uit de mouwen: we 
kunnen aan het werk! 

Snoeien is een onderwerp waar wat 
betreft de tuin de meeste vragen over 
zijn. Wanneer je een heester snoeit is 
het belangrijk om te weten wanneer 
deze bloeit . Dan weet je namelijk over 
het algemeen genomen of het gaat om 
een twijgbloeier of een scheutbloeier. 
Twijgbloeiers bloeien op het hout dat 
het jaar daarvoor is gevormd: het zijn 
veelal voorjaarsbloeiende heesters. 

Scheutbloeiers zijn heesters die in het 
voorjaar scheuten maken waarop zij 
in de loop van het seizoen zullen bloei-
en. Het zijn zomer- en herfstbloeiende 
heesters. Twijgbloeiers snoei je na de 
bloei en scheutbloeiers snoei je in de 
winter of het voorjaar. Wanneer je met 
voorgaande rekening houdt, voorkom 
je teleurstellende bloei. 

Ik wens u een 
energieke, frisgroene 

lente! Geniet van al 
het moois dat weer 

ontstaat!

Irene de Jong is 
tuinontwerper en hovenier 
in Nuenen en omstreken.  
Zij vertelt  over de tuin en de 
werkzaamheden die daarin 
te doen zijn. Voor vragen 
kunt u haar benaderen 
via haar site www.
tuinontwerpen-irene.nl.

• Het winterdek wordt weggehaald: het blad en de dode 
plantenresten worden uit de borders gehaald. Het is een 
mooi tafereel wanneer  de vaste planten onder het bladerdek  
tevoorschijn komen met hun nieuwe scheuten. 

• De vorstgevoelige struiken, zoals vlinderstruik en lavendel, 
worden in april teruggeknipt.

• In maart kunnen bladverliezende heesters en bomen nog 
geplant worden. De groenblijvende pas in april. omdat de 
bodem dan warmer is. Ze slaan dan beter aan.

• In het voorjaar is het ook tijd om weer lucht in het gazon te 
krijgen door middel van verticuteren. Wanneer er kale plekken 
ontstaan, worden deze opnieuw ingezaaid.

• Vaste planten plaatsen of verplaatsen. Soms verouderen 
planten. Ze gaan in bloei achteruit of zien er niet meer mooi uit. 
De planten kunnen dan verjongd worden door middel van 
scheuren. De plant wordt in zijn geheel opgenomen. De jongste en 
meest groeikrachtige delen worden eraf gescheurd of gesneden 
en weer teruggeplant. De grond van te voren vermengen met 
compost. Na het verplanten de planten water geven.

• Wanneer bloembollen zijn uitgebloeid, is het zinvol om de 
bloem eruit te knippen. De uitgebloeide bloem gaat anders zaad 
vormen en dit kost veel energie. Het loof blijft wel staan: de 
bladgroenkorrels in het loof zorgen voor de opslag van voedsel 
voor het volgende jaar.

Andere tuinklussen: 

Door Irene de Jong
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KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

BARBECUEN
WEBER 
20% KORTING
Op de hele collectie
gas - electrisch - houtskool
uitgekeerd in accessoires

MEUBELS

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

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

*NIET I.C.M. ACTIES EN SERVICE PRODUCTEN. ACTIE GELDIG T/M 6 MEI 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 
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BUITEN 
GEWOON 
GOED

WANDELEN REIZEN

WANDELSCHOEN
A/B Klasse
Waterdicht/Ademend

kids van 65.- 
voor

49.99
van 150.-

99.99

RELAX
AIRCOMFORT
Stoel - Goedkoopste 

van Nederland

RELAX
AIRCOMFORT
Stoel - Goedkoopste 

van Nederland

MEUBELSMEUBELS
LAFUMA RELAX

AIRCOMFORT
Stoel - Goedkoopste 

van Nederland

van 255.-
nu voor

169.99

WANDELENWANDELEN

REGATTA 
WANDELSCHOEN

WANDELEN

REGATTA 

WANDELEN
DEUTER

BACKPACK
Act Zero

55+10 Liter

BARBECUEN

REIZEN

BARBECUEN

van 150.-

99.

DEUTER
BACKPACK

BARBECUEN

REIZEN

BACKPACK

Bestellen 24/7
www.adventurestore.nl

SPORT
ROGELLI
RECCO

Wielershirt met
Malosco 

wielrenbroek

3 kleuren

DEUTER
BACKPACK

Act Zero
55+10 Liter

SPORT
DEUTER

BACKPACK
Act Zero

55+10 Liter

samen van 
84.98 voor

59.99

Wielershirt metWielershirt met

men/women 
van 90.- 
voor 69.99

KAMPEREN

MELAWI 
POP-UP TENT
2 Persoons 
Uitwerpen & klaar

4 kleuren
van 80.-

59.99

MELAWI 

Wielershirt met
Malosco 

wielrenbroek

3 kleuren

samen van 
98 voor

59.

Wielershirt metWielershirt met

KAMPEREN

wielrenbroek

3 kleuren

samen van 
84.9884.9884.

59.
KAMPEREN
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Wat is wel goed om te eten en wat is beter om toch 
maar over te slaan. Er zijn twintig voedingsmiddelen 
die bij iedereen op het menu zouden moeten staan. 
Veel voedingsmiddelen hebben ons genoeg te bie-
den, maar meestal niet in de hoeveelheden die dit 
lijstje van twintig biedt. Een voorbeeld is calcium, een 
belangrijk mineraal. Om in de dagelijkse behoefte te 
voorzien kun je een complete maaltijd met vlees, 
pasta, bonen en roomsaus maken of simpel twee 
plakken Emmentaler kaas eten. Beiden bevatten 
1000 mg Calcium, onze aanbevolen dagelijkse dosis. 
Feit is dat gezond eten geen opgave is. Het is puur een 
kwestie van de juiste keuzes maken. Wereldwijd zijn 
door onderzoekers voedingsmiddelen onderzocht 
en beoordeeld. Hieruit is deze lijst van 20 gezonde en 
lekkere producten gekomen. 

1. Aardbeien
Het slankheidsfruit nummer 1. Deze vruchten bevat-
ten twee maal zoveel asparaginezuur als asperges. 
Aardbeien maken niet alleen slank maar hebben een 
goede invloed op de stofwisseling. Ze ontslakken en 
ontgiften. Daarnaast hebben aardbeien maar 33 kilo-
calorieën per 100 gram en bevatten ze meer vitamine 
C dan citrusvruchten.

2. Asperges
Asperges zijn er maar een paar weken per jaar. Maar 
voor een effectieve kuur voor je hart is dit genoeg. De 
kalium in asperges zorgt voor vochtverlies van het li-
chaam en reguleert de bloeddruk. Dit ontlast het hart 
en zorgt voor een slanker figuur. Dagelijks 150 gram 
asperges in een kuur van drie weken is genoeg. Het 
vitaminegehalte van groene asperges is overigens ho-
ger dan bij witte.

3. Papaja
Deze vrucht is goed tegen stress. Men zegt wel dat 
het geheim van de Aziatische gelatenheid ligt in de 
godsdienst en de grote consumptie van papaja. Deze 
vruchten bevatten de meeste voedingsstoffen. Een 
groot aandeel vitamine C en magnesium maken haar 
stresskiller nummer 1. Twee papaja’s in de week werkt 
bij stress en vermoeidheid.

4. Abrikozen
De abrikoos is het beste anti-aging middel van de we-
reld. Onderzoekers hebben vastgesteld dat de Hunza, 
die in de Himalaya leven, allen meer dan 100 jaar oud 
worden. Zij eten dagelijks ongeveer 1 pond abrikozen. 
Die zitten vol met retinolzuur, salicylzuur, Q10 en ca-
rotenoïden. Deze combinatie doodt ziektekiemen en 
beschermt het lichaam tegen celbeschadigende vrije 
radicalen. Gedroogde abrikozen geven nog meer voe-
dingsstoffen. Het bestand betacaroteen is hierin vijf 
keer hoger dan in gewonen abrikozen. Een optimale 
dagelijkse hoeveelheid is 100 gram per dag.

5. Rozenbottel
De vitamine C waarde van rozenbottel is fantastisch. 
100 gram rozenbottel hebben dezelfde hoeveelheid 
vitamine C als 15 kiwi’s of 23 citroenen. Dagelijks on-
geveer 50 gram rozenbottelpuree uit het reformhuis is 
meer dan voldoende.

6. Olijfolie
Wereldwijd dezelfde resultaten: er is geen betere olie 
dan koudgeperste olijfolie. Bescherming voor het 
hart en houdt de aderen open. Dagelijkse aanbevolen 
dosis is twee eetlepels.

7. Soja
Waarom is de kans op kanker in Japan vijf maal lager 
dan in Europa? De hoge consumptie van soja in Azië 
beschermt tegen hersentumoren, borst- en prostaat-
kanker. Deze anti tumorstof heet genistein en zit in 
hoge mate in sojabonen. Aanbeveling: dagelijks 150 
gram tofu of twee glazen sojamelk.

8. Haring en makreel
Reumatologen hebben zich geruime tijd afgevraagd 
waarom reuma in Groenland zo weinig voorkomt. 
De verklaring moet gezocht worden in de grote hoe-
veelheden haring en makreel die men eet. Deze vissen 
zitten vol Omega 3 die ontstekingen stoppen. Twee 
porties in de week is voldoende.

9. Volkoren
Volkoren producten zijn immuuntrainer nummer 1. 
Bij een studie onder 3.000 kinderen bleek dat volko-
ren het beste beschermde tegen verkoudheden. Alle 
kinderen die dagelijks twee sneetjes volkoren brood 
hadden gegeten, werden minder snel ziek dan kinde-
ren die witbrood aten. Volkoren versterkt de afweer.

10. Meloen
Waarom eten mensen in Zuidelijk Europa voortdu-
rend watermeloen? Deze meloenen zijn goed voor de 
huid. Lypocine, de kleurstof in watermeloen, vangt 
niet alleen gevaarlijke vrije radicalen, maar werkt te-
vens als een soort zonnebrand crème. De stof geeft 
bescherming tegen schadelijke UV-stralen.

11. Frambozen
Frambozen beschermen ons ademhalingsorgaan. De 
vruchten bevatten een hoge mate van ellaginezuur. 
Deze krachtige anti oxidant beschermt het lichaam 
op celniveau en scheidt kwaadaardige kiemen uit 
voordat ze in het lichaam schade aan kunnen richten. 
Dagelijks 50 gram frambozen vermindert het infec-
tierisico met 50%.

12. Kefir
Kefir zorgt voor sterke botten. Kefir is zelfs beter dan 
melk. 1 glas kefir per dag versterkt de botdichtheid 
met 80%. Het door Kefir meegeleverde Vitamine D 
zorgt ervoor dat de mineralen ook werkelijk in de bot-
ten terechtkomen.

13. Knoflook
Er is geen enkel voedingsmiddel dat hart en bloed-
vaten beter beschermd dan knoflook. Alle goede 
bestanddelen van knoflook normaliseren de bloed-
waarde en verhinderen aderverkalking. Bovendien 
werkt knoflook beter tegen de maagbacterie helico-
babacter pylori dan de meeste antibiotica.

14. Aalbessen
Voor onderhoud van de darmflora is aalbessensap 
ideaal. De darm is immers het centrale onderdeel van 
ons immuunsysteem. Antibiotica, stress, verkeerde 
voeding beïnvloeden onze darmen negatief. Een 
glas aalbessensap voor het eten is voldoende om het 
evenwicht weer te herstellen.

15. Artisjokken
Na afloop van een overdadige maaltijd is er niets be-
ters dan artisjokken. De bio actieve stof in artisjok-
ken is cynarin. Deze stof werkt cholesterolverlagend. 
Artisjokken bevatten ook gluthation. Deze stof be-
schermt tegen vrije radicalen en ontgift het lichaam.

16. Sterrenkers
Voor onze huid is sterrenkers geweldig. Waterkers 
helpt bij uitslag, pukkels en onreinheid van de huid. 
Dagelijks een eetlepel op het brood of twee maal per 
dag de aangedane plekjes op de huid met vers ster-
renkerssap bedruppelen.

17. Appel
Een appel kent maar liefst 300 voedingsstoffen. On-
derzoekers zijn er in geslaagd inmiddels 100 van deze 
stoffen te benoemen. Appels zijn een mix van vita-
minen, mineralen, sporen, enzymen en bio actieve 
stoffen. De appel is wereldwijd één van de gezondste 
levensmiddelen. 100 gram appel heeft hetzelfde anti 
oxidanten effect als 1500 mg synthetische vitamine 
C uit de apotheek. Optimaal is twee appels per dag.

18. Tomaten
In ketchup, sap of soep, de carotenoïde van tomaten 
werkt prima. Het anti-tumor effect van tomaten was 
al langer bekend, maar pas is ontdekt dat de lycopin 
in tomaten beschermt tegen aderverkalking  en in-
farcten. 1 glas tomatensap per dag is voldoende.

19. Bananen
Bananen hebben alles dat nodig is voor sterke zenu-
wen. Vitamine B6, magnesium en speciale koolhydra-
ten die de productie van het gelukshormoon serotine 
in de hersenen aktiveren.

20. Havervlokken
De beste energieleverancier bij het ontbijt zijn haver-
vlokken. Deze verminderen cholesterol, de vitamine 
B1 zorgt voor concentratie en magnesium bevordert 
het prestatievermogen  Optimaal: iedere ochtend 8 
eetlepels met fruit en melk gemend eten.

De beste energieleverancier bij het ontbijt zijn haver-
vlokken. Deze verminderen cholesterol, de vitamine 
B1 zorgt voor concentratie en magnesium bevordert 
het prestatievermogen  Optimaal: iedere ochtend 8 

vaten beter beschermd dan knoflook. Alle goede 
bestanddelen van knoflook normaliseren de bloed-
waarde en verhinderen aderverkalking. Bovendien 
werkt knoflook beter tegen de maagbacterie helico-

eetlepels met fruit en melk gemend eten.
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KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

BARBECUEN
WEBER 
20% KORTING
Op de hele collectie
gas - electrisch - houtskool
uitgekeerd in accessoires

MEUBELS

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

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

*NIET I.C.M. ACTIES EN SERVICE PRODUCTEN. ACTIE GELDIG T/M 6 MEI 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 
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WANDELEN REIZEN

WANDELSCHOEN
A/B Klasse
Waterdicht/Ademend

kids van 65.- 
voor

49.99
van 150.-

99.99

RELAX
AIRCOMFORT
Stoel - Goedkoopste 

van Nederland

RELAX
AIRCOMFORT
Stoel - Goedkoopste 

van Nederland

MEUBELSMEUBELS
LAFUMA RELAX

AIRCOMFORT
Stoel - Goedkoopste 

van Nederland

van 255.-
nu voor

169.99

WANDELENWANDELEN

REGATTA 
WANDELSCHOEN

WANDELEN

REGATTA 

WANDELEN
DEUTER

BACKPACK
Act Zero

55+10 Liter

BARBECUEN

REIZEN

BARBECUEN

van 150.-

99.

DEUTER
BACKPACK

BARBECUEN

REIZEN

BACKPACK

Bestellen 24/7
www.adventurestore.nl

SPORT
ROGELLI
RECCO

Wielershirt met
Malosco 

wielrenbroek

3 kleuren

DEUTER
BACKPACK

Act Zero
55+10 Liter

SPORT
DEUTER

BACKPACK
Act Zero

55+10 Liter

samen van 
84.98 voor

59.99

Wielershirt metWielershirt met

men/women 
van 90.- 
voor 69.99

KAMPEREN

MELAWI 
POP-UP TENT
2 Persoons 
Uitwerpen & klaar

4 kleuren
van 80.-

59.99

MELAWI 

Wielershirt met
Malosco 

wielrenbroek
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98 voor

59.

Wielershirt metWielershirt met

KAMPEREN

wielrenbroek

3 kleuren

samen van 
84.9884.9884.

59.
KAMPEREN
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Wat is wel goed om te eten en wat is beter om toch 
maar over te slaan. Er zijn twintig voedingsmiddelen 
die bij iedereen op het menu zouden moeten staan. 
Veel voedingsmiddelen hebben ons genoeg te bie-
den, maar meestal niet in de hoeveelheden die dit 
lijstje van twintig biedt. Een voorbeeld is calcium, een 
belangrijk mineraal. Om in de dagelijkse behoefte te 
voorzien kun je een complete maaltijd met vlees, 
pasta, bonen en roomsaus maken of simpel twee 
plakken Emmentaler kaas eten. Beiden bevatten 
1000 mg Calcium, onze aanbevolen dagelijkse dosis. 
Feit is dat gezond eten geen opgave is. Het is puur een 
kwestie van de juiste keuzes maken. Wereldwijd zijn 
door onderzoekers voedingsmiddelen onderzocht 
en beoordeeld. Hieruit is deze lijst van 20 gezonde en 
lekkere producten gekomen. 

1. Aardbeien
Het slankheidsfruit nummer 1. Deze vruchten bevat-
ten twee maal zoveel asparaginezuur als asperges. 
Aardbeien maken niet alleen slank maar hebben een 
goede invloed op de stofwisseling. Ze ontslakken en 
ontgiften. Daarnaast hebben aardbeien maar 33 kilo-
calorieën per 100 gram en bevatten ze meer vitamine 
C dan citrusvruchten.

2. Asperges
Asperges zijn er maar een paar weken per jaar. Maar 
voor een effectieve kuur voor je hart is dit genoeg. De 
kalium in asperges zorgt voor vochtverlies van het li-
chaam en reguleert de bloeddruk. Dit ontlast het hart 
en zorgt voor een slanker figuur. Dagelijks 150 gram 
asperges in een kuur van drie weken is genoeg. Het 
vitaminegehalte van groene asperges is overigens ho-
ger dan bij witte.

3. Papaja
Deze vrucht is goed tegen stress. Men zegt wel dat 
het geheim van de Aziatische gelatenheid ligt in de 
godsdienst en de grote consumptie van papaja. Deze 
vruchten bevatten de meeste voedingsstoffen. Een 
groot aandeel vitamine C en magnesium maken haar 
stresskiller nummer 1. Twee papaja’s in de week werkt 
bij stress en vermoeidheid.

4. Abrikozen
De abrikoos is het beste anti-aging middel van de we-
reld. Onderzoekers hebben vastgesteld dat de Hunza, 
die in de Himalaya leven, allen meer dan 100 jaar oud 
worden. Zij eten dagelijks ongeveer 1 pond abrikozen. 
Die zitten vol met retinolzuur, salicylzuur, Q10 en ca-
rotenoïden. Deze combinatie doodt ziektekiemen en 
beschermt het lichaam tegen celbeschadigende vrije 
radicalen. Gedroogde abrikozen geven nog meer voe-
dingsstoffen. Het bestand betacaroteen is hierin vijf 
keer hoger dan in gewonen abrikozen. Een optimale 
dagelijkse hoeveelheid is 100 gram per dag.

5. Rozenbottel
De vitamine C waarde van rozenbottel is fantastisch. 
100 gram rozenbottel hebben dezelfde hoeveelheid 
vitamine C als 15 kiwi’s of 23 citroenen. Dagelijks on-
geveer 50 gram rozenbottelpuree uit het reformhuis is 
meer dan voldoende.

6. Olijfolie
Wereldwijd dezelfde resultaten: er is geen betere olie 
dan koudgeperste olijfolie. Bescherming voor het 
hart en houdt de aderen open. Dagelijkse aanbevolen 
dosis is twee eetlepels.

7. Soja
Waarom is de kans op kanker in Japan vijf maal lager 
dan in Europa? De hoge consumptie van soja in Azië 
beschermt tegen hersentumoren, borst- en prostaat-
kanker. Deze anti tumorstof heet genistein en zit in 
hoge mate in sojabonen. Aanbeveling: dagelijks 150 
gram tofu of twee glazen sojamelk.

8. Haring en makreel
Reumatologen hebben zich geruime tijd afgevraagd 
waarom reuma in Groenland zo weinig voorkomt. 
De verklaring moet gezocht worden in de grote hoe-
veelheden haring en makreel die men eet. Deze vissen 
zitten vol Omega 3 die ontstekingen stoppen. Twee 
porties in de week is voldoende.

9. Volkoren
Volkoren producten zijn immuuntrainer nummer 1. 
Bij een studie onder 3.000 kinderen bleek dat volko-
ren het beste beschermde tegen verkoudheden. Alle 
kinderen die dagelijks twee sneetjes volkoren brood 
hadden gegeten, werden minder snel ziek dan kinde-
ren die witbrood aten. Volkoren versterkt de afweer.

10. Meloen
Waarom eten mensen in Zuidelijk Europa voortdu-
rend watermeloen? Deze meloenen zijn goed voor de 
huid. Lypocine, de kleurstof in watermeloen, vangt 
niet alleen gevaarlijke vrije radicalen, maar werkt te-
vens als een soort zonnebrand crème. De stof geeft 
bescherming tegen schadelijke UV-stralen.

11. Frambozen
Frambozen beschermen ons ademhalingsorgaan. De 
vruchten bevatten een hoge mate van ellaginezuur. 
Deze krachtige anti oxidant beschermt het lichaam 
op celniveau en scheidt kwaadaardige kiemen uit 
voordat ze in het lichaam schade aan kunnen richten. 
Dagelijks 50 gram frambozen vermindert het infec-
tierisico met 50%.

12. Kefir
Kefir zorgt voor sterke botten. Kefir is zelfs beter dan 
melk. 1 glas kefir per dag versterkt de botdichtheid 
met 80%. Het door Kefir meegeleverde Vitamine D 
zorgt ervoor dat de mineralen ook werkelijk in de bot-
ten terechtkomen.

13. Knoflook
Er is geen enkel voedingsmiddel dat hart en bloed-
vaten beter beschermd dan knoflook. Alle goede 
bestanddelen van knoflook normaliseren de bloed-
waarde en verhinderen aderverkalking. Bovendien 
werkt knoflook beter tegen de maagbacterie helico-
babacter pylori dan de meeste antibiotica.

14. Aalbessen
Voor onderhoud van de darmflora is aalbessensap 
ideaal. De darm is immers het centrale onderdeel van 
ons immuunsysteem. Antibiotica, stress, verkeerde 
voeding beïnvloeden onze darmen negatief. Een 
glas aalbessensap voor het eten is voldoende om het 
evenwicht weer te herstellen.

15. Artisjokken
Na afloop van een overdadige maaltijd is er niets be-
ters dan artisjokken. De bio actieve stof in artisjok-
ken is cynarin. Deze stof werkt cholesterolverlagend. 
Artisjokken bevatten ook gluthation. Deze stof be-
schermt tegen vrije radicalen en ontgift het lichaam.

16. Sterrenkers
Voor onze huid is sterrenkers geweldig. Waterkers 
helpt bij uitslag, pukkels en onreinheid van de huid. 
Dagelijks een eetlepel op het brood of twee maal per 
dag de aangedane plekjes op de huid met vers ster-
renkerssap bedruppelen.

17. Appel
Een appel kent maar liefst 300 voedingsstoffen. On-
derzoekers zijn er in geslaagd inmiddels 100 van deze 
stoffen te benoemen. Appels zijn een mix van vita-
minen, mineralen, sporen, enzymen en bio actieve 
stoffen. De appel is wereldwijd één van de gezondste 
levensmiddelen. 100 gram appel heeft hetzelfde anti 
oxidanten effect als 1500 mg synthetische vitamine 
C uit de apotheek. Optimaal is twee appels per dag.

18. Tomaten
In ketchup, sap of soep, de carotenoïde van tomaten 
werkt prima. Het anti-tumor effect van tomaten was 
al langer bekend, maar pas is ontdekt dat de lycopin 
in tomaten beschermt tegen aderverkalking  en in-
farcten. 1 glas tomatensap per dag is voldoende.

19. Bananen
Bananen hebben alles dat nodig is voor sterke zenu-
wen. Vitamine B6, magnesium en speciale koolhydra-
ten die de productie van het gelukshormoon serotine 
in de hersenen aktiveren.

20. Havervlokken
De beste energieleverancier bij het ontbijt zijn haver-
vlokken. Deze verminderen cholesterol, de vitamine 
B1 zorgt voor concentratie en magnesium bevordert 
het prestatievermogen  Optimaal: iedere ochtend 8 
eetlepels met fruit en melk gemend eten.

De beste energieleverancier bij het ontbijt zijn haver-
vlokken. Deze verminderen cholesterol, de vitamine 
B1 zorgt voor concentratie en magnesium bevordert 
het prestatievermogen  Optimaal: iedere ochtend 8 

vaten beter beschermd dan knoflook. Alle goede 
bestanddelen van knoflook normaliseren de bloed-
waarde en verhinderen aderverkalking. Bovendien 
werkt knoflook beter tegen de maagbacterie helico-

eetlepels met fruit en melk gemend eten.
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M e u b e l s  e n  T u i n m e u b e l e n

30%

50%

40%

50%

EINDELIJK NAAR BUITEN!
WIEGERS XL GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

KONINGSDAG 
GEOPEND VAN 

12 - 17 UUR

NEBA ARM
EETKAMERSTOEL

50%

1099.-
HOEKBANK PISAHOEKBANK PISA
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BARI
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STAPELSTOEL 
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ELECTR. FAUTEUIL

BILBOA BILBOA 
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PONTE RELAX
WICKERSTOEL
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BY-BOO
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TUINTAFELS 300 CM AL V.A. 799.-
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WWW.WIEGERSXL.NL INDUSTRIELAAN 4, ASTEN  T. 0493 670910 IEDERE ZONDAG GEOPEND 
MA. 13.00 - 18.00 UUR | DI. T/M DO. 10.00 - 18.00 UUR - VR. 10.00 - 20.00 UUR | ZA. 10.00 - 17.00 UUR

40%

BOXSPRINGS 160/180 CM BOXSPRINGS 160/180 CM 499.-
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LOUNGESET CUBE GARDEN
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FAUTEUIL EASYFAUTEUIL EASY

HJORT KNUDSEN IN HJORT KNUDSEN IN 
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RENE FAUTEUIL

169.-
149.-
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99.-

199.-

279.-

199.-
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50%

70%
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CARBON 

BLACK

169.-

279.-
30%

799.-

899.-

CONTAINERVERKOOP AL ONZE MEUBELEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

CONTAINERVERKOOP
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BRANDBRAND
Ontdek nu het spannendste 

verhaal op de zolder van  
Kasteel Helmond 

MUSEUMHELMOND.NL

In de nacht van 10 op 11 februari 
1549 breekt in Kasteel Helmond 
een felle brand uit. Het dak en 
de houten zolder vatten vlam, 
muren storten in en twee toren-
kappen gaan verloren. In vier 
maanden tijd bouwen timmer-
man Hendric van Werdingen 

en zijn zonen de dakconstructie 
weer op. Op 12 juni 1549 is de 
dag van de oplevering en kas-
teelheer Van Cortenbach lijkt te-
vreden. Maar er is één ding dat 
in de lucht blijft hangen. Hoe is 
de brand nu eigenlijk ontstaan? 
Het kasteel heeft er al eeuwen-

lang nachtmerries van. Het wil 
weer rustig slapen en roept de 
hulp in van de bezoekers.

Tijdens de zoldertour Kasteel in 
brand! dwaal je over de eeuwen-
oude zolder van het kasteel. 
Schaduwen en stemmen voeren 

je langs authentieke bouwele-
menten. Het is een tocht  over 
krakende vloeren, onder oude 
houten balken en spanten door, 
via spannende doorgangen waar 
kaarsen ineens omvallen en 
boeken spontaan openslaan, en 
waarbij  het middeleeuws op-

Spannend zolderevent bij Kasteel Helmond:

Vanaf 24 april

Kasteel 
in brand! 

haalrad weer draait zoals ooit. 
Kom naar het spannendste ver-
haal op zolder en ontdek het zelf.

Met dank aan
De kasteelzoldertour is met dank 
aan BankGiro Loterij en vele be-
trokkenen zoals de acteurs van 
toneelvereniging St. Genesius uit 
Helmond en De Speledonckers 
uit Someren mogelijk gemaakt. 
Bezoekers in het bezit van een 
VIP-KAART van BankGiro Loterij 
kunnen op vertoon van hun kaart 
gratis de zoldertour boeken in de 
meivakantie (24 april t/m 13 mei).

Toegankelijk
De zoldertour is geschikt voor 
kinderen vanaf 8 jaar en kost € 
2,50 excl. de toegang tot Kasteel 
Helmond. De kasteelzolder is 
niet toegankelijk voor bezoekers 
in een rolstoel of bezoekers die 
slecht ter been zijn. Er kunnen 
maximaal 10 personen per keer 
de zolder bezoeken.

Boeken
De tour over de zol-
der is  begeleid, re-
serveren is verplicht 
en doe je via www.
museumhelmond.
nl. Heb je vragen over 
het reserveren, bel 
dan tel. 0492-587716. 
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Al 10 jaar het beste hardloop- en 
wandelschoenadvies van Nederland!
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Door: Robin Sanders

Nu langzaam de zon weer begint te schijnen krijgt 
iedere vrouw natuurlijk weer een dringende be-
hoefte aan nieuwe kleding, om aankomend sei-
zoen in door te brengen. Daarom zetten we ook 
nu weer alle trends voor u op een rijtje. 

Fluorgroen 
Misschien is het je nog niet zo opgevallen maar je 
vindt zo nu en dan een nieuwe kleur tussen de rek-
ken. Op het eerste gezicht niet gelijk een makke-
lijke kleur om te combineren maar als je eenmaal 
dit fluorgroene kleurtje aan hebt gepast, zie je dat 
zelfs een eenvoudige jeans eronder al voldoende 
kan zijn. Het maakt je outfit en trekt de aandacht, 
het laat zien dat je durft te experimenteren en 
daarlangs stijlvol oogt. 

Strepen 
De trend rondom strepen is niet weg te denken dit 
voorjaar, van broek tot lange rok of blouse overal 
zie je ze op terug. Eerder zagen we ze al verschijnen 
op de zijkant van onze jeans om voor die sportieve 
twist te zorgen. Maar loop je nu rond door de win-
kels dan zie je ook dat in combinatie met linnen 
of katoenen stoffen strepen worden toegepast. 
Durf het gerust als jumpsuit of jurkje te dragen. 
Met een paar goeie sneakers of hoge hak eronder 
maakt het je outfit helemaal af. Ben niet bang dat 
het oogt als een compleet circus want het materi-
aal linnen laat het vaak rustig en kalm ogen. 

Poederige kleurtjes 
Zoals voorgaande jaren blijven de zoete snoep-
kleurtjes zoals lichtroze en mintgroen een belang-
rijke rol spelen in de modewereld. Match kleur op 
kleur, door te kiezen voor een compleet mintgroen 
pak bestaande uit pantalon en blazer. Chique en 
feestelijk met een hak, of juist zakelijk met een stel 
goede loafers of gympen.  

Lange rokken 
Beschikbaar in allerlei materialen en kleuren. Het 
liefst met split aan de voorkant of knopen in het 
midden. Te combineren met een paar zandkleu-
rige loafers of zwarte espadrilles. Geschikt voor 
iedere gelegenheid dus draag je hem vooral vrou-
welijk, “edgy” of een beetje “sexy”?

Tip: houdt de bovenkant rustig en kalm zodat de 
aandacht naar de rok gaat. Denk bijvoorbeeld aan 
een lichtkleurige soepel vallende blouse. Als ac-
cessoire is het leuk om een gekke brede riem of 
jute touw om je middel te knopen. Ja je hoort het 
goed touw, er zijn tegenwoordig ook verschillende 
soorten riemen te verkrijgen die wat subtieler ogen 
waardoor je niet gelijk voor een brede leren riem 
hoeft te kiezen. 

Fanny pack 
Tijdens de 80’s en 90’s werd het veel 
gedragen en tegenwoordig maakt het 
heuptasje weer een heuse comeback. 
Het is het ideale tasje om altijd bij je te 
hebben, niet te groot maar lekker com-
pact zodat je de belangrijkste spullen al-
tijd bij je draagt. Draag hem op de heupen 
of gekruist over het bovenlichaam. 
De Fanny pack is niet de enige trend geïn-
spireerd op de jaren 80 want de oversized ge-
ruite truien vind je nu ook veel terug. Niet de 
standaard vorm van ruiten weliswaar maar 
een aangepaste variant naar deze tijd. Ga voor 
de sportieve look en kies bijvoorbeeld voor de 
Hoody, waarbij de geometrische vormen ge-
paard gaan met primaire opvallende kleuren. Je 
vindt ze in zowel de hoge als de lagere prijsklasse.

Lekker makkelijk
Consumenten worden zich steeds bewuster van 
hun lichaamsbehoefte. Door de drukke flexibele 
levens die we leiden zijn we steeds meer zoeken-
de naar de balans tussen comfort en trendy. Dat 
neemt dus niet weg dat men kleding minder be-
langrijk vindt in tegendeel juist. De toenemende 
vraag naar nieuwe kleding stijgt door en door. 
De producent besteedt meer aandacht aan de 
pasvorm en weersbestendigheid van kleding 
dat uiteindelijk weer leidt tot verbeterde pres-
taties. De regenjassen van Rains zijn daar een 
goed voorbeeld van, er was behoefte naar 
een jas die weersbestendigheid vooropstelt 
en tegelijkertijd toch stijlvol oogt. Eigenlijk 
op dezelfde wijze als hoe de sneaker is ont-
staan.

Mooi “geel” is niet lelijk
Geloof het of niet maar in 2018 draait alles om de 
kleur geel, de belangrijkste tint zal een lichtere va-
riant zijn van neon geel. De consument durft zich 
tegenwoordig veel meer te onderscheiden door 
bijvoorbeeld te kiezen voor opvallend felle kleuren 
of te gaan voor een aparte pasvorm. Velen willen 
hun kast graag opvrolijken met deze statement 
kleuren om problemen in de wereld te vergeten.  

Vergeet niet dat trends natuurlijk maar 
een richtlijn zijn, in de mode zijn er tal 
van voorbeelden die je kunt volgen. Maar 
het leukste is nog altijd om je eigen stijl te 
creëren en daar wat trends aan toe te voe-
gen. Wees creatief en durf te kiezen voor 
datgene waar je oog gelijk op valt. 
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Door: Robin Sanders

Nu langzaam de zon weer begint te schijnen krijgt 
iedere vrouw natuurlijk weer een dringende be-
hoefte aan nieuwe kleding, om aankomend sei-
zoen in door te brengen. Daarom zetten we ook 
nu weer alle trends voor u op een rijtje. 

Fluorgroen 
Misschien is het je nog niet zo opgevallen maar je 
vindt zo nu en dan een nieuwe kleur tussen de rek-
ken. Op het eerste gezicht niet gelijk een makke-
lijke kleur om te combineren maar als je eenmaal 
dit fluorgroene kleurtje aan hebt gepast, zie je dat 
zelfs een eenvoudige jeans eronder al voldoende 
kan zijn. Het maakt je outfit en trekt de aandacht, 
het laat zien dat je durft te experimenteren en 
daarlangs stijlvol oogt. 

Strepen 
De trend rondom strepen is niet weg te denken dit 
voorjaar, van broek tot lange rok of blouse overal 
zie je ze op terug. Eerder zagen we ze al verschijnen 
op de zijkant van onze jeans om voor die sportieve 
twist te zorgen. Maar loop je nu rond door de win-
kels dan zie je ook dat in combinatie met linnen 
of katoenen stoffen strepen worden toegepast. 
Durf het gerust als jumpsuit of jurkje te dragen. 
Met een paar goeie sneakers of hoge hak eronder 
maakt het je outfit helemaal af. Ben niet bang dat 
het oogt als een compleet circus want het materi-
aal linnen laat het vaak rustig en kalm ogen. 

Poederige kleurtjes 
Zoals voorgaande jaren blijven de zoete snoep-
kleurtjes zoals lichtroze en mintgroen een belang-
rijke rol spelen in de modewereld. Match kleur op 
kleur, door te kiezen voor een compleet mintgroen 
pak bestaande uit pantalon en blazer. Chique en 
feestelijk met een hak, of juist zakelijk met een stel 
goede loafers of gympen.  

Lange rokken 
Beschikbaar in allerlei materialen en kleuren. Het 
liefst met split aan de voorkant of knopen in het 
midden. Te combineren met een paar zandkleu-
rige loafers of zwarte espadrilles. Geschikt voor 
iedere gelegenheid dus draag je hem vooral vrou-
welijk, “edgy” of een beetje “sexy”?

Tip: houdt de bovenkant rustig en kalm zodat de 
aandacht naar de rok gaat. Denk bijvoorbeeld aan 
een lichtkleurige soepel vallende blouse. Als ac-
cessoire is het leuk om een gekke brede riem of 
jute touw om je middel te knopen. Ja je hoort het 
goed touw, er zijn tegenwoordig ook verschillende 
soorten riemen te verkrijgen die wat subtieler ogen 
waardoor je niet gelijk voor een brede leren riem 
hoeft te kiezen. 

Fanny pack 
Tijdens de 80’s en 90’s werd het veel 
gedragen en tegenwoordig maakt het 
heuptasje weer een heuse comeback. 
Het is het ideale tasje om altijd bij je te 
hebben, niet te groot maar lekker com-
pact zodat je de belangrijkste spullen al-
tijd bij je draagt. Draag hem op de heupen 
of gekruist over het bovenlichaam. 
De Fanny pack is niet de enige trend geïn-
spireerd op de jaren 80 want de oversized ge-
ruite truien vind je nu ook veel terug. Niet de 
standaard vorm van ruiten weliswaar maar 
een aangepaste variant naar deze tijd. Ga voor 
de sportieve look en kies bijvoorbeeld voor de 
Hoody, waarbij de geometrische vormen ge-
paard gaan met primaire opvallende kleuren. Je 
vindt ze in zowel de hoge als de lagere prijsklasse.

Lekker makkelijk
Consumenten worden zich steeds bewuster van 
hun lichaamsbehoefte. Door de drukke flexibele 
levens die we leiden zijn we steeds meer zoeken-
de naar de balans tussen comfort en trendy. Dat 
neemt dus niet weg dat men kleding minder be-
langrijk vindt in tegendeel juist. De toenemende 
vraag naar nieuwe kleding stijgt door en door. 
De producent besteedt meer aandacht aan de 
pasvorm en weersbestendigheid van kleding 
dat uiteindelijk weer leidt tot verbeterde pres-
taties. De regenjassen van Rains zijn daar een 
goed voorbeeld van, er was behoefte naar 
een jas die weersbestendigheid vooropstelt 
en tegelijkertijd toch stijlvol oogt. Eigenlijk 
op dezelfde wijze als hoe de sneaker is ont-
staan.

Mooi “geel” is niet lelijk
Geloof het of niet maar in 2018 draait alles om de 
kleur geel, de belangrijkste tint zal een lichtere va-
riant zijn van neon geel. De consument durft zich 
tegenwoordig veel meer te onderscheiden door 
bijvoorbeeld te kiezen voor opvallend felle kleuren 
of te gaan voor een aparte pasvorm. Velen willen 
hun kast graag opvrolijken met deze statement 
kleuren om problemen in de wereld te vergeten.  

Vergeet niet dat trends natuurlijk maar 
een richtlijn zijn, in de mode zijn er tal 
van voorbeelden die je kunt volgen. Maar 
het leukste is nog altijd om je eigen stijl te 
creëren en daar wat trends aan toe te voe-
gen. Wees creatief en durf te kiezen voor 
datgene waar je oog gelijk op valt. 
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Rondje Helmondmond

Het jaarlijks fietsrondje is een gezellige dag 
voor jong en oud! Starten kan tussen 10:00 uur 
en 12:00 uur op elk gewenst punt op de route 
die zowel linksom als rechtsom te fietsen is. Bij 
de start ontvangt de fietser een stempelkaart 
waarop alle officiële stempelposten staan. Als 
de stempelkaart volledig wordt ingeleverd dan 
maakt de fietser automatisch kans op mooie 
prijzen!  

Deelnemers dit jaar zijn:  
1. Palingkwekerij en rokerij de Rijpelaal
2. Cafetaria de Smuller
3. Jan Visser Museum
4. Midgetgolf de Warande
5. Café zaal ’t Aambeeld
6. IJssalon Il Circo
7. De Pastoor

8. De Brandevoortse Hoeve
9. Cafetaria Brandevoort
10. Eetcafé de Barrier
11.  Extra stempelpost, Weekkrant de Loop

Onderweg komt u ook voldoende picknick-
tafels en bankjes tegen om even lekker uit te 
rusten. Er zijn onderweg tevens drie openbare 
watertappunten van Brabant Water om een bi-
don of flesje te vullen. Voor de fietsers met een 
e-bike is er de mogelijkheid om langs de route 
de elektrische fiets gratis weer bij te laden. 

Via de verbindingsroute bezoekt u ook Hel-
mond Centrum waar u langs nog meer prach-
tige locaties en bezienswaardigheden komt. 
Bezoek ook eens VVV Helmond - De Peel waar 
u van alles te weten komt over Helmond en 
haar geschiedenis. Koop voor een klein bedrag 
de nieuwe Stadswandeling of Kanaalwande-
ling en waan u in het Helmondse. 

Rondje Helmond is sinds kort ook geheel te fiet-
sen via het landelijke knooppunten routenet-
werk. U kun via verschillende knooppunten op 
de route komen. Kijk voor meer informatie over 
het routenetwerk en andere Brabantse fietsrou-
tes op www.visitbrabant.nl/nl/routes 

Dit jaar is het fietsevenement Rondje 
Helmond op zondag 6 mei. Rondje 
Helmond is een prachtige belevenis. 
Wind in de haren, trappen op uw eigen 
tempo en genieten van de 45 kilometer 
lange fietstocht. Binnenstad, architec-
tuur, natuur en woonwijken wisselen 
elkaar in hoog tempo af. Zowel Hel-
monders als niet Helmonders worden 
aangenaam verrast door al het moois 
dat Helmond en haar omgeving te bie-
den heeft. 

kijk voor 
meer informatie over 
Rondje Helmond op 
www.rondjehelmond.nl
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ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

De Aqua Mundo is een onver-
getelijke belevenis. In deze tro-
pische oase zorgt de langste glij-
baan van Center Parcs voor 103 
meter waterpret. Lekker zwem-
men tussen de golven, laat je 
meevoeren in het stroomver-
snellingsbad of ga van de kol-
kende wildwaterbaan… 

Daarna een ‘cooling down’ in het 
kruidenbad of heerlijk relaxen in 
één van de hot whirlpools. Naast 
de Aqua Mundo zijn er nog di-
verse andere activiteiten voor 
jong en oud die u kunt doen op 
het park. Ontdek de  nieuwe  
spectaculaire High Adventure 
Experience outdoor, het touw-
banenparcours boven de nieuwe 
Adventure Golf! Voor de aller-
kleinsten is er zelfs het Kids Wie-
bel Web durft?! Als u iets minder 
avontuurlijk ingesteld bent, dan 
is de Poco Loco Adventure Golf 
of bowlen wellicht iets voor u.

Kom na een actieve of heer-
lijk ontspannen dag dineren in 
één van de diverse restaurants 
op het park. Denk aan Nonna’s 
(Italiaans), Fuego (Grill) en Ever-

greenz (all you can eat buffet).  
Om de dag af te sluiten geniet u 
elke avond van ons Live Enter-
tainment (live show, live muziek, 
Night Out).

Het Meerdal

Meer informatie vindt u op www.dagjemeerdal.nl

De 12e editie van de Adventure Store Wandeltocht was een 
enorm succes. Het was een absolute topdag met mooi weer, 
een super sfeer en heel veel tevreden bezoekers en wande-
laars van jong tot oud! Wij willen iedereen die meegeholpen 
en meegewandeld heeft bedanken voor deze onvergetelijke 
dag.
  
Wij hebben alle foto’s die we hebben ontvangen op www.ad-
venturestore.nl/blog geplaatst zodat je nog even kunt nagenie-
ten van deze mooie wandeldag.
 

Tot volgend jaar!

Wandeltocht 
enorm succes

Ga op zoek naar het zwarte goud 
van de Peel!

Speurtocht het Roverspad bij Buitencentrum De Pelen

Op zondag 22 april kun je mee-
doen met het ‘Roverspad’; een 
spannende speurtocht voor 
gezinnen in Nationaal Park De 
Groote Peel. Op een route in 
de Peel staan schatkisten met 
aanwijzingen die je helpen met 
je zoektocht. Starten kan tus-
sen 13.00 en 15.00 uur bij het 
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk.
 
Op zoek naar het zwarte goud…
De schatkelder in het kasteel 
van Graaf de Zwarte Raaf ligt 
vol met schatten. Alles wat van 
waarde is heeft hij in zijn bezit. 
Alles.… behalve het zwarte goud! 
Daarom heeft hij zijn Rovers-
bende ‘De Zwarte Raven’ op pad 
gestuurd om het zwarte goud te 
zoeken. Dat is geen eenvoudige 
klus want Rover Robin, Rikus, 
Raphael, Rocco, Romeo, Remy 
en Rombout weten niet waar die 
kostbare schat te vinden is. Er-
ger nog, ze weten niet eens hoe 
zwart goud eruit ziet! De enige 
aanwijzing die ze hebben is dat 
het van onschatbare waarde is 
en dat het zich ‘ergens’ in het 
enorme Peelmoeras bevindt. 
Maar waar moeten ze gaan zoe-
ken?! De  Rovers zijn wanhopig 
en durven niet met lege handen 
terug te komen bij de grimmige 
Graaf. Ze kunnen dus wel wat 
hulp gebruiken. Ben jij dapper 
genoeg om te gaan zoeken naar 

die felbegeerde schat? Op een 
route van 2,5 km, die wordt aan-
gegeven met ravenpijlen, staan 
zeven schatkisten met aanwij-
zingen. Door ze uit te voeren 
kom je achter het geheim van 
het zwarte goud. Veel succes!
 
Starten voor het Roverspad kan 
tussen 13.00 en 15.00 uur bij de 
balie van het Buitencentrum De 
Pelen. De tocht duurt ongeveer 
één uur. Deelname kost € 2,50 
per persoon (volwassenen en 
kinderen) inclusief een broodje 
bakken en een stoere roversbut-
ton voor elk kind. Aanmelden 

kan via: 0495 – 641 497 of per 
mail: depelen@staatsbosbeheer.
nl
 
Natuureducatie en dan 
lekker sPEELs
Het Roverspad is één van de vele 
kinderactiviteiten die Staatsbos-
beheer in Nationaal Park De 
Groote Peel aanbiedt. Alle pro-
gramma’s, excursies en tochten, 
zowel schools als buitenschools, 
zijn verpakt in een speels en 
avontuurlijk jasje zodat kinde-
ren op een speelse manier de 
natuur beleven. Het zelf doen 
en ontdekken staan daarbij cen-

traal. Het Roverspad is ook als 
kinderfeestje beschikbaar onder 
de naam: ‘de Ruige Roverstocht’. 
Kijk voor meer informatie over 
kinderfeestjes en alle andere ac-
tiviteiten: www.staatsbosbeheer.
nl/depelen
 
Buitencentrum De Pelen, 
startpunt van natuurbeleving
Voor of na afloop van de tocht 

kun je nog heerlijk struinen door 
de winkel van het Buitencen-
trum. Hier vind je (natuur)boe-
ken, Streekproducten, souvenirs 
en heel veel leuke natuurontdek-
spulletjes. Voor een hapje en een 
drankje kun je bij de Peelkiosk en 
in de Peelboerderij terecht. 

Het Buitencentrum is elke dag 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur. 
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ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

De Aqua Mundo is een onver-
getelijke belevenis. In deze tro-
pische oase zorgt de langste glij-
baan van Center Parcs voor 103 
meter waterpret. Lekker zwem-
men tussen de golven, laat je 
meevoeren in het stroomver-
snellingsbad of ga van de kol-
kende wildwaterbaan… 

Daarna een ‘cooling down’ in het 
kruidenbad of heerlijk relaxen in 
één van de hot whirlpools. Naast 
de Aqua Mundo zijn er nog di-
verse andere activiteiten voor 
jong en oud die u kunt doen op 
het park. Ontdek de  nieuwe  
spectaculaire High Adventure 
Experience outdoor, het touw-
banenparcours boven de nieuwe 
Adventure Golf! Voor de aller-
kleinsten is er zelfs het Kids Wie-
bel Web durft?! Als u iets minder 
avontuurlijk ingesteld bent, dan 
is de Poco Loco Adventure Golf 
of bowlen wellicht iets voor u.

Kom na een actieve of heer-
lijk ontspannen dag dineren in 
één van de diverse restaurants 
op het park. Denk aan Nonna’s 
(Italiaans), Fuego (Grill) en Ever-

greenz (all you can eat buffet).  
Om de dag af te sluiten geniet u 
elke avond van ons Live Enter-
tainment (live show, live muziek, 
Night Out).

Het Meerdal

Meer informatie vindt u op www.dagjemeerdal.nl

De 12e editie van de Adventure Store Wandeltocht was een 
enorm succes. Het was een absolute topdag met mooi weer, 
een super sfeer en heel veel tevreden bezoekers en wande-
laars van jong tot oud! Wij willen iedereen die meegeholpen 
en meegewandeld heeft bedanken voor deze onvergetelijke 
dag.
  
Wij hebben alle foto’s die we hebben ontvangen op www.ad-
venturestore.nl/blog geplaatst zodat je nog even kunt nagenie-
ten van deze mooie wandeldag.
 

Tot volgend jaar!

Wandeltocht 
enorm succes

Ga op zoek naar het zwarte goud 
van de Peel!

Speurtocht het Roverspad bij Buitencentrum De Pelen

Op zondag 22 april kun je mee-
doen met het ‘Roverspad’; een 
spannende speurtocht voor 
gezinnen in Nationaal Park De 
Groote Peel. Op een route in 
de Peel staan schatkisten met 
aanwijzingen die je helpen met 
je zoektocht. Starten kan tus-
sen 13.00 en 15.00 uur bij het 
Buitencentrum De Pelen aan de 
Moostdijk 15 te Ospeldijk.
 
Op zoek naar het zwarte goud…
De schatkelder in het kasteel 
van Graaf de Zwarte Raaf ligt 
vol met schatten. Alles wat van 
waarde is heeft hij in zijn bezit. 
Alles.… behalve het zwarte goud! 
Daarom heeft hij zijn Rovers-
bende ‘De Zwarte Raven’ op pad 
gestuurd om het zwarte goud te 
zoeken. Dat is geen eenvoudige 
klus want Rover Robin, Rikus, 
Raphael, Rocco, Romeo, Remy 
en Rombout weten niet waar die 
kostbare schat te vinden is. Er-
ger nog, ze weten niet eens hoe 
zwart goud eruit ziet! De enige 
aanwijzing die ze hebben is dat 
het van onschatbare waarde is 
en dat het zich ‘ergens’ in het 
enorme Peelmoeras bevindt. 
Maar waar moeten ze gaan zoe-
ken?! De  Rovers zijn wanhopig 
en durven niet met lege handen 
terug te komen bij de grimmige 
Graaf. Ze kunnen dus wel wat 
hulp gebruiken. Ben jij dapper 
genoeg om te gaan zoeken naar 

die felbegeerde schat? Op een 
route van 2,5 km, die wordt aan-
gegeven met ravenpijlen, staan 
zeven schatkisten met aanwij-
zingen. Door ze uit te voeren 
kom je achter het geheim van 
het zwarte goud. Veel succes!
 
Starten voor het Roverspad kan 
tussen 13.00 en 15.00 uur bij de 
balie van het Buitencentrum De 
Pelen. De tocht duurt ongeveer 
één uur. Deelname kost € 2,50 
per persoon (volwassenen en 
kinderen) inclusief een broodje 
bakken en een stoere roversbut-
ton voor elk kind. Aanmelden 

kan via: 0495 – 641 497 of per 
mail: depelen@staatsbosbeheer.
nl
 
Natuureducatie en dan 
lekker sPEELs
Het Roverspad is één van de vele 
kinderactiviteiten die Staatsbos-
beheer in Nationaal Park De 
Groote Peel aanbiedt. Alle pro-
gramma’s, excursies en tochten, 
zowel schools als buitenschools, 
zijn verpakt in een speels en 
avontuurlijk jasje zodat kinde-
ren op een speelse manier de 
natuur beleven. Het zelf doen 
en ontdekken staan daarbij cen-

traal. Het Roverspad is ook als 
kinderfeestje beschikbaar onder 
de naam: ‘de Ruige Roverstocht’. 
Kijk voor meer informatie over 
kinderfeestjes en alle andere ac-
tiviteiten: www.staatsbosbeheer.
nl/depelen
 
Buitencentrum De Pelen, 
startpunt van natuurbeleving
Voor of na afloop van de tocht 

kun je nog heerlijk struinen door 
de winkel van het Buitencen-
trum. Hier vind je (natuur)boe-
ken, Streekproducten, souvenirs 
en heel veel leuke natuurontdek-
spulletjes. Voor een hapje en een 
drankje kun je bij de Peelkiosk en 
in de Peelboerderij terecht. 

Het Buitencentrum is elke dag 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur. 
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Feestelijke opening voor Maarten van
Berlo Fysiotherapie

Onder het genot van een hapje 
en een drankje werd afgelopen 
donderdag de nieuwe vesti-
ging van Maarten van Berlo’s 
Fysiotherapie praktijk gevierd. 
De praktijk zit sinds december 
2017 gevestigd aan de Timpaan-
straat 2 maar afgelopen donder-
dagavond was het dan eindelijk 
tijd voor de officiële opening.

Niemand minder dan PSV-Kee-
per Jeroen Zoet en bokser Nieky 
Holzken waren aanwezig om dit 
te verzorgen. Beide heren trainen 
al jarenlang bij Maarten en het 
is dan ook niet gek dat je in de 
praktijk twee grote foto’s aan de 
muur ziet hangen van de top-
sporters.
Het geven van een demonstratie 
was de perfecte manier om alle 

gasten kennis te laten maken 
met het reactievermogen van Je-
roen en Nieky. 

De oefening die gedemonstreerd 
werd is een ‘braintraining’  en is 
erop gericht om het reactiever-
mogen van topsporters te trai-
nen. Dit gebeurt door het zo snel 
mogelijk aanraken van de kleu-
ren die de schijven aangeven; in 
dit geval rood of blauw.

Tussendoor werden er ook vra-
gen aan beide heren gesteld  om 
het concentratievermogen te 
testen. Maar zoals het een echte 
topsporter betaamd, was er van 
afleiding geen sprake.

Persoonlijk
Bij Maarten van Berlo sta je ga-
rant voor een zeer brede kennis 
en ervaring in de sport. Iedere 
cliënt is anders en daarom wordt 

er een persoonlijk plan opgesteld 
per klacht.
Bij ons geen standaardprogram-
ma per klacht, maar altijd een 
persoonlijk plan voor herstel. 
Herstel van je lichaam, bijvoor-
beeld na een operatie, blessure, 
klachten aan rug, nek en schou-
ders of bij COPD en obesitas. En 
soms ook herstel van je hersenen, 
bijvoorbeeld na een CVA of her-
senschudding. Ook daarin zijn 
we specialist en maken we graag 
een programma op maat, samen 
met een neuropsycholoog.” 

Maarten vertelt: ‘ de nieuwe lo-
catie is ideaal. Ook vooral de 
sprintheuvel die hier praktisch 
voor de deur ligt.  De verschillen-
de trappen en hellingen helpen 
enorm bij het opbouwen van een 
goede conditie, versterken van je 
spierkracht en herstel van bles-
sures. ’. s

Annawijk/Suytkade

V.l.n.r. Nieky Holzken, Maarten van Berlo en Jeroen Zoet.

Openingsfeest huiskamer voor jonge ouders

Door: Jet Vetter

Little Inspirations is de naam 
van een groep jonge ouders uit 
Helmond en omgeving, die re-
gelmatig bijeenkomsten orga-
niseert in de LEVruimte aan de 
Bindersestraat 4. Donderdag 
26 april a.s. van 12.00 tot 14.00 
uur geven zij er een groot feest 
om de officiële opening van de 
ruimte te vieren. Belangstellen-
den zijn van harte welkom.

De jonge ouders zijn aanwezig 
om iedereen over hun activitei-
ten te vertellen. Voor de kinde-
ren staan een springkussen, een 
knutseltafel en spelletjes klaar. 
En een feest zonder drankjes en 
hapjes is natuurlijk geen feest.
Angelique Seitzinger, jongeren-
werker bij LEVgroep, begeleidt de 

groep jonge ouders, zij vertelt en-
thousiast over dit initiatief: “Een 
jaar of twee geleden hebben we 
in het kader van de Week tegen 
Eenzaamheid een activiteit voor 
tienerouders georganiseerd. Uit 
ervaring weten we, dat heel jon-
ge ouders vaak eenzaam zijn. Als 
hun kind geboren is, vallen veel 
vrienden weg en van uitgaan 
komt het vaak niet meer”.

In de afgelopen jaren zijn er re-
gelmatig activiteiten georgani-
seerd en al snel werd de term tie-
nerouders vervangen door jonge 
ouders tot 25 jaar. “We wilden 
het geheel meer body geven en 
ook omdat we van allerlei speel-
goed en meubeltjes van een kin-
derdagverblijf kregen, zijn we be-
gonnen met de huiskamer in de 
Bindersestraat”, aldus Angelique. 
“Samen met een vaste groep jon-
ge ouders en vrijwilligster Shura-
lisa lukt het nu eens in de twee 

weken een gezellige activiteit te 
organiseren. Belangrijkste doe-
len van de groep zijn ontmoeten, 
ervaringen en kennis met elkaar 
delen, samen met de kinderen 
activiteiten ondernemen, elkaar 
inspireren en vooral waardevolle 
vriendschappen opbouwen, zo-
dat van eenzaamheid geen spra-
ke meer is”.

Dus kom je ook een kijkje nemen 
op donderdag 26 april? Voor de 
kinderen zijn er allerlei leuke ac-
tiviteiten. Denk aan een Spring-
kussen, schminken, knutselen, 
en leuke spelletjes.

En wat is een feestje zonder een 
hapje en een drankje?!

Heb je zin om je aan te sluiten bij 
de groep of wil je meer informa-
tie over de huiskamer voor jonge 
ouders, bel dan naar Angelique 
Seitzinger, 06 14871294. s

Helmond

PSV kampioen en op 
naar koningsdag

Ons 

vertelt…

Ik begin natuurlijk met het lands-
kampioenschap van PSV.
Alle PSV fans gefeliciteerd, wat was 
het een spannend weekend.
Wat een overwinning en wat een 
feest was het, eentje voor in de boe-
ken. 
Ik heb het dan wel allemaal via de 
TV gevolgd maar ook ik heb geno-
ten.
Van al die blije gelukkige mensen 
echt GEWELDIG.
Eindhoven de BESTE.

En dan op naar het volgende feestje. 
Koningsdag, we vieren de ver-
jaardag van onze koning “Willem 
Alexander”.
Van kinds af aan vind ik dat een kei 
leuke dag en niet alleen omdat we 
dan vrij zijn ;-).
Vroeger als kind fietste ik op men 
oranje versierde fietske rond en keek 
naar het defilé op Soestdijk wat op 
tv uit werd gezonden met  koningin 
Juliana toen nog. 
Toen heette het nog koninginnen-
dag. 
In de loop van de jaren werd deze 
dag een echte grote feestdag, met 
allerlei activiteiten door heel Neder-
land.
Tegenwoordig begint het al de 
avond van te voren met allerlei leu-
ke oranje feesten.

Weten jullie trouwens dat wij in Hel-
mond onze EIGEN nacht van oranje 
hebben.
Waar andere voor naar de Ahoy in 
Rotterdam gaan hebben wij datzelf-
de gewoon in Helmond.

Een keur aan Nederlandstalige ar-
tiesten zoals de gebroeders Ko, Ferry 
de Lits, Stef Ekkel, en vele anderen 
komen de avond voor koningsdag 
optreden in de Geseldonk, op het 
Hout, waar deze nacht van oranje 
wordt gehouden.
Dus; waarom ver zuuken as het 

dichtbij ook kan?
Volgens men zijn er nog kaartjes 
verkrijgbaar. Het begint om 20.30 
uur.

Ik hou trouwens ook van het ko-
ningshuis ik vind Maxima en Wil-
lem geweldig, ze zetten ons landje 
leuk op de kaart, en zijn bij veel eve-
nementen in binnen en buitenland.
En dat zo’n koningshuis dan wat 
centen kost ..och wat kan mij dat 
schelen er wordt zo veul geld onno-
dig uit gegeven.
Wij hebben nou eenmaal een ko-
ninkrijk en daar hoort dit bij in mijn 
ogen.
Van mij meugen ze nog heel lang 
blijven en degene die dat niet vinden 
ook prima, 
meningen verschillen nou eenmaal.

Zonne extra vrije dag vind iedereen 
toch leuk...wij wel in ieder geval.. ik 
kijk trouwens nog steeds smorgens 
naar de uitzending van de konings-
dag op TV.
Op de bank met een oranje tompou-
ce, tegenwoordig hedde ook oranje 
bollen, maar menne voorkeur heeft 
nog steeds de tompouce.
Dit jaar zijn ze in Groningen dus heel 
ver weg vur ons .. als dat afgelopen 
is op tv trek ik men oranje outfitje 
aan, ook dat hoort er tegenwoordig 
bij, al is het maar een oranje sjaal of 
een huudje. Dan ga ik op pad hier in 
Helmond, keus genoeg. 

Jullie weten al da ik van de mert hou 
dus jahh ik ga eerst naar de Slinger-
mert, hopelijk hebben we skon weer. 
Mochte met kids hier heen gaan, ga 
dan ook even langs de Kasteeltuin, 
echt kei leuk, daar is de scouting met 
allerlei leuke activiteiten.
Meestal loop ik ook even over de 
oranje markt in Brouwhuis, dat is 
mijn boodschappenpleintje dus dat 
trekt altijd.

En dan eindig ik later in de middag 
in Mierlo-Hout op het kerkplein daar 
komen ook leuke artiesten zingen,  
zoals ons Helmondse DuoNL, maar 
ook Marc Elbers uit Eindhoven, 
die met de kerst 4 keer de kerk in Nu-
enen uitverkocht had met zijn kerst-
concert alla Elvis Presley.
Een leuk evenement om menne dag 
af te sluiten, dat duurt trouwens tot 
half 10.00 uur savonds.
Dan denk ik dat ik het wel gehad 
heb en muug thuis zal komen maar 
dan hebben we een hil weekend om 
bij te komen. Ik kijk er erg naar uit.

Ik wens iedereen alvast unne leuke 
gezellige koningsdag, en vergeet 
de vlag niet buiten te hangen. Mis-
schien komen we elkaar wel ergens 
tegen.

Tot de volgende week,
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Auditie productiegroep 
Jeugdtheaterschool Annatheater
Jeugdtheaterschool Annatheater houdt 
op dinsdag 8 mei audities voor de thea-
terproductie die eind september 2018 in 
première zal gaan.  We zijn op zoek naar 
een jongen met spelervaring.
Ben jij gek op theater en niet van het po-
dium weg te slaan? Wil jij graag meedoen 
in een theatervoorstelling? In deze groep 
krijg je de mogelijkheid om je talent te la-
ten zien en te ontwikkelen. En je leert een 
heleboel over het vak acteren!

Onze productiegroep 2016/2017 heeft met 
de voorstelling "In de ban van Richard" 
zowel de publieksprijs- als de vakjuryprijs 
gewonnen op het Brabantse Theater-
weekeind 2016. 

De repetities zijn elke donderdag van 19.00 
tot 21.00 uur een aantal keren in het week-
einde.   Er wordt contributie gevraagd om 
deel te nemen aan deze productie. 
Data: dinsdag 8 mei
Tijd: van 16.30 tot 18.00 uur

Gratis toneellessen voor kinderen 
uit groep 7 en 8

Vanaf dinsdag 15 mei 2018 kunnen kinde-
ren uit groep 7 en 8 van alle basisscholen 
uit Helmond gratis meedoen aan een cur-
sus toneelspelen bij Jeugdtheaterschool 
Annatheater. De lessen zijn elke dinsdag 
van 15 mei t/m 3 juli van 16.00 t/m 17.30 
uur.   

Vliegen naar de maan, reizen in de tijd, in 
een weeshuis wonen waar de vreselijke 
mevrouw Havik de baas is of zelf de ko-
ning zijn in een prachtig kasteel. Dat kun 
je allemaal op het toneel beleven.  

Het is niet alleen ontzettend leuk om to-
neel te spelen, je leert ook nog een he-
leboel. In de acteerlessen werk je aan je 
houding, stem en verbeelding. Je vermo-
gen om samen te werken, te presenteren 
en je fantasie worden verbreed.
Doe je mee? 

“Je kunt al je zorgen en angsten erin kwijt 
als je toneel speelt en je kan met toneel 
echt jezelf zijn!” (Kayla, 10 jaar)

Geintereseerd in een van deze activiteiten? 
Neem contact op met Lavínia Germano:   
telefoon: 06-44369288
laviniagermano@annatheater.nl  
Deze cursus is mede mogelijk gemaakt 
door Cultuur Contact s

Mei in het Annatheater 

Militaire Veteranen inloop Helmond 12 mei 2018
Zoals u wellicht bekend zal zijn, 
zijn we in 2016 gestart met het 
organiseren van een aantal in-
loop momenten voor de ca. 500 
Helmondse Veteranen.  Voor 
het organiseren van een vetera-
nen inloop voor alle in Helmond 
woonachtige veteranen hebben 
wij voor vier inloop momenten 
van de gemeente Helmond sub-
sidie ontvangen.

Inmiddels zijn er drie van deze 
bijeenkomsten geweest. Gelet 
op de ontvangen reacties mogen 
de bijeenkomsten een succes ge-
noemd worden.
Op zaterdag 12 mei aanstaande 
organiseren wij de vierde vetera-
nen inloop. 

De bijeenkomst wordt gehou-
den in wijkhuis ‘de Fonkel’, Prins 
Karelstaat 131. 5701 VL Helmond.  
Wij verwachten de veteranen 

met eventuele partner om 16.00 
uur. 

Het eerste deel van het program-
ma staat, evenals de vorige drie 
keer, vooral in het teken van het 
elkaar ontmoeten en het (even-
tueel) met elkaar kennismaken. 
Dit alles in een ontspannen sfeer 
onder het genot van een drankje. 
Omstreeks 17.00 uur  volgt een 
voordracht over een  gerelateerd 
onderwerp.
Om 18.00 uur kunt u gebruikma-
ken van een ‘Indische maaltijd’.
Tijdens de maaltijd zullen wij u 
informeren over de (komende) 
herdenkingen in Helmond, na-
melijk de jaarlijkse Dodenher-
denking op 4 mei en de viering 
van de bevrijding en de herden-
king van Helmond op 25 septem-
ber
Daarnaast zullen wij de behoefte 
peilen over een voortzetting van 
de ‘Helmondse Veteranen in-
loop’. De afsluiting is gepland om 
circa 20.00 uur.    

Voor de kosten van de maaltijd 
vragen wij een bijdrage van € 
5,00 per persoon.
U kunt dit bedrag overmaken 
op rekeningnummer NL27RA-
BO0328034460 (te name van; 
Stichting Helmond 25 septem-
ber 1944) onder vermelding ‘Ve-
teranen inloop Helmond’. Voor 
eventuele informatie over de 

inloopavond kunt u bellen naar; 
0614272361 

Omdat we graag willen weten 
op hoeveel deelnemers we mo-
gen en kunnen rekenen vragen 
wij u tevens om een schriftelijke 
aanmelding te doen. Stuur deze 
in een voldoende  gefrankeerde 
envelop naar:

Inloopmiddag voor de Helmond-
se Veteranen,p/a, Middachten-
dreef 27.  5709RW Helmond 

U kunt ook reageren op het vol-
gende mailadres;  gerardvande-
weijer@gmail.com 

Wij vragen u om voor 4 mei 2018 
te reageren. 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

Annawijk/Suytkade

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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100 Jaar begraven aan de begraafplaats 
aan de  Hortsedijk

Rond 24 april is het ruim 100 jaar 
geleden dat de heer Joannes Fr. 
Sek als eerste werd begraven op 
de begraafplaats aan de Hortse-
dijk.

Meneer Sek, echtgenoot van 
Hubertina v.d. Vrande, werd ge-
boren op 11-02-1872 en werd rond 
24 april 1918 begraven op de be-

graafplaats.Op zijn grafsteen 
staat dan ook vermeld: Als eerste 
op deze begraafplaats begraven. 
Op de foto zie je ook de toenma-
lige ‘’doodsgraver’’ Petrus (Pietje) 
van den Reek (1876-1953). 
Bij zijn 25 jarige jubileum in 1943 
naast het eerste graf van de be-
graafplaats. Na zijn dood in 1953 
is hij ten ruste gelegd naast de 
heer Sek.
Op de foto de toenmalige doods-
graver Petrus (pietje) van den 

Reek. ( 1876 – 1953 ) bij zijn 25 jari-
ge jubileum in 1943 naast het eer-
ste graf. In 1953 is hij overleden en 
ten ruste gelegd naast de heer j. 
Sek. Op zijn grafsteen stond: De 
overledene beoefende ruim 35 
jaren het werk van barmhartig 
doden begraver.

De andere foto stamt uit ca. 1922. 
Op deze foto staat Petrus v.d. 
Reek met rechts van hem zijn 
jongste dochter Mientje, later 
echtgenote van Jacques Lam-
mers (1911 – 1971) die de heer van 
den Reek opvolgde. Op de ach-
tergrond bevindt zich de calva-
rieberg wat nu de kapel is.
Beide graven zijn nog redelijk 
intact met dank aan het kerkbe-
stuur. s

Stiphout

De heer Joannes Fr. Sek werd als 
eerste begraven op de begraaf-
plaats aan de Hortsedijk.

Petrus van den Reek samen met dochter Mientje ca. 1922.

door jan van rest

Lid van Fanfare Unitas
Wij mogen ons in Helmond 
verheugen in het plezierige be-
zit van vijf muziekgezelschap-
pen: de Koninklijke Stadshar-
monie Phileutonia, het Hel-
monds Muziekkorps, Fanfare 
de Vooruitgang uit Stiphout, 
Harmonie Amicitia-Helmond 
uit Brouwhuis en fanfare Uni-
tas uit Mierlo-Hout. 

Over de laatstgenoemde gaat 
de hiernavolgende bijdrage. 
Wij woonden nog maar koud 
in de Goudsbloemstraat, nu 
Mahoniehoutstraat, te Mierlo-
Hout (1961) toen op een avond 
Jacq Smeulders en Harrie 
Raaijmakers voor de deur ston-
den. Zij hadden ons zo vaak 
over ’t Hout zien fietsen en ver-
onderstelden dus dat wij veel 
belangstelling voor het dorp en 
zijn inwoners zouden hebben. 
Kort samengevat: Na de we-
derzijdse kennismaking bleek 
dat zij op zoek waren naar een 
nieuwe voorzitter voor de fan-
fare en of dit niets voor mij was. 
Jacq was de toenmalige voorzit-
ter en wilde een opvolger. Har-
rie, muziektamboer en veeboer, 
woonde achter ons aan de Bar-
rierlaan, toen nog een verhard 
zandpad, en kwam met Jacq 
mee. Zoals gezegd was Harrie 
muziektamboer en dat bete-
kende dat als de fanfare met de 
bus ergens heenging, Harrie z’n 
trommel in een speciaal hou-
ten, vierkant kistje meenam. In 
dat kistje, zo bleek later, paste 
in elk van de vier hoeken een 
glazen Bavaria-bierpul met een 
handvat, toevallig tegen het 
lijf gelopen tijden een festival, 
waarvoor de fanfare was uitge-
nodigd.
Ik kende toen het verschil niet 
tussen een fanfare en een har-
monie; Mierlo-Hout en Hel-
mond waren nog nieuw voor 
ons, dus ik zag het niet zitten 
om direct al te snel van stapel 
te lopen en op hun verzoek in 
te gaan.
Maar ik werd wel commissaris 
en dan ook ging luisteren bij 
de wekelijkse repetities op zon-
dagochtend in het café van het 
patronaat Unitas. Aldus rolde 
ik in het Houtse verenigingsle-
ven. In het Unitas-gebouw ont-
moette ik aan de tap Jan van de 
Witteboer en Theo Ketelaars, 
een soort rustende ereleden 
van de fanfare. Achter de tap 
stond Sjoerd van de Zee; de di-
rigent van de fanfare was Har-
rie van Gerwen.
In de bovenzaal van patronaat 
Unitas gaf fanfare Unitas jaar-
lijks een concert. Daar vond 
ook de jaarlijkse opvoering van 
het Rooms Toneel uit Geldrop 
plaats. Was dat alleen voor de 

leden van de fanfare tijdens een 
teeravond? Of voor ieder die 
maar belangstelling had?

Ook in de bovenzaal werd la-
ter in het jaar de avondvier-
daagse op hometrainers verre-
den. Daar gebeurde het dat ik 
’n keer op de trap een gevuld 
biervat tegenkwam, dat bij Van 
Bracht aan de overkant geleend 
was. Waar toen een brok uit 
de stenen trap geslagen werd, 
is nu nog te zien. Bij een an-
dere soortgelijke gelegenheid, 
botste een Volkswagen op een 
overstekend gevuld fust. Ei-
gen schuld, dikke bult, had die 
chauffeur maar beter moeten 
uitkijken. 

De fanfare was kort te voren in 
uniform gestoken. Dat waren 
2e hands donkerblauwe kos-
tuums van de KLM met bijbe-
horende platte pet.
Er werd ook gewerkt aan de 
vorming van een majorette-
korps; er was al een drumband 
die geïnstrueerd werd door 
Friedie Coolen uit Stiphout en 
vaak prijzen wist te behalen.
Door tussenkomst van een heer 
Mennen, een Houtse die het in 
Düsseldorf ver geschopt had, 
kon fanfare Unitas daar een 
paar keer meelopen in de Ro-
senmontagzug, die op Carna-
valsmaandag door Düsseldorf 
trok. Onze dames gingen ook 
mee als Brabantse boerinnen. 
Na de optocht was het feest in 
de plaatselijke Kanoclub. Drie 
drukke dagen dus; ’s zaterdags 
de optocht van Mierlo-Hout, 
’s zondags Helmond en dan ’s 
maandags de Rosenmontag-
zug.

De fanfare was toen vaak te ho-
ren en te zien. Bijv. om een sere-
nade te geven bij een feestelijke 
gelegenheid, zoals een gouden 
bruiloft of een behaald kampi-
oenschap en tijdens het ‘dauw-
trappen’ op Koninginnedag. 
Ook was de fanfare present bij 
het begin van de voetbalcom-
petitie en marcheerde dan over 
het veld tijdens de rust. Maar ze 
was ook in het bloemencorso 
van Zundert, op de Druiven-
feesten in Naaldwijk en tijdens 
het Grensfeest op de grens van 
Duitsland en Limburg.
Fanfare Unitas is in 1924 opge-
richt. Net als sommige andere 
muziekkorpsen heeft zij wat 
zorgen om het ledenbestand. 
Of zij haar 100-jarig bestaan zal 
kunnen vieren, hangt dus voor-
al af van de aanwas met jonge 
enthousiaste leden en van op-
borrelende originele ideeën.

Jan van Rest 

Natuurmarkt Helmond 

In stadswandelpark de Waran-
de wordt op zondag 10 juni  van 
12.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse 
Natuurmarkt Helmond georga-
niseerd. 

Ongeveer 40 organisaties, ver-
enigingen en particulieren zullen 
demonstraties en voorlichting 
geven op het gebied van natuur, 
milieu en duurzaamheid, gericht 
op een breed publiek, van jong 
tot oud! De markt biedt doe-ac-
tiviteiten en interacties met het 
publiek. Er wordt veel aandacht 
geschonken aan kinderactivi-
teiten.De markt wordt georga-
niseerd door ‘Natuurplatform 
Helmond’ en de toegang tot de 
markt is gratis.

Divers en duurzaam
Natuur, milieu en duurzaam-
heid komen in al hun aspecten 
aan bod. Er zijn observatiekasten 
met bijen, je kunt zien hoe kunst-
raat wordt gemaakt en natuurlijk 
kun je honing proeven. Maar er 
is veel meer te zien en beleven. 
Zo is er het ‘Elkerliek ziekenhuis’ 
met ‘Pollenmeting’, Stichting 
Fruitcultuur Brabant, Dahliatuin, 
IVN, een preparateur, een trou-

badour, de Lyme-vereniging, vo-
gelasiel, Buurttuin Brandevoort, 
Groei en Bloei, enz.

Activiteiten
Op de website www.imkers 
vereniginghelmond.nl/natuur 
markt ziet u een opsomming 
van alle activiteiten van de deel-
nemers.

Kinderen
Een greep uit de activiteiten voor 
kinderen. Bijvoorbeeld water-
beestjes scheppen, het vlechten 
van boompjes van wilgentenen 
of het maken van vogelnestkast-
jes.

Locatie
De Natuurmarkt wordt gehou-
den in en rondom de ´Bijenhal´ 
in stadswandelpark de Warande.

(GPS-adres is Kluis 1, 5707 GP 
Helmond). De ingang tot de 
markt bevindt zich aan de Aarle-
Rixtelseweg.
 
De Natuurmarkt is goed te com-
bineren met een bezoek aan een 
gratis concert in het Carat-mu-
ziekpaviljoen van 12.00 tot 14.00 
uur, het slaan van een balletje 
op de midgetgolfbaan of met 
een bezoekje aan het dierenpark. 
In de Warande is een gezellig 
restaurant gevestigd. Al met al 
voldoende mogelijkheden om 
er een compleet dagje uit van te 
maken!

Wilt u een indruk krijgen van 
de natuurmarkt? Bekijk dan de 
foto’s van de afgelopen jaren, dat 
kan via boven genoemde web-
site. s

Oranjebuurt/Warande
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SHOP OOK ONLINE 24/7!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 140 TOPMERKEN • GRATIS PARKEREN
• STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

SHOP OOK ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

 

VRIENDINNENWEEKEND
FASHION, BEAUTY, CHOCOLADE & GEZELLIGHEID MET POPCORN EN MAAK ELKE DAG 
KANS OP 2 KAARTJES VOOR DE LADIES NIGHT VAN PATHÉ HELMOND OP 13 JUNI!

M.M.V. MY JEWELLERY, FABIENNE CHAPOT, RUBENZ CHOCOLATIER, JANZEN, BEN GOEDE COIFFURES EN ORIFLAME.

VRIJDAG 20, ZATERDAG 21 EN ZONDAG 22 APRIL

KOOPZONDAG 22 APRIL VAN 12.00 – 17.00 UUR

Lambertus concert: Ensemble VIJF!

Vijf bevlogen vrouwen, vijf unieke 
instrumenten, vijf muzikale har-
ten: dat is VIJF!
 
Annawijk/Suytkade: Een ensemble 
met een bijzondere samenstelling 
van fluit, viool, hobo, fagot en harp. 
Een bezetting die uitdagend is en 
een breed scala aan mogelijkheden 
biedt. Zo speelt het ensemble tijdens 
een concert niet alleen als kwintet 
maar ook in kleinere samenstel-
ling. VIJF! is, kortom, een ensemble 
met een afwisselend, verrassend en 
breed palet aan klankkleuren.
De leden van VIJF! hebben een grote 

passie voor kamermuziek en spelen 
dan ook al jaren samen in diverse 
ensembles. Daarnaast zijn ze ook 
actief in verschillende orkesten. 

Zij maken allen deel uit van Het 
Zeeuws Orkest en bezetten hierin 
prominente plaatsen. Een aantal 
leden speelde ook jarenlang in het 
Aulos Consort. Met VIJF! slaan deze 
bevlogen musici nu een nieuwe weg 
in! 

De dames zullen op 22 april a.s om 
12.00 uur optreden in de Cacaofa-
briek. Entree: €7,50,-
Voor meer informatie en kaarten 
kunt u kijken op www.lambertus-
concerten.com s

Annawijk/Suytkade

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

www.helmondnu.nl

Ons thuiszorgpersoneel 
verdient beter! 
Daarom voerden we als eerste de nieuwe 
loonschaal voor huishoudelijke zorg in. 

Ook werken voor Actief Zorg? 

Stuur dan je sollicitatie naar: 
sollicitatie@actiefzorg.nl

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

Kian
Kian is een grote, stevige, welgevulde kerel van 6 jaar met een bolle toet. Een Brabantse Bour-
gondiër! Zijn linker snorharen zijn zwart, de rechter spierwit. Verder heeft hij een grappig wit 
kinnetje, een keurig wit befje en een setje witte teentjes. 
In al dit fraais schuilt een piepklein hartje: hij is in het begin zo verlegen als het eerste het 
beste juffie. 
Meneer z’n prioriteit ligt momenteel nog bij contact leggen en geruststelling. Als hij zijn on-
zekerheid aflegt, gebruikt hij zijn witte teentjes om een schitterend dansje voor je te doen. Hij 
dabt onophoudelijk, zet fraaie pasjes met gespreide teentjes, en tilt z’n voorpoten omstebeurt 
hoog op. Het is wel een dansje met vergelijkbare schoenmaat 46 maar dat mag de pret niet 
drukken, integendeel. Aaien tijdens het dansje wordt zeer gewaardeerd! Meneer geeft ook 
indrukwekkende kopstoten, en kopjes geven ontaardt al snel in wie het hardst kan duwen. 
Laat hem maar winnen, da’s goed voor zijn ego... Als hij klaar is met zijn dansje en kopjes 
geven, komt hij graag op schoot liggen genieten. Ook dan wordt aaien zeer op prijs gesteld. 
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Derde editie van de Gemert City Run

Gemert loopt letterlijk en fi-
guurlijk warm voor de derde 
editie van de Gemert City Run 
op zaterdagavond 26 mei. De 
organisatie streeft opnieuw 
naar een mooi sportief evene-
ment waarbij Gemert, landelijk 
flink op de kaart wordt gezet. 
Zo komen de deelnemers dit 
jaar uit Groningen tot Maas-
tricht naar het gezellige Gemert 
om 1500 meter, 5 of 10 kilometer 
hard te lopen. 

Jong en oud
Ook dit jaar is het ook voor jonge 
sportievelingen mogelijk om mee 
te lopen. Kinderen tot en met 12 

jaar, lopen samen een ronde van 
1500 meter. Het doel van de or-
ganisatie is om zoveel mogelijk 
kinderen in de leeftijd van 4 – 12 
jaar te bereiken en te stimuleren 
om te gaan bewegen. Het motto? 
Meedoen is véél belangrijker dan 
winnen! De aandacht gaat niet 
alleen naar de winnaars maar 
naar alle kinderen! 

Bedrijvenloop
Tijdens de eerste edities ston-
den er meer dan twintig teams 
uit Gemert en omstreken aan 
de start. Dit jaar hoopt de orga-
nisatie om meer bedrijven uit de 
regio zo ver te krijgen, om op een 
gezellige en gezonde manier toe 
te werken naar de 5 of 10 kilo-
meter. De Gemert City Run biedt 
een mooie kans om te werken 

aan een gezonde leefstijl en je als 
bedrijf op een positieve manier 
in de picture te zetten.

Afterparty met het Feestteam
Alle prestaties die jullie op zater-
dag 26 mei gaan leveren, moeten 
natuurlijk goed gevierd worden. 
Blijf daarom na afloop van de 10 
kilometer nog even samen han-
gen, om een proost uit te bren-
gen op ieders overwinning. Van-
af 20:30 tot ong. 02:00 is er een 
(gratis) afterparty op het Gemert 
City Run Fanplein (Ridderplein). 
Als klap op de vuurpijl, gaat Het 
Feestteam ervoor zorgen dat alle 
spierpijn er uitgedanst gaat wor-
den.

Meer informatie en inschrijven: 
www.gemertcityrun.nl s

Regio

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.

Helmond-Oost

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.

Annawijk/Suytkade

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. 

Helmond

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, Hel-
mond. Meer info: www.face 
book.com/RepaircafeRijpelberg 
Nieuwe vrijwilligers nog steeds 
welkom.

Expositie van schilderijen en 
beelden van de deelnemers van 
het Odac Claraklooster van 6 
april tot 24 mei 2018 in Wijkhuis 
De Fonkel , 1ste verdieping. Prins 
Karelstraat 123 Helmond.

Centrum

Op 17 juni geeft Harmonie De 
Goede Hoop een concert in sa-
menwerking met de philharmo-
nie Zuid-Nederland in de serie 
HAFA concerten. 

Zij organiseren dit concert om de 
klassieke muziek te promoten in 
Aarle-Rixtel, Laarbeek, maar ook 
in de wijdere omgeving. De phil-
harmonie Zuid-Nederland staat 
voor dit concert onder leiding 
staat van de bekende Deurne 
naar Sander Teepen. 

Regio

Rijpelberg

Groepen ook op afspraak, info: 
info@draaiorgelshelmond.nl
Op zondagen ook regelmatig 
concerten. U bent welkom in de 
Torenstraat 36a. 5701 SH Hel-
mond.

Sprookjes Lente Feest in de Elzas Passage

Op 28 april aanstaande orga-
niseren we van 12.00 tot 16.00 
wij weer een leuk event in ons 
winkelcentrum, namelijk het 
Sprookjes Lente Feest.  Deze 
dag lopen er prinsessen, leven-
de sprookjesfiguren en kan je 
genieten van echte sprookjes-
verhalen. Hieronder een korte 
opsomming wat je van deze 
gezellige middag mag verwach-
ten: 

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

Knutseltafel met schmink
Natuurlijk kan een knutseltafel 
met schmink niet ontbreken! 
De kinderen kunnen hier mooie 

prinsessenkroontjes, maskers of 
snoephuisjes maken. Of zie je er 
liever net zo mooi uit als jouw 
favoriete sprookjesfiguur? Daar 
kan aan de schminktafel voor 
gezorgd worden.

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

Straattheater act ‘Sneeuwwitje’
Het verhaal van sneeuwwitje en 
haar dwergen, waarbij Sneeuw-
witje maar 6 dwergen telt. Waar 
is nummer 7? Aan het publiek de 
opdracht om mee te helpen zoe-
ken. 
Ondertussen wil Sneeuwwitje 
een hap nemen van een lekkere 
rode appel, maar is dat wel ver-
standig? Kom kijken en help 
Sneeuwwitje verder op weg tij-
dens deze leuke, interactieve the-
ater act.

Het verhaal van 
‘Het stenen sprookje’
Deze fascinerende act is voor 
zowel jong als oud verwonde-
rend. Wij verklappen niet te veel 
over het verhaal van 'Het stenen 
sprookje'. Wil je weten wat het 
sprookje inhoudt? Kom dan ge-
zellig kijken naar deze mooie act 
voorzien van prachtige muziek. 
Naast de gezellige sprookjes-
markt is er ook nieuws over een 
nieuwe winkel die binnenkort in 
ons centrum opent. 

Medio mei zal de Mango haar 
deuren openen aan de ElzasPas-
sage 44-46-50. De winkel zal zich 
vestigingen in de panden waar 
voorheen Toko Marad, Specsa-
vers en m&s mode zaten. Wij zijn 
erg verheugd met hun komst. De 
Mango is een goede aanwinst in 
ons winkelcentrum. 

Op 30 maart aanstaande sluiten 
onze winkels om 18:00 uur in ver-
band met Goede Vrijdag. s

Centrum Robby Alflen komend seizoen hoofdtrainer 
van Helmond Sport 

Helmond Sport heeft Robby 
Alflen aangesteld als nieuwe 
hoofdtrainer. Hij volgt ko-
mend seizoen Roy Hendriksen 
op. Alflen tekent een contract 
voor twee seizoenen bij Onze 
Club. Momenteel is de 49-ja-
rige Utrechter nog actief als 
assistent-trainer bij Heracles 
Almelo.

Na de aanstelling van algemeen 
directeur Leon Vlemmings zet 
Helmond Sport met Alflen weer 
een stap naar de toekomst. “We 
zijn blij dat we met Robby snel 
een nieuwe trainer hebben kun-
nen aanstellen die goed bij de 
club past. 
Als volksjongen sluit hij goed 
aan bij volksclub Helmond Sport 
en heeft hij een stukje gezonde 
brutaliteit die we ook op het veld 
terug willen zien.
Verder heeft hij als voetballer op 
hoog niveau gespeeld en daarna 
stap voor stap zijn carrière opge-
bouwd als trainer”, aldus Leon 
Vlemmings. 

“Met de aanstelling van Robby 
gaan we nu verder met de invul-
ling van de selectie voor volgend 
seizoen.”

Als speler was Alflen actief op 
het hoogste niveau bij o.a. Ajax 
en FC Utrecht. Tijdens zijn car-
rière als trainer was hij vijf jaar 
werkzaam bij FC Utrecht, waar-
onder één seizoen als hoofdtrai-
ner. De afgelopen tweeënhalf 
jaar was Alflen assistent-trainer 
bij Heracles Almelo. 

“Voor mij was het duidelijk dat ik 
weer op eigen benen wilde staan 
als hoofdtrainer. Aan de gesprek-
ken met Helmond Sport heb ik 
een erg goed gevoel overgehou-
den. Hierdoor was de keuze voor 
mij makkelijk en ga ik volledig 
voor deze mooie kans”, vertelt 
Robby Alflen. s

Helmond

www.helmondnu.nl
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GRATIS tegen 
inlevering van 

12 spaarpunten

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 18 april t/m dinsdag 1 mei 2018. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

7,49

5,69

inclusief wafels

Vanille, trio of chocolade
Roomijsblokken
14 stuks - Diepvriesspecialist

Kabeljauwfilet
800 gram - Epic

9,99

7,49

Dikke- en/of dunne

Frites
2,5 kilogram - Diepvriesspecialist

Normaal 6,18

5,00

2 voor

Bistroburger
12 stuks
Diepvriesspecialist

5,49

3,99

ook voor op de BBQ

Ambachtelijke

Chinese tomatensoep
1 liter

Diepvriesspecialist

3,79

2,99

Frikandel
20 stuks

Diepvriesspecialist
4,29

2,99

Saucijzen of kaas

Mini broodjes
8 stuks - Diepvriesspecialist

2,99

Normaal

Asperges op de Velden
16 t/m 30 mei

POP-UP RESTAURANT
Van 16 t/m 30 mei vindt de vierde editie plaats van 
Asperges op de Velden. Twee weken lang verrijst 
weer een stijlvol pop-up restaurant midden in de 
aspergevelden van de Raaijmakers Hoeve, gelegen 
aan de Boord 25 in Nuenen. Elke dag worden 
culinaire lunches en diners bereid met de vers 
gestoken asperges van het land.

PINKSTEREN OP DE VELDEN
Tijdens de Pinksterdagen is er van alles te beleven 
op de velden, ook voor de kleintjes. Geniet van een 
overheerlijke lunch, mooie wijnen, fi jne muziek en 
een stijlvolle ambiance, terwijl uw kinderen door ons 
worden vermaakt!

WWW.ASPERGESOPDEVELDEN.NL

Ook 
tijdens 

Pinksteren!
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Als aspirant Brainportschool vindt OBS Bran-
devoort het belangrijk dat alle kinderen worden 
voorbereid op hun toekomst in de 21e eeuw. De 
school bevindt zich in een internationaal geori-
enteerde regio met een zeer hoog kennisniveau. 
Veel leerlingen zullen in de toekomst hier hun 
werk moeten vinden. Daarom is het belangrijk 
dat het onderwijs aansluit bij de behoeften van 
de Brainport regio. 

Dit beoogt de school door een modern onder-
wijsprogramma aan te bieden en een intensieve 
samenwerking aan te gaan met de bedrijven in 
de omgeving. Zo ontwikkelen de leerlingen een 
onderzoekende en ondernemende houding. We 
vinden het belangrijk om kinderen aan te spre-
ken op hun talenten. Vanuit deze gedachte, is de 
Talent Campus ontstaan. 

In samenwerking met Adventure Store en het re-
clame bureau Klaasen & Vandeursen is ook zo’n 
lescyclus ontstaan, waarbij de kinderen een ad-
vertentie hebben ontworpen voor de weekkrant 
De Loop. De kinderen hebben eerst een rondlei-
ding gekregen in de sport & outdoor winkel, waar 
ze de gang van zaken voor- en achter de scher-
men hebben bekeken. Daarna zijn ze op bezoek 
geweest bij het reclamebureau en vervolgens zijn 
ze zelf aan de slag gegaan met hun eigen ont-
werp. 

De beste advertentie wordt geplaatst, zie het re-
sultaat op deze pagina van de creatieve inzendin-
gen. Tijdens het Veste Festival zijn de winnaars 
van de workshop bekend gemaakt, namelijk 
Sophie en Pip van klas 8D.

Maar omdat de inzendingen van dermate hoge 
kwaliteit was, heeft de jury besloten om ook alle 
inzendingen te plaatsen in deze krant.

In juni volgt een tweede Talent Campus. De OBS 
Brandevoort is nog op zoek naar bedrijven die in 
de toekomst de samenwerking met onze school 
aan willen gaan en die invulling kunnen geven 
aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. 
Bij interesse mail dan naar: administratiebrande-
voort@obsh.nl s

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

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

ACTIE GELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 
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Bestellen 24/7
www.adventurestore.nl

ONTWERP
SOPHIE EN PIP

(8d)

o

m BAD & BEACH  

 
mY aanpas

sen

ontwerp van Sophie en 
Pip klas 8d uitvoeren

leuk on
twerp

studio uitwerken

kleine aanpassingen maken

grat
is li

mona
de!

wow!

CAMPING & RECREATIE 

SLIPPER & SANDALEN 

ZWEMBADEN & BOTEN 

leuke kleuren

Talent Campus 
OBS Brandevoort

Helmond

www.helmondnu.nl
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XSENSIBLE STRETCHWALKER

PROMODAGEN
Kom proeflopen door de stad en ervaar het zelf!

Onze nieuwe uitgebreide collectie is binnen, 
maar ook diverse modellen met 30% korting!

24/25april

Veestraat 43a, Helmond
volksbelangschoenen.nl | 0492 52 56 52

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen
















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

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

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

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

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

ZO BRUIN WERD JE NOG NOOIT!

043-32 62 088 of 0416-33 50 51

Veilig op elke hoogte. DIRKS

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

Deurneseweg 5 • 5709 AH Helmond
T (0492) 538 124 • www.dirks.eu

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

www.stichting
lief.nl

Tel.: 0492-
347662 

Calsstraat 2, 
Helmond
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Bezoekadres
Stadhuisplein 98
5461 KS  Veghel

Postadres
Postbus 358
5460 AJ  Veghel

Skipov basisonderwijs
Telefoon 0413 - 31 07 90
E-mail info@skipov.nl

Laat talent groeien!

Wil jij jezelf verder ontwikkelen en wil je ontdekken welke school en omgeving het beste bij jou 

past? Dan is Skipov basisonderwijs jouw ideale werkgever! Skipov basisonderwijs (14 basisscholen 

in en rondom Veghel) is op zoek naar gemotiveerde leerkrachten vanwege doorstroom van 

leerkrachten in onze vervangerspool naar structurele formatie plaatsen op scholen. Zowel startende 

als meer ervaren leerkrachten worden uitgenodigd te solliciteren. 

Je mag zelf de voorkeur voor de omvang van je arbeidscontractcontract aangeven. Vermeld in je 

sollicitatie waar jouw keuze naar uitgaat, bijvoorbeeld categorie A (0,4 tot 0,6 per week) of 

categorie B (0,4 tot 0,8 per week) of categorie C (0,5 tot 1,0 per week). 

Skipov is op zoek naar leerkrachten die bereid zijn om op onze scholen in groep 1 tot en met 8 

zowel kortdurend als langdurig invalwerk te verrichten. Je krijgt een vast dienstverband en je werkt 

vanuit de vervangerspool. Deze is bedoeld om kennis te maken met de totale organisatie en om 

vervolgens door te stromen naar een structurele werkplek binnen Skipov basisonderwijs 

(13 reguliere basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs in en rondom Veghel, 

gemeente Meierijstad). 

Skipov basisonderwijs ontvangt graag je sollicitatie, uiterlijk 4 mei 2018, stuur deze naar 

vhendriks@skipov.nl. De gesprekken staan gepland op 16 en 18 mei. Op www.skipov.nl 

lees je de uitgebreide vacature tekst.  

zoekt per 1-8-2018 

Leerkrachten
kies zelf de omvang van jouw vaste dienstverband!

Bezoekadres
Stadhuisplein 98
5461 KS Veghel

Postadres
Postbus 358
5460 AJ Veghel

Skipov basisonderwijs
Telefoon 0413 - 31 07 90
E-mail info@skipov.nl

Een verhelderende en activerende training voor vrouwen die er klaar voor 
zijn om het heft over hun leven en werk in eigen handen te nemen. 

Deze training bestaat uit: 
- een individueel gesprek met de trainer/coach 

waarin je je persoonlijke doelen vaststelt; 
- een trainingsdag (van 09.30-14.00 uur) 

samen met een groep gelijkgestemde vrouwen.
De gesprekken vinden plaats op 28 en 29 mei. 

De training op dinsdag 5 juni.

Heb je interesse meld je dan aan via www.lerenmetlev.nl onder 
Z’inzicht-Volwassenen of bij gonneke.sanders@levgroep.nl

TRAINING ‘KRACHTIG AAN HET STUUR 
IN JE WERK EN JE LEVEN’

Voor vrouwen die het verschil willen maken in hun leven en loopbaan.

SCHOONMAAKMEDEWERKERS
Voor nieuwe projecten zijn wij op zoek naar schoonmaakmedewerkers. 
Werktijden dagelijks vanaf 07.30 / 08.00 / 08.30 / 17.30 uur. ± 10 -12,5 uur per week.

ALLROUND 
SCHOONMAAKMEDEWERKER
Voor 20 uur per week zijn wij op zoek naar een allround 
schoonmaakmedewerker. Werktijden dagelijks flexibel. 
Rijbewijs B is een vereiste.
 
Voor alle vacatures is goede beheersing van de 
Nederlandse taal een vereiste.

Voor meer informatie over de vacatures kunt u telefonisch contact 
opnemen 0492 – 55 26 66 en reageren via de mail: 
personeel@desterschoonmaak.nl

Voor nieuwe projecten zijn wij op zoek naar schoonmaakmedewerkers. 
Werktijden dagelijks vanaf 07.30 / 08.00 / 08.30 / 17.30 uur. ± 10 -12,5 uur per week.

Voor meer informatie over de vacatures kunt u telefonisch contact 

Voor nieuwe projecten zijn wij op zoek naar schoonmaakmedewerkers. 
Werktijden dagelijks vanaf 07.30 / 08.00 / 08.30 / 17.30 uur. ± 10 -12,5 uur per week.

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 H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor: 
Tolpost 1, 5701 HE  Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  Tel. 522109 (maan-
dag  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 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; Christina van der Linden-van Duijnhoven v.w. verj.;

Zondag 22 april:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout viering van de Eerste Communie verzorgd 
door de Vendelier en de parochie.
Oma Riky van de Westerlo-van Oorschot; Annie Rooijackers-Prinsen; Gerrit 
Rooijakers;
12.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout viering van de Eerste Communie verzorgd 
door de parochie.

Donderdag 26 april:
19.00 uur Alphonsuskapel; 

Zaterdag 28 april;
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; volkszang;
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; volkszang;
Voor de zieken;

www.damiaanhelmond.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties 
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, 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.

Zondag 29 april  
10.30 uur Trudokoor
Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, overleden ouders De Kok-van 
de Berk en Ciska de dochter, Jo van Duren-van Mook, Rieky Meulendijks-van 
de Veerdonk, San Boekhorst-Drouen, Theo Benders, Bertha Gruijters-van Ga-
meren, Anneke van Oorschot-Reloe, Gerrit Rijkers, Marianne Colen-Beekmans, 
familie Rijkers-Verschuren.

www.damiaanhelmond.nl
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save the dateAPRIL WEEK VAN 19 APR. TM 26 APR.

EVENEMENTEN
KINGSNIGHT SOUL PARTY 

MET DJ DAFAAN AKA 

GOLLIE

Soul Funk Dance op 
koningsnacht en dat 
wordt dus weer een 
geweldig oldskool 
Swingfeest
Lokaal 42, Markt 42
Do 26 april 

22:00 - 01:00 uur.

KONINGSNACHT

De bruisende avond 
voorafgaand aan 
Koningsdag.
Helmond Centrum, 
Markt 
Do 26 april 
19:00 - 02:00 uur.

MAGIE - YENTL 

EN DE BOER

Twee keer stonden ze al 
in een uitverkocht huis 
en beide keren werden 
ze geprezen om de 
kraakheldere samenzang 
sterke teksten en bizarre 
fantasie.
Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29
Do 26 april 
20:15 - 23:00 uur.

BIOLOGISCHE MARKT 

BRANDEVOORT

Elke vrijdag is er van 
14.00-18.00 uur een 
biologische markt onder 
de Markthal van 
Winkelcentrum 
Brandevoort in 
Helmond.
de Plaetse 1
Vr 27 april 
14:00 - 18:00 uur.

KING’S NIGHT FESTIVAL

We gaan los op King 
Willies verjaardag op 
King039s Night Festival.
Havenplein Helmond, 
Havenweg 1
Vr 27 april 
21:00 - 01:00 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 21 APRIL

JEROEN VAN MERWIJK - LUCKY - TRY OUT

Solovoorstelling voor twee persoonlijkheden. 
Van Merwijk is terug
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Za 21 april 20:15 - 23:00 uur.

WEEKMARKT CENTRUM HELMOND 

Kom elke zaterdag naar de gezellige Helmondse 
markt De Helmondse Markt elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 38
Za 21 april 09:00 - 16:00 uur.

JEROME HOL TRIO - SNEAK PEEK TOUR 2018 

Ja hier zijn wij dus blij mee. 
Het Jerome Hol Trio komt in Helmond spelen. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Za 21 april 20:30 uur.

LIVE: HOODOO MONKS

Hoodoo Monks is Chicago-blues van de bovenste 
plank. Een trio met ballen een muzikale hoogmis... 
je moet het meemaken en gezien hebben.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39

Za 21 april 22:00 - 01:00 uur.ZONDAG 22 APRIL

LIVE! THE MAGICAL HISTORY TOUR

Optreden The Magical History Tour. The Beatles 
Tribute.
Lokaal 42, Markt 42
Zo 22 april 16:00 - 00:00 uur.

MAANDAG 23 APRIL

IVN-SENIORENWANDELING GOORLOOPPARK ZUID

Op maandag 23 april lopen we een route van 27 

km. door Goorlooppark Zuid langs de nieuw 

ingerichte Goorloop en door het bos van het 

Groot Goor.

Parkeerplaats Weth.v.Deutekomplein, Wethouder 

van Deutekomplein 55

Ma 23 april 14:00 - 16:00 uur.

DINSDAG 24 APRIL

LITERAIR CAFÉ HELMOND MET ARITA BAAIJENS

Een boeiende avond met ontdekkingsreiziger 

bioloog en schrijfster Arita Baaijens

Zaal traverse, Steenweg 19

Di 24 april 19:30 - 22:30 uur.

WOENSDAG 25 APRIL

RETROKIDS WOENSDAGMIDDAG

Speel samen met andere kinderen de allereerste 

Super Mario Sonic - the Hedgehog - Pac Man - 

DonkeyKong en Pokemon games.

HomeComputerMuseum, Kluisstraat 5

Wo 25 april 12:30-17:00 uur

DONDERDAG 26 APRIL

KING'S NIGHT FESTIVAL

We gaan los op King Willies verjaardag op Kings 

Night Festival Vier verschillende podia staan 

verspreid door centrum Helmond. Deejays draaien 

hun beste plaatjes en jij danst tot in de late uurtjes

Helmond Centrum, Steenweg 13

Do 26 april 21:00 - 01:00 uur.

T/M 27 MEI

IN DE VLAAMSCHE POT - ARIJAN 
VAN BAVEL E.A.

ENSEMBLE VIJF!

Een avondje ongeremd en keihard lachen.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Zo 22 april 15:00 - 17:00 uur.

Vijf bevlogen vrouwen vijf unieke instrumenten vijf 
muzikale harten: dat is VIJF
Cacaofabriek, Cacaokade 1
Zo 22 april 12:00 - 13:00 uur.

MUZIEK

MUZIEK

ZONDAG 22 APRIL

ZONDAG 22 APRIL

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 19 T/M WO. 25 APRIL

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

Avengers: Infinity War (DOV) Wo 10:15, 16:45, 18:45 uur
Avengers: Infinity War (O3D) Di 00:00 uur / Wo 13:30, 
20:00, 21:00 uur
Bankier Van Het Verzet (DNL) Vr 12:30, 21:00 uur / Do 
14:15 uur / Zo 15:30 uur / Wo 20:30 uur / Do, Zo - Di 
20:45 uur / Za 21:10 uur
Big Sick, The (DOV) Di 13:30 uur
Blockers (DOV) Za 11:10, 15:15, 19:20 uur / Vr 11:30, 
16:30, 19:30, 22:00 uur / Di 11:45, 19:00 uur / Zo 13:30 
uur / 13:45, 18:30 uur / Ma 14:45 uur / Do 15:00 uur / Do, 
Zo, Ma 18:45, 21:15 uur / Za, Di, Wo 21:45 uur
Buurman & Buurman Hebben Een Nieuw Huis (DNL) Zo, Di, 
Wo 10:00 uur / Do, Za, Ma 10:30 uur / Vr 10:45, 15:00 uur 
/ Di 12:15, 13:45 uur / Za - Ma, Wo 12:30 uur / Wo 
14:00 uur
Escher - Het Oneindige Zoeken (DOV) Zo, Ma 16:30 uur / 
Di 17:15 uur / Do, Wo 17:30 uur / Vr, Za 18:15 uur
Greatest Showman, The (DOV) Vr 09:00 uur
Hurricane Heist, The (O3D) Zo 16:40, 21:00 uur / Do, Ma, 
Wo 17:00 uur / Vr, Za 17:15, 22:30 uur / Di 17:30 uur / 
Do 21:45 uur
Ice Age: Collision Course (2018) (DNL) Zo, Ma 10:15 uur / 
Za 14:30 uur
Mannen Van Mars (DNL) Do, Zo, Ma 18:30 uur / Vr, Za 
20:15 uur
Matchmaker, De (DNL) Wo 19:30 uur / Di 19:45 uur
Midnight Sun (DOV) Do, Vr 12:45 uur / Vr, Wo 16:00 uur 
/ Do, Ma 16:15 uur / Di 16:20 uur / Za 16:45, 19:00 uur / 
Zo 17:15 uur Vr 18:50 uur / Di, Wo 19:15 uur / Do, Zo, Ma 
19:30 uur
Minoes (2018) (DNL) Za 12:15 uur / Zo, Ma 14:15 uur
Opera: Luisa Miller (Verdi) (DOV) Zo 11:00 uur
Peter Rabbit (DNL) Za, Zo 10:15 uur / Do 11:00 uur / Ma 
11:15 uur / Di 11:30, 14:00, 16:15 uur / Wo 12:00, 14:15, 
16:30 uur Za 13:30 uur / Zo 13:40, 16:00 uur / Do, Vr, Ma 
13:45 uur / Do - Za, Ma 15:45 uur
Phantom Thread (DOV) Ma 20:00 uur
Pitbull. Ostatni Pies (DOV) Do 16:00 uur / Za 18:00 uur / 
Vr 18:15 uur
Quiet Place, A (DOV) Wo 10:15, 18:15 uur / Vr 11:15 uur / 
Do 12:00 uur / Vr - Zo 17:45 uur / Do, Ma 18:00 uur / Di 
18:20 uur / Zo, Ma 21:45 uur / Do, Di, Wo 22:00 uur / Vr, 
Za 22:45 uur
Rampage: Big Meets Bigger (DOV) Ma 12:15 uur / Di 
14:30 uur / Do 16:30 uur / Za 16:50 uur / Vr 17:00 uur
Rampage: Big Meets Bigger (O3D) Za 10:00 uur / Wo 
10:30 uur / Do, Di 11:15 uur / Vr 12:15 uur / Do 14:00 uur 
/ Zo 14:15 uur / Vr, Za 14:45, 19:45, 22:15 uur / Di 18:15 
uur / Do, Zo, Ma 19:00 uur / Do, Zo - Wo 21:30 uur
Ready Player One (DOV) Ma 10:45 uur / Do 13:15 uur / 
Vr 14:00 uur
Ready Player One (O3D) Zo, Di 10:30 uur / Do, Vr 11:00 
uur / Za 14:00, 21:00 uur / Wo 15:30 uur / Ma 16:00 uur / 
Zo 20:00 uur / Do, Ma, Di 20:15 uur / Vr 21:15 uur
Rikkie De Ooievaar (DNL) Di 10:15, 14:15 uur / Za 11:00 
uur / Wo 11:30 uur / Zo 12:45 uur / Ma 13:15 uur
Sherlock Gnomes (DNL) Ma 10:15, 15:15 uur / Vr 10:30 
uur / Do, Za 10:45 uur / Zo 12:10 uur / Wo 13:00 uur / Di 
13:30 uur / 16:00 uur
Sherlock Gnomes (N3D) Zo, Wo 10:00 uur / Di 11:00 uur / 
Do - Za, Ma 13:30 uur / Wo 15:00 uur / Zo, Di 15:45 uur
Sneak Preview 20180419 (DOV) Di 21:00 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) Wo 10:45 uur / 
Zo 11:30 uur / Ma 12:00 uur / Za 12:45 uur
Tomb Raider (DOV) Ma 10:30 uur / Do 10:45 uur / Vr 
15:15 uur / Di 17:00 uur
Tomb Raider (O3D) Wo 14:45 uur / Ma 17:20 uur / Zo 
18:15 uur / Do 19:15 uur / Vr, Za 20:00 uur
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brandevoort Brandevoortse Hoeve, Medevoort 23 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Jumbo winkelcentrum Brouwhorst
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark)
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Wijkcentrum de Boerderij, 
Harmoniestraat 105 | Primera, winkelcentrum De Bus 
Wijkcentrum de Kamenij, Jeroen Boschstraat 19 
Helmond-Oost Wijkhuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Industrieterrein Hoogeind Werkplein UWV aan de Churchilllaan
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Houtsvoort
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

DIVERSEN

DIVERSEN

GEVRAAGD

TE KOOP GEVRAAGD

OPENINGSTIJDEN
Ma. 13.00-17.00 uur

Di. - vr. 09.00-12.00 uur
 en 13.00-17.00 uur

save the dateAPRIL WEEK VAN 19 APR. TM 26 APR.

EVENEMENTEN
KINGSNIGHT SOUL PARTY 

MET DJ DAFAAN AKA 

GOLLIE

Soul Funk Dance op 
koningsnacht en dat 
wordt dus weer een 
geweldig oldskool 
Swingfeest
Lokaal 42, Markt 42
Do 26 april 

22:00 - 01:00 uur.

KONINGSNACHT

De bruisende avond 
voorafgaand aan 
Koningsdag.
Helmond Centrum, 
Markt 
Do 26 april 
19:00 - 02:00 uur.

MAGIE - YENTL 

EN DE BOER

Twee keer stonden ze al 
in een uitverkocht huis 
en beide keren werden 
ze geprezen om de 
kraakheldere samenzang 
sterke teksten en bizarre 
fantasie.
Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29
Do 26 april 
20:15 - 23:00 uur.

BIOLOGISCHE MARKT 

BRANDEVOORT

Elke vrijdag is er van 
14.00-18.00 uur een 
biologische markt onder 
de Markthal van 
Winkelcentrum 
Brandevoort in 
Helmond.
de Plaetse 1
Vr 27 april 
14:00 - 18:00 uur.

KING’S NIGHT FESTIVAL

We gaan los op King 
Willies verjaardag op 
King039s Night Festival.
Havenplein Helmond, 
Havenweg 1
Vr 27 april 
21:00 - 01:00 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 21 APRIL

JEROEN VAN MERWIJK - LUCKY - TRY OUT

Solovoorstelling voor twee persoonlijkheden. 
Van Merwijk is terug
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Za 21 april 20:15 - 23:00 uur.

WEEKMARKT CENTRUM HELMOND 

Kom elke zaterdag naar de gezellige Helmondse 
markt De Helmondse Markt elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 38
Za 21 april 09:00 - 16:00 uur.

JEROME HOL TRIO - SNEAK PEEK TOUR 2018 

Ja hier zijn wij dus blij mee. 
Het Jerome Hol Trio komt in Helmond spelen. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Za 21 april 20:30 uur.

LIVE: HOODOO MONKS

Hoodoo Monks is Chicago-blues van de bovenste 
plank. Een trio met ballen een muzikale hoogmis... 
je moet het meemaken en gezien hebben.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39

Za 21 april 22:00 - 01:00 uur.ZONDAG 22 APRIL

LIVE! THE MAGICAL HISTORY TOUR

Optreden The Magical History Tour. The Beatles 
Tribute.
Lokaal 42, Markt 42
Zo 22 april 16:00 - 00:00 uur.

MAANDAG 23 APRIL

IVN-SENIORENWANDELING GOORLOOPPARK ZUID

Op maandag 23 april lopen we een route van 27 

km. door Goorlooppark Zuid langs de nieuw 

ingerichte Goorloop en door het bos van het 

Groot Goor.

Parkeerplaats Weth.v.Deutekomplein, Wethouder 

van Deutekomplein 55

Ma 23 april 14:00 - 16:00 uur.

DINSDAG 24 APRIL

LITERAIR CAFÉ HELMOND MET ARITA BAAIJENS

Een boeiende avond met ontdekkingsreiziger 

bioloog en schrijfster Arita Baaijens

Zaal traverse, Steenweg 19

Di 24 april 19:30 - 22:30 uur.

WOENSDAG 25 APRIL

RETROKIDS WOENSDAGMIDDAG

Speel samen met andere kinderen de allereerste 

Super Mario Sonic - the Hedgehog - Pac Man - 

DonkeyKong en Pokemon games.

HomeComputerMuseum, Kluisstraat 5

Wo 25 april 12:30-17:00 uur

DONDERDAG 26 APRIL

KING'S NIGHT FESTIVAL

We gaan los op King Willies verjaardag op Kings 

Night Festival Vier verschillende podia staan 

verspreid door centrum Helmond. Deejays draaien 

hun beste plaatjes en jij danst tot in de late uurtjes

Helmond Centrum, Steenweg 13

Do 26 april 21:00 - 01:00 uur.

T/M 27 MEI

IN DE VLAAMSCHE POT - ARIJAN 
VAN BAVEL E.A.

ENSEMBLE VIJF!

Een avondje ongeremd en keihard lachen.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Zo 22 april 15:00 - 17:00 uur.

Vijf bevlogen vrouwen vijf unieke instrumenten vijf 
muzikale harten: dat is VIJF
Cacaofabriek, Cacaokade 1
Zo 22 april 12:00 - 13:00 uur.

MUZIEK

MUZIEK

ZONDAG 22 APRIL

ZONDAG 22 APRIL

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 19 T/M WO. 25 APRIL

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

Avengers: Infinity War (DOV) Wo 10:15, 16:45, 18:45 uur
Avengers: Infinity War (O3D) Di 00:00 uur / Wo 13:30, 
20:00, 21:00 uur
Bankier Van Het Verzet (DNL) Vr 12:30, 21:00 uur / Do 
14:15 uur / Zo 15:30 uur / Wo 20:30 uur / Do, Zo - Di 
20:45 uur / Za 21:10 uur
Big Sick, The (DOV) Di 13:30 uur
Blockers (DOV) Za 11:10, 15:15, 19:20 uur / Vr 11:30, 
16:30, 19:30, 22:00 uur / Di 11:45, 19:00 uur / Zo 13:30 
uur / 13:45, 18:30 uur / Ma 14:45 uur / Do 15:00 uur / Do, 
Zo, Ma 18:45, 21:15 uur / Za, Di, Wo 21:45 uur
Buurman & Buurman Hebben Een Nieuw Huis (DNL) Zo, Di, 
Wo 10:00 uur / Do, Za, Ma 10:30 uur / Vr 10:45, 15:00 uur 
/ Di 12:15, 13:45 uur / Za - Ma, Wo 12:30 uur / Wo 
14:00 uur
Escher - Het Oneindige Zoeken (DOV) Zo, Ma 16:30 uur / 
Di 17:15 uur / Do, Wo 17:30 uur / Vr, Za 18:15 uur
Greatest Showman, The (DOV) Vr 09:00 uur
Hurricane Heist, The (O3D) Zo 16:40, 21:00 uur / Do, Ma, 
Wo 17:00 uur / Vr, Za 17:15, 22:30 uur / Di 17:30 uur / 
Do 21:45 uur
Ice Age: Collision Course (2018) (DNL) Zo, Ma 10:15 uur / 
Za 14:30 uur
Mannen Van Mars (DNL) Do, Zo, Ma 18:30 uur / Vr, Za 
20:15 uur
Matchmaker, De (DNL) Wo 19:30 uur / Di 19:45 uur
Midnight Sun (DOV) Do, Vr 12:45 uur / Vr, Wo 16:00 uur 
/ Do, Ma 16:15 uur / Di 16:20 uur / Za 16:45, 19:00 uur / 
Zo 17:15 uur Vr 18:50 uur / Di, Wo 19:15 uur / Do, Zo, Ma 
19:30 uur
Minoes (2018) (DNL) Za 12:15 uur / Zo, Ma 14:15 uur
Opera: Luisa Miller (Verdi) (DOV) Zo 11:00 uur
Peter Rabbit (DNL) Za, Zo 10:15 uur / Do 11:00 uur / Ma 
11:15 uur / Di 11:30, 14:00, 16:15 uur / Wo 12:00, 14:15, 
16:30 uur Za 13:30 uur / Zo 13:40, 16:00 uur / Do, Vr, Ma 
13:45 uur / Do - Za, Ma 15:45 uur
Phantom Thread (DOV) Ma 20:00 uur
Pitbull. Ostatni Pies (DOV) Do 16:00 uur / Za 18:00 uur / 
Vr 18:15 uur
Quiet Place, A (DOV) Wo 10:15, 18:15 uur / Vr 11:15 uur / 
Do 12:00 uur / Vr - Zo 17:45 uur / Do, Ma 18:00 uur / Di 
18:20 uur / Zo, Ma 21:45 uur / Do, Di, Wo 22:00 uur / Vr, 
Za 22:45 uur
Rampage: Big Meets Bigger (DOV) Ma 12:15 uur / Di 
14:30 uur / Do 16:30 uur / Za 16:50 uur / Vr 17:00 uur
Rampage: Big Meets Bigger (O3D) Za 10:00 uur / Wo 
10:30 uur / Do, Di 11:15 uur / Vr 12:15 uur / Do 14:00 uur 
/ Zo 14:15 uur / Vr, Za 14:45, 19:45, 22:15 uur / Di 18:15 
uur / Do, Zo, Ma 19:00 uur / Do, Zo - Wo 21:30 uur
Ready Player One (DOV) Ma 10:45 uur / Do 13:15 uur / 
Vr 14:00 uur
Ready Player One (O3D) Zo, Di 10:30 uur / Do, Vr 11:00 
uur / Za 14:00, 21:00 uur / Wo 15:30 uur / Ma 16:00 uur / 
Zo 20:00 uur / Do, Ma, Di 20:15 uur / Vr 21:15 uur
Rikkie De Ooievaar (DNL) Di 10:15, 14:15 uur / Za 11:00 
uur / Wo 11:30 uur / Zo 12:45 uur / Ma 13:15 uur
Sherlock Gnomes (DNL) Ma 10:15, 15:15 uur / Vr 10:30 
uur / Do, Za 10:45 uur / Zo 12:10 uur / Wo 13:00 uur / Di 
13:30 uur / 16:00 uur
Sherlock Gnomes (N3D) Zo, Wo 10:00 uur / Di 11:00 uur / 
Do - Za, Ma 13:30 uur / Wo 15:00 uur / Zo, Di 15:45 uur
Sneak Preview 20180419 (DOV) Di 21:00 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) Wo 10:45 uur / 
Zo 11:30 uur / Ma 12:00 uur / Za 12:45 uur
Tomb Raider (DOV) Ma 10:30 uur / Do 10:45 uur / Vr 
15:15 uur / Di 17:00 uur
Tomb Raider (O3D) Wo 14:45 uur / Ma 17:20 uur / Zo 
18:15 uur / Do 19:15 uur / Vr, Za 20:00 uur

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

VLOOIENMARKT
22 april Sporthal 

Genderbeemd
Sterkenburg 616 Eindhoven 

9-16 uur   06-20299824

Opblaasfiguren
0.a. Sarah, Abraham
spellen en attracties.

www.sk-attracties.nl of
tel. 06-14992150

Oud ijzer, metaal, witgoed
tel.: 06-26147361

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

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

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

A.S. ZONDAG
OPEN DAG

OPENINGSTIJDEN: 
zo. 12:00 - 17:00 uur. ma-za. 8:00 - 18:00 uur

WEEKAANBIEDING:

Zeer groot assortiment 
vaste planten, vijverplanten, 

heesters en veel meer.

Geraniums
hang en staande. Per stuk € 0.95Oleander 

van € 8,99 nu voor € 5.99

Een dinerbon t.w.v. E 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door: 

6 3

2 8

75

3 1 6

1 9 6 8

2 4 3 5

4 9

1 4

9 7 6
Oplossing van week 14:

Mail de gele oplossing voor 13 april naar:

actie@deloop.eu

o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer.

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Prijswinnaar week 14: 
Frank de Pon 

b

a

2

8

d c

www.stichtinglief.nl
Tel.: 0492-347662 

 5 mei: Nationale 
Straatvoetbaldag 
óók weer in Helmond

Op vrijdag 5 mei a.s. organiseert 
Stichting JIBB in samenwerking 
met de Stichting Straatvoetbal-
bond Nederland (SVBN), gemeente 
Helmond, LEV Groep en Bijzonder 
Jeugdwerk alweer de 11e editie van 
de Nationale Straatvoetbaldag. 

JIBB’er René: “De Landelijke Straat-
voetbaldag is jaarlijks bewust op 
5 mei. We vieren de vrijheid met 
sportiviteit, onderling respect én 
leuke activiteiten. Uiteraard spelen 
we straatvoetbal (dit jaar 4 tegen 4) 
maar er is ook graffiti, een panna-
kooi, ghauswheel en er is een wed-
strijd ‘hooghouden’.” 

Er zijn meerdere leeftijdscategorieën 
met daarbij alle ruimte voor mei-
denteams. Foodtrucks en muziek 
maken het event compleet. (Oud)-
topvoetballers reizen op 5 mei als 
Ambassadeurs Nederland rond om 
de Straatvoetbaldag en de daar-
mee samenhangende kernwaarden 
vrijheid, respect, samenspel en ple-
zier uit te dragen. Uiteraard komen 
in Helmond spelers van Helmond 
Sport een kijkje nemen. 

Nationale 
Straatvoetbalkampioenschappen
'5 mei: Nationale Straatvoetbaldag' 
is de aftrap van de Nationale Straat-
voetbalkampioenschappen. Hier 
strijden de winnende teams om een 
plaats in de landelijke finale. Ruim 
100 teams uit heel Nederland zul-
len elkaar ontmoeten en spelen om 
de titel ‘Straatvoetbalkampioen van 
Nederland 2018’ in haar / zijn leef-
tijdscategorie.
 
‘5 mei: Nationale Straatvoetbaldag’ 
organiseren wij in de Boscotondo 
van 09.00 – 18.00 uur! 

Aanmelden en info: 
www.jibbhelmond.nl s

Helmond
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GAZELLE 
CHAMONIX 
T10 HMB 
met stille Bosch Active  
middenmotor, 10 versnellingen, 
verende voorvork en zadelpen
Nu met upgrade naar een 400wh 
accu
Nu van € 2749.- voor

2399.-

KATARGA 
C7 HMB 
met stille Bosch Active 
middenmotor, 8 versnellingen, 
verende voorvork en zadelpen
Voorzien van een 400 wh accu. 

Nu van € 2199.- voor slechts 

1749.-
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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
Nu met bon

 €100,- KORTING
op een gebruikte elektrische fiets

(geldig tm 28 april 2018)

Nu met bon een zadel naar keuze met

 25% KORTING
(geldig tm 28 april 2018)

Iedere dag testdag behalve 
op koningsdag.

Wij gaan ook feest vieren.

OP=OP=OP=OP=OP=OP OP=OP=OP=OP=OP=OP


