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Deurne City Run

VOOR IEDERE DEELNEMER IS ER EEN 
GRATIS CONSUMPTIE!

10 KM | GROEPS CARE  ESTAFETTELOOP AANVANG 18.30 UUR
  5 KM | FIRMOLIN RUN  5 KM | DSD BUSINESS RUN10 KM | HOUTVERWERKINGS-INDUSTRIE FRANSEN RUN AANVANG 20.00 UUR•  Een schitterende ronde van 2.5 km door

hartje Deurne.
•  Onderweg aangemoedigd door vele  toeschouwers.
•  Een barbecue voor de meest sfeervolle straat.•  Prijsuitreiking op de Markt.•  Na afloop gezellig proosten op je prestatie op de 
Markt in Deurne.

Schrijf je in en ga de uitdaging aan!www.inschrijven.nl
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Voor meer info: www.av-lgd.nl

VANAF 18.30 UUR

DEURNE CITY RUNZATERDAG 16 JUNI 2018

MIDDEN IN HET CENTRUM VAN DEURNE

AV-LGD
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Adventure Store 23
GEZELLIGBUITEN!

In deze uitgave
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GEZELLIGBUITEN!
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Goedkoop drukwerk nodig? info@adcommunicatie.nl

BOSSCHEWEG 30  •  BEEK EN DONK
0492  46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL

AIRCO 
SERVICE
BIJVULLENONDERHOUDREPARATIE 
van airco installaties van personenauto’s

JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE  
BANDEN & VELGEN 
O N L I N E  B E S T E L L E N

VANAF 14 OKTOBER
NIEUW 

OPERASEIZOEN
TICKETVERKOOP

GESTART!
WWW.PATHE.NL/OPERA

De NightRun leeft in de stad 

Steeds meer organisaties zoals 
ondernemers Heistraat, Inter-
sport Gunneman en horeca-
zaken sluiten zich aan bij de 
NightRun. 

Het startsein wordt gegeven sa-
men met burgemeester Blanks-
ma. Susan Verheij namens HAC: 
“Via een politicus uit Helmond 
die bij Defensie werkt mogen 
we alle jeugdige lopers die mee-
doen aan de LightRun niet al-
leen een medaille uitreiken maar 
ook een horloge. Ook heeft Max 
Moors van Intersport de prijzen 
voor de snelste winnaars per 
categorie beschikbaar gesteld. 
De winnaars worden bekendge-
maakt en gehuldigd op het grote 
podium op het Havenplein. Het 
leuke is dat er niet alleen prijzen 
zijn weggelegd voor de snelste 
lopers per afstand en categorie, 
maar dat er ook enkele cadeau-
bonnen van restaurant De Bank 

en Franske en HellemondGift 
Cadeaubonnen verloot worden 
onder de overige deelnemers. Zij 
horen dat na het sportieve week-
end. Maar meedoen is bijna net 
zo belangrijk als winnen.”

De voorinschrijving is gesloten. 
Lopers kunnen op openingstij-
den hun startnummer ophalen 
bij Intersport Gunneman aan de 
Steenweg, daarna op het wed-
strijdsecretariaat. Dat is dit jaar 
bij Golden Tulip hotel West-
Ende. Daar kan men ook na-
inschrijven voor de LightRun en 
de NightRun. “Wij hopen dit jaar 
het aantal van bijna 800 lopers 
vorig jaar te halen. Voor omwo-
nenden is het erg leuk om al die 
lopers voorbij te zien komen. En… 
wie het meest origineel gekleed 
is valt ook in de prijzen. Dus lo-
pers dos je uit. Dat zorgt voor ex-
tra applaus.”

De LightRun en NightRun die za-
terdag 19 mei plaats vinden zijn  
niet alleen leuk voor lopers, maar 

Aanstaande zaterdag 19 mei vindt er in het centrum van Helmond de Nightrun en de Lightrun plaats (foto: Jadijfoto).

ook voor toeschouwers. De orga-
nisatie, HAC en JIBB, werken dit 
jaar samen met Helmond Live. 
Bij het start-finish gebied staan 
diverse podia met live muziek, 
ook in de Molenstraat worden 
de lopers muzikaal verwelkomd 
bij het Jan van Brabantcollege en 
bij café De Molen. Bij het kas-
teel staan de Brandoleros en in 
de Heistraat een sambaband en 
in het centrum zet Lokaal 42 de 
toon. 

Bereikbaarheid Binnenstad
Bewoners uit de Binnenstad, het 

gedeelte Weverspoort, krijgen 
wel enkele uren te maken met 
een mindere bereikbaarheid. 

Zo is het binnenste deel tussen 
Molenstraat, Pastoor van Leeu-
wenstraat, Heistraat en Binder-
seind in principe afgesloten. Wel 
zijn er in de Dasstraat, Advocaat 
Botsstraat en Zuidende ontslui-
tingsmogelijkheden. 

Hier kan men oversteken op aan-
wijzing van de verkeersregelaars. 
Rond 22.45 uur zal de route weer 
worden vrijgegeven. s

Helmond

IN DEZE UITGAVE
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Deze aanbiedingen zijn geldig van 16 Mei t/m 22 Mei 2018

www.tuincentrumdebiezen.nl

Keuze uit: Goudvis, Winde
of Shubunkin

Van €8,99

Vijver vissen

Nu alle maten & soorten

Theelichten

Nu alle maten & soorten

Vijverplanten

Div. kleuren
ø25cm in 13cm pot

€2,49 per stuk

Vlijtige lies  “Balsemien”

Krijgt ranken tot wel 150cm
ø25cm in 12cm pot

€2,49 per stuk

Dichondra  “Silver Falls”

De vruchten zijn eetbaar met schil!
60cm hoog in 21cm pot

Van €28,99

Citrus Kumquat

 tvaste plant
50cm hoog in 21cm pot

€6,99 per stuk

Salvia nemorosa  “Salie”

Tuinpalm tot -5ºc
90cm hoog in 19cm pot

Van €11,99

Cordyline  “Australis”

Zeer groot assortiment
Met verzorgings etiket

€1,99 per stuk

Groente planten

ø25cm in 12cm pot

€2,99 per stuk

Solanum   “klimmende nachtschade”

Nu
€5,99

Nu
€19,99

Nu
€7,99

*goedkoopste gratis

Vrijdag koopavond
Tot 20:00 uur

25%
Feestkorting

2 + 1  
Gratis

1 + 1  
Gratis

1 + 1  
Gratis

1 + 1  
Gratis

1 + 1  
Gratis

2 + 1  
Gratis

1 + 1  
Gratis

*goedkoopste gratis

Buiten genieten

1e + 2e Pinksterdag geopend Van 12:00 tot 17:00

BBQ Accesoires
Bij De Biezen kan je kiezen!
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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

In- en verkoop van gebruikte 
kwaliteitsmeubelen voor een betaalbare prijs.

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003   www.tweedezitenzo.nl

Als u kiest voor kwaliteit

1e EN 2e PINKSTERDAG 
GEOPEND 

12.00 - 16.00 UUR

Stijlvol lunchen of dineren midden 
in de aspergevelden! 

Woensdag 16 mei start al weer 
de vierde editie van Asperges 
op de Velden. Een uniek evene-
ment waar smaak, sfeer, kwali-
teit en beleving elkaar vinden. 
Op en top culinair genieten van 
het witte goud in een unieke 
omgeving. Twee weken lang zal 
het stijlvolle pop-up restaurant 
weer verrijzen middenin de as-
pergevelden van de Raaijma-
kers Hoeve, in het buitengebied 
van Eindhoven.

Pop-up restaurant
Het stijlvolle openlucht restau-
rant is direct gelegen aan de 200 
meter lange aspergebedden en 
biedt zowel ruimte voor kleinere 
groepen, sfeervol en intiem, als 
voor grotere gezelschappen tot 
een maximum van 150 (overdek-
te) zitplaatsen. 
Elke dag bereiden de koks culi-
naire hoogstandjes rondom de 
vers gestoken asperges in com-
binatie met andere Brabantse 
streekproducten. U wordt in de 
watten gelegd met een aange-
klede lunch of uitgebreid diner 
midden in de natuur. Omdat 
asperges en wijn onlosmakelijk 
met elkaar zijn verbonden, heb-
ben onze sommeliers een mooie 
selectie van verschillende wijnen 
samengesteld die naadloos aan-
sluiten bij de gerechten die ge-
serveerd worden.

U kunt vooraf een mooi plekje 
aan de aspergebedden reser-
veren waar u in ons sfeervolle 
openlucht restaurant geniet van 
een voortreffelijke 3-gangen 
lunch of 4-gangen diner, bereid 
met de vers gestoken asperges 

van het land. Voor de lunch zijn 
wij dagelijks geopend tussen 
12.00 – 15.00 uur en het diner start 
vanaf 18.00 uur. 
Het is mogelijk om voorafgaand 
aan de lunch of het diner een 
rondleiding te krijgen en te zien 
hoe de asperges gestoken wor-
den. Daarnaast is er ook de mo-
gelijkheid om zelf asperges te 
steken als u dat wenst. 

Lunchen & dineren op 
sterrenniveau! 
Deze editie wordt extra bijzonder 
door de unieke samenwerking 
van sterrenrestaurants Zarzo uit 
Eindhoven en Tribeca uit Heeze. 
Adrian Zarzo en Jan Sobecki 
hebben de handen in elkaar ge-
slagen om samen de sterren van 
de hemel te koken op de velden. 

Op maandag 28 en dinsdag 29 
mei zullen zij, samen met hun 
collega’s, aan het roer staan in 
ons stijlvolle pop-up restaurant. 

Beide dagen zullen zij zowel de 
lunch als het diner in stijl en op 
culinair topniveau verzorgen. 
De gerechten worden uiteraard 
samengesteld met de vers gesto-
ken asperges van het land en met 
zorg voor u bereid door een team 
wat goed is voor maar liefst 3 Mi-
chelin-sterren! Daarnaast vormt 
Asperges op de Velden een po-
dium voor toonaangevende res-
taurants uit de omgeving zoals 
toprestaurants zoals Lugar uit 
Waalre en Truffelaer uit Veldho-
ven.

Op de reguliere dagen worden de 

lunches en diners verzorgd door 
het team van Asperges op de 
Velden onder leiding van Frank 
Scheepers van Cooks for You. 
Het volledige programma is te 
vinden op de website.

Locatie
Asperges op de Velden vindt 
plaats bij de Raaijmakers Hoeve. 
De Nuenense Boord, waar wij 
u samen met Martin & Bernie 
Raaijmakers in stijl zullen ont-
vangen, mag met recht het mooi-
ste en meest pittoreske plekje 
van Brabant genoemd worden. 
Immers, Van Gogh schilderde er, 
Gerard van Maasakkers zong er-
over….en er liggen maar liefst 18 
aspergevelden bij elkaar. 

www.aspergesopdevelden.nl s

Regio

Twee weken lang zal het stijlvolle pop-up restaurant weer verrijzen middenin de aspergevelden van de 
Raaijmakers Hoeve. (Bron foto; Asperges op de velden)

WIN: kaarten voor 
WISH Outdoor! 

We gaan weer langzaam rich-
ting de zomer en dat betekent 
dat het festival seizoen weer van 
start gaat! Om dat te vieren geeft 
Weekkrant De Loop 4X2 kaartjes 
weg voor de vrijdagavond van 
WISH Outdoor in Beek en Donk!

Wat moet je doen?
Like onze Facebookpagina: Week-
krant De Loop. De winactie staat 
bovenaan onze pagina dus dit is 
niet te missen! Like het bericht en 
laat ons weten met wie je wil gaan 
of waarom je wil gaan, that’s it! Let 
wel op: meedoen kan vanaf 18 jaar. 
We maken de winnaar bekend op 
28 mei op onze Facebookpagina.

Helmond
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Wegafsluitingen Night-LightRun 

Op zaterdag 19 mei vindt de Night-LightRun in Helmond plaats, een nachtelijke 
hardloopwedstrijd in het centrum van de stad. Vanwege dit evenement zijn er in 
het centrum diverse wegafsluitingen.

Vanaf zaterdagavond circa 19.30 uur tot 23.30 uur zijn er in het centrum van de 
stad diverse wegen afgesloten voor al het verkeer. Het gaat om onder andere 
Kanaaldijk NW, Havenweg, Kasteellaan, Kasteelplein, Steenweg, Wilhelminalaan, 
Kasteel Traverse, Noord Koninginnewal, Kluisstraat, Zuidende, Binderseind, 
Beelstraat, Molenstraat, Pastoor van Leeuwenstraat, Tolpost, Heistraat en  
Marktstraat.

De omleidingsroute gaat via Heeklaan, Kasteelherenlaan, Binnendongenstraat, 
Boerhaavelaan, Jan van Brabantlaan, Julianalaan en vice versa. De omleiding 
wordt ter plekke met borden aangegeven.

Bereikbaarheid
Bent u inwoner/ondernemer in het afgesloten gebied? Zet dan uw voertuig 
buiten het afgesloten gedeelte als u deze zaterdagavond nodig hebt. Dit geldt 
ook voor de geparkeerde voertuigen aan de route. Na 23.30 uur worden de 
hekken verwijderd en zijn alle wegen weer toegankelijk. De parkeergarage Elzas is 
bereikbaar via de Torenstraat.

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

Gemeente Tweede Pinksterdag gesloten

Op Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, zijn alle kantoren van de gemeente 
gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel en Zorg & Ondersteuning.

U kunt op die dag de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een 
afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op 
www.helmond.nl.

Avondopenstelling op woensdag
Omdat de Stadswinkel Tweede Pinksterdag gesloten is, verschuift de 
avondopenstelling naar woensdag 23 mei. Die dag is de Stadswinkel open 
tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak. Tijdens Pinksteren kunt u uw 
afspraak maken via www.helmond.nl. Hou er rekening mee dat deze avond snel 
vol gepland kan zijn.

Museum Helmond
Museum Helmond is op Eerste Pinksterdag en Tweede Pinksterdag (Kastelendag) 
geopend van 12.00 tot 17.00 uur.

Wegafsluitingen Boeremèrt Brouwhuis

Op zondag 20 mei, Eerste Pinksterdag, is het Boeremèrt in Brouwhuis. 
Vanwege dit evenement zijn er in Brouwhuis diverse wegafsluitingen.

De wegafsluitingen gelden die zondag van 06.00 uur tot 24.00 uur voor de 
volgende wegen: 
• Trambaan, Peeleik tussen Trambaan en Bruhezerweg 
• Bruhezerweg tussen Peeleik en Trambaan
• Brouwhuissedijk tussen Peeleik en De Rijt
• De Rijt 
• Rector Heuvelstraat tussen De Rijt en Peeleik 
• Hoge Zij
• Heiakker tussen Trambaan en Hoge Zij
• Veldweg 
• Haagbeemd 
• Pater Govaartpad

Bekendmakingen

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

2e Haagstraat 40 03-05-2018 plaatsen gevelbelettering OLO 3651235

Aardenburg, kavel 2 03-05-2018 oprichten woning OLO 3278641

Burgemeester  08-05-2018 onderhoud woningen burgemeester OLO 3657619

van Houtlaan   van Houtlaan

89 t/m 137A (oneven), 

100 t/m 122A (even)  

Penningstraat 55 08-05-2018 kappen boom OLO 3659195

Maisdijk 7 08-05-2018 uitbreiding expeditie magazijn OLO 3522357

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

Ruwe Putten 3 03-05-2018 oprichten open opslagloods OLO 3547221

Mgr. Swinkelsstraat 1  04-05-2018 oprichten garage OLO 3566639

Kromme Haagdijk 8 17-05-2018 oprichten dubbele garage OLO 3558339

Vuurvlinder 1 07-05-2018 oprichten woning OLO 3417633

Leeuwenborchweide 62  08-05-2018 plaatsen erker (voorzijde) OLO 3603725

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Dorpsstraat 55  kappen boom OLO 3556211

Statenlaan 93  vergroten trapgat OLO 3457279

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

Rivierensingel 725 20-03-2018 oprichten woning en maken OLO 3312169

  uitweg 

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

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

nadat ons college over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen worden eveneens 

gepubliceerd.

Technische snufjes voor zelfstandig wonen 
in Vooruitkomst 

Technische hulpmiddelen kunnen het leven van mensen die ondersteuning nodig 
hebben en hun mantelzorgers een stuk aangenamer maken. Wilt u eens kennis 
maken met allerlei (technische) snufjes die uw functioneren in en om het huis 
vergemakkelijken? Loop dan eens binnen bij Vooruitkomst.

In Vooruitkomst kunnen ouderen, mensen met dementie, mantelzorgers, 
zorgprofessionals en andere zorgvragers terecht voor persoonlijk advies. De 
probeerplaats is geen winkel, maar een plek waar u hulpmiddelen kunt proberen 
en ervaren. Vooruitkomst is open op woensdag van 10.00 tot 15.00 uur en op 
donderdag en vrijdag van 13.00 tot 16.00 uur. 

Vooruitkomst is een initiatief van Quartz, het transmuraal centrum voor de regio 
Helmond, in samenwerking met gemeente Helmond. Binnen Quartz werken 
de Zorgboog, Savant zorg, Sint Annaklooster, Elkerliek ziekenhuis, de Regionale 
Huisartsenvereniging en GGZ Oost-Brabant samen. 
hekken verwijderd en zijn alle wegen weer toegankelijk. De parkeergarage Elzas is 
bereikbaar via de Torenstraat.
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Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

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  16 mei 2018

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

• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

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

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2) 
Uit onderzoek van afdeling Veiligheid en Naleving 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 

Adomaitis, A  15-03-2013

Adomaitis, J  04-09-2017

Meulendijks, PJM  10-11-1987

Ontwerpbestemmingsplan Heiakker I
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Heiakker I met ingang van 17 mei 2018 gedurende zes weken door 

een ieder kan worden ingezien.

In het kader van de actualiseringsplicht is voor het geldende bestemmingsplan “Heiakker” 

een nieuw conserverend bestemmingsplan gemaakt, “Heiakker I”. Hierin zijn de woonbuurt 

Heiakker en de sportvelden van Brouwhuis gelegen en deze worden voorzien van een actueel 

planologisch-juridisch kader. Hierin zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link 

op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode 

is NL.IMRO.0794.1400BP170154-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 

openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is 

juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Heiakker I. Mondelinge zienswijzen kunnen op 

maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te 

bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 702 602.

Kennisgeving ontwerpbeschikking Milieu
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn een vergunning 

te verlenen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:

CAN-PACK NL Holdings B.V. voor het veranderen van een bedrijf voor het opslaan en 

vervaardigen van metalen verpakkingen aan de Maisdijk 9 in Helmond. De verandering betreft 

het wijzigen van de opslagvoorzieningen voor gevaarlijke stoffen, bodembeschermende 

voorzieningen en het aansluiten van de washer dryer oven op de thermische naverbrander.

De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 3528893.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 

17 mei 2018 tot en met 27 juni 2018 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den 

Heuvel 35 te Helmond.

Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl\afspraak 

of via telefoonnummer 14 0492. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf 

telefonisch (088-3690278) een afspraak maken

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690278).

Ontwerpbestemmingsplan Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan ‘Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6’ met ingang van 17 mei 

2018 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van ca. 20 senioren woningen en ca. 11 

appartementen. 

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link 

op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode 

is NL.IMRO.0794.1200BP170187-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 

openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is 

juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6’.

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 

(0492) 702 602.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan ‘Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6’

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten 

behoeve van het bestemmingsplan ‘Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6’. Deze waarden 

zijn: maximaal 54 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Paulus Potterlaan.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen woningen zoals deze worden 

geprojecteerd in het bestemmingsplan ‘Helmond Noord  I – Paulus Potterlaan 6’.

Inzage

Met ingang van 17 mei 2018 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek 

zes weken door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke website 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in 

de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 

openingstijden van de Stadswinkel. 

Zienswijze

Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke 

zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team 

Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: zienswijze Wet 

geluidhinder BP Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6. Mondelinge zienswijzen kunnen op 

maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te 

bellen naar telefoonnummer 14 0492.

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

diverse locaties  07-05-2018  Kindervakantieweek 2018-01818

Brandevoort       Brandevoort 2018

   (9 t/m 13 juli 2018) 

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

sportpark De Beemd 04-05-2018  Kringgilde Peelland 2018  2018-00585

  (21 t/m 24 juni 2018)  

Kasteeltuin 04-05-2018  Kasteeltuinconcerten 2018  2017-04605

  (6 juli t/m 17 augustus 2018) 

Markt 08-05-2018  Custom Car Meeting (19 augustus 2018) 2018-01291
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KANAALDIJK ZUID WEST 3 HELMOND • 0492 - 52 34 68

WWW.SCHUTTING.NL

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

WE HEBBEN OOK VESTIGINGEN IN OISTERWIJK EN VENRAY

Wist u dat...
...wij ook uw bestrating 
aanleggen en uw 
veranda of schutting 
kunnen plaatsen?

Wilt u uw schutting door 
ons laten plaatsen?

Vraag naar een vrijblijvende offerte!

VERANDA’S
Maatwerk is onze 

specialisatie

KERAMISCHE BUITENTEGELS
Meer dan 150 soorten, 

al vanaf € 29,95 m2

VERHOEVEN 
2e PINKSTERDAG GEOPEND

11.00 - 16.00 uur

Meubelshow
2e Pinksterdag geopend

van 12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

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

75 
JAAR

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

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

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

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

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

voor

1199,-

Vanaf

1399,-

3989,-
2999,-
140x200 cm

elektrisch 
verstelbaar

Inloop symposium: ‘in beweging’

Vereniging ReumaActief de Peel 
bestaat dit jaar 35 jaar. Het is een 
actieve vereniging die veel voor 
haar leden organiseert aan uitstap-
jes, workshops en buitenactivitei-
ten.

Het is ook een vereniging die veel 
aandacht schenkt aan beweging, 
geschikt voor mensen met een reu-
matische aandoening. Leden kun-
nen deelnemen aan beweeggroe-
pen zoals Bewegen in warm water, 
yoga, Tai Chi , fitness en dans.

In dit jubileumjaar wordt daarom 
op 26 mei a.s. een InloopSympo-
sium georganiseerd met als thema 
‘In Beweging’ in wijkhuis de Fonkel. 
Het symposium heeft een onge-
dwongen karakter, u kunt de hele 
dag in- en uitlopen.

In de ochtend staan er diverse lezin-
gen op het programma die verschil-
lende kanten van bewegen belich-
ten voor mensen met een reumati-
sche aandoening. 
Prof. Dr. Van der Kraan uit het Rad-

boud UMC Nijmegen kijkt met een 
vernieuwende blik naar artrose en 
het belang van bewegen daarbij.
Verder zal Dr. R. de Nijs, reumato-
loog in het Elkerliek Ziekenhuis in 
Helmond, een lezing geven. Het on-
derwerp is: ‘effect van bewegen op 
het bot’. 

Fysiotherapeut Rik van Stiphout 
van Fysio Leonardus spreekt vanuit 
zijn ervaring over reuma en bewe-
gen, waarbij hij ook de andere kant 
belicht: wat als je niet meer kunt be-
wegen?

Tussen de lezingen door kunt u kij-
ken naar demonstraties van enkele 
beweeggroepen van de vereniging 
zoals de Yoga- en Tai- Chigroep en 
verder is er een doorlopende infor-
matiemarkt, gericht op bewegen en 
gezondheid, waar ook voor mensen 
zonder reuma veel interessants te 
zien zal zijn. 

Het Inloop-Symposium is vrij toe-
gankelijk voor iedereen, de entree is 
gratis, u bent van harte welkom tus-
sen 10.00 en 15.00 uur in Wijkhuis de 
Fonkel, Prins Karelstraat 123 5701 VL 
Helmond s

Helmond

www.helmondnu.nl

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 21 mei
Helmond west: West 

2e Pinksterdag 
(wordt 25 mei)

Dinsdag 22 mei
Rijpel - West

Woensdag 23 mei
Rijpel - Noord

Donderdag 24 mei 
Rijpel - Oost

Vrijdag 25 mei 
Helmond west: West

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
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Geslaagde aftrap viering 10-jarig jubileum van SV Brandevoort 

Afgelopen woensdag hadden veel leden 
en sponsoren zich in het Sporthuis ver-
zameld voor de aftrap van het 10-jarig 
jubileum van SV Brandevoort. Na een 
kort welkom van voorzitter Harry Elzen-
doorn, kwam de microfoon in handen 
van Maarten Saris, lid van de club en 
cabaretier die, na zijn geslaagde optre-
den in Carré op 5 februari jl., ook nu de 
lachers weer op zijn hand kreeg.

Op zijn karakteristieke wijze besprak hij de 
oprichting van de club en de ontwikkelin-
gen van de afgelopen tien jaar, uiteraard 
dik aangezet en doorspekt van doldwaze 
vergelijkingen en voorspellingen. Zo denkt 
Maarten dat SV Brandevoort binnen een 
aantal jaren in de Jupiler League speelt, 
hetgeen hilariteit in de zaal opleverde. 

Bovendien introduceerde hij een heus clu-
blied voor SV Brandevoort.

Na deze unieke club-conference kwam 
oud international en nu nog speler van SV 
Brandevoort 1, Danny Koevermans naar 
voren. Samen met Maarten Saris knipte 
hij een lintje van tien centimeter door. 
Danny trok eerst een meterslang lint uit 
zijn broekzak, maar stopte dit terug voor 
een volgend jubileum.
Na deze officiële opening bood de voorzit-
ter de beide oprichters van de vereniging, 
William Kuijpers en Regé van Duynhoven 
het speciaal ontworpen jubileumshirt aan 
dat binnenkort in de verkoop gaat.

Vervolgens kondigde Maarten Saris gast-
spreker Theo Mommers aan, oud-voet-
baller van PSV en FC Eindhoven, maar veel 
bekender als oud-directeur van Fortuna 
Sittard, Vitesse en NAC Breda.

Theo nam de aanwezigen mee door tien 
zware en bijzondere jaren in het Neder-
landse betaald voetbal. Dat het een bijzon-
dere bedrijfstak is, blijkt wel uit de ervarin-
gen die Theo had. Van doodsbedreigingen 
tot een stadion naar je vernoemd krijgen, 
het kwam allemaal voorbij.  

Op vlotte wijze legde Theo Mommers uit 
hoe onderhandelingen verlopen, dat de 
omgang met de pers zo’n 30% van de tijd 
van een directeur in het betaald voetbal 
inneemt en dat je niet voor een derge-
lijke baan moet kiezen als je hoort wat je 
rechtspositie is.

Theo begon zijn uiterst onderhoudende 
betoog met een vraag: “Hoeveel liter bier 
wordt per seizoen per stoeltje in het sta-
dion van NAC Breda gedronken?” Dus het 
aantal liters bier per seizoen gedeeld door 
het aantal plaatsen in het stadion. Schat-
tingen varieerden van 25 tot 75 liter. Het 
juiste antwoord bleek 137 liter te zijn.
Na een kleine drie kwartier sloot Theo zijn 
optreden af en bedankte Maarten hem en 
de andere aanwezigen. Er werd nog een 
gezellig glas gedronken, maar het gemid-
delde van Breda werd (gelukkig) niet ge-
haald.

Kortom; een zeer geslaagde opening van 
het jubileumjaar van SV Brandevoort. s

Brandevoort

Afgelopen woensdag verzamelde de leden van SV Brandevoort zich in het Sporthuis voor 
de aftrap van het 10-jarig jubileum van de club. (Bron foto: SV Brandevoort)

Fiets de 
Trambaantocht 
met Tourclub ’81

Op Maandag 21 Mei rijdt Tourclub’81 Hel-
mond de Trambaantocht onder leiding 
van wegkapitein Ad Cuijten. Vertrek is 
om 8.30 bij Winkelplein Straakven in Hel-
mond.  De afstand is 90 km.

Gastrijders zijn altijd welkom.  Een volg/
materiaal auto rijdt met ons mee, dus bij 
eventueel niet snel te verhelpen materiaal 
pech of persoonlijke problemen kun je de 
rit met de volgauto vervolgen. s

Helmond-Oost

Bestellen 24/7
www.adventurestore.nl

•  Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem 
•  Persoonlijke en deskundige bediening 
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Vertrouwd adres sinds 1947
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*NIET I.C.M. ACTIES EN SERVICE PRODUCTEN. ACTIE GELDIG T/M 21 MEI 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

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

OUTDOOR     KAMPEREN

BARBECUEN BAD & BEACH ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.

VRIJDAG 18 MEI:
9.30-21.00 uur
ZATERDAG 19 MEI:
9.30-17.00 uur
MAANDAG 21 MEI
2e PINKSTERDAG:
12.00-17.00 uur

BUITEN GEWOON GOED
PINKSTER KORTING 15% 

OP HELE ASSORTIMENT*

SPORT
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Geldropseweg 22

5706 LT Helmond

T. 0492 525935

info@verandaspecialist.nl

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag: 

10.00 - 17.00 uur

www.verandaspecialist.nl

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

2e Pinksterdag geopend!
van 11.00 tot 16.00 uur

PER DIRECT GEZOCHT! 
Een monteur voor de buitendienst!

Let op, prĳ zen en acties geldig t/m 01-06-2018.

NIEUW! LUXE GLAS VERANDA
Greenline Veranda met glasdak:

 4000 x 2500 mm  € 1.489,-

 5000 x 3000 mm  € 1.998,-

 6000 x 3000 mm  € 2.348,-

 7000 x 3300 mm  € 3.084,-

Wij komen uw project graag bij u thuis inmeten!

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

De oerdegelĳ ke Greenline veranda is uitvoerbaar in 2 

moderne kleuren en 3 stĳ lvormen. Dankzĳ  het doordachte 

profi elsysteem is de Greenline veranda aantrekkelĳ k 

geprĳ sd, met gegarandeerde Duitse Verasol® kwaliteit. 

Deze veranda is leverbaar met een dak 

van polycarbonaat of gelaagd glas.

Greenline Veranda met polycarbonaat dak:

 4000 x 2500 mm   € 1.088,-

 5000 x 3000 mm   € 1.399,-

 6000 x 3500 mm   € 1.749,-

 7000 x 4000 mm   € 2.249,-

Uw Verasol® Inspiration Point KIES VOOR ZONWERING 
BIJ UW VERANDA OF TUINKAMER

GREENLINE ZONNEDOEKEN
IN WIT EN ANTRACIET
PRIJSVOORBEELD 
5000 X 4000 MM € 451,50 

ONDERDAKZONWERING
HANDBEDIEND
PRIJSVOORBEELD 
4000 X 3000 MM € 1.489,- 

NIEUW!

ONDERDAKZONWERING 
ELEKTRISCH - VELE DOEKDESIGNS MOGELIJK

AL VANAF € 1.997,- 
Greenline Veranda met polycarbonaat dak:

LED set 3
Nu van € 99,- 

voor € 68,- 

OOK U KUNT LEREN OMGAAN MET HERSENLETSEL
Een beroerte, ongeluk, hartstilstand of hersenaandoening kan leiden 

tot blijvend hersenletsel. Bent u als gevolg daarvan vaak moe, vergeetachtig, 
snel boos of kunt u zich niet goed meer concentreren?

‘hier heb ik voor het eerst ervaren; mijn hersenletsel 
gaat niet meer over, maar ik kan er wel mee leren leven’ 

Met de behandeling van Hersenz leren u en 
uw naasten om te gaan met de ingrijpende 
veranderingen in uw leven. U leert uw 
energie goed te verdelen en handig om te 
gaan met bijvoorbeeld vergeetachtigheid, 
concentratieverlies of moeite met orga-
niseren. Ook werken we aan uw fysieke 
conditie, zodat u weer vertrouwd raakt met 
uw lichaam.

U werkt aan dingen die voor u van belang 
zijn, persoonlijke doelen die u graag wilt 
bereiken omdat uw leven er beter door 
wordt. Daarbij kijken we naar de mogelijk-
heden, naar wat u wel kan of met tips en 
training weer beter kunt.

SWZ GAAT STARTEN MET DE BEHANDELING 
VAN HERSENZ IN DE REGIO HELMOND
Wilt u meer weten over wat er mogelijk 
is na hersenletsel en of Hersenz u daarbij 
kan helpen? Kom dan naar een van onze 
informatie bijeenkomsten. U bent van harte 
welkom.

Voor de informatiebijeenkomsten vragen 
wij u vriendelijk zich aan te melden. 
Dit kan via de website van SWZ, 
www.swzzorg.nl, per mail 
behandeling@swzzorg of telefonisch 
0499 – 471 241.

INFO
BIJEENKOMST

DONDERDAG 24 MEI 
15.30 – 17.30 uur

SWZ - Lunchroom de Keyser
Torenstraat 17
5701 SH HELMOND

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

KIJK OP DE WEBSITE WWW.SWZZORG.NL VOOR NOG MEER DATA VAN INFORMATIEBIJEENKOMSTEN.

ZATERDAG 26 MEI 
10.00 – 12.00 uur

De Zorgboog – De Nieuwenhof 
Visser 4-6
5751 BL DEURNE 

Voorlichtingsochtend over het 
Openbaar Vervoer

Niet vertrouwd met de bus, BRAVO-flex 
of de OV-Chipkaart? Kom op woensdag 
23 mei van 10.00 tot 12.00 uur naar Wijk-
huis de Fonkel, Prins Karelstraat 123 te 
Helmond.

KBO Afdeling Bernadette te Helmond 
organiseert in samenwerking met KBO-
Brabant en de het Reizigersoverleg Bra-
bant een voorlichtingsochtend over het 
Openbaar Vervoer in Helmond.

Om mee te kunnen (blijven) doen aan 
diverse activiteiten speelt vervoer een be-
langrijke rol. Naast de fiets of auto kan 
het Openbaar Vervoer een goed alterna-
tief zijn. De bus nemen kan een drempel 
zijn, want er is in de loop van de jaren wel 
een en ander veranderd.

Wie meer vertrouwd wil raken met het 
busvervoer, BRAVO-flex en de OV-chip-
kaart, is daarom welkom op deze infor-
matiebijeenkomst.

Deelname is gratis. Alleen als u ter plek-
ke een OV kaart wilt aanvragen moet er 
€ 7,50 worden afgerekend. Indien u over 
mobiel bankieren beschikt kunt dit zelf 
regelen (neem dan de random reader of 
ander middel mee afhankelijk van uw 
bank) en anders kunt u via een incasso 

van de KBO Bernadette betalen.
Voor de aanvraag wordt verzocht uw ID 
kaart of paspoort mee te brengen. Er is 
een fotograaf aanwezig om een digitale 
foto te maken voor op de OV kaart.

Vervolgens wordt er een afspraak voor 
juni gemaakt om gezamenlijk een oefen-
rit met de OV 
kaart te gaan maken.

Deelname aan deze ochtend is gratis. 
Aanmelden kan bij Hennie: 06-22616134 of 
Henriëtte: 06-13209808. s

Centrum

KBO Afdeling Bernadette te Helmond 
organiseert in samenwerking met KBO-
Brabant en de het Reizigersoverleg Bra-
bant een voorlichtingsochtend over het 
Openbaar Vervoer in Helmond.

www.helmondnu.nl
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SHOP OOK ONLINE 24/7!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

STYLETREND CASUAL

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

 
UITGEBREID SHOPPEN EN ALTIJD JOUW STIJL!

BY LENSSEN MANDERS MODE ‘’VOOR HAAR’’

ZOMER COLLECTIE SHOPPEN IN MIERLO!

FASHIONCAFÉ

Jubileum RKSV Mierlo-Hout: 
robotvoetbal op de kaart

RKSV Mierlo-Hout viert in 2019 
het 100-jarig jubileum. En dat 
jubileum zal niet ongemerkt 
voorbij gaan. Tal van mooie 
activiteiten staan op het pro-
gramma, waaronder een aan-
tal dagen rondom het thema 
techniek. Begin mei volgend 
jaar staan er geen spelers van 
vlees en bloed op het veld, maar 
voetbalrobots. Leerlingen van 
zowel basisscholen als middel-
bare scholen en het mbo wor-
den hiervoor uitgenodigd. Het 
Coöperatiefonds van Rabobank 
Helmond levert een bijdrage. 

‘Tijdens ons jubileum willen we 
graag iets voor heel Helmond 
doen. Techniek is belangrijk voor 
deze regio, dus de link met ro-
botvoetbal was snel gelegd.’ Aan 
het woord is Ton Diris (secreta-
ris Jubileum Commissie 100 jaar 
Blauw-Wit). ‘Ik hoop dat we op 
deze manier nog meer jongens 

én meisjes weten te enthousias-
meren voor techniek.’ 

Op 14 en 15 mei 2019 is een grote 
tent te bewonderen bij de voet-
balclub in Mierlo-Hout. Daar la-
ten robots hun kunsten zien en 
ook een zorgrobot staat paraat. 
Daarnaast zoekt de voetbalclub 
de samenwerking op met tech-
niekbedrijven uit de regio. Leer-
lingen van groep 7 van de Hel-
mondse basisscholen zijn uitge-
nodigd. ‘Ze staan aan de voor-
avond van hun schoolkeuze.’ 
Daarnaast worden leerlingen uit 
het derde jaar van vmbo, havo en 
vwo uitgenodigd (profielkeuze 
staat voor de deur). ‘En de scho-
lieren  van het ROC Ter Aa zijn 
welkom, sector ICT en Techniek. 

Al met al bereiken we zo’n 3.500 
jongeren.’ Deze deelnemers wor-
den voorbereid op hun bezoek 
door middel van een lesbrief. 
‘Zo is het niet eenmalig een leuk 
uitje, maar blijft de boodschap 
echt hangen: techniek heeft de 

toekomst.’ En niet alleen aan 
jong is gedacht, ook aan oud. 
‘Zo benaderen we senioren via 
de KBO.’ 

Toen Diris tijdens een leden-
avond van Rabobank Helmond 
zag hoeveel mooie projecten 
mogelijk worden gemaakt door 
het Coöperatiefonds van Ra-
bobank Helmond, ging er een 
lampje bij hem branden. De aan-
vraag kwam binnen bij Audrey 
van den Broek van het fonds. 
‘In eerste instantie kregen we 
een aanvraag voor het complete 
jubileumprogramma, wat veel-
omvattend is. Wij vonden het 
mooi om er iets uit te pikken. Het 
techniekprogramma past bij de 
bank: innovatief en met een ver-
bindende factor.’ Van den Broek 
is onder de indruk van de organi-
satie. ‘Overal is goed over nage-
dacht en er zijn al co-financiers 
gevonden’, vertelt ze. ‘Ik vind de 
maatschappelijke insteek in dit 
jubileumprogramma heel mooi, 
het overstijgt het voetbal.’ s

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Informatieochtend walking 
football Mierlo-Hout

Op donderdagochtend 24 mei 
vindt er vanaf 10.00 uur een 
informatieochtend plaats over 
walking football op Sportpark 
De Beemd aan de Wilgehout-
straat 2 te Mierlo-Hout. Een 
professionele trainer komt tekst 
en uitleg geven over deze nieu-
we tak van sport voor 55+ers. 

Het is een sport waar bewegen 
maar ook samen gezellig bezig 
zijn hoog in het vaandel staan. 

Vanaf 13 september wordt er we-

kelijks op de donderdagochtend 
gestart met een inloop van 09:30 
tot 10:00 uur in de kantine onder 
het genot van een gratis kopje 
koffie/thee. Hierna wordt een 
aanvang gemaakt met het wal-
king football op het sportveld. 
De kosten bedragen € 2,00 per 
ochtend.

De informatieochtend is niet al-
leen bestemd voor de reeds aan-
gemelde geïnteresseerden maar 
voor élke 55+ er, dame of heer, 
zowel uit Helmond als uit Mierlo.
Voor meer informatie kan men 
terecht bij Pieter Vervoort  06-
53161956 s

Op donderdagochtend 24 mei vindt er vanaf 10.00 uur een informatie-
ochtend plaats over walking football op Sportpark De Beemd aan de 
Wilgehoutstraat 2 te Mierlo-Hout. (bron foto: RKSV Mierlo-Hout)

Viernes de Fiesta salsa avond

Op vrijdag 29 juni vindt er in 
Wijkhuis de Fonkel een zomerse 
dansavond plaats; Viernes de 
Fiesta. 
De DJ draait de lekkerste Latin 
muziek: Salsa, Bachata, Meren-
gue, Reggeaton Latinhits & meer 
tropische klanken. Deze avond is 
inclusief workshop & show. In-

formatie of aanmelden kan via 
de e-mail: 
vdefiesta@hotmail.com
Kom en geniet van een ge-
zellige avond in Wijkhuis De 
Fonkel,Prins Karelstraat 123, 5701 
VL Helmond. s

Centrum

Begin mei volgend jaar staan er geen spelers van vlees en bloed op het veld, maar voetbalrobots. 
(bron foto: Rabobank)
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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

47 deelnemers ontvangen certificaat Stadsleerbedrijf

Maar liefst 47 deelnemers aan 
het Stadsleerbedrijf ontvingen 
afgelopen dinsdagavond uit 
handen van wethouder Van der 
Zanden hun certificaat. Zij heb-
ben hun opdracht bij het Hel-
mondse Stadsleerbedrijf met 
succes doorlopen. Daarom ont-
vingen deze deelnemers tijdens 
een feestelijk moment hun cer-
tificaat. 

‘Het is geweldig om te zien dat 
al die deelnemers echt stappen 
zetten in hun ontwikkeling. Ze 
doen mee, ontmoeten anderen, 
worden gewaardeerd en ont-
wikkelen hun vaardigheden en 
talenten. Ze doen allemaal iets 
waar ze zelf ook veel plezier aan 
beleven’, aldus wethouder Van 
der Zanden. 

Leren, ontwikkelen en 
ontmoeten
Het Stadsleerbedrijf heeft inmid-
dels meer dan 370 deelnemers 
en het aantal groeit iedere week. 
Ook het aantal leeromgevingen 

wordt steeds groter. Deelnemers 
gaan naar een leerplek die aan-
sluit bij hun wensen en waar mo-
gelijkheden zijn om zich verder 
te ontwikkelen. Leren, ontwikke-
len en ontmoeten staan centraal 
bij het Stadsleerbedrijf. 

Het Stadsleerbedrijf is er voor 

mensen die niet op korte ter-
mijn aan het werk kunnen. Waar 
nodig biedt het Stadsleerbedrijf 
ondersteuning zoals (taal)coa-
ching.  Wanneer een deelnemer 
zich aanmeldt, kijkt een coach 
samen met de deelnemer naar 
een passende leerplek. Daar kan 
de deelnemer ervaring opdoen, 

een certificaat halen en nieuwe 
mensen leren kennen.   

Welke activiteiten biedt 
het Stadsleerbedrijf?
Het Stadsleerbedrijf heeft diver-
se leerplekken in de stad, zoals:
• Meehelpen met  activiteiten 
 voor ouderen of bij een 

 disco-avond voor jongeren  
• Meehelpen in de keuken of 
 gastvrouw/heer zijn in 
 een wijkhuis
• Helpen met leuke activiteiten 
 bij een woonzorgcentrum
• Onderhoud doen aan 
 een speelplek of de skatebaan
  in de wijk
• Maatje zijn voor iemand die 
 eenzaam is of zelf geen 
 boodschappen kan doen

Het Stadsleerbedrijf is een sa-
menwerking van onder andere 
de gemeente Helmond, LEV-
groep, Senzer, UWV, GGZ, SMO 
en vele andere organisaties in 
Helmond.   

Meer informatie
Iedereen die benieuwd is of het 
Stadsleerbedrijf iets voor hem of 
haar of voor een maatschappe-
lijke instelling of vereniging kan 
betekenen, kan iedere dinsdag 
tussen 15.00  en 17.00 uur terecht 
bij het inloopcafé van het Stads-
leerbedrijf bij de LEVgroep. 

Meer informatie: www.stadsleer 
bedrijfhelmond.nl. s

Maar liefst 47 deelnemers aan het Stadsleerbedrijf ontvingen afgelopen dinsdagavond uit handen van 
wethouder Van der Zanden hun certificaat. (Bron foto: Jordy Wirjosoekarto)

Helmond

Inloopuur Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten

Op vrijdag 25 mei houdt de Ne-

derlandse Vereniging van Rug 
patiënten het maandelijkse in-
loop uur in het Elkerliek zieken-
huis op locatie Helmond.

Deze middag biedt u de moge-
lijkheid te praten met een erva-
ringsdeskundige van de vereni-
ging. Deze is tussen 13.00 en 15.00 

uur aanwezig voor het geven van 
advies, informatie en voorlich-
ting.

U kunt zonder afspraak tussen 
13.00-15.00 uur binnenlopen.
Meer informatie is te vinden op 

de website van de vereniging: 
www.ruginfo.nl s

Helmond
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ONZE  PRIJS IS HET BEWIJSONZE  PRIJS

NETTO PRIJS: 

€ 2.999,-
LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN 
EN IN ALLE DENKBARE AFMETINGEN 

DALIA 
(305 x 246 cm) 

Keuken compleet zoals 
afgebeeld, inclusief apparatuur

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

O N Z E  P R I J S  I S  H E T  B E W I J S .   

afgebeeld, inclusief apparatuur

2e PINKSTERDAG
ALLE VESTIGINGEN 

GEOPEND

NETTO PRIJS: 

€ 2.999,-

GEOPEND

€ 2.999,-€ 2.999,-

GEOPEND
ACTIEWEKEN 
BIJ KEUKENHAL

Een paar weken geleden hadden 
wij bij de voetbalclub van menne 
meens  de bedank avond vur de 
vrijwilligers. André doet al 40 jaar 
van alles voor zijn cluppie Rood-
Wit’62; jeugdtrainer, bestuurfunc-
ties of scheidrechter bij jeugdtoer-
nooitjes en al meer als 30 jaar vlag-
ger van het eerste elftal.

Het was echt een kei leuke avond 
met  unne disjocky en een leuk op-
treden.
Wat me opviel was toch wel het 
aantal jongeren die aanwezig wa-
ren op zonne avond

en dat vind ik geweldig.  Jongens 
die al vanaf hun zesde lid zijn en 
waar vaak een familielid ook vrij-
williger is. Vaak zijn dit de ECHTE 
clubmensen, die krijgen dit met de 
paplepel ingegoten. Helaas zijn dit 
soort mensen voortaan zeldzaam 
en moet je daar ook kei zuinig op 
zijn. Leg ze in de watten, die zeld-
zame vrijwilligers en dat hebben 
ze op deze avond dan ook leuk 
gedaan.

Wat een moeite verenigingen, 
scholen en instellingen moeten 
doen om mensen te vinden die 
hun vrijwillig willen helpen. Bij 
menne meens zijn cluppie hebben 
ze dit jaar gewoon meerdere jeugd 
teams uit de competitie moeten 
halen, omdat men geen trainers 
en leiders voor deze elftallen kon 
vinden. Dat is toch echt hartstikke 
sneu. En het is toch zo’n mooi werk 
om de vereniging of school waar jij 
of jou kids lid van zijn blij te maken 
met jou betrokkenheid. Er is altijd 
wel iets te doen voor je op de school 
van je kids, van voorlees ouder tot 
overblijf ouders. Bij de verenigin-
gen hebben ze je ook altijd nodig 
bij evenementen toernooien maar 
ook op de speeldagen. Ze snakken 
naar vrijwilligers. 

Wat je vaak ziet is dat ze het ver-
voer niet rond krijgen als er een 
wedstrijd buiten de stad is.
vaak heeft men het te druk en geen 
tijd om  te rijden.

Weten jullie wel hoe leuk het is om 
op zonne dag gezellig met de an-
dere ouders langs de kant van de 
lijn te staan en gezellig vooraf, en 

natuurlijk ook achteraf samen een 
drankje te doen, socialiseren heet 
zoiets, vur zoiets moete gewoon 
tijd maken. Ik heb op die manier 
echt vrienden voor het leven ge-
maakt en heb er veel dankbaar-
heid van gehad. Maar gelukkig 
zijn er nog wel vrijwilligers, ook 
bij de jong volwassenen. Geweldig 
mooi om te zien.

En wat dacht je van al die vrijwil-
ligers in de zorg die bij ouderen 
langs gaan die alleen zijn, die in 
hospice werken, die in bejaarden-
huizen activiteiten doen, wat een 
dankbaar werk.
Die in ziekenhuizen de bloemen 
water geven...patiënten naar de 
röntgen brengen, of met koffie 
rondgaan overal kom je ze tegen. 
Buddies voor kids met een beper-
king, het stikt van de vrijwilligers 
in de zorg.  Waar zouden we zijn 
zonder deze kanjers?

Sorry als ik jouw functie niet om-
schrijf maar in deze wereld zijn er 
zoveel. Voedselbank, allerlei stich-
tingen te veel om allemaal te be-
noemen. Vanwege bezuinigingen 
komen we in dit soort instanties 
steeds vaker vrijwilligers tegen.

Maar we komen er overal nog zo-
veel tekort.
 
Van mij mogen alle vrijwilligers 
een lintje krijgen, want zo vanzelf-
sprekend is dat niet dat mensen 
dit doen.  Daarom zeg ik tegen 
alle vrijwilligers ”BEDANKT” uit 
de grond van men hart dat jullie 
dit doen. Ik hoop dat jullie dit nog 
jaren blijven doen.

Vrijwilligers; 
een uitstervend ras

Ons 

vertelt…

En zoveel mogelijk mensen warm 
maken om ook iets te gaan doen,
want niets geeft meer voldoening 
dan door jou kleine of grote in-
spanning blijde gezichten te zien.
Jullie hebben het hart op de juiste 
plaats.
Tot de volgende week,

Zorg- en infomarkt in
de Westwijzer

Dinsdag 29 mei 2018 organi-
seert  Wijkraad Helmond- West 
in Westwijzer de zorg- en info-
markt.

Dé informatiemarkt waar u te-
recht kunt voor vragen aan de 
deelnemende organisaties. Zij 
staan voor u klaar om uw vragen 
te beantwoorden en informatie 
te geven over wat hun organisa-
tie voor u kan betekenen.
Het aanbod is weer zeer divers, 

van dierenambulance tot BOA’s, 
van fysiotherapeuten tot logope-
disten en ga zo maar door.
Ook kunt u dit jaar weer te-
recht om o.a. uw bloedruk  en/
of bloedsuiker te laten meten , 
maar ook om uw BMI   te laten 
bepalen en uw handknijpkracht  
te meten. De markt vind plaats 
van 19.00 uur tot 21.30 uur op de 
begane grond  in Wijkhuis West-
wijzer aan de Cortenbachstraat 
70.  

De markt is natuurlijk ook toe-
gankelijk voor mindervaliden. s

Helmond-West
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Kemie B.V. is één van de grotere producenten en aanbieders van 
hoogwaardige keukenbladen. Kemie staat bekend om zijn goede 
kwaliteit en innovaeve producten van keramiek composiet en na
tuursteen. Wij nemen al 50 jaar een vooraanstaande plaats in met 
daarnaast een groeiende internaonale orderporteeuille om trots 
op te zijn. 



 

m/v 

Fulltime en/of  Parttime 






  www.k.l/v-k/wk-bj-k 

O neem contact op Annemieke van Mierlo  
Hood Sales Binnendienst. Telnr.: 088 26 26 441 

WWW.KEIE.NL 
GRAANDIJK 7, 5704 RB HELOND 

 

 
 

 

Kemie B.V. is één van de grotere producenten en aanbieders van 
hoogwaardige keukenbladen. Kemie staat bekend om zijn goede 
kwaliteit en innovaeve producten van keramiek composiet en na
tuursteen. Wij nemen al 50 jaar een vooraanstaande plaats in met 
daarnaast een groeiende internaonale orderporteeuille om trots 
op te zijn. 








www.k.l/v-k/wk-bj-k
O neem contact op Tom van Horne  
Onderhoudsmonteur. Telnr.: 06 51 35 59 37 

WWW.KEIE.NL
GRAANDIJK7,5704RBHELOND 



 



 

 

Kemie B.V. is één van de grotere producenten en aanbieders van 
hoogwaardige keukenbladen. Kemie staat bekend om zijn goede 
kwaliteit en innovaeve producten van keramiek composiet en na
tuursteen. Wij nemen al 50 jaar een vooraanstaande plaats in met 
daarnaast een groeiende internaonale orderporteeuille om trots 
op te zijn. 








www.k.l/v-k/wk-bj-k
O neem contact op Wim van Berlo  
ersoneel en Organisae. elnr. 0    

WWW.KEIE.NL
GRAANDIJK7,5704RBHELOND 



 



 



 

Kemie B.V. is één van de grotere producenten en aanbieders van 
hoogwaardige keukenbladen. Kemie staat bekend om zijn goede 
kwaliteit en innovaeve producten van keramiek composiet en na
tuursteen. Wij nemen al 50 jaar een vooraanstaande plaats in met 
daarnaast een groeiende internaonale orderporteeuille om trots 
op te zijn. 



 

 (Full Time) 






  www.k.l/v-k/wk-bj-k 

O neem contact op Ninke Joosten  
Secretariaat. Telnr.: 088 26 26 400 

WWW.KEIE.NL 
GRAANDIJK 7, 5704 RB HELOND 
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Kom van je bank en organiseer iets
Jantje Beton en Nickelodeon roepen jou op om van de bank te komen en in jouw buurt

iets te organiseren voor kinderen tijdens de Buitenspeeldag op woensdag 13 juni!

Tover je straat om tot een hindernisbaan 
Op woensdag 13 juni maken we van Nederland één grote speel-
plek tijdens de Buitenspeeldag. De Buitenspeeldag is voor veel
kinderen dé kans om in hun buurt gewoon buiten te spelen! Zet
je straat af en organiseer samen met kinderen een knikkertoer-
nooi, tover de straat om tot een hindernisbaan, bouw hutten of ga
stoepranden. Van grote tot kleine spelletjes en van knutselen tot
hinkelen. Op de Buitenspeeldag is alles mogelijk! Doe jij ook
mee?

Meld je aan en krijg een 
gratis spandoek
Meld nu je Buitenspeeldag
aan op www.buitenspeel-
dag.nl en ontvang een gratis
‘Stop nooit met spelen' 
spandoek! 

Jantje Beton zegt: 
Stop nooit met spelen
Jantje Beton is hét goede doel
dat zich samen met kinderen
inzet voor meer en uitdagen-
der speelruimte en meer
speeltijd. Jaarlijks doen

Alle kinderen naar buiten tijdens de Buitenspeeldag

ruim 350.000 kinderen mee
aan de activiteiten en projec-
ten van Jantje Beton. Kwets-
bare kinderen krijgen hierbij
onze speciale aandacht. Wij
willen bereiken dat álle kinde-
ren dagelijks kunnen spelen
en bewegen. Kinderen moe-
ten steeds meer en spelen
steeds minder, terwijl spelen
het belangrijkste én het leuk-
ste onderdeel is van een ge-
zond leven. Daarom zegt
Jantje Beton … stop nooit met
spelen! 

Meer weten over de Buitenspeeldag? Kijk op www.buitenspeeldag.nl 
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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!

Militaire veteraneninloop in De Fonkel 

Op 12 mei is voor de vierde maal 
een veteraneninloop georgani-
seerd voor  Helmondse Vete-
ranen. Deze ontmoeting  vond 
wederom plaats in Wijkhuis De 
Fonkel. Deze inloop is mogelijk 
gemaakt,  door budget dat was 
verkregen van het Stadslab Hel-
mond.

Helmond telt ongeveer 530 vete-
ranen uit diverse krijgsmachts-
delen en op de uitnodiging voor 
deze inloop hebben jammer ge-
noeg maar  80 veteranen gere-
ageerd. Het programma startte 
om 16.00 uur met een ontvangst 
met koffie. De organisatie heeft 

de gasten ontvangen in een ont-
spannen sfeer en na de opening 
en de mededelingen was het na-
tuurlijk weer tijd voor het uitwis-
selen van ervaringen en verhalen. 
De organisatie had ook voor deze 
middag een spreker uitgenodigd. 
Het was de “OUWE HAP’ die zijn 
militaire dienstervaringen deelde 
met de aanwezige veteranen. In 
grote hilariteit en met vele her-
kennings momenten voor de 
veteranen wist de “OUWE HAP” 
zijn publiek mee te voeren naar 
de humoristisch kant van het mi-
litair zijn. Naar verluid maakt hij 
volgend jaar kans op de zilveren 
narrenkap. 

Het hoogtepunt van deze inloop 
was natuurlijk de Indonesische 

maaltijd die werd geserveerd, 
maar zeker het ophalen van her-
inneringen en het bijpraten was 
een belangrijk onderdeel van de-
ze dag. Na deze heerlijke maaltijd 
verscheen onze gast nogmaals 
ten tonele en presenteerde de 
Helmondse professor  nog een 
Helmondse les, waarbij veel ge-
lachen werd. Wij kunnen met 
een goed gevoel terugkijken op 
een geslaagde middag. Iedereen 
die aanwezig was en zij die heb-
ben gereageerd zullen zich in de 
toekomst buigen op welke wijze 
deze veteraneninloop moet wor-
den voortgezet. Zeker is wel, dat 
er behoefte is aan een samenzijn 
als Helmondse veteranen onder 
elkaar. s

Centrum

Bij de 4e veteraneninloop was het ophalen van herinneringen en het bijpraten een belangrijk onderdeel van 
deze dag. (Bron foto: Henk van Dijk)

Ticketverkoop van het 
Pathé Opera seizoen gestart

In het seizoen 2018-2019 presen-
teert Pathé Helmond tien pro-
ducties van The Metropolitan 
Opera. Tickets zijn nu te koop 
via www.pathe.nl/opera en aan 
de kassa van de bioscoop. 
 
De tien opera’s
Het nieuwe operaseizoen bij Pa-
thé met tien topproducties van 
The Metropolitan Opera in de 
hoogste beeld- en geluidskwa-
liteit, opent zaterdag 6 oktober, 
live vanuit New York, met su-
perster Anna Netrebko als Aida. 
Naast andere bekende en popu-
laire opera’s – La Traviata, Car-
men, Die Walküre – presenteert 
The Met in 2018-2019 ook enkele 
pareltjes die minder vaak wor-
den opgevoerd, zoals Samson 
et Dalila, Adriana Lecouvreur 
en Dialogues des Carmélites. De 
Nederlandse sopraan Eva-Maria 
Westbroek schittert in het ro-
mantische westernepos La Fan-
ciulla del West en Marnie is een 
nieuwe opera van Nico Muhly 
naar het boek van Winston Gra-
ham, dat bekend werd in de ver-
filming door Alfred Hitchcock.

Alle voorstellingen, met de 
grootste sterren en fraaiste en-
sceneringen, zijn op zaterdag-
avond live te zien bij verschil-
lende Pathé bioscopen. Bij Pathé 
Helmond worden alleen de en-
cores vertoond. Nieuw dit sei-
zoen is dat de encores niet alleen 
op zondagochtend om 11.00 uur, 
maar ook op maandagmiddag 
om 13.30 uur worden vertoond 
bij Pathé Helmond! Voorafgaand 
aan de opera’s wordt de pre-
show vanuit The Metropolitan 
Opera House vertoond. Bij de 
voorstellingen worden bezoekers 
ontvangen met een kopje koffie 
of thee.
 
Data, tijden en het aantal enco-
res van de opera’s kunnen per bi-
oscoop verschillen. Houd www.
pathe.nl/opera in de gaten voor 
de juiste, actuele informatie. s

Helmond

ww.helmondnu.nl

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

2e PINKSTERDAG
OPEN DAG
OPENINGSTIJDEN: ma-za. 8:00 - 18:00 uur

Zeer groot assortiment
zomergoed tegen 

scherpe prijzen

Geraniums
hang en staande. Per stukhang en staande. Per stuk € 0.95
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MX SOFA 
BANKSTELLEN 
ZELF SAMEN 
TE STELLEN

M e u b e l s  e n  T u i n m e u b e l e n

VANAVOND NOG GENIETEN?
WIEGERS XL GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

LOUNGESET BLUEBIRD
INCL. KUSSENS, HOCKERS 

EN HOGE TAFEL
INCL. KUSSENS, HOCKERS INCL. KUSSENS, HOCKERS INCL. KUSSENS, HOCKERS 799.-

CONTAINERVERKOOP, AL ONZE (TUIN)MEUBELEN UIT VOORRAAD LEVERBAAR!

CONTAINERVERKOOP

PHOENIX STA-OP
ELECTR. FAUTEUIL

399.-

ZWEEFPARASOL 
HAWAII TAUPE, 
GRIJS EN ZWART 
279,-

1e & 2e 
PINKSTER
DAG 
GEOPEND 
12.00 TOT 17.00 UUR

INDUSTRIELAAN 4, ASTEN  T. 0493 670910 IEDERE ZONDAG GEOPEND 12.00-17.00 UUR 
MA. 13-18 u. DI. T/M DO. 10-18 u. VR. 10-20 u. ZA. 10-17 u. WWW.WIEGERSXL.NL

BOXSPRINGS 160/180x200 CM

GERECYCLED 
TEAKHOUTEN TAFELS 
V.A. 439,-

MASSIEF EIKEN 
BOOMBLAD 200X100 CM 
+ METALEN ONDERSTEL

FAUTEUIL RENÉ

STOEL BIANCHI 

STOEL ISSEU

STANDEN-
STOEL 

GARDEN 
IMPRESSIONS

KUNSTSTOF STAPEL 
STOEL BELLA

199.-

49.-
55.-

STEL 
ZELF 
SAMEN

699.-

14.95

STANDEN-

GARDEN 
IMPRESSIONSSTOEL BIANCHI 

49.-

PARASOLS 
GROOTS OP 
VOORRAAD 

V.A. 39.95

95.-

70.-

99.-

99.-

169.-
69.- 99.-

STOEL MIRACLE

89.-

STOEL CRAZY

STOEL BRABO ARMSTOEL NEBA

TUINBANK 
TEAK

TUINFAUTEUIL + 
VOETENBANK 

INCL. ALL 
WEATHER 
KUSSENS

VERSTELBARE 
WICKERSTOEL 

BALI INCL. 
KUSSEN

GRANIETTAFELS
V.A. 349,-

STOEL CATCHY

CONTAINERVERKOOP

CONTAINERVERKOOP

CONTAINERVERKOOP

CONTAINERVERKOOP

CONTAINERVERKOOP
CONTAINERVERKOOP

WICKER TUINBANK PRECILLA 
INCL. KUSSEN 59,-

WICKER STOEL 
PONTE RELAX 
INCL. KUSSENS

TEAKKAST 
225X45X225 CM
1249,-

VERSTELBARE 
WICKERSTOEL 

BALI INCL. 
KUSSEN

WICKER STOEL 
169,-

59.-

499.-

EIGEN 
BEZORG
DIENST
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De Kika pubquiz gaat van start! 
Op zaterdag 1 september 2018 
organiseren wij de ‘KiKa-
PubQuiz’, dé quizavond voor 
Brandevoort en omstreken. 

Een sfeervolle avond waarop je 
het samen met familie, vrien-
den en/ of collega’s opneemt 
tegen andere teams en jullie sa-
men streven naar het vergaren 
van alle benodigde kennis voor 
het winnen van prachtige prij-
zen! De taak aan jou dus om het 
gezelligste en meest fanatieke 
team samen te stellen. Je gaat 
niet alleen de strijd aan met je 
tegenstanders; indirect ga je ook 
de strijd aan met kinderkanker, 
aangezien de gehele opbrengst 
ten goede komt aan KiKa. KiKa 
(Kinderen Kankervrij) heeft als 
doel om het genezingspercen-
tage van kinderen met kanker te 
verhogen van 75% naar 95%. Dit 
omdat jaarlijks ongeveer 550 kin-
deren in Nederland de diagnose 

kanker krijgen en daar nu 1 op de 
4 van overlijdt. Dit moet en kan 
veel beter. Met wie ga jij de strijd 
aan tijdens de KiKa-PubQuiz?
 
Wat staat jullie tijdens de 
Kika-quiz te wachten
De KiKa PubQuiz wordt gepre-
senteerd door onze quizmas-
ter Jan Maarten van quizzing.
nl en staat garant voor een paar 
uur fanatisme, enthousiasme 
en natuurlijk gezelligheid voor 
écht iedereen die niet vies is van 
(quiz)spelletjes. Onze quizmas-
ter praat de avond aan elkaar en 
bestookt jullie met in totaal 64 
vragen. De vragen worden ge-
steld aan de hand van plaatjes en 
geluidsfragmenten en zijn voor 
alle duidelijkheid ook te zien op 
een projectiescherm. De onder-
werpen zijn divers: geschiedenis, 
aardrijkskunde, sport, biologie, 
politiek, muziek, film, wiskunde; 
met andere woorden voor elk 
wat wils. Je kunt er alvast op re-
kenen dat er verschillende zintui-
gen ingezet moeten worden om 

als winnaar uit de bus te komen!
 
Algemene informatie
Locatie: Wijkhuis ‘t Brandpunt, 
Biezenlaan 29, 5708 ZD Helmond
Per team: 3 tot 5 deelnemers
Deelname: € 10,00 per persoon, 
inclusief borrelnootjes en bitter-
ballen, voor KiKa
Zaal open: 19:30 uur
Aanvang pub quiz: 20:30 uur
Tablet huren: €12.50 per team, 
eigen telefoon of tablet meene-
men is ook mogelijk
 
Inschrijven
Inschrijven doe je vóór 25 au-
gustus 2018 door te mailen naar 
jeroenenmarjoforkika@outlook.
com, met daarbij een vermelding 
van jullie geweldige teamnaam, 
het aantal teamleden en  een be-
reikbaar telefoonnummer. 

Blijf op de hoogte van alles  wat 
Jeroen en Marjolein organiseren 
voor KiKa op: www.runforkika 
marathon.nl/jeroen-en-marjo 
lein s

Helmond

Help Marjolein en Jeroen mee om het einddoel te halen en schrijf je in voor de KiKa pubquiz! 
(Bron foto: Dave Houben)

Vrijwilligers in het zonnetje 
bij voetbalvereniging RKPVV

Het optimaal functioneren van 
een vereniging staat of valt met 
vrijwilligers. 
Als blijk van waardering voor 
al het werk dat zij doen was er 
bij voetbalvereniging RKPVV 
weer de traditionele vrijwilligers-
avond. In een ontspannen sfeer 
werd er onder het genot van een 
hapje en een drankje veel herin-
neringen opgehaald. 

Ook de vrijwilliger van het jaar 
werd bekend gemaakt. De titel en 
de bloemen gingen dit jaar naar 
Ingrid van Teeffelen en Kevin de 

Corte. Ingrid vanwege haar ja-
renlange inzet in de activiteiten-
commissie, bij de jeugdkampen 
en de feestavonden in onze kan-
tine. Zoveel jaar noeste arbeid en 
nimmer aflatende energie om 
deze activiteiten tot een succes 
te maken dat het bijna een van-
zelfsprekendheid wordt.

Kevin heeft verschillende activi-
teiten op zich genomen zoals het 
beheren van de website. 
Ook zit hij in de sponsorcom-
missie en organiseert elk jaar een 
dartavond. Hij sprong in elk gat 
dat viel in de organisatie, en dat 
is niet onopgemerkt gebleven. 
RKPVV is trots op jullie!” s

De vrijwilligers werden toegesproken door voorzitter Jos Slapak 
(Foto: Marinus van Bragt)

FeelGood Market

Kom je ook genieten op de Feel-
Good Market op zondag 20 mei? 
Van 12.00 tot 18.00 uur staan 
dan lekker buiten op het ketel-
huisplein. Met heel veel mooie, 
duurzame en aparte producten 
meestal aangeboden door de 
maker zelf!

Er zijn weer reuze-bellen om te 
blazen. Je kunt jezelf en je gelief-
den trakteren op allerlei lekkere 
hapjes vanuit vele werelddelen. 
Er is fijn terras met lekkere live-
muziek. De kinderen kunnen 
zich vermaken met knutsel en 
doe activiteiten. Je kunt een 
coachingsgesprek krijgen. Of 
persoonlijk advies krijgen voor 
je ( opstandige ) hond van de 
hondenluisteraar :-) en voor ont-
spanning kun je je lekker laten 
masseren.  Dus kom gezellig, dan 
maken we er met z'n allen weer 
een fijn feestje van!

Parkeren kan in de parkeergara-
ge of gratis in omliggende buurt.
Of beter nog; Kom met de fiets 
of lopend!

Workshops en entertainment 
Demo foam pruiken maken, re-
laxende Stoelmassage, Speen-
koorden op naam laten maken, 
gezichtsverzorging, coachings-
gesprek, Gratis Kinder knutsel 
plein, Henna Art, Tai Chi, Coa-

ching, Paranormaal gesprek, 
Hondenluisteraar, Voedingsad-
vies, Proeverijen, Demonstra-
ties, Springkussen, Schminken, 
Bouwen met Bamboe, Gitaarles, 
Springkussen.

Live Muziek
Reinis Young is een reizende gi-
tarist uit Riga, Letland die de 
afgelopen jaren in heel Europa 
heeft gespeeld. Reinis speelt op 
uitzonderlijke wijze gitaar met 
behulp van verschillende tech-
nieken – zoals tikken, percussie 
en finger-picking. Dit zorgt voor 
zeer originele nummers. Reinis 
heeft veel gereisd. Hij begon met 
het composeren van muziek, 
dankzij de inspiraties die hij op-
deed tijdens het reizen door Eu-
ropa, Nieuw-Zeeland en Azië. Hij 
omschrijft zijn muziek als schil-
derijen van emoties en reisavon-
turen. Reinis Young brengt door 
middel van ritmische en zacht 
percussieve melodieen zijn ener-
gie over bij het publiek. “Muziek 
is mijn passie en ik voel me altijd 
ontzettend blij om te spelen voor 
publiek, ongeacht of het één per-
soon in een klein café is of volle-
dig afgeladen concertzaal.”
Rose Tiger is de franse kunste-
naar Wendy Killmann met eigen 
werk geïnspireerd door de Britse 
new-wave (Tears For Fears, De-
peche Mode ...) en 90's video-
game soundtracks... Electronisch 
en eigentijds...
Tot ziens op zondag 20 mei! s

Regio

Heb jij ook zin in goede vibes? Kom dan op zondag 20 mei naar de Feelgoodmarket! 
(Bron foto: feelgoodmarket.nl)

Oranjebuurt/Warande
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Informatie- en aanmeldavond 
ROC Ter AA Helmond 
Op donderdag 24 mei a.s. houdt 
ROC Ter AA een info- en aan-
meldavond. Voor alle belang-
stellenden is de hoofdlocatie 
Keizerin Marialaan 2 in Hel-
mond open van 18.30 tot 20.30 
uur.

Tijdens de info- en aanmeld-
avond kunnen toekomstige stu-
denten, ouders/verzorgers en an-
dere belangstellenden nogmaals 
bekijken welke opleidingsmoge-
lijkheden de mbo-colleges van 
ROC Ter AA hebben. 

Docenten van alle mbo-colleges 
van ROC Ter AA (Bouw & De-
sign, Business, Dienstverlening, 
ICT, Onderwijs & Kinderopvang, 
Techniek & Technologie, Zorg & 
Welzijn, Entreeopleidingen en 
VAVO) zijn aanwezig om alle 
vragen te beantwoorden. 

Topopleidingen
Een opleiding bij ROC Ter AA 
Helmond is een goede keuze. 
ROC Ter AA is het derde hoogst 
genoteerde roc van Nederland, 
zo blijkt uit de Keuzegids MBO 
2018. De Keuzegids beschrijft, 
vergelijkt en beoordeelt het 
opleidingen-aanbod van álle 

Nederlandse mbo-scholen. Er 
wordt daarbij vooral gekeken 
naar het oordeel van studenten, 
het studiesucces (DUO) en de 
bevindingen van de Onderwijs-
inspectie. De meeste colleges 
van ROC Ter AA scoren erg goed 
in de gids. 
Alle Bouwopleidingen (7 oplei-
dingen), alle opleidingen Welzijn 
(4 opleidingen) en de opleiding 
Particulier beveiliger, Onderwijs-
assistent, Juridisch-administra-
tief dienstverlener, Medewerker 
human resource management 

én Mbo-verpleegkundige mogen 
zich bovendien  Topopleiding 
2018 noemen.

Overgangsbewijs 3 naar 4-havo 
Met een overgangsbewijs van 3 
naar 4 havo ben je toelaatbaar 
op het mbo. Een mbo-opleiding 
is een goed alternatief wanneer 
havo net iets te hoog gegrepen 
blijkt. Voor toekomstige studen-
ten is het mogelijk om zich tij-
dens de info- en aanmeldavond 
direct aan te melden voor een 
opleiding. s

Iedereen die nog volop aan het oriënteren is, kan op 24 mei een kijkje 
gaan nemen bij het Roc Ter AA (Bron foto; ROC Ter AA).

Helmond

Woonplezier vind je bij Broeckx.
Broeckx makelaars voorziet iedereen van een warm nestje. Daarom hebben wij de 
afgelopen weken meer dan 50 gekleurde vogelhuizen in de regio gehangen. Op deze 
wijze dragen wij onder andere bij aan het woonplezier van bewoners. Zoals u leest 
gaan wij in onze werkwijze net een beetje verder dan andere makelaars. Wilt u ook 
uw huis verkopen via een creatieve makelaar die net een stapje verder gaat?
Wij maken graag een vrijblijvende afspraak om onze aanpak aan u toe te lichten.

Voor 
iedereen een 
warm nestje!
Kijk voor onze onderscheidende 
aanpak op woonplezier.nl

Snuffelmarkt bij Kv de Olietrappers 

Zondag 27 mei organiseert Kv 
de Olietrappers weer een snuf-
felmarkt in Helmond aan de 
Hoogeindsestraat. De markt is 
van 09.30 uur tot 15.30 uur. 

Entree is €1.-  Een kraam huren 
kost  € 17,50 en voor een grond 
plaats betaalt u € 12,50. Voor 
kraamverhuur of meer informa-
tie kunt u na 19.00 uur contact 
opnemen met Leon Peters via 

06-12448048 of Peter Bevers via 
06-46911713. Ook kunt u mailen 
naar info@kvdeolietrappers.nl  
en kijk ook eens op www.kvde 
olietrappers.nl s

Annawijk/Suytkade

0492-845350
bart@adcommunicatie.nl

WEBSITE 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Festivalseizoen 21

Deurne City Run

VOOR IEDERE 
DEELNEMER 

IS ER EEN 
GRATIS 

CONSUMPTIE!

10 KM | GROEPS CARE 
 ESTAFETTELOOP
 AANVANG 18.30 UUR

  5 KM | FIRMOLIN RUN
  5 KM | DSD BUSINESS RUN
10 KM | HOUTVERWERKINGS-

INDUSTRIE
 FRANSEN RUN
 AANVANG 20.00 UUR
•  Een schitterende ronde van 2.5 km door
hartje Deurne.

•  Onderweg aangemoedigd door vele  toeschouwers.

•  Een barbecue voor de meest sfeervolle straat.

•  Prijsuitreiking op de Markt.

•  Na afloop gezellig proosten op je prestatie op de 
Markt in Deurne.

Schrijf je in en ga de uitdaging aan!
www.inschrijven.nl
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Voor meer info: www.av-lgd.nl

VANAF 18.30 UUR

DEURNE CITY RUN
ZATERDAG 16 JUNI 2018

MIDDEN IN HET CENTRUM VAN DEURNE
AV-LGD

25
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Adventure Store 23

GEZELLIG
BUITEN!

In deze uitgave

ONTDEK
BELEEF
     GENIET

lifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

BELEEF
     GENIETMeiBELEEF
     GENIET

lifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

GEZELLIG
BUITEN!

STEENOVENWEG 20, HELMOND 
WWW.ADCOMMUNICATIE.NL

BART@ADCOMMUNICATIE.NL

WEBDESIGN
WEBSHOPS

APPS

Tijd om 
gezien 

te worden!
Wij helpen 

u graag!

Blijf 
in

contact!

Laatste 
technologieën 

&
mogelijkheden

Innovatieve
ideeën &

Succesvolle
projecten
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Al plannen 
gemaakt voor 

Pinksteren?
Weekendje naar de camping, spelevaren 
met de boot of klussen in je huis of tuin?

Ook met Pinksteren kun je gewoon 
 komen shoppen!

Deskundige medewerkers, service en 
gratis parkeren voor de deur. 

Alvast veel shopplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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3mei  2018Groot PEELLAND

3 DAGEN LIVE MUZIEK
INCL. COVERBAND AREA!

3 DAGEN LIVE MUZIEK
INCL. COVERBAND AREA!

3 DAGEN LIVE MUZIEK

&
29.30
012018

KENSINGTON CHEF’SPECIAL
 LIL KLEINE LIVE

3 DAGEN LIVE MUZIEK3 DAGEN LIVE MUZIEK3 DAGEN LIVE MUZIEK3 DAGEN LIVE MUZIEK

0101201820182018
KENSINGTON

&&&&&
.30.30.30

20182018201820182018201820182018

KENSINGTON

LIL KLEINE         LUCAS & STEVE
RONNIE FLEX  YELLOW CLAW& DEUX

PERIENCE

KRIS KROSS AMSTERDAM FT. FATMAN SCOOP
CHEF’SPECIAL KRAANTJE PAPPIE

SPECIAL SFX-XL SHOW

lIVE

IN ALPHABETICAL ORDER

B-FREQZ  GUNZ FOR HIRE  HEADHUNTERZ
RADICAL REDEMPTION  WILDSTYLEZ

& 100+ MORE ACTS +CAMPINGwww.wishOutdOOr.cOm

Bij Superkeukens in Helmond 
staan twee mannen aan het 
aanrecht. Rob de Kuijer en 
Henk van Beeck helpen klanten 
persoonlijk om van hun wen-
senlijstje een droomkeuken te 
maken. 
“We geven iedere klant een 3D 
presentatie cadeau bij de vrij-
blijvende o� erte”, zegt Rob over 
hun manier van werken. “Pas 
als je virtueel door je eigen keu-
ken loopt, weet je of het goed 
voelt en de juiste keuzes hebt 
gemaakt.”

Bij Superkeukens doen ze niet 
aan grote beloftes en spectacu-
laire kortingen. “Wij geven direct 
de beste  prijs en een eerlijk ad-
vies. Klanten willen graag precies 
weten waar ze aan toe zijn. Daar 
zorgen we voor. In onze show-
room laten we alles zien wat we 
kunnen leveren en dat is echt heel 
veel, zowel in stijlen als materia-
len. Van wit hoogglans tot lande-
lijk, combinaties daarvan en alles 
er tussenin. Alle keukens die in 
ons gratis keukenboek staan, 
vind je ook in de showroom, met 

een duidelijk prijskaartje erbij. En 
wil je een aangepaste opstelling, 
een half kastje meer of minder, 
het kan allemaal. We zijn net 
meubelmakers.”

Wie in Helmond door de show-
room loopt, ziet meteen dat Rob 
geen woord teveel heeft gezegd. 
De 35 verschillende opstellingen 
laten alle opties goed zien. “We 
helpen klanten graag kiezen uit 
de vele mogelijkheden. Dat be-
gint natuurlijk met een kop kof-
fie en een goed gesprek over hoe 

je de keuken wilt gebruiken, wat 
je heel belangrijk vind en wat 
minder, wat je mooi vind, welke 
apparatuur je wilt laten inbou-
wen en wat je wilt besteden? We 
leveren al een mooie basiskeu-
ken vanaf € 2.000,00 en komen 
maximaal rond de € 20.000,00 
uit. Wat je ook koopt, je krijgt al-
tijd tien jaar garantie omdat we 
vertrouwen hebben in de kwa-
liteit die we leveren. Onze keu-
kens gaan zo dertig tot veertig 
jaar mee. En mocht je een deel 
of het geheel willen aanpassen 

of renoveren, dan staan we op-
nieuw klaar.”
Nieuwsgierig naar wat Super-
keukens allemaal te bieden 
heeft? Kom gezellig langs in de 
showroom en maak kennis met 
Rob en Henk.  Wil je het keu-
kenboek bestellen, kijk dan op 
superkeukens.nl.

‘Wij zijn 
net meubel-
makers’

Rob de Kuijer van Superkeukens
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Superkeukens Helmond
Engelseweg 156a
T. 0492 747 010

Door Aldi van Lierop
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Al plannen 
gemaakt voor 

Pinksteren?
Weekendje naar de camping, spelevaren 
met de boot of klussen in je huis of tuin?

Ook met Pinksteren kun je gewoon 
 komen shoppen!

Deskundige medewerkers, service en 
gratis parkeren voor de deur. 

Alvast veel shopplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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KENSINGTON

LIL KLEINE         LUCAS & STEVE
RONNIE FLEX  YELLOW CLAW& DEUX

PERIENCE

KRIS KROSS AMSTERDAM FT. FATMAN SCOOP
CHEF’SPECIAL KRAANTJE PAPPIE

SPECIAL SFX-XL SHOW

lIVE

IN ALPHABETICAL ORDER

B-FREQZ  GUNZ FOR HIRE  HEADHUNTERZ
RADICAL REDEMPTION  WILDSTYLEZ

& 100+ MORE ACTS +CAMPINGwww.wishOutdOOr.cOm

Bij Superkeukens in Helmond 
staan twee mannen aan het 
aanrecht. Rob de Kuijer en 
Henk van Beeck helpen klanten 
persoonlijk om van hun wen-
senlijstje een droomkeuken te 
maken. 
“We geven iedere klant een 3D 
presentatie cadeau bij de vrij-
blijvende o� erte”, zegt Rob over 
hun manier van werken. “Pas 
als je virtueel door je eigen keu-
ken loopt, weet je of het goed 
voelt en de juiste keuzes hebt 
gemaakt.”

Bij Superkeukens doen ze niet 
aan grote beloftes en spectacu-
laire kortingen. “Wij geven direct 
de beste  prijs en een eerlijk ad-
vies. Klanten willen graag precies 
weten waar ze aan toe zijn. Daar 
zorgen we voor. In onze show-
room laten we alles zien wat we 
kunnen leveren en dat is echt heel 
veel, zowel in stijlen als materia-
len. Van wit hoogglans tot lande-
lijk, combinaties daarvan en alles 
er tussenin. Alle keukens die in 
ons gratis keukenboek staan, 
vind je ook in de showroom, met 

een duidelijk prijskaartje erbij. En 
wil je een aangepaste opstelling, 
een half kastje meer of minder, 
het kan allemaal. We zijn net 
meubelmakers.”

Wie in Helmond door de show-
room loopt, ziet meteen dat Rob 
geen woord teveel heeft gezegd. 
De 35 verschillende opstellingen 
laten alle opties goed zien. “We 
helpen klanten graag kiezen uit 
de vele mogelijkheden. Dat be-
gint natuurlijk met een kop kof-
fie en een goed gesprek over hoe 

je de keuken wilt gebruiken, wat 
je heel belangrijk vind en wat 
minder, wat je mooi vind, welke 
apparatuur je wilt laten inbou-
wen en wat je wilt besteden? We 
leveren al een mooie basiskeu-
ken vanaf € 2.000,00 en komen 
maximaal rond de € 20.000,00 
uit. Wat je ook koopt, je krijgt al-
tijd tien jaar garantie omdat we 
vertrouwen hebben in de kwa-
liteit die we leveren. Onze keu-
kens gaan zo dertig tot veertig 
jaar mee. En mocht je een deel 
of het geheel willen aanpassen 

of renoveren, dan staan we op-
nieuw klaar.”
Nieuwsgierig naar wat Super-
keukens allemaal te bieden 
heeft? Kom gezellig langs in de 
showroom en maak kennis met 
Rob en Henk.  Wil je het keu-
kenboek bestellen, kijk dan op 
superkeukens.nl.

‘Wij zijn 
net meubel-
makers’

Rob de Kuijer van Superkeukens
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Superkeukens Helmond
Engelseweg 156a
T. 0492 747 010

Door Aldi van Lierop
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Festivalseizoen

Het weer wordt warmer, de dagen worden langer en voordat je het weet 
sta je weer lekker op een veld in het 

zonnetje met een drankje in je hand te genieten van de muziek. Je raadt het 
natuurlijk al: Het festivalseizoen staat 

weer voor de deur! In en rondom de Peel kan menig festivalliefhebber zijn hart 
ophalen want we hebben er best een 

hoop! Maar mocht je een festival-beginner zijn, hebben wij vast een aantal festivals in de 
buurt voor je op een rijtje gezet.

Flying Dutch
Zaterdag 2 juni is het de dag 
van de Nederlandse dance. 
Drie steden maken dan 
plaats voor het grootste out-
door dance festival van Ne-
derland: The Flying Dutch! 
Tijdens deze dag zullen de 
beste artiesten van eigen bo-
dem overvliegen tussen Eer-
sel, Rotterdam en Amster-
dam. Zo zijn er optredens 
van o.a. Afrojack, Armin van 
Buuren, Tiësto en Lil’ Kleine.
The Flying Dutch vindt 
plaats op 2 juni aan het E3 
strand in Eersel. Voor meer 
informatie en tickets kun je 
een kijkje nemen op: www.
theflyingdutch.com   

Best kept secret
Het volgende  festival in ons 
lijstje is een goed bewaard 
geheim. Je raadt het al: Best 
Kept Secret festival. Voor de 
6e keer zullen de beste live 
acts optreden in een unieke, 
intieme sfeer die je niet mag 
missen. 
Van indie rock tot elektro-
nica en van hiphop tot gara-
gerock: alles  wat tof is, staat 
het op Best Kept Secret. Er 
valt genoeg te ontdekken in 
een line-up met bijna 100 ar-
tiesten, bands en dj’s.
Headliner van dit jaar is de 

Day Dream Festival
Voor het eerst in de geschie-
denis van dit festival staan ze 
op Nederlandse bodem! Na 
8 edities in Lommel (Belgie) 
wordt Aquabest dit heet het 
Decor voor Day Dream Fes-
tival. 

Dit evenement richt zich on-
der meer op house, hardstyle, 
techno en hiphop. Dit wordt 
dromen met je ogen open!

Day Dream Festival vindt 
plaats op 14 juli in Aquabest, 
Eindhoven.

Karma outdoor
Speciaal voor de echte hou-
seliefhebber van het eer-
ste uur hebben we Karma 
Outdoor. Het grootste Early 
Rave en Old school festi-
val van Nederland keert 
terug naar de IJzeren Man 
in Eindhoven!  inmiddels 
staat het festival bekend om 
zijn mooie line-ups met de 
grootste namen uit de scene 
en wordt er altijd een feestje 
gebouwd met een geweldige 

Dominator
Houdt je zelf meer van har-
dere stijlen? Dan kun jij je 
hart ophalen bij Dominator! 
Met maar liefst 7 indrukwek-
kende podia met de hardste 
acts wordt hardcore verte-
genwoordig in al zijn genres. 
Dominator is het grootste 
outdoor hardcore festival ter 
wereld en trekt zo’n 50.000 
bezoekers Op 21 juli kun je 
gaan feesten op het E3 strand 
in Eersel bij Dominator! Voor 
meer informatie en tickets 
kun je een kijkje nemen op:  
www.dominatorfestival.nl

Wish Outdoor
Een van de bekendste festi-
vals in de buurt is Wish Out-
door. Het festival dat je kunt 
vinden in Beek en Donk zal 
daar voor de 12e  keer neer-
strijken. Dit jaar met o.a 
Chef’s Special op zaterdag 
en Kensington op zondag, 
dat is niet mis! Naast deze 
headliners op het ‘’Grand 
Theater’’ kun je ook terecht 
bij diverse andere stages met 
stijlen zoals hardstyle, urban 
en electric of Nederlandse 
muziek; er is dus voor ie-
der wat wils! Wish outdoor 
vindt plaats van 29 juni t/m 
1 juli in Beek en Donk. Voor 
meer informatie en tickets 
kun je een kijkje nemen op: 
www.wishoutdoor.com/nl/
tickets/

Nirwana tuinfeesten
Een begrip in Lierop en om-
streken moeten toch wel de 
Nirwana Tuinfeesten zijn. 
Voor de 43e keer alweer zal 
het evenemententerrein aan 
de Meervensedijk In Lierop 
weer het middelpunt zijn van 
toffe acts. Maar liefst drie da-
gen lang kun je genieten van 
allerlei toffe acts. Zo staan 
Triggerfinger en Jett Rebel 
op het programma maar ook 
diverse coverbands die een 
fantastische act gaan neer-
zetten in dit weekend. Een 
hoop om naar uit te kijken! 
De Nirwana Tuinfeesten vin-
den plaats van 10 t/m 12 au-
gustus in Lierop. Voor meer 
informatie en tickets kun je 
een kijkje nemen op: 
www.nirwanatuinfeest.nl

engelse band Artic Monkeys. 
Maar er zijn nog meer live 
acts die je zeker moet zien! 
Bijvoorbeeld The National 
of CHVRCHES. Genoeg om 
te ontdekken dus! Op 8, 9 
en 10 juni strijkt het festival 
neer op Beekse Bergen.  Voor 
meer informatie en tickets 
kun je een kijkje nemen op: 
www.bestkeptsecret.nl

Extrema outdoor
Een stukje verder uit het 
Peelgebied richting Sint-
Antonius wordt Extrema 
Outdoor gehouden. Dit 
tweedaagse festival kon je 
eerst vinden op het terrein 
van Aquabest in Eindhoven 
maar sinds 2017 zijn ze ver-
huist naar het Limburgse 
Wanroij. Dit festival legt 
zijn focus op elektronische 
muziek en dat doen ze dit 
jaar voor de 22e keer. Er zijn 
vier stages met de lekkerste 
house en techno waar je flink 
op los kunt gaan. Het festival 
wordt geopend op vrijdag en 
zal duren t/m zondag. Extre-
ma Outdoor vindt plaats van 
6 t/m 8 juli in Wanroij. Voor 
meer informatie en tickets 
kun je een kijkje nemen op: 
www.xofestival.nl/info

Voor meer informatie en tic-
kets kun je een kijkje nemen 
op: www.daydreamfestival.be

sfeer. Karma Outdoor staat 
gepland op zaterdag 28 juli in 
de Ijzeren Man in Eindhoven. 
Voor meer informatie en tic-
kets kun je een kijkje nemen 
op: www.minorityevents.nl/
concept/karma-outdoor/ 

tickets/

op: www.daydreamfestival.be

Zoals je kunt zien is er genoeg 
om uit te kiezen in de regio! 
Natuurlijk is dit slechts een 

greep uit alle festivals die de 
komende tijd gaan plaatsvin-
den maar we hopen dat we je 

voldoende op weg hebben ge-
holpen. En waar je ook besluit 
naar toe te gaan, maak er een 

avontuur van!

Door Mandy Meeuwsen



21week nummer 20 vrijdag 18 mei 2018de loop weekkrant HELMOND4 mei  2018 Groot PEELLAND 5mei  2018Groot PEELLAND

Festivalseizoen

Het weer wordt warmer, de dagen worden langer en voordat je het weet 
sta je weer lekker op een veld in het 

zonnetje met een drankje in je hand te genieten van de muziek. Je raadt het 
natuurlijk al: Het festivalseizoen staat 

weer voor de deur! In en rondom de Peel kan menig festivalliefhebber zijn hart 
ophalen want we hebben er best een 

hoop! Maar mocht je een festival-beginner zijn, hebben wij vast een aantal festivals in de 
buurt voor je op een rijtje gezet.

Flying Dutch
Zaterdag 2 juni is het de dag 
van de Nederlandse dance. 
Drie steden maken dan 
plaats voor het grootste out-
door dance festival van Ne-
derland: The Flying Dutch! 
Tijdens deze dag zullen de 
beste artiesten van eigen bo-
dem overvliegen tussen Eer-
sel, Rotterdam en Amster-
dam. Zo zijn er optredens 
van o.a. Afrojack, Armin van 
Buuren, Tiësto en Lil’ Kleine.
The Flying Dutch vindt 
plaats op 2 juni aan het E3 
strand in Eersel. Voor meer 
informatie en tickets kun je 
een kijkje nemen op: www.
theflyingdutch.com   

Best kept secret
Het volgende  festival in ons 
lijstje is een goed bewaard 
geheim. Je raadt het al: Best 
Kept Secret festival. Voor de 
6e keer zullen de beste live 
acts optreden in een unieke, 
intieme sfeer die je niet mag 
missen. 
Van indie rock tot elektro-
nica en van hiphop tot gara-
gerock: alles  wat tof is, staat 
het op Best Kept Secret. Er 
valt genoeg te ontdekken in 
een line-up met bijna 100 ar-
tiesten, bands en dj’s.
Headliner van dit jaar is de 

Day Dream Festival
Voor het eerst in de geschie-
denis van dit festival staan ze 
op Nederlandse bodem! Na 
8 edities in Lommel (Belgie) 
wordt Aquabest dit heet het 
Decor voor Day Dream Fes-
tival. 

Dit evenement richt zich on-
der meer op house, hardstyle, 
techno en hiphop. Dit wordt 
dromen met je ogen open!

Day Dream Festival vindt 
plaats op 14 juli in Aquabest, 
Eindhoven.

Karma outdoor
Speciaal voor de echte hou-
seliefhebber van het eer-
ste uur hebben we Karma 
Outdoor. Het grootste Early 
Rave en Old school festi-
val van Nederland keert 
terug naar de IJzeren Man 
in Eindhoven!  inmiddels 
staat het festival bekend om 
zijn mooie line-ups met de 
grootste namen uit de scene 
en wordt er altijd een feestje 
gebouwd met een geweldige 

Dominator
Houdt je zelf meer van har-
dere stijlen? Dan kun jij je 
hart ophalen bij Dominator! 
Met maar liefst 7 indrukwek-
kende podia met de hardste 
acts wordt hardcore verte-
genwoordig in al zijn genres. 
Dominator is het grootste 
outdoor hardcore festival ter 
wereld en trekt zo’n 50.000 
bezoekers Op 21 juli kun je 
gaan feesten op het E3 strand 
in Eersel bij Dominator! Voor 
meer informatie en tickets 
kun je een kijkje nemen op:  
www.dominatorfestival.nl

Wish Outdoor
Een van de bekendste festi-
vals in de buurt is Wish Out-
door. Het festival dat je kunt 
vinden in Beek en Donk zal 
daar voor de 12e  keer neer-
strijken. Dit jaar met o.a 
Chef’s Special op zaterdag 
en Kensington op zondag, 
dat is niet mis! Naast deze 
headliners op het ‘’Grand 
Theater’’ kun je ook terecht 
bij diverse andere stages met 
stijlen zoals hardstyle, urban 
en electric of Nederlandse 
muziek; er is dus voor ie-
der wat wils! Wish outdoor 
vindt plaats van 29 juni t/m 
1 juli in Beek en Donk. Voor 
meer informatie en tickets 
kun je een kijkje nemen op: 
www.wishoutdoor.com/nl/
tickets/

Nirwana tuinfeesten
Een begrip in Lierop en om-
streken moeten toch wel de 
Nirwana Tuinfeesten zijn. 
Voor de 43e keer alweer zal 
het evenemententerrein aan 
de Meervensedijk In Lierop 
weer het middelpunt zijn van 
toffe acts. Maar liefst drie da-
gen lang kun je genieten van 
allerlei toffe acts. Zo staan 
Triggerfinger en Jett Rebel 
op het programma maar ook 
diverse coverbands die een 
fantastische act gaan neer-
zetten in dit weekend. Een 
hoop om naar uit te kijken! 
De Nirwana Tuinfeesten vin-
den plaats van 10 t/m 12 au-
gustus in Lierop. Voor meer 
informatie en tickets kun je 
een kijkje nemen op: 
www.nirwanatuinfeest.nl

engelse band Artic Monkeys. 
Maar er zijn nog meer live 
acts die je zeker moet zien! 
Bijvoorbeeld The National 
of CHVRCHES. Genoeg om 
te ontdekken dus! Op 8, 9 
en 10 juni strijkt het festival 
neer op Beekse Bergen.  Voor 
meer informatie en tickets 
kun je een kijkje nemen op: 
www.bestkeptsecret.nl

Extrema outdoor
Een stukje verder uit het 
Peelgebied richting Sint-
Antonius wordt Extrema 
Outdoor gehouden. Dit 
tweedaagse festival kon je 
eerst vinden op het terrein 
van Aquabest in Eindhoven 
maar sinds 2017 zijn ze ver-
huist naar het Limburgse 
Wanroij. Dit festival legt 
zijn focus op elektronische 
muziek en dat doen ze dit 
jaar voor de 22e keer. Er zijn 
vier stages met de lekkerste 
house en techno waar je flink 
op los kunt gaan. Het festival 
wordt geopend op vrijdag en 
zal duren t/m zondag. Extre-
ma Outdoor vindt plaats van 
6 t/m 8 juli in Wanroij. Voor 
meer informatie en tickets 
kun je een kijkje nemen op: 
www.xofestival.nl/info

Voor meer informatie en tic-
kets kun je een kijkje nemen 
op: www.daydreamfestival.be

sfeer. Karma Outdoor staat 
gepland op zaterdag 28 juli in 
de Ijzeren Man in Eindhoven. 
Voor meer informatie en tic-
kets kun je een kijkje nemen 
op: www.minorityevents.nl/
concept/karma-outdoor/ 

tickets/

op: www.daydreamfestival.be

Zoals je kunt zien is er genoeg 
om uit te kiezen in de regio! 
Natuurlijk is dit slechts een 

greep uit alle festivals die de 
komende tijd gaan plaatsvin-
den maar we hopen dat we je 

voldoende op weg hebben ge-
holpen. En waar je ook besluit 
naar toe te gaan, maak er een 

avontuur van!

Door Mandy Meeuwsen
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Kleinschalig wonen & Dementie zorg

KBWO is op zoek naar: Verzorgenden IG, Vrijwilligers 
en Verpleegkundigen (MBO/HBO)

Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Bestellen 24/7
www.adventurestore.nl

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

KL
A

A
SE

N
 |

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

 W
K 

20
 G

P

*NIET I.C.M. ACTIES EN SERVICE PRODUCTEN. ACTIE GELDIG T/M 21 MEI 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

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

OUTDOOR     KAMPEREN

BARBECUEN BAD & BEACH ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.

OUTDOOR

VRIJDAG 18 MEI:
9.30-21.00 uur
ZATERDAG 19 MEI:
9.30-17.00 uur
MAANDAG 21 MEI
2e2e2  PINKSTERDAG:e PINKSTERDAG:e

12.00-17.00 uur

BUITEN GEWOON GOED
PINKSTER KORTING 15% 

OP HELE ASSORTIMENT*

SPORT

PINKSTER KORTING 15% 

BARBECUEN BAD & BEACH ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.

    KAMPEREN

OP HELE ASSORTIMENT*

BAD & BEACHBAD & BEACHBAD & BEACHBAD & BEACHBAD & BEACHBAD & BEACHBAD & BEACHBAD & BEACHBAD & BEACHBAD & BEACH

• Altijd minimaal 10% met Altijd minimaal 10% met Bestellen 24/7Bestellen 24/7
www.adventurestore.nlwww.adventurestore.nl

Bestellen 24/7
www.adventurestore.nl

SPORTSPORTSPORTSPORT

ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.

    KAMPEREN    KAMPEREN

PINKSTER KORTING 15% 
OUTDOOROUTDOOROUTDOOROUTDOOR

PINKSTER KORTING 15% 
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Snelle 
Courgettesoep

Ingrediënten: 

4 courgette’s, 1 ui, 1 teentje knoflook, 5 g Provençaalse kruiden, 

1 l rijstmelk en een takje safraan.

Recept:

Voeg alles samen in de blender en mix tot een homogeen 

soepje. Serveer koud of warm, naar keuze.

Home made 
Green ice tea

Caprese salade
met perzik

Ingrediënten: 

1 Zakje van je favoriete groene thee, het sap 

van een halve citroen, 2 eetlepels rietsuiker, 

2 losse schijfjes citroen en ijsblokjes.

Recept:

Kook een halve liter water en laat het theezakje 

zo’n 10 minuten trekken totdat je goed donkere 

thee hebt. Roer het citroensap en de rietsuiker 

door de thee en laat ‘m volledig afkoelen in de 

koelkast. Serveer met schijfjes citroen, ijsblok-

jes en een rietje!

Ingrediënten: 

3 perziken, 2 eetlepels honing, 2 bollen mozza-

rella, 1 eetlepel pijnboompitten, een flinke hand 

rucola, 2 eetlepels balsamico azijn, een handje 

pijnboompitten en snufje zeezout.

Recept:

Verwarm de oven voor op 200 graden. Halveer 

de perziken, verwijder de pitten en snijd ze in 

plakjes. Bestrijk de perziken met de honing. Leg 

ze op een beklede bakplaat en zet 20 minuten 

in de oven totdat de perziken goudbruin zijn.

Snijd de mozzarella in plakken. Maak de sa-

lade op door dakpansgewijs de plakken per-

zik en mozzarella op een bord te leggen, met 

daaromheen de rucola. Besprenkel de caprese 

salade met de balsamico azijn en maak hem 

af door er een klein beetje zeezout en wat pijn-

boompitten overheen te strooien

Snelle 

Gezond
&Lekker

Outdoor
De wandelafdeling staat in het 
teken van de komende zomer. 

De recreatieve vakantie wan-
delaar en de fanatieke 4 daagse 
lopers komen helemaal op ni-
veau met de collectie (berg) 
wandelschoenen, accessoires 
en outdoor kleding van de Ad-
venture Store. Ook voor de ba-
gage die in de rugzak mee gaat 
en gadgets zoals een nieuw mes 
of de nieuwste lichtgewicht ver-
rekijker, u staat versteld van het 
aanbod. Natuurlijk ook voor de 
mensen die op de fiets, motor, 
auto of vliegtuig reizen. Met de 
15% korting is het nu of nooit, 
dus wees er snel bij en laat u ver-
assen.

Camping
Voor zowel de festivalgangers, 
voor de mensen die er met de 
tent op uit trekken, als de men-
sen die kamperen in een luxe ca-

ravan of campers, voor de cam-
ping artikelen kunt u bij Adven-
ture Store terecht. Uiteraard voor 
de tenten, er zijn zelfs compleet 
oppompbare tenten, maar ook 
voor alles wat er verder bij komt 
kijken.

Een grote slaapafdeling met 
slaapzakken, luchtbedden en 
matten voor een goede nacht-
rust, comfortabele lichtgewicht 
meubels om te relaxen, alle za-
ken om te kunnen eten & drin-
ken, verlichting, koelboxen en 
nog veel meer! En ook op de 
campingafdeling heel veel voor-
deel met de 15% kortingsactie*.

Bad- en Beach
Uiteraard is er met de zomer al 
vroeg gestart met het mooi weer, 
bij Adventure Store hebben we 

een gigantische collectie bad & 
beach kleding, slippers en san-
dalen uitgestald op circa 400m2 
ruimte, waarbij dit met recht de 
grootste bad & beach winkel van 
de regio de Peel genoemd mag 
worden. De hele familie slaagt in 
1 keer, voor zowel de zwemkle-
ding als de casual korte broek, t-
shirt of strandjurkje. bad slipper, 
waterschoentjes, slipper of san-
daal, bij Adventure Store hebben 
ze het allemaal.

Recreatie
Naast de enorme collectie 
zwembaden & boten, hangmat-
ten en tarpen gaat de aandacht 
uit naar de barbecue afdeling. 
Op zo’n 200m2 staan er comple-
te collectie bbq’s van o.a. Boretti, 
Campingaz, Cobb en Weber, met 
zowel veel keuze in bbq’s op gas, 

stroom en natuurlijk houtskool. 
Uiteraard ook voor alle denkbare 
accessoires en de brandstof als 
houtskool, briketten en gastanks 
en vullingen kunt u bij ons te-
recht. 

Naast de 15% directe korting* op 
alle merken bbq’s hebben we op 
de hele collectie Weber barbe-
cues een korting van 20% uitge-
keerd in weber accessoires. Dus 
sla je slag en kom naar de winkel.

Adventure Store vind u aan de 
Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-
Hout (Helmond).

De winkel is naast de normale 
winkelopeningstijden ook op 2e 
Pinksterdag geopend van 12-17 
uur. Voor meer informatie kijkt u 
op www.adventurestore.nl

Adventure Store, de sport 
& outdoor speciaalzaak aan 
de Kastanjehoutstraat 3 te 
Mierlo-Hout (Helmond), 
viert dit jaar Pinksteren 
met een zeer spectacu-
laire kortingsactie van 
maar liefst 15% op het hele 
assortiment*(de korting 
geldt niet in combinatie met 
andere acties, niet op ser-
vice producten of speciale 
bestellingen), actie is geldig 
t/m 21 mei 2018. Het assor-
timent bevat alles op het 
gebied van sport, camping, 
recreatie en outdoor.

Spectaculaire  15% kortingsactie 
tijdens Pinksteren bij Adventure Store

Door Carla Hoogland
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Kleinschalig wonen & Dementie zorg

KBWO is op zoek naar: Verzorgenden IG, Vrijwilligers 
en Verpleegkundigen (MBO/HBO)

Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Bestellen 24/7
www.adventurestore.nl

•  Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem 
•  Persoonlijke en deskundige bediening
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Vertrouwd adres sinds 1947
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*NIET I.C.M. ACTIES EN SERVICE PRODUCTEN. ACTIE GELDIG T/M 21 MEI 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

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

OUTDOOR     KAMPEREN

BARBECUEN BAD & BEACH ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.

OUTDOOR

VRIJDAG 18 MEI:
9.30-21.00 uur
ZATERDAG 19 MEI:
9.30-17.00 uur
MAANDAG 21 MEI
2e2e2  PINKSTERDAG:e PINKSTERDAG:e

12.00-17.00 uur

BUITEN GEWOON GOED
PINKSTER KORTING 15% 

OP HELE ASSORTIMENT*

SPORT

PINKSTER KORTING 15% 

BARBECUEN BAD & BEACH ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.

    KAMPEREN

OP HELE ASSORTIMENT*

BAD & BEACHBAD & BEACHBAD & BEACHBAD & BEACHBAD & BEACHBAD & BEACHBAD & BEACHBAD & BEACHBAD & BEACHBAD & BEACH

• Altijd minimaal 10% met Altijd minimaal 10% met Bestellen 24/7Bestellen 24/7
www.adventurestore.nlwww.adventurestore.nl

Bestellen 24/7
www.adventurestore.nl

SPORTSPORTSPORTSPORT

ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.ZWEMBADEN & OPBLAAS ART.

    KAMPEREN    KAMPEREN

PINKSTER KORTING 15% 
OUTDOOROUTDOOROUTDOOROUTDOOR

PINKSTER KORTING 15% 
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Snelle 
Courgettesoep

Ingrediënten: 

4 courgette’s, 1 ui, 1 teentje knoflook, 5 g Provençaalse kruiden, 

1 l rijstmelk en een takje safraan.

Recept:

Voeg alles samen in de blender en mix tot een homogeen 

soepje. Serveer koud of warm, naar keuze.

Home made 
Green ice tea

Caprese salade
met perzik

Ingrediënten: 

1 Zakje van je favoriete groene thee, het sap 

van een halve citroen, 2 eetlepels rietsuiker, 

2 losse schijfjes citroen en ijsblokjes.

Recept:

Kook een halve liter water en laat het theezakje 

zo’n 10 minuten trekken totdat je goed donkere 

thee hebt. Roer het citroensap en de rietsuiker 

door de thee en laat ‘m volledig afkoelen in de 

koelkast. Serveer met schijfjes citroen, ijsblok-

jes en een rietje!

Ingrediënten: 

3 perziken, 2 eetlepels honing, 2 bollen mozza-

rella, 1 eetlepel pijnboompitten, een flinke hand 

rucola, 2 eetlepels balsamico azijn, een handje 

pijnboompitten en snufje zeezout.

Recept:

Verwarm de oven voor op 200 graden. Halveer 

de perziken, verwijder de pitten en snijd ze in 

plakjes. Bestrijk de perziken met de honing. Leg 

ze op een beklede bakplaat en zet 20 minuten 

in de oven totdat de perziken goudbruin zijn.

Snijd de mozzarella in plakken. Maak de sa-

lade op door dakpansgewijs de plakken per-

zik en mozzarella op een bord te leggen, met 

daaromheen de rucola. Besprenkel de caprese 

salade met de balsamico azijn en maak hem 

af door er een klein beetje zeezout en wat pijn-

boompitten overheen te strooien

Snelle 

Gezond
&Lekker

Outdoor
De wandelafdeling staat in het 
teken van de komende zomer. 

De recreatieve vakantie wan-
delaar en de fanatieke 4 daagse 
lopers komen helemaal op ni-
veau met de collectie (berg) 
wandelschoenen, accessoires 
en outdoor kleding van de Ad-
venture Store. Ook voor de ba-
gage die in de rugzak mee gaat 
en gadgets zoals een nieuw mes 
of de nieuwste lichtgewicht ver-
rekijker, u staat versteld van het 
aanbod. Natuurlijk ook voor de 
mensen die op de fiets, motor, 
auto of vliegtuig reizen. Met de 
15% korting is het nu of nooit, 
dus wees er snel bij en laat u ver-
assen.

Camping
Voor zowel de festivalgangers, 
voor de mensen die er met de 
tent op uit trekken, als de men-
sen die kamperen in een luxe ca-

ravan of campers, voor de cam-
ping artikelen kunt u bij Adven-
ture Store terecht. Uiteraard voor 
de tenten, er zijn zelfs compleet 
oppompbare tenten, maar ook 
voor alles wat er verder bij komt 
kijken.

Een grote slaapafdeling met 
slaapzakken, luchtbedden en 
matten voor een goede nacht-
rust, comfortabele lichtgewicht 
meubels om te relaxen, alle za-
ken om te kunnen eten & drin-
ken, verlichting, koelboxen en 
nog veel meer! En ook op de 
campingafdeling heel veel voor-
deel met de 15% kortingsactie*.

Bad- en Beach
Uiteraard is er met de zomer al 
vroeg gestart met het mooi weer, 
bij Adventure Store hebben we 

een gigantische collectie bad & 
beach kleding, slippers en san-
dalen uitgestald op circa 400m2 
ruimte, waarbij dit met recht de 
grootste bad & beach winkel van 
de regio de Peel genoemd mag 
worden. De hele familie slaagt in 
1 keer, voor zowel de zwemkle-
ding als de casual korte broek, t-
shirt of strandjurkje. bad slipper, 
waterschoentjes, slipper of san-
daal, bij Adventure Store hebben 
ze het allemaal.

Recreatie
Naast de enorme collectie 
zwembaden & boten, hangmat-
ten en tarpen gaat de aandacht 
uit naar de barbecue afdeling. 
Op zo’n 200m2 staan er comple-
te collectie bbq’s van o.a. Boretti, 
Campingaz, Cobb en Weber, met 
zowel veel keuze in bbq’s op gas, 

stroom en natuurlijk houtskool. 
Uiteraard ook voor alle denkbare 
accessoires en de brandstof als 
houtskool, briketten en gastanks 
en vullingen kunt u bij ons te-
recht. 

Naast de 15% directe korting* op 
alle merken bbq’s hebben we op 
de hele collectie Weber barbe-
cues een korting van 20% uitge-
keerd in weber accessoires. Dus 
sla je slag en kom naar de winkel.

Adventure Store vind u aan de 
Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-
Hout (Helmond).

De winkel is naast de normale 
winkelopeningstijden ook op 2e 
Pinksterdag geopend van 12-17 
uur. Voor meer informatie kijkt u 
op www.adventurestore.nl

Adventure Store, de sport 
& outdoor speciaalzaak aan 
de Kastanjehoutstraat 3 te 
Mierlo-Hout (Helmond), 
viert dit jaar Pinksteren 
met een zeer spectacu-
laire kortingsactie van 
maar liefst 15% op het hele 
assortiment*(de korting 
geldt niet in combinatie met 
andere acties, niet op ser-
vice producten of speciale 
bestellingen), actie is geldig 
t/m 21 mei 2018. Het assor-
timent bevat alles op het 
gebied van sport, camping, 
recreatie en outdoor.

Spectaculaire  15% kortingsactie 
tijdens Pinksteren bij Adventure Store

Door Carla Hoogland
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* Geldig t/m 16-06-18, bij vermelding en/of inlevering van deze advertentie. Niet geldig i.c.m. andere
kortingen, acties en/of aanbiedingen. Voor meer info kijk op hetloopcentrum.nl of hethockeycentrum.nl

Ons hardloop-, wandel- en hockeyschoenadvies komt tot stand d.m.v. een
analyse waarbij we gebruik maken van geavanceerde high-speed camera’s

en een RS-scan, een twee meter lange drukplaat met 16.000 sensoren. 
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VOOR IEDERE 
DEELNEMER 

IS ER EEN 
GRATIS 

CONSUMPTIE!

10 KM | GROEPS CARE 
 ESTAFETTELOOP
 AANVANG 18.30 UUR

  5 KM | FIRMOLIN RUN
  5 KM | DSD BUSINESS RUN
10 KM | HOUTVERWERKINGS-

INDUSTRIE
 FRANSEN RUN
 AANVANG 20.00 UUR
•  Een schitterende ronde van 2.5 km door
hartje Deurne.

•  Onderweg aangemoedigd door vele  toeschouwers.

•  Een barbecue voor de meest sfeervolle straat.

•  Prijsuitreiking op de Markt.

•  Na afloop gezellig proosten op je prestatie op de 
Markt in Deurne.

Schrijf je in en ga de uitdaging aan!
www.inschrijven.nl
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Voor meer info: www.av-lgd.nl

VANAF 18.30 UUR

DEURNE CITY RUN
ZATERDAG 16 JUNI 2018

MIDDEN IN HET CENTRUM VAN DEURNE
AV-LGD
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Giant Entour
E+1 RB

• Accu upgrade t.w.v. € 100,-
• Display upgrade t.w.v. € 100,-

Van €2399,-Van €2399,-

Sym Jet 4
• Bij alle modellen Peugeot en 

  Sym, tijdens de actieweken een 
  gratis windscherm.)gratis windscherm.)

€1999,-Voor €1799,-Voor
 Excl.€ 199,- afleverkosten

Drietipstraat 1, 
Helmond

Tel. 0492-523292
www.dendrietip.nl

Giant   •   BSP   •   Oxford   •   Hoop   •   Victoria   •   Cortina   •   Alpina   •   Peugot scooters   •   Symscooters   •   Kymco scooters

70 JAAR JUBILEUM AANBIEDING!

Voordeel op de:

• Giant Triple X-E

• Giant GrandTour

• Giant Prime

• Giant Ease E+1 en 2

• Giant Stadsfietsen

Voororderen mogelijk, 

voorraad niet onbeperkt.

Bij BSP moederfietsen 

een GRATIS voorzitje + 

windscherm Polisport

BSP AKTIE: Op alle fietsen €70,- €70,- jubileumkorting en op de electrische uitvoeringen €140,-jubileumkorting

Acties geldig t/m 1 juni

www.dendrietip.nl

BSP AKTIE: Op alle fietsen jubileumkorting en op de electrische 

Den Drietip 
al 70 jaar fietsplezier 

voor jong en oud
Wie langs het pand op de hoek 
van de Drietipstraat en de Li-
thoyenseweg loopt, ziet de let-
ters Rijwielhandel Den Drietip 
op de gevel staan. Ze verwijzen 
naar de fi etsenwinkel die in 1948 
door Tinus van Nuenen werd 
opgestart. De zaak bestaat deze 
maand 70 jaar en is steeds van 
vader op zoon overgegaan. De 
huidige eigenaar, Mark van Nu-
enen, is samen met zijn broer 
Hoss, de derde generatie die in 
de zaak werkt. 

De zaak heeft zijn oorsprong in 
1948 in het straatje “De Loop”, 
nabij de Markt en is een laag-
drempelig familie bedrijf destijds 
gestart door Tinus van Nuenen. 
In 1956 neemt zoon  Jan van 
Nuenen de scepter over en ver-
huist de winkel naar de huidige 
locatie in de Drietipstraat 1. In 
2001 neemt zoon Mark de zaak 
over en een paar jaar later komt 
zijn broer Hoss hem hierbij as-
sisteren. Moeder Tonnie onder-
steund beide broers vaak nog en 
ook vader Jan komt hoewel hij al 
gepensioneerd is toch vaak even 
een kijkje nemen. Het is een ech-
te volkswinkel, waar de deur nog 
gewoon open staat en je gemak-
kelijk even binnen loopt. Je wordt 
er in een gemoedelijke sfeer ont-

vangen en vakkundig geholpen 
en je parkeert er nog gratis voor 
de deur.

Zij hebben zich in de loop der 
jaren vooral gespecialiseerd in 
het leveren van woon- en werk-
verkeer rijwielen in de vorm van 
fietsen, E-Bikes, scooters en kin-
derfietsen. Ook voor vuile han-
den zijn zij niet bang, de open 
werkplaats is sinds jaar en dag 
de motor van het bedrijf voor 
onderhoud en reparatie aan uw 
fiets, scooter of E-Bike. De trend 
van nu is toch wel de E-Bike, 
waar voorheen vooral de ou-
deren op gezien werden is deze 
fiets nu helemaal trendy voor alle 
leeftijden. Er is bij Den Drietip al 
een E-Bike verkrijgbaar vanaf € 
1199,00 zij voeren de merken: Gi-
ant, Victoria, Cortina, en  BSP. 
De kleine fietsertjes kunnen 
hun keuze maken uit een groot 
assortiment waarin het merk 
Alpina uitblinkt. En zoekt u een 
betrouwbare scooter? Kom dan 
eens langs en maak uw keuze uit 
de merken Sym, Kymco of Peu-
geot. 

Deze maand zijn er diverse aan-
trekkelijke jubileumaanbiedin-
gen, zie hiervoor de advertentie 
elders in deze krant.

Rijwiel- en bromfietshandel Den Drietip
Drietipstraat 1  |  Helmond  |  tel: 0492 523292  |  www.dendrietip.nl

Door Christel Sanders

Foto’s: Eric van der Putten www.helmondnu.nl
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Vino-Wellness is in zijn totaliteit een be-
handelingsconcept voor de huid van zowel 
lichaam als gezicht, dat berust op gene-
zende kracht van druiven. Het natuurlijke 
werkstofcomplex van de vrucht geeft een 
actieve celbescherming. Je huid wordt 
strakker en rimpels minder diep. Massage 
of baden met druivenpitolie werkt positief 
op de bloedsomloop en versterkt het im-
muunsysteem. Dit schoonheidsbad zou op 
den duur zelfs de vetstofwisseling positief 
beinvloeden.

Oudheid
De therapeutische toepassing van wijn en 
druiven voor schoonheidsverzorging en 
gezondheidsverzorging is sterk in opkomst 
binnen. Toch zijn behandelingen met drui-
ven een duizend jaar oude traditie. De oor-
sprong zou rond 3200 v. Chr. in Egypte liggen. 
Louis Grivetti, professor voor voedingswe-
tenschap aan de universiteit van Californië, 
gaat ervan uit, dat de Egyptische zalven, die 
bestaan uit wijn, destijds al tegen huidpro-
blemen gebruikt werden. Daarnaast werd 
wijn gedronken als medicijn tegen allerlei 
kwalen, zelfs tegen lintwormen en ter on-
dersteuning bij een bevalling. In de tijd van 
Cleopatra gebruikten vrouwen wijn voor 
gezichtsverzorging en in het oude Grieken-
land werd het aanbevolen door Hippokrates 
voor therapeutische toepassingen voor het 
in stand houden van de gezondheid. Ook 
werden zweren en andere huidziekten met 
tincturen uit wijn en druiven behandeld. 

Druivenpitolie vitaliseert de huid
De Franse legerarts en grootste chirurg van 
de renaissance, Ambroise Paré, genas oor-

logsverwondingen met kompressen van 
rode wijn. Welgestelde dames van middel-
bare leeftijd gebruikten koud geperste drui-
venpitolie als schoonheidsmiddel. Het was 
alom bekend dat deze olie de huid gezond, 
vitaal, zacht en schoon hield. Vandaag de 
dag gebruiken apothekers de olie als basis 
voor de voorgeschreven zalven en crèmes 
door huidartsen. In onze tijd is koudgepers-
te druivenpitolie ook door de schoonheids-
verzorging herontdekt

Van alle voedingsmiddelen bezitten alleen 
de schillen en pitten van wijndruiven een 
buitengewone bioactieve substantie in gro-
te hoeveelheden, namelijk meer dan twee 
gram per kilogram. Deze werkstof heet Oly-
gomeres Proanthocyanidin, kort: OPC, een 
polyphenol uit de groep stoffen van Flavo-
noide. Deze zijn ook wel bekend als secun-
daire plantenstoffen, die voor planten als 
afweerstof tegen schadelijke invloeden van 
buitenaf gebruikt worden.

Bescherming tegen vrije radicalen
Het bijzondere van OPC: de antioxidatieve, 
ofwel celbeschermende werking is vijftig 
maal sterker dan die van vitamine E en acht-
tien maal sterker als van vitamine C. Het 
komt onder andere voor in de schil van de 
druif, maar in grotere getallen in de pit van 
de druif. Vooral in koudgeperste druivenpit-
olie zoals in druivenpitmeel. Anti-oxidanten, 
werken de oxidatie, ofwel de verstoring van 
cellen door zuurstof tegen. De vrije radica-
len zorgen voor een sterke oxidatie. Deze 
agressieve zuurstofmolecuul ontstaat door 
bijvoorbeeld uitstoot van auto’s en indu-
strie, ozon, sigarettenrook, uv licht, chemi-
sche stoffen in levensmiddelen of simpel bij 
het inademen van zuurstof, vooral bij grote 

inspanning. Daarbij behoren ook sport 
en teveel stress.

De eerste aanzet voor wijntherapie kwam 
van de Franse farmaceutisch professor Jo-
seph Vercauteren. Hij stelde vast dat de pit 
van de vrucht het voedingsrijkste bestand-
deel van de druif is, terwijl die bij het maken 
van wijn altijd weggegooid werd. Hij leverde 
het wetenschappelijke bewijs, dat polyphe-
nol een waardevol antioxidatiemiddel is en 
werkzaam als bescherming tegen vrije radi-
calen, die het verouderingsproces versnellen 
en naast kanker en talrijke andere ziekten 
ook genetisch defecten kunnen veroorza-
ken.

Droesem werkt als een peeling
Vercauteren slaagde erin de OPC uit de 
druivenpitten zo te stabiliseren dat het voor 
cosmetische crèmes gebruikt kon worden. 
In 1999, in het wijngebied Bordeaux werd 
de eerste Vinotherapie Spa van de wereld 
geopend. Daar werden de werkstoffen uit 
druiven en wijn in combinatie met warm 
bronwater voor baden, massages, maskers 
en pakkingen ingezet. Een behandeling met 
druivendroesem, het bezinksel door het per-
sen van de wijn, werkt als een peeling.

Afgestorven huidcellen, onnatuurlijke ver-
dikte hoornlaag en diep zittende onrein-
heden verhinderen dat de noodzakelijke 
voedingsstoffen tijdens een behandeling 
de huid bereiken. Met behulp van druiven-
droesem wordt de bovenste hoornlaag van 
de huid gewreven. De droge huidschubben 
worden verwijderd en de huid neemt weer 
voedingsstoffen op. De ideale voorbereiding 
voor een pakking of massage.

Druivenextract voor een actieve 
celbescherming
Door recente resultaten van een onder-
zoek, die de natuurlijke genezende kracht 
van polyphenole bevestigen, beleeft de Vi-
notherapie als wellnessbeleving een ware 
renaissance. Vitaminerijke druivenextrac-
ten met mineraalzouten, vruchtenzuren en 
sporenelementen als fosfor, kalium calcium 
magnesium, zwavel, kiezelmergel, man-

gaan, ijzer, jodium, zink en koper samen met 
wijndroesem, looistoffen en OPC zorgen 
voor een actieve celbescherming.

Dit beschermt de huid duidelijk tegen 
agressieve lichtinvloeden en milieubescha-
digingen. De therapie helpt tegen te vroege 
rimpelvorming en verzacht de aanwezige 
sporen van rimpels. Een regelmatige behan-
deling helpt bij huidverjonging en bevordert 
het welbevinden. Vinotherapie helpt zelfs bij 
lichaamsversteviging en vermagering. Na-
tuurlijke druivenextracten lenen zich bijzon-
der voor de gevoelige huid van het gezicht. 
Ze verbeteren de microdoorbloeding door 
de vaten en versterken het collageen. Het re-
sultaat van deze hoogwaardige cosmetische 
behandeling is een frisse stralende teint. 
 
Wijn tegen ziekten
Een van de laatste onderzoeken geeft aan, 
dat als mensen iedere dag één glaasje wijn 
drinken, experts bevelen een hoeveelheid 
van 0,3 liter per dag, ze niet snel een be-
roerte, kanker of hartkwalen krijgen. Deze  
sterke eigenschap van wijn berust puur op 
de werking van tanine, de looistof. Daarbij 
bezit wijn een hoge voedingswaarde, wijn 
levert ons organisme essentiële substan-
ties. De bacteriedodende werking van wijn 
vermoedde men al in vroegere tijden. Dat 
bevestigde zich ook telkens weer. Vooral bij 
epidemieën als bijvoorbeeld Cholera. 1892 
bracht het bewijs. Het verontreinigde wa-
ter kon zonder gevaar gedronken worden, 
wanneer men een derde deel wijn toe zou 
voegen. 

De Franse arts en homeopaat Dr. E. Maury 
schreef in zijn boek ‚Gezond met wijn‘, dat 
veel ziekten met bepaalde wijnen, van spe-
ciale druivensoorten, kunnen worden be-
streden. Médoc helpt bij osteoporose (bot-
ontkalking). Muscadet werkt gunstig op de 
cholesterolspiegel. Droge Champagne advi-
seert de vakman aan diabetes. Roséwijn uit 
de Provence bij artrose. Minervois zou tegen 
astma helpen en Sancerre tegen jicht. Mau-
ry vervolgt dat Chablis positief werkt bij de-
pressies, Corbières bij reuma. Pouilly-Fuissé 

zal nierstenen tegen gaan en oude Médoc 
ruimt salmonella uit de weg.

voor 
schoonheid 

en gezondheid

Druiven

het inademen van zuurstof, vooral bij grote 
inspanning. Daarbij behoren ook sport 

en teveel stress.

zal nierstenen tegen gaan en oude Médoc 
ruimt salmonella uit de weg.
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Giant Entour
E+1 RB

• Accu upgrade t.w.v. € 100,-
• Display upgrade t.w.v. € 100,-

Van €2399,-Van €2399,-

Sym Jet 4
• Bij alle modellen Peugeot en 

  Sym, tijdens de actieweken een 
  gratis windscherm.)gratis windscherm.)

€1999,-Voor €1799,-Voor
 Excl.€ 199,- afleverkosten

Drietipstraat 1, 
Helmond

Tel. 0492-523292
www.dendrietip.nl

Giant   •   BSP   •   Oxford   •   Hoop   •   Victoria   •   Cortina   •   Alpina   •   Peugot scooters   •   Symscooters   •   Kymco scooters

70 JAAR JUBILEUM AANBIEDING!

Voordeel op de:

• Giant Triple X-E

• Giant GrandTour

• Giant Prime

• Giant Ease E+1 en 2

• Giant Stadsfietsen

Voororderen mogelijk, 

voorraad niet onbeperkt.

Bij BSP moederfietsen 

een GRATIS voorzitje + 

windscherm Polisport

BSP AKTIE: Op alle fietsen €70,- €70,- jubileumkorting en op de electrische uitvoeringen €140,-jubileumkorting

Acties geldig t/m 1 juni

www.dendrietip.nl

BSP AKTIE: Op alle fietsen jubileumkorting en op de electrische 

Den Drietip 
al 70 jaar fietsplezier 

voor jong en oud
Wie langs het pand op de hoek 
van de Drietipstraat en de Li-
thoyenseweg loopt, ziet de let-
ters Rijwielhandel Den Drietip 
op de gevel staan. Ze verwijzen 
naar de fi etsenwinkel die in 1948 
door Tinus van Nuenen werd 
opgestart. De zaak bestaat deze 
maand 70 jaar en is steeds van 
vader op zoon overgegaan. De 
huidige eigenaar, Mark van Nu-
enen, is samen met zijn broer 
Hoss, de derde generatie die in 
de zaak werkt. 

De zaak heeft zijn oorsprong in 
1948 in het straatje “De Loop”, 
nabij de Markt en is een laag-
drempelig familie bedrijf destijds 
gestart door Tinus van Nuenen. 
In 1956 neemt zoon  Jan van 
Nuenen de scepter over en ver-
huist de winkel naar de huidige 
locatie in de Drietipstraat 1. In 
2001 neemt zoon Mark de zaak 
over en een paar jaar later komt 
zijn broer Hoss hem hierbij as-
sisteren. Moeder Tonnie onder-
steund beide broers vaak nog en 
ook vader Jan komt hoewel hij al 
gepensioneerd is toch vaak even 
een kijkje nemen. Het is een ech-
te volkswinkel, waar de deur nog 
gewoon open staat en je gemak-
kelijk even binnen loopt. Je wordt 
er in een gemoedelijke sfeer ont-

vangen en vakkundig geholpen 
en je parkeert er nog gratis voor 
de deur.

Zij hebben zich in de loop der 
jaren vooral gespecialiseerd in 
het leveren van woon- en werk-
verkeer rijwielen in de vorm van 
fietsen, E-Bikes, scooters en kin-
derfietsen. Ook voor vuile han-
den zijn zij niet bang, de open 
werkplaats is sinds jaar en dag 
de motor van het bedrijf voor 
onderhoud en reparatie aan uw 
fiets, scooter of E-Bike. De trend 
van nu is toch wel de E-Bike, 
waar voorheen vooral de ou-
deren op gezien werden is deze 
fiets nu helemaal trendy voor alle 
leeftijden. Er is bij Den Drietip al 
een E-Bike verkrijgbaar vanaf € 
1199,00 zij voeren de merken: Gi-
ant, Victoria, Cortina, en  BSP. 
De kleine fietsertjes kunnen 
hun keuze maken uit een groot 
assortiment waarin het merk 
Alpina uitblinkt. En zoekt u een 
betrouwbare scooter? Kom dan 
eens langs en maak uw keuze uit 
de merken Sym, Kymco of Peu-
geot. 

Deze maand zijn er diverse aan-
trekkelijke jubileumaanbiedin-
gen, zie hiervoor de advertentie 
elders in deze krant.

Rijwiel- en bromfietshandel Den Drietip
Drietipstraat 1  |  Helmond  |  tel: 0492 523292  |  www.dendrietip.nl

Door Christel Sanders

Foto’s: Eric van der Putten www.helmondnu.nl
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Vino-Wellness is in zijn totaliteit een be-
handelingsconcept voor de huid van zowel 
lichaam als gezicht, dat berust op gene-
zende kracht van druiven. Het natuurlijke 
werkstofcomplex van de vrucht geeft een 
actieve celbescherming. Je huid wordt 
strakker en rimpels minder diep. Massage 
of baden met druivenpitolie werkt positief 
op de bloedsomloop en versterkt het im-
muunsysteem. Dit schoonheidsbad zou op 
den duur zelfs de vetstofwisseling positief 
beinvloeden.

Oudheid
De therapeutische toepassing van wijn en 
druiven voor schoonheidsverzorging en 
gezondheidsverzorging is sterk in opkomst 
binnen. Toch zijn behandelingen met drui-
ven een duizend jaar oude traditie. De oor-
sprong zou rond 3200 v. Chr. in Egypte liggen. 
Louis Grivetti, professor voor voedingswe-
tenschap aan de universiteit van Californië, 
gaat ervan uit, dat de Egyptische zalven, die 
bestaan uit wijn, destijds al tegen huidpro-
blemen gebruikt werden. Daarnaast werd 
wijn gedronken als medicijn tegen allerlei 
kwalen, zelfs tegen lintwormen en ter on-
dersteuning bij een bevalling. In de tijd van 
Cleopatra gebruikten vrouwen wijn voor 
gezichtsverzorging en in het oude Grieken-
land werd het aanbevolen door Hippokrates 
voor therapeutische toepassingen voor het 
in stand houden van de gezondheid. Ook 
werden zweren en andere huidziekten met 
tincturen uit wijn en druiven behandeld. 

Druivenpitolie vitaliseert de huid
De Franse legerarts en grootste chirurg van 
de renaissance, Ambroise Paré, genas oor-

logsverwondingen met kompressen van 
rode wijn. Welgestelde dames van middel-
bare leeftijd gebruikten koud geperste drui-
venpitolie als schoonheidsmiddel. Het was 
alom bekend dat deze olie de huid gezond, 
vitaal, zacht en schoon hield. Vandaag de 
dag gebruiken apothekers de olie als basis 
voor de voorgeschreven zalven en crèmes 
door huidartsen. In onze tijd is koudgepers-
te druivenpitolie ook door de schoonheids-
verzorging herontdekt

Van alle voedingsmiddelen bezitten alleen 
de schillen en pitten van wijndruiven een 
buitengewone bioactieve substantie in gro-
te hoeveelheden, namelijk meer dan twee 
gram per kilogram. Deze werkstof heet Oly-
gomeres Proanthocyanidin, kort: OPC, een 
polyphenol uit de groep stoffen van Flavo-
noide. Deze zijn ook wel bekend als secun-
daire plantenstoffen, die voor planten als 
afweerstof tegen schadelijke invloeden van 
buitenaf gebruikt worden.

Bescherming tegen vrije radicalen
Het bijzondere van OPC: de antioxidatieve, 
ofwel celbeschermende werking is vijftig 
maal sterker dan die van vitamine E en acht-
tien maal sterker als van vitamine C. Het 
komt onder andere voor in de schil van de 
druif, maar in grotere getallen in de pit van 
de druif. Vooral in koudgeperste druivenpit-
olie zoals in druivenpitmeel. Anti-oxidanten, 
werken de oxidatie, ofwel de verstoring van 
cellen door zuurstof tegen. De vrije radica-
len zorgen voor een sterke oxidatie. Deze 
agressieve zuurstofmolecuul ontstaat door 
bijvoorbeeld uitstoot van auto’s en indu-
strie, ozon, sigarettenrook, uv licht, chemi-
sche stoffen in levensmiddelen of simpel bij 
het inademen van zuurstof, vooral bij grote 

inspanning. Daarbij behoren ook sport 
en teveel stress.

De eerste aanzet voor wijntherapie kwam 
van de Franse farmaceutisch professor Jo-
seph Vercauteren. Hij stelde vast dat de pit 
van de vrucht het voedingsrijkste bestand-
deel van de druif is, terwijl die bij het maken 
van wijn altijd weggegooid werd. Hij leverde 
het wetenschappelijke bewijs, dat polyphe-
nol een waardevol antioxidatiemiddel is en 
werkzaam als bescherming tegen vrije radi-
calen, die het verouderingsproces versnellen 
en naast kanker en talrijke andere ziekten 
ook genetisch defecten kunnen veroorza-
ken.

Droesem werkt als een peeling
Vercauteren slaagde erin de OPC uit de 
druivenpitten zo te stabiliseren dat het voor 
cosmetische crèmes gebruikt kon worden. 
In 1999, in het wijngebied Bordeaux werd 
de eerste Vinotherapie Spa van de wereld 
geopend. Daar werden de werkstoffen uit 
druiven en wijn in combinatie met warm 
bronwater voor baden, massages, maskers 
en pakkingen ingezet. Een behandeling met 
druivendroesem, het bezinksel door het per-
sen van de wijn, werkt als een peeling.

Afgestorven huidcellen, onnatuurlijke ver-
dikte hoornlaag en diep zittende onrein-
heden verhinderen dat de noodzakelijke 
voedingsstoffen tijdens een behandeling 
de huid bereiken. Met behulp van druiven-
droesem wordt de bovenste hoornlaag van 
de huid gewreven. De droge huidschubben 
worden verwijderd en de huid neemt weer 
voedingsstoffen op. De ideale voorbereiding 
voor een pakking of massage.

Druivenextract voor een actieve 
celbescherming
Door recente resultaten van een onder-
zoek, die de natuurlijke genezende kracht 
van polyphenole bevestigen, beleeft de Vi-
notherapie als wellnessbeleving een ware 
renaissance. Vitaminerijke druivenextrac-
ten met mineraalzouten, vruchtenzuren en 
sporenelementen als fosfor, kalium calcium 
magnesium, zwavel, kiezelmergel, man-

gaan, ijzer, jodium, zink en koper samen met 
wijndroesem, looistoffen en OPC zorgen 
voor een actieve celbescherming.

Dit beschermt de huid duidelijk tegen 
agressieve lichtinvloeden en milieubescha-
digingen. De therapie helpt tegen te vroege 
rimpelvorming en verzacht de aanwezige 
sporen van rimpels. Een regelmatige behan-
deling helpt bij huidverjonging en bevordert 
het welbevinden. Vinotherapie helpt zelfs bij 
lichaamsversteviging en vermagering. Na-
tuurlijke druivenextracten lenen zich bijzon-
der voor de gevoelige huid van het gezicht. 
Ze verbeteren de microdoorbloeding door 
de vaten en versterken het collageen. Het re-
sultaat van deze hoogwaardige cosmetische 
behandeling is een frisse stralende teint. 
 
Wijn tegen ziekten
Een van de laatste onderzoeken geeft aan, 
dat als mensen iedere dag één glaasje wijn 
drinken, experts bevelen een hoeveelheid 
van 0,3 liter per dag, ze niet snel een be-
roerte, kanker of hartkwalen krijgen. Deze  
sterke eigenschap van wijn berust puur op 
de werking van tanine, de looistof. Daarbij 
bezit wijn een hoge voedingswaarde, wijn 
levert ons organisme essentiële substan-
ties. De bacteriedodende werking van wijn 
vermoedde men al in vroegere tijden. Dat 
bevestigde zich ook telkens weer. Vooral bij 
epidemieën als bijvoorbeeld Cholera. 1892 
bracht het bewijs. Het verontreinigde wa-
ter kon zonder gevaar gedronken worden, 
wanneer men een derde deel wijn toe zou 
voegen. 

De Franse arts en homeopaat Dr. E. Maury 
schreef in zijn boek ‚Gezond met wijn‘, dat 
veel ziekten met bepaalde wijnen, van spe-
ciale druivensoorten, kunnen worden be-
streden. Médoc helpt bij osteoporose (bot-
ontkalking). Muscadet werkt gunstig op de 
cholesterolspiegel. Droge Champagne advi-
seert de vakman aan diabetes. Roséwijn uit 
de Provence bij artrose. Minervois zou tegen 
astma helpen en Sancerre tegen jicht. Mau-
ry vervolgt dat Chablis positief werkt bij de-
pressies, Corbières bij reuma. Pouilly-Fuissé 

zal nierstenen tegen gaan en oude Médoc 
ruimt salmonella uit de weg.

voor 
schoonheid 

en gezondheid

Druiven

het inademen van zuurstof, vooral bij grote 
inspanning. Daarbij behoren ook sport 

en teveel stress.

zal nierstenen tegen gaan en oude Médoc 
ruimt salmonella uit de weg.
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KANAALDIJK ZUID WEST 3 HELMOND • 0492 - 52 34 68

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

WE HEBBEN OOK VESTIGINGEN IN OISTERWIJK EN VENRAY

VERHOEVEN 

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

Wilt u uw schutting door 
ons laten plaatsen?

Vraag naar een vrijblijvende offerte!

VERANDA’S
Maatwerk is onze 

specialisatie

KERAMISCHE BUITENTEGELS
Meer dan 150 soorten, 

al vanaf € 29,95 m2

2e PINKSTERDAG GEOPEND
11.00 - 16.00 uur

WWW.SCHUTTING.NL

FIT DE ZOMER IN!
De zomer is in aantocht en dan wil je natuurlijk fit en slank in je bikini of 
zwembroek richting strand. Het gewichtsbeheersingsprogramma C9 helpt je in  
9 dagen op weg!

WEER IN VORM
Gebruik C9 om weer even back to basic te gaan of als startpunt van een gezondere 
levensstijl. Met C9 leg je namelijk een goede basis voor een slank en fit figuur. 
Het resultaat na 9 dagen is de ultieme motivatie om door te zetten! 

HET PAKKET:

ALOE VERA GEL
De basis van C9 is Forever’s bestseller 
Aloe Vera Gel. Het bevat maar liefst 96% 
pure aloë vera gel! Deze rijke bron van 
voedingsstoffen is de perfecte aanvulling 
op een uitgebalanceerd voedingspatroon. 
Niet voor niets blijven de meeste mensen 
Aloe Vera Gel drinken nadat ze C9 hebben 
voltooid.

PROTEÏNE SHAKES
Met Forever Lite Ultra (op soja basis) 
maak je eenvoudig een kwalitatieve 
proteïne shake die direct een voldaan 
gevoel geeft. Proteïne is een belangrijke 
voedingsstof als je werkt aan een slank en 
fit lichaam. Voeg zomers fruit toe en je 
hebt een heerlijke traktatie! Verkrijgbaar in  
de smaken vanille en chocolate. 

ONDERSTEUNENDE 
SUPPLEMENTEN
Het C9 pakket bevat 
voedingssupplementen die je lichaam 
optimale ondersteuning bieden. De 
supplementen zijn zorgvuldig 
geselecteerd voor C9 en de doseringen 
zijn precies afgestemd. 

EN DAARNA?
C9 is onderdeel van Forever F.I.T. Na C9 
kun je doorgaan met het F.I.T. programma 
F15 of met Vital5. Vraag je Forever 
Business Owner om meer informatie.

✔ Op weg naar je streefgewicht
✔ Ready for summer!

WAT ETEN WE? 
Belangrijke onderdelen van C9 zijn: 
Aloe Vera Gel, proteïne shakes en 
uitgebalanceerde voedingssupplementen. 
Je geniet van slanke recepten en kiest zelf 
je favoriete groentes en fruit uit de lijst 
in de C9 brochure.     

DAGELIJKSE BEGELEIDING 
Het C9 pakket bevat een brochure 
met je voedingsschema, recepten, 
bewegingsadvies en praktische tips. De 
brochure leidt je door C9 en maakt je 
bewust van eetpatronen én valkuilen. 
Bewustwording is immers de eerste stap 
richting blijvende verandering! 

Jouw Forever 
Business Owner: 

Look Better. Feel Better. 

Lenie Klaasen
06-52716622

foreverhelmond.nl

Kanaaldijk NW 61,
5707  LC Helmond

T: 0492 53 68 55

www.raymakers.com

Raymakers zoekt:

Enthousiaste medewerkers die het 
textiel- of techniekvak willen leren

Koninklijke Nederlandse Textielfabrieken J.A. Raymakers & Co B.V., opgericht in 
1773, is dé specialist voor velours stoffen t.b.v. woning- en projectinrichting. 
De productie vanuit fabrieken in Helmond, Gemert en Burnley (UK) wordt 

wereldwijd gedistribueerd via groothandels, textiel converters, 
project specialisten en de industrie.

Raymakers groeit en biedt leerkansen! Als leerling 

textiel word je bekend gemaakt met de uitvoering van 

het textielvak, als leerling technische dienst leer je 

om preventief en correctief onderhoud uit te kunnen 

voeren. Je volgt op onze kosten een BBL traject op 

MBO niveau 2 of 3 en wordt intern begeleid om je het 

vak eigen te maken. Indien je meer dan 2 jaar ervaring 

hebt in één van deze vakgebieden zien we je sollicitatie 

ook graag tegemoet!

Kijk voor de uitgebreide 

vacature-omschrijving op 

www.raymakers.com/

vacancies. Enthousiast 

en voldoe je aan de 

omschrijving, stuur dan 

je sollicitatie naar HR@

Raymakers.com tav Masja 

Bijmans, HR Manager. Volg 

Raymakers ook op Facebook 

en Linkedin.

Actuele vacatures:

- Leerling Textiel
- Leerling Technische 
   Dienst
- Allround Monteur
- Wever/Machine 
  Operator

VLOER HET ZELF EINDHOVEN 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade. 
Tel. 040-2468180.

VLOER HET ZELF HELMOND 
Engelseweg 223b, Helmond. 
Tel. 0492-52 52 70.

Gevestigd in: Almere, Amsterdam, 
Arnhem, Breda, Capelle aan den IJssel, 
Eindhoven en Helmond.

WWW.VLOERHETZELF.NL

DE GOEDKOOPSTE 
VLOERENSPECIAALZAAK 

VAN NEDERLAND

21 MEI
2E PINKSTERDAG 

GEOPEND 11.00-17.00 UUR
&

ZONDAG 27 MEI 
GEOPEND 12.00-17.00 UUR
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Peel Ontdektocht 
nachtvlinders en libellen 

bij De Pelen
In Nationaal Park De Groote Peel fl ad-
deren veel vlinders rond. Ook ’s avonds! 
Op vrijdag 18 mei ontdek je welke dat 
zijn tijdens een Nachtvlinderavond bij 
de Peelboerderij van Buitencentrum 
De Pelen. Op zondag 20 mei kun je, 
samen met Peelgidsen van Staatsbos-
beheer, op zoek naar libellen. Alle acti-
viteiten starten bij het Buitencentrum 
aan de Moostdijk 15 te Ospeldijk.
 
Nachtvlinders spotten in 
De Groote Peel
In Nederland leven meer dan 2400 
soorten vlinders. Een groot deel daar-
van, ongeveer 920 soorten, zijn nacht-
vlinders. Daar zitten ook overdag vlie-
gende nachtvlinders bij (om het lekker 
ingewikkeld te maken) maar om échte 
nachtvlinders actief te zien moet ’s 
avonds op pad. De vlinders komen op 
licht af en gaan in de buurt van de licht-
bron zitten. Hiervoor zijn witte doeken 
gespannen zodat je ze goed kunt zien. 
Rond half mei kun je onder andere de 
Nachtpauwoog, de Hagedoornvlinder 
en de Lieveling waarnemen.
 
De Nachtvlinderavond op vrijdag 18 mei 
start om 22.00 uur. Vlinderkenners be-
geleiden deze activiteit die plaatsvindt 
rondom de Peelboerderij van De Pelen. 
Verzamelen bij de ingang van Buiten-
centrum De Pelen aan de Moostdijk 15 
te Ospeldijk. Deelname is gratis en op-
gave niet nodig.
 
Peel Ontdektocht libellen in 
De Groote Peel
In De Groote Peel zie je veel libellen. Dat 
is niet gek, want libellen zijn voor hun 
voortplanting afhankelijk van water. En 
water, dat is er in Peel genoeg! Het groot-

ste deel van hun leven brengen libellen 
als larve onder water door. Tijdens het 
waterdieren scheppen kom je vaak zo’n 
libellenlarve tegen. Pas in het laatste le-
vensstadium is een libel een ‘imago’, een 
gevleugeld insect. 

Dan planten ze zich voort waardoor het 
hele proces zich opnieuw begint. Tijdens 
de Peel Ontdektocht ga je onder andere 
waterdieren scheppen en vliegende li-
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Wat fladdert 
er allemaal rond 

in de Peel!?

Peel Ontdektocht 

in de Peel!?

Het schitterende centrum van Deurne 
met de vele winkels en erg gezellige hore-
cagelegenheden is het decor van de ver-
nieuwde Deurne City Run. Samen met de 
gezamenlijke horeca van Deurne wordt 
een avondvullend programma georgani-
seerd. Deelname is mogelijk aan de 10 km 
Groepscare estafetteloop (in teams van 
vier personen loopt elke loper 2,5 km), de 
5 km DSD business run, 5 km FirmoLin 
Run en 10 km Houtverwerkingsindustrie 
Fransen Run. Aansluitend kunnen alle 
deelnemers en toeschouwers gezamen-
lijk proosten op de sportieve prestaties 
op het gezellige Marktplein in Deurne! 

Inschrijven
Voorinschrijven voor alle afstanden is mo-
gelijk via inschrijven.nl tot en met 14 juni 
2018.
Inschrijvingen op de wedstrijddag zelf is 
enkel mogelijk voor de 5 en 10 km indi-
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(gevestigd aan de Markt 1) tot een half uur 
voor aanvang van de wedstrijd. Het in-
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Parcours
Het parcours van de avondloop is een 
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Prijzen en prijsuitreiking
Individueel: prijzen voor de verschillende 
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Business Run: voor de winnaar is er de 
Business Run beker
Estafetteloop: voor de winnaar is er de 
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Deurne 
City 
Run

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Kennismaken met
Natuurbegraafplaats Weverslo?

Kom naar de OPEN DAG

Programma:
• Informatiemarkt 
• Rondleidingen 
• Demonstraties
• Muziek
• Expositie historie MCV Janslust
• Gezellig terras

Janslust 11, 5812 AT Heide in de Peel, in de driehoek Deurne, 
Boxmeer en Venray

Voor meer info zie www.weverslo.nl

Zondag 20 mei 11.00-16.00 uur

Elk jaar weten vele honderden mensen 
de weg te vinden naar de Open Dag op 
landgoed en natuurbegraafplaats We-
verslo. Dit jaar is de Open Dag  op zondag 
20 mei van 11.00 tot 16.00 uur. Het  is een 
goede gelegenheid om op ongedwongen 
en informele wijze kennis te maken met 
de natuurbegraafplaats. Er is een gevari-
eerd programma. Alle aspecten van het 
natuurbegraven komen daarbij aan bod 
. Er zijn informatiestands en demonstra-
ties, er is muziek en er zijn rondleidingen.

Motorcross als cultuurelement 
Dit jaar is er nog een extra aanleiding tot 
een bezoek aan Weverslo. Ton Jakobs 
presenteert dan voor het eerst de inhoud 
van zijn boek over de geschiedenis van de 
roemruchte motorcross op Janslust uit de 
periode 1961-1983. Het boek verhaalt van 
de wedstrijden, de renners en de mensen 
die het evenement hebben georganiseerd. 
Het parcours van de motorcross is nog 
steeds herkenbaar in het terrein.  Dit ele-
ment past goed in het programma van de 
Open Dag, omdat de sporen die de mo-
torcross in het terrein heeft achtergelaten, 
gerekend kunnen worden tot de cultuur-
elementen van het landschap. Zo vertelt 
het landschap van het huidige landgoed 
en de natuurbegraafplaats Weverslo op 
een natuurlijke wijze de geschiedenis van 
het gebied en daarmee van de gemeen-
schap Heide.

Medewerkers van Weverslo zijn aanwezig 
om informatie te geven over de mogelijk-
heid van reserveren van een grafrecht, de 
faciliteiten die Weverslo biedt en hoe een 

groene en milieuverantwoorde uitvaart 
verzorgd kan worden.  

Cretio is een organisatie die mensen helpt 
een nieuw perspectief te vinden. In een 
aparte informatiestand kunt u kennis 
maken met deze organisatie. Cretio is een 
bundeling van mensen die vertrouwens-
persoon kunnen zijn met levenservaring, 
maar ook met kennis van zaken waar het 
juridische, fiscale, administratieve en emo-
tionele kwesties betreft. 

Producenten van milieuverantwoorde rie-
ten manden,  kisten en lijkwades demon-
streren hun producten.

Beeldend kunstenaar Helmie van der Riet 
vertelt en demonstreert hoe je met mate-
rialen uit de natuur kunstsymbolen kunt 
maken die gevoelens en ervaringen tot 
uitdrukking kunnen brengen rondom ver-
werking van verlies. 

Informatiestands Naast tal van stands 
met informatie kunnen bezoekers ook ge-
nieten van passende koormuziek. Ook dat 
is immers cultuur die in dit geval hoort bij 
het natuurbegraven. Drie koren Erato uit 
Blitterswijck, het Gregoriaans Koor Ven-
rayen en Enjoy Togetheruit Ysselsteyn ver-
zorgen gedurende de dag optredens. 

Voor actuele informatie 
www.weverslo.nl
Voor informatie 
Gé Peterink 0653179144 
natuur@weverslo.nl

Open Dag bij 
Natuurbegraafplaats Weverslo

Ook Frouwke, die al 17 jaar werkzaam is bij de G & W
Gezondheidswinkel Aptroot in Groningen, heeft al heel veel ver-
schillende afslankproducten voorbij zien komen. Van pillen,
drankjes tot en met maaltijdvervangers. ”Ik heb bijna al deze
middelen geprobeerd, maar toch werd mijn grootste “vijand”
niet verslagen: mijn zin in zoetigheid.” In maart kwam de verte-
genwoordiger van Slimplex bij ons in de winkel, met een heel
verhaal over hoe goed dit product werkt bij het afvallen. Ik hoor-
de zijn verhaal aan, maar geloofde er eigenlijk geen snars van. 

Lekkere trek gewoon weg
De man merkte dit kennelijk aan mij, want hij gaf mij een ver-
pakking, met de opmerking van: “Je hoeft het niet te geloven.
Probeer het zelf maar.” ’s Avonds heb ik thuis Slimplex gepro-
beerd en direct nadat ik het gebruikt had nam ik een lekker
koekje en wat schetste mijn verbazing ik proefde geen zoetig-

heid en het koekje smaakte mij niet meer!!! Ook heb ik nor-
maal ’s avonds altijd zin iets lekkers, maar nu had ik hier 
helemaal geen zin meer aan. 

Trek in zoetigheid is weg
Ik gebruik Slimplex nu al enige weken en de zin in zoetigheid is
gewoon weg. Doordat ik weet dat ik chocolade, koekjes of snoep-
jes niet proef, verlang ik er ook niet meer na. En natuurlijk het
belangrijkste voor mij: ik ben nu al behoorlijk afgevallen”

De 5 Afslankbeloftes van Slimplex:

1. Voorkomen van lekkere trek.
De Gymnema Syvestre voorkomt de lekkere trek. Hierdoor 
eet je minder zoetigheid en krijg je zo dus ook de bijhorende
calorieën niet meer binnen.

2. Verlaagt vetopname en vetopslag
Zo zorgt de Malabar in Slimplex dat het lichaam niet alleen
wordt geholpen bij het verminderen van de behoefte aan eten,
maar vooral bij het verlagen van de vetopname en de vetopslag.

3. Verminderen van het hongergevoel, doordat het de bloed-
suikerspiegel normaal houdt. De combinatie van Gymnemia
Sylvestre, samen met de Lagerstroemia speciosa in de Slim-
plex, helpen het lichaam bij het verminderen van het honger-
gevoel, doordat het de bloedsuikerspiegel normaal houdt.

4. Beperkt de behoefte aan eten
De Fucus vesiculosus in Slimplex zorgt ervoor dat je minder
behoefte krijgt aan eten. Ook is het belangrijk tijdens het
afslanken dat het darmstelsel goed blijft functioneren en hier
levert de Fucus vesiculosus een
belangrijke bijdrage aan.

5. Snel vol gevoel
De Fucus vesiculosus zorgt 
voor een vol gevoel.

We kennen allemaal in onze vrienden- en kennissenkring wel mensen die alles, maar dan ook echt
alles kunnen eten, zonder dat zij een grammetje aankomen. Het is gewoon niet eerlijk, want
ondanks dat wij letten op hetgeen we eten en drinken, laat de weegschaal ons iedere keer zien dat
er weer pondjes zijn aangekomen.

JACK CARTIGNY VAN DIO DROGIST CARTIGNY:

“De afslankbeloftes van
Slimplex werken”

Ook Jack Cartigny van DIO Drogist Cartigny in Herten is sinds
kort een enthousiast gebruiker van Slimplex. ‘Slimplex is een
nieuw afvalproduct dat ik in het assortiment van mijn drogisterij
heb opgenomen. Omdat de leverancier veel belooft, was ik nogal
benieuwd. Dus ben ik vorige week zelf gestart met Slimplex. En
na een week moet ik zeggen: de afslankbeloftes van Slimplex
werken. Ik heb een vol gevoel, geen behoefte aan overdadig eten
en het belangrijkste: ik ben al behoorlijk afgevallen. Dus ik kan
Slimplex van harte aanbevelen als je wat kilo’s kwijt wil.’

“Geen honger en geen behoefte aan 
die dikmakende tussendoortjes”

FROUWKE, medewerker G & W Aptroot te Groningen

JACK VOOR JACK NA

1 verpakking Slimplex 300 ml 
nu van €49.95 voor

slechts 
€39.95

G&W Gezondheidswinkel Helmond, Veestraat 42 | Etos, Markt 10, Asten | Martin's Health Shop, Langstraat 24, Geldrop | Rozemarijn & Thijm, Stationsstraat 6a, Deurne
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EVENEMENTEN
ONDERNEMERSCAFÉ 

ASTEN

Het thema van de 

avond is ‘Beestenboel’

De gasten zijn Ankie 

Wijnen, Frank 

Rooijakkers en Maartin 

van der Velden

De Pandoer, 

Vorstermansplein 24, 

Heusden

Do 24 mei 21.00 uur 

WLG FIETSTOCHT

WLG organiseert 

iedere vrijdagochtend 

een fietstocht van ± 

25 kilometer door de 

mooie omgeving van 

Gerwen. Vertrek vanaf 

D’n Heuvel om 9.30 uur. 

Bij slecht weer gaat de 

tocht niet door.

D’n Heuvel, Heuvel 11, 

Gerwen

Vr 25 mei 9.30 uur

RONDLEIDING IN 

NUNE VILLE

Elke zaterdag, van 

13.30-16.30 uur is er elk 

half uur een rondleiding. 

Max. 10 personen 

per half uur. Kosten 

rondleiding: 

€ 3,50 p.p., kinderen van 

6-16 jaar € 1,50 (pinnen 

niet mogelijk).

Berg 24, Nuenen

Za 26 mei 

13.30 - 16.30 uur

GEMERT CITY RUN

Op zaterdagavond 26 mei 

2018 wordt de Gemert 

City Run gehouden in 

het centrum van Gemert 

en de directe omgeving. 

Ridderplein, Gemert

Za 26 mei 16:00 uur - 

27 mei 00:00 uur

ASPERGES OP DE VELDEN

Van 16 t/m 30 mei vindt de vierde editie van

Asperges op de Velden plaats. Twee weken lang 

verrijst weer een stijlvol pop-up restaurant midden 

in de aspergevelden van de Raaijmakers Hoeve in 

Nuenen. www.aspergesopdevelden.nl

VRIJDAG 18 MEI

DANSEN VOOR JONG EN OUD

Kom gezellig dansen in Café van de Burgt,

Iedereen is welkom! 

Café van de Burgt, Heuvelplein 21

Beek en Donk

Vr 18 mei 20:00 - 23:00 uur

ZATERDAG 19 MEI

TIME TO STREETROCK

Een show boordevol energie, met decor en 

uiteraard Eddie, benadert Iron Maiden tot in 

perfectie. Gratis entree

OJC Fuse, Dorpsstraat 25, Bakel

Za 19 mei 20.30 uur

ZONDAG 20 MEI

NIEUWE GROTE PROCESSIE

In Ommel was er op hemelvaartsdag de 

gildenprocessie met de gilden uit Kring Peelland. 

Op de derde zondag van mei is daarna de 

traditionele Mariaprocessie.

Gemeenschapshuis De Kluis, Kluisstraat 19,

Ommel. Zo 20 mei 14.45 uur

MAANDAG 21 MEI

GEZELLIGHEIDSTOERNOOI

De Milheezer Boys organiseren een 

voetbaltoernooi tijdens 2e pinksterdag

Sportpark ’t Rooi, Milheeze

Ma 21 mei 10.00 uur

BOSSENTOCHT

Het inschrijfgeld bedraagt € 2, voor niet-

bondsleden € 3. Voor de 50 km kan om 6.30 uur 

gestart worden. De 20, 30 en 40 km starten vanaf 

7.00 uur en de 12 km vanaf 8.30 uur.

Ma 21 mei 6.30/ 7.00/ 8.30 uur

D’Auw Blokhut in De Donck, Donksedreef, 

Someren.

BOEKENMARKT

Deze markt biedt behalve tweedehands boeken 

ook nieuwe boeken. De opbrengst zal ten goede 

komen aan het project DUO-FIETS, een project 

binnen gemeente Heusden.

Vismarkt Heusden. Ma 21 mei 10:00 - 17:00 uur

41E REGIO-BANK KERSENRONDE

Om De Willem Steenbakkers-Trofee

Marktstraat 41, Mierlo. Ma 21 mei 10.00 uur

WOENSDAG 23 MEI
 

AVONDVIERDAAGSE DEURNE 2018

In een nieuw jasje met andere routes.  

€ 3,00 p.p. Centrum Deurne, Markt 1

Woensdag 23 mei t/m zaterdag 26 mei

Wo, do, vr 18:15 - 21:30. Za 12:30

ZONDAG 27 MEI

KOOPZONDAG 27 MEI

Winkelen in Helmond centrum op koopzondag

Zo 27 mei 12.00 - 17.00. Helmond centrum

DINSDAG 29 MEI

BOYZ NIGHT FOODGAME

Vanavond draait alles om eten. De meiden blijven 

buiten. Aanmelden kan via: boyznight@cendra.net 

of facebook Cendra boyznight 

Cendra tiener- en jongerencentrum, 

De Duivenakker 72A , Aarle-Rixtel

Di 29 mei 19:00 - 21:00 uur

DONDERDAG 31 MEI

WORKSHOP GLASKUNST

Onder vakkundige begeleiding van glaskunstenares 

Anjo Brohm leert u prachtige glaskralen te maken.

Galerie De Ruimte, Molenstraat 2, Geldrop

Do 31 mei 10.00 - 15.00 uur

WO 16 T/M WO 30 MEI

KERMIS IN SOMEREN-HEIDE

DEURNE CITY RUN

NIGHTRUN & LIGHTRUN

Heerlijk naar de kermis in Someren-Heide, dat wil je 
niet missen! Tromslager St-Jozef te Someren-Heide
Dagelijks vanaf 18 mei t/m 21 mei
Vr 19.00 – 00.00 uur/ Za 15.00 – 01.00 uur/ 
Zo 13.00 – 01.00 uur/ Ma 13.00 – 00.00 uur

Voor meer info: www.av-lgd.nl
Za 16 juni 18.30 uur
midden in het centrum van Deurne

De start van de NightRun is om 21 uur. Een uur 
eerder is er voor de jeugd tot dertien jaar de 
LightRun van 1 of 2 kilometer. Inschrijven via hac-
helmond.nl

SPORT

KERMIS
VR 18 T/M ZA 21 MEI

ZATERDAG 16 JUNI

VRIJDAG 18 MEI

www.helmondnu.nl
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SCHOONMAKERS 
GEZOCHT 
CENTER PARCS HET MEERDAL & LIMBURGSE PEEL 
Interesse?  We ontmoeten je graag op woensdag 23 mei tussen 09.30-11.30 
uur bij Wijkhuis de Westwijzer, Cortenbachstraat 70 in Helmond.  
 
Geen eigen vervoer om naar onze parken te komen? Dat regelen wij voor je! 
 

Kijk voor meer info op:  www.vacaturesbijcenterparcs.nl 
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Kracht van Netwerken

Voor het eerst in haar bestaan 
organiseert Netwerkclub 0492 
op 22 mei een zakelijk event 
genaamd De Kracht van Net-
werken. 

In totaal 120 ondernemers uit 
Helmond en omgeving kun-
nen vanaf 14 uur in de busines-
slounge van Helmond Sport 
deelnemen aan inspirerende 
sessies over wat er bij komt 
kijken als je bedrijf groeit, hoe 
Helmond Sport aan de weg 
timmert en door middel van 
sport de sociale en maatschap-
pelijke posities van de jeugd wil 
verbeteren en wat speeddaten 
voor je bedrijf kan betekenen.
Daarna is er de mogelijkheid 
om onder het genot van een 
drankje en een hapje verder 
met ondernemers door te pra-
ten over het zaken doen. Om 
20.00 uur gaat Andy Marcelis-
sen zijn Talk houden.

Jaarlijks tussen 1 en 
2 miljoen omzet
Netwerkclub 0492 is 2,5 jaar 
geleden opgericht. Het eerste 
jaar van hun bestaan genereer-
den ze voor elkaar twee miljoen 
euro omzet. Vorig jaar was het 
anderhalf miljoen en dit jaar 
wordt de anderhalf miljoen ook 
zeker gehaald. “We gaan be-
wust op zoek naar omzet voor 
onze leden. De resultaten hou-
den we bij in onze statistieken”, 
vertelt voorzitter Ralph de Kort.
35 ondernemers zijn op dit 
moment lid van Netwerkclub 
0492. Van iedere beroepsgroep 

kan maar één iemand lid zijn. 
Dus maar 1 advocaat, 1 hove-
nier, 1 timmerman, 1 trainer, 
ga zo maar door. Iedereen kan 
dus lid worden zolang de be-
roepsgroep nog niet aanwezig 
is. Leeftijd op geslacht doet niet 
ter zake. “Ons jongste lid was 
21 jaar, oudste al met pensioen. 
Waar ik ook trots op ben is dat 
er bij ons ook zoveel vrouwe-
lijke ondernemers zijn”, aldus 
De Kort. Op dit moment zijn ze 
bij 0492 nog op zoek naar een 
huisschilder, notaris, straten-
maker en binnenhuisarchitect.

Event
Het event De Kracht van Net-
werken vindt plaats op 22 mei 
in de businesslounge van Hel-
mond Sport van 15-21 uur. “We 
willen steeds meer nieuwe ac-
tiviteiten ontwikkelen waarbij 
ondernemers elkaar treffen. 
Voor ons als bestuur is De 
Kracht van Netwerken een 
soort try-out. Als het een suc-
ces wordt, gaan we volgend 
jaar naar de 200 tot 300 gasten.”
Wil je ook een keer aanschui-
ven, meld je dan ook via  de 
Facebook-pagina van Net-
werkclub 0492 of via de website  
www.netwerkclub0492.nl

Advertorial

Helmond

GEZOCHT:
SCHILDER
www.netwerkclub0492.nl

Boeremèrt Brouwhuis
Op 1e Pinksterdag is het weer zo-
ver, de 36e Boeremèrt in Brouw-
huis wordt dan weer gehouden. 
Oude tijden herleven in de oude 
dorpskern van Brouwhuis. Na-
tuurlijk zijn er als vanouds de 
Oude Ambachten zoals de tin-
nengieter, boekbinder, touwsla-
ger, stoelenmatter en de oude 
tractoren. Ook zijn er veel hob-
byisten aanwezig, de rest van 
de kramen wordt ingevuld door 
commerciële activiteiten. 

Langs de kerk is de oude boerde-
rij weer opgebouwd waar diver-
sen activiteiten zullen plaatsvin-
den. Voor de kinderen hebben 
we natuurlijk weer onze ver-
trouwde kinderspelen, met o.a. 
een springkussen, vliegtuigmo-
len, treintje, oud Hollandse spe-
len. De Scouting zorgt weer voor 

de kabelbaan waarvan de kinde-
ren dan weer kunnen afdalen, 
en op het kinderplein staat een 
treintje en een vliegtuigmolen. 
Natuurlijk zijn er niet allen de 
kramen maar is er ook volop 
muziek met o.a. Dweilorkest 
Navenant uit Helmond, Doe-
MarWa uit Bakel en Just4Fun uit 
Eindhoven. Ook DeDe Dance zal 
weer een aantal optredens ver-
zorgen. Voor de kinderen zijn er 
weer de oude kinderspelen, een 
springkussen, vliegtuigjes en een 
mini treintje. Dit jaar hebben we 
iets speciaals voor de kinderen, 
ze kunnen namelijk op de foto 
met CHASE en MARSHALL van 
PAW PATROL, houd even onze 
website in de gaten voor de 
juiste tijd dat ze aanwezig zullen 
zijn. Ook de Brandweer van Ba-
varia zal weer aanwezig zijn op 
de mèrt. De muziek op het Ho-
recaplein tussen de optredens 
door wordt dit jaar verzorgd 

door DJ Pietertje. Vanaf 19.00 uur 
zal de band Yellow Pants samen 
met DJ Pietertje de feestavond 
verzorgen.

De Boeremèrt wordt georgani-
seerd door de volgende 7 vereni-
gingen: S.J.C de Brouwhaasjes, 
C.V. de Brouwhazen, E.H.B.O. 
Brouwhuis, K.B.O. Brouwhuis, 
V.V. Bruheze,  Zijactief Brouw-
huis en Scouting Brouwhuis. Een 
groot gedeelte van de opbrengst 
komt weer ten goede aan deze 
7 verenigingen. Harmonie Ami-
citia doet elk jaar belangeloos 
mee door ’s morgens vroeg onze 
kramen te nummeren zodat de 
standhouders makkelijk hun 
kraam kunnen vinden.

Voor de actuele stand van za-
ken kijk je op www.boeremert 
brouwhuis.nl, en volg ons op 
Facebook: facebook.com/boere-
mertbrouwhuis s

Brouwhuis

Op zondag 20 mei is het weer tijd voor de 36e Boeremert in Brouwhuis (bron foto: Boeremert Brouwhuis)

Carat concerten in het Pinksterweekend

Aankomend Pinksterweekend 
staan er weer verschillende acts 
op het programma bij de Carat 
concerten! Hieronder het pro-
gramma van deze dagen.

Programma 20 mei 
(1e Pinksterdag) 
12.00 uur: Paperatzi Blaasband 
uit Asten is een groep enthousi-
aste jongeren die op hun eigen 
manier muziek maakt. In de 
loop van de tijd zijn deze mensen 
een hechte groep geworden die 
samen op een gezellige manier 
muziek maakt. Ze richten zich 
vooral op de popmuziek, maar 
steken die in een eigen jasje. Zo 
spelen ze altijd herkenbare mu-
ziek voor het grote publiek en is 
er voor ieder wat wils..
13.00 uur: Smartlappenkoor Ra-
wazzi uit Son en Breugel 14.00 
uur: Raw Vlis is een band uit de 
regio Helmond/Eindhoven die 
voornamelijk eigen songs speelt 
in Zuidoost Brabants dialect. De 
band is in het afgelopen jaar be-
kroond als winnaar van de Bra-
bantse Dialectpenning 2016/2017 
met de song Zatterdag Oavend. 
Speciaal voor de Stichting Zon-

derdak schreven ze de song “Al-
lennig Is Mar Allein” over het 
thema dakloos zijn.

Programma 21 mei 
(2e Pinksterdag):
12.00 uur: Mondharmonicaorkest 
De Luchthappers, voortkomend 
uit het hart van KBO Nuenen, 
telt thans 22 leden en treedt op in 
stad en regio, in verzorgings- en 
verpleeghuizen en bij afdelingen 
van ouderen- en plattelandsver-
enigingen. Ze hebben een reper-
toire opgebouwd voor jong en 
oud, dat herkenbare nummers 
bevat uit de vaderlandse popu-
laire muziekhistorie maar ook 
buitenlandse nummers zoals 
evergreens en ballades; kortom: 
luisterliedjes en meezingers.
13.00 uur: Mierlo Vocaal

Voor het complete programma 
kunt u een kijkje nemen op 
www.caratconcerten.nl s

Helmond

Hondenfeest
Op zondag 10 juni organiseert 
hondenwerkgroep Helmond-
Noord het jaarlijkse honden-
feest van 13.00 tot 16.00 uur aan 
het Muziekplantsoen.

Er zijn verschillende kraampjes 
om leuke dingen te kopen voor 
uw huisdier en om u van infor-
matie te voorzien. Zo is Dieren-
kliniek Bakel aanwezig om alle 
vragen over het welzijn van uw 
viervoeter te beantwoorden. 
Inddiva hersenwerk voor honden 
is aanwezig, Amthos dierenbe-
nodigdheden zal er weer staan en 
ook Trimsalon van kop tot staart 
is aanwezig. Aan de kinderen is 
ook gedacht want ook dit keer 
staat er weer een springkussen!

Kom gezellig een kijkje ne-
men en dan maken we er een 
gezellige middag van in Hel-
mond-Noord. Ook dit jaar 
wordt er geld ingezameld voor 
het goede doel. Dit jaar is dat   
www.zoekhonden.com 

Wilt u nog meedoen met een 
kraam die betrekking heeft tot 
onze doelgroep, 
onze honden of een snoepkraam 
voor de kinderen? meld u zich 
dan aan…..

Graag zien wij u op zondag 10 
juni 2018 , de koffie staat klaar!

U kunt ons vinden op onze face-
bookpagina hondenwerkgroep 
Helmond-Noord of mail naar 
DHbaywatch@msn.com voor 
meer informatie. s

Helmond-Noord

Aan de kinderen is dit jaar ook 
gedacht met een heus springkus-
sen! (bron foto: HWG Helmond 
Noord).
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6 dagen per week geopend!
(langs de weg van Helmond naar Deurne)

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

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

MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

SENSATIONELE DOORBRAAK IN DE COSMETICA
Eindelijk een HUIDVERJONGINGSCRÈME die echt werkt

GEHEEL NIEUW VOOR NEDERLAND
ONZE ALGASUN PHYTO ANTI-AGING

GEZICHTSCRÈME-SERUM
OP BASIS VAN PLANTAARDIGE STAMCELLEN

ANTI    AGING

Om 6 MAAL SNELLER BRUIN TE WORDEN
nog steeds onze gerenommeerde

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

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

(zie waardebon)

Waardebon
€ 7,50 korting
op de crème-serum

en
€ 2,50 korting

op alle andere ALGA-SUNproducten in de winkel.

Deze stamcellen activeren je eigen 
huidcellen om te vernieuwen.

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

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

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

Vermindert tevens pigmentvlekken.

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

KNIP NU METEEN UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK

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

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

TIWES-IMPORT
tiwesimport@zonnet.nl

Tel./Fax: 0416 - 33 50 51

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

(Ook voor de zonnebank!)

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

€ 38,70
€ 48,70

€ 3,00

€ 19,35 € 16,35

€ 10,- KORTING
op de crème-serum

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

producten in de winkel

(KORTING verkrijgbaar tegen inlevering van deze advertentie)

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

043-32 62 088 of 0416-33 50 51

GEZOCHT:
SCHILDER
www.netwerkclub0492.nl

www.deijkersmeubelen.nl 
Nijverheidsweg 2a, Helmond

06-52072755 

2E PINKSTERDAG
GEOPEND 11.00 - 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. 

KitchenAid 
cadeau*

+ extra cadeau: 
tijdelijk een 

GRATIS vaatwasser**

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

JUBILEUMACTIE

2e Pinksterdag 
alle vestigingen 

geopend

Jeugdmuziekdag
Op zondagmiddag 27 mei is er 
een groot muzikaal evenement 
voor de jeugd en belangstellen-
den in stadspark De Warande. 
Het evenement wordt geor-
ganiseerd door de Helmondse 
muziekverenigingen en Kunst-
kwartier. Op verschillende plek-
ken zullen muzikale activiteiten 
georganiseerd worden

Jeugmuziekdag
In Helmond wordt veel muziek 
gemaakt, onder meer bij vijf 
grote muziekverenigingen en bij 
Kunstkwartier. Op zondag 27 
mei werken veel jeugdleerlingen 
een hele dag richting het concert 
op het Caratpaviljoen. Hierbij is 
trompettist Eric Vloeimans te 
gast. Met hem wordt aanspre-
kende muziek uit zijn muziek-
boek ‘Horn of Plenty’ gespeeld. 
U bent van harte welkom om te 
komen luisteren. Dit evenement 
duurt van 15.30 tot 16.15 uur in 
Caratpaviljoen in De Warande 
en is gratis toegankelijk

Kindermuziektuin
De Kindermuziektuin is al een 
aantal jaren een aansprekende 
kinderattractie bij Muziek op 
de Dommel in Eindhoven. Dit 
jaar staat de Kindermuziektuin 
ook in Helmond, in stadspark 
De Warande. Een heerlijke zon-

dagmiddag vol muziek en zelf 
klanken maken, voor kinderen, 
grootouders, parkwandelaars en 
alle andere belangstellenden. 
Dit evenement duurt van 14.00 
tot 17.00 uur in stadspark De Wa-
rande en is gratis toegankelijk

Eric Vloeimans
De Nederlandse top-trompettist 
Eric Vloeimans is begiftigd met 
‘een schitterende toon die met 

de jaren veelzijdiger wordt’ (de 
Volkskrant). Op zondagmiddag 
vertelt deze musicus in een mas-
terclass alles over zijn opvatting 
van muziek maken. Een master-
class die boeit voor alle muzikan-
ten, of je nu trompet speelt of 
een heel ander instrument. Dit 
evenement vindt plaats bij Fan-
fare de Vooruitgang in de Kloos-
terstraat 5 in Stiphout van 12.30 
– 13.30 uur. Entree kost €5,00 s

Helmond

Nederlandse top-trompettist Eric Vloeimans (Foto: Jacinto Veldhoen)

Groots opgezette reünie van 
Jeugdvereniging De Vuit

In 1967 kregen een paar misdie-
naars toestemming van Pastoor 
Helden om in de kelder van de 
Heilig Hart kerk bij elkaar te ko-
men om te “chillen”. Al snel was 
er behoefte om vriendjes mee 
te nemen wat al snel uitgroeide 
naar steeds meer kinderen. Zo 
werd 1 avond uitgebreid maar 2 
avonden en later elke avond.

In 1968 werd De Vuit opgericht 
door Frank Donkers, Clements 
van Alphen en Theo van Lies-
hout. Vanaf die tijd werden ook 
meisjes toegelaten.
De naam Vuit komt voort uit 4 
wevershuisjes die met de voor-
kant naar elke windstreek ston-
den, genaamd De Vier Uitersten. 
Daaruit is de naam De Vuit ont-
staan. Als snel werd er een leden-
stop ingesteld (120 leden was het 
maximum). Na enkele jaren ver-
huisden we naar de voormalige 
Gerardusschool, 2 lokalen en een 
keukentje. Vanaf die tijd werd 
ook de zaterdagmorgen als club-
tijd gebruikt. In 1983 verhuisden 
we naar de Aloysiusschool waar 
we nog 3 jaar hebben gezeten 
voordat, door ledengebrek, De 
Vuit ophield te bestaan.
Maar er is een vervolg: op 6 ok-
tober 2018 hebben we een reünie 
georganiseerd voor alle oud-

leden en leiding. Deze wordt ge-
houden van 19.30 tot 24.00 uur in 
de Leonardus Speeltuin aan de 
Monseigneur Swinkelsstraat 24 
te Helmond. Kosten voor deze 
reünie zijn €15,00 pp, dit is incl. 
hapje en drankje (koffie/thee, 3 
consumptiebonnen).
Het lijkt ons leuk om jullie weer 
eens te ontmoeten, te weten hoe 
het met jullie gaat en de verhalen 
van vroeger onder het genot van 
een hapje en een drankje aan te 
horen. Hebben jullie zin in deze 
reünie? meld je dan aan bij Jan en 
Dory Donkers.  Dit doe je door 
vóór 1 september €15,00 over 
te maken op rekeningnummer 
NL02RABO0327194987 o.v.v. reü-
nie De Vuit en je (meisjes)naam. 
Deze betaling is automatisch je 
aanmelding.

Wij hebben er zin in en hopen 
dat jullie dat ook hebben. Tot 6 
oktober! s

Helmond
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GOODTIME 
SPARERIBS
IEDERE ZATERDAG

Reserveer snel uw tafel!
Scheepsboulevard 2 | Helmond

(0492) 87 00 55 | info@opsuyt.nl

restaurantopsuyt.nl

ONBEPERKT SPARERIBS 
ETEN VOOR MAAR 18,50P.P.

GEZOCHT
ZELFSTANDIG 
WERKEND KOK 
wegens succes Grill Factory op Suyt

Pak die kans en solliciteer!
Scheepsboulevard 2 | Helmond

cityresort.nl/vacatures

CITY RESORT 
HOTEL HELMOND 
heeft één keuken 
vóór de schermen 
en één keuken achter 
de schermen. We zijn op 
zoek naar een collega die 
zowel voor als achter de schermen wil werken. 
Achter de schermen bereid je de gerechten voor 
onze gasten van het inpandige Vitae Wellnessresort 
en voor de schermen bereid je gerechten op de 
Big Green Egg of de grill voor de gasten van Grill 
Factory op Suyt.
 
Heb je een MBO koksdiploma of heb je altijd al in 
een professionele keuken willen werken en ben 
je enthousiast? Neem dan gelijk contact op met 
Erwin Roelofs via erwin.roelofs@cityresort.nl
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factory outlet 

 Zaterdag 26 mei a.s. 
verkoop gordijn- & meubelstoffen 

uit collectie items 
van 10.00 - 15.00 uur

Locatie: Artex, Bosscheweg 79, 5735 GT  Aarle-Rixtel. 
Ingang tegenover de brandweerkazerne aan de Duivenakker. 
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EXTRA GELD 
VERDIENEN?
NEEM EEN BEZORGWIJK
IN HELMOND.

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

ELKE WEEK DONDERDAG/
VRIJDAG BEZORGEN!

BEZORGERS GEVRAAGD 
IN BROUWHUIS, RIJPELBERG 
EN ZWANENBEEMD

De Stiphoutse Vlooienmarkt
Afgelopen jaar kon de Stiphout-
se Vlooienmarkt niet doorgaan 
omdat de Dorpsstraat gereno-
veerd werd, máár dit jaar is hij 
er weer: de Stiphoutse Vlooien-
markt, in het eerste weekend 
van juni zoals gebruikelijk. Ho-
pelijk heeft iedereen de spullen 
van vorig bewaard zodat we 
dit jaar eens zoveel spullen te 
verkopen hebben en we een re-
cordopbrengst tegemoet kun-
nen zien.

De verkoop vindt als vanouds 
plaats op het parkeerterrein van 
De Greef, waar de markt op 
zondag 3 juni open zal zijn van 

10.30 tot 14.00 uur. De helft van 
de opbrengst komt dit jaar ten 
goede aan Stichting Speel je 
mee, de andere helft gaat naar de 
MOV-groep voor lopende pro-
jecten in Kenia, Ghana en Tanza-
nia en naar de TTV Stiphout voor 
verenigingsactiviteiten. 

Stichting Speel je mee
Een deel van de opbrengst gaat 
naar de Helmondse stichting 
Speel je mee. 
De Stichting Speel je mee is een 
speelgoedbank voor Helmondse 
minimagezinnen. 
Ouders van minimagezinnen 
kunnen elk kwartaal speelgoed 
en boeken komen uitzoeken.
Deze stichting werkt nauw sa-
men met o.a. stichting leergeld 

en Super sociaal in Helmond.
Ga voor meer info over de werk-
wijze van deze sympathieke 
stichting naar www.stichtings 
peeljemee.nl
 
De Stiphoutse Vlooienmarkt 
staat bekend om zijn drukte, 
gezelligheid, gratis entree en na-
tuurlijk het aanbod van de spul-
len en de prijzen.
De Vlooienmarkt die wordt geor-
ganiseerd door MOV Stiphout en 
TTV Stiphout staat elk jaar weer 
in het teken van vele vrijwilligers 
en natuurlijke de goede doelen.

We zien jullie graag op zondag 3 
juni van 10.30 uur tot 14.00 uur op 
het parkeerterrein de Greef Stip-
hout. s

Stiphout

Dit jaar is hij er weer: de Stiphoutse Vlooiemarkt op zondag 3 juni! (bron foto: Stiphoutse vlooienmarkt)

Autisme: de meerwaarde van 
een ervaringsdeskundige 

“Begrip en écht begrepen wor-
den zijn twee verschillende 
dingen. Als moeder van een 
dochter met autisme heb ik een 
lange weg met tal van hobbels 
bewandeld voordat de diagnose 
‘Asperger’ werd gesteld. Ik pro-
beerde alle ballen in de lucht te 
houden. Dat vergde enorm veel 
energie. Uit ervaring weet ik dat 
het belangrijk is dat je er als ou-
der niet alleen voorstaat. Zeker 
als je kind een beperking heeft 
is alle hulp welkom. Ik deel 
graag mijn ervaringen.”

Op woensdag 23 mei 2018 het 
vervolg van het verhaal van He-
lene Vliegenberg en haar doch-
ter Eline. 17 februari jl. hebben zij 
hun ervaringen gedeeld met 55 
belangstellenden uit Helmond 
en omgeving in de bibliotheek 
van Helmond. Eline en Helene 
hebben onder andere verteld 
hoe de Brainblocks hen hebben 
geholpen om het Autisme een 

plek te geven. Maar wat zijn de 
Brainblocks, hoe werken ze en 
wat kunnen ze betekenen voor 
mensen met Autisme en hun 
omgeving? Op 23 mei zal Martje 
Persoon, Autisme specialist bij 
het Regionaal Autisme Centrum, 
uitleg geven over de werking van 
de Brainblocks en hoe haar erva-
ringen zijn van het werken hier-
mee met haar clienten. Daar-
naast zullen Eline en Helene ver-
tellen wat de Brainblocks voor 
hun hebben betekend. Heeftt u 
de diagnose autisme of iemand 
in uw nabije omgeving? Bent u 
geïnteresseerd in de werking van 
Brainblocks en de ervaringsver-
halen? Ouders, opa’s en oma’s, 
familieleden, kennissen en ken-
nissen; iedereen is van harte wel-
kom op 23 mei om 20.00 uur in 
de bibliotheek van Helmond
Meer informatie: www.regio 
naalautismecentrum.nl. s

Helmond
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Gepelde rauwe

Garnalen
400 gram - Epic

Normaal 7,99

www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 14 december 2016 t/m dinsdag 3 januari 2017. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

www.diepvriesspecialist.nl
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 16 mei t/m dinsdag 29 mei 2018.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 spaarpunten

vanille of aardbei
Roomijsrol

1 liter - Van Gils

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004

100 gram 
Hamburger prof
30 stuks - Van Reusel

Dunne (6 mm) of dikke (9 mm) 
Frites
2,5 kilogram - Mccain

Worsten, ragout of pikant

Mini broodjes
10 stuks - Diepvriesspecialist

2,99

1,99

Nougatine of chocolade
Roomijstaart

1 liter - Van Gilst

Kipsaté, Hawaii of shaslick kip/varken
BBQ spies

3 stuks - Stargrill

Normaal 3,79

2 zakken
voor

9,99

ook voor de BBQ

13,99

10,99

ook voor de BBQ

4,89

3,49 7,99

5,99

6,99

3 schalen
voor
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(Foto: KVGphotos)

Abusievelijk is in onze krant het 

foto onderschrift weggevallen. 
Het gaat hierbij om de voorpa-
gina van Weekkrant De Loop 
van vrijdag 20 april 2018  ‘’moe-

der van het jaar 2018’’. Bij deze de 
vermelding van de bijbehorende 
fotograaf: KVGphotos. 
www.kvgphotos.nl s 

Helmond

Zorgboog veiligheidsevent

In het kader van thema veilig-
heid, organiseren wij op vier 
woonzorglocaties van de zorg-
boog een veiligheidsevent. Deze 
events zijn zowel interactief als 
informatief. De toegang hier-
voor is gratis

Zo kunt u onder andere bij de 
stand van de brandweer oefenen 
met het blussen van vlam in de 
pan. We hebben een stand inge-
richt waar u uw eigen apparatuur 
KEMA-KEUR kunt laten testen. 
En heeft u altijd al eens willen 
testen hoe schoon uw handen 
zijn nadat u ze gewassen heeft? 

Ook daarvoor hebben wij een 
stand ingericht. Daarnaast kunt 
u nog terecht voor meer infor-
matie op het gebied van veilig-
heid en spelen/opgroeien, veilige 

hulpmiddelen, woning veiligheid 
en inbraakpreventie. 

En als klap op de vuurpijl wordt 
u ook nog getrakteerd op een 
spectaculaire goochelact!

Alle events vinden plaats tussen 
14.00 uur en 16.00 uur. Op de vol-
gende data en locaties:
Zaterdag 26 mei; 
Pannehoeve Helmond, 
Zaterdag 2 juni;  
Nieuwenhof Deurne, 
Zondag 10 juni; 
Ruijschenbergh Gemert en 
Zaterdag 16 juni; 
de Regt Beek en Donk.
 
We zien u graag op een van deze 
events! s

Helmond

Iedere klant ontvangt een kleine attentie # Iedere klant ontvangt een kleine attentie # Iedere klant ontvangt een kleine attentie 

Iedere klant ontvangt een kleine attentie # Iedere klant ontvangt een kleine attentie # Iedere klant ontvangt een kleine attentie 

Wijnhuis Helmond bestaat 50 jaar!
en dat gaan we vieren met klinkende aanbiedingen

ALLE WIJNEN
ALLE 
BUITENLANDSE
BIEREN

Corona 23.50 per doos - Desperados 23.50 per doos - Cola/Fanta blik (Deens) per tray € 9,00

5+1

Jägermeister
0,7 liter nu

11.99

Licor 43
0,7 liter nu

14
.99

Hartevelt
1 liter 
Jonge

Jenever
nu

Glenfiddich
12 jaar 0,7 liter nu

22.99

9.9
9

Bacardi
Rum

0,7 liter 
nu

10
.99

William
Lawson’s

1 liter 
nu

12
.99

5+1
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Wijnhuis Helmond
Hurksestraat 9 - 5701 GX Helmond - 0492-538260 - info@wijnhuis-helmond.nl - www.wijnhuis-helmond.nl
Deze acties zijn geldig tot en met 16 juni 2018 m.u.v. lopende acties

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!

Rectificatie 
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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

Wijkmanagement Helmond ook actief in Helmond-Noord

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, Onder-
wijs, ZLTO (buitengebied), 
Sport, Cultuur toegevoegd. En 
is de naam gewijzigd op 1 jan. 
2018 naar FOH Wijkmanage-
ment Helmond. Hierdoor vin-
den 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, detailhandel, zorg, 
cultuur, onderwijs, sport en 
agrarisch/buitengebied. Het 
Wijkmanagement is van en voor 

bovengenoemde aandachts-
gebieden/trekkingsgerechtig-
den in Helmond. Dat betekent 
onder meer dat het geld dat via 
de belastingkas door alle bezit-
ters/beheerders van niet-won-
ingen wordt opgebracht, ook 
weer ten goede komt van die 
trekkingsgerechtigden. Maar dit 
moet wel in georganiseerd ver-
band gebeuren. Een fl ink deel 
van de wijken is al georgani-
seerd in winkeliersverenigin-
gen of een onderwijs stichting 
etc. De trekkingsgerechtigden 
krijgen het geld dat is opge-
bracht in hun werkgebied niet 
contant in handen. Dat zou im-
mers 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.

Helmond Noord bestaat uit de 
volgende wijken: Haverveld, 
Bloem- en Paardenvelden, 

de Eeuwsels, Kasteel Noord, 
Planetenwijk en de Vogelbuurt.

Dit gedeelte van Helmond ligt 
tussen de oude- en de nieuwe 
Zuid-Willemsvaart. Vanouds 
waren de Eeuwsels en omgeving 
een moerassig beemdengebied 
langs de Oude Aa en Bakelse 
Aa. Daarvan is nu alleen nog 
het natuur- en wandelgebied 
De Bundertjes overgebleven. De 
oude Aa heeft zwaar geleden van 
demping en omlegging, maar 
bij de Bundertjes vinden we 
nog altijd de oude, slingerende 
beekloop terug. Noordelijk van 
de wijk is zo goed en kwaad als 
het ging een oude loop van de 
Aa weer uitgegraven en heet nu 
de Gulden Aa. De omgeving van 
het kapelletje van Binderen is 
zeer schilderachtig dankzij een 
intacte en met beukenhagen 
omzoomde grachtenpartij en de 
monumentale Binderse poort. 
verhaal gaat dat rond 1244 de 
keizerin Maria in het moeras 
heeft vastgezeten en later op 
deze plaats een abdij heeft laten 
bouwen. Hiervan zijn de gracht-
en en de schaapskooi nog over. 
De schaapskooi is tegenwoordig 
een kapelletje geworden. Ten 
zuiden van het Kapelletje ligt 
het Jan Vissermuseum, bekend 
om een grote collectie oude 
landbouwwerktuigen. In de-
zelfde omgeving ligt zwembad 
de Wissen. In Helmond Noord 
zijn al diverse projecten mede 
gerealiseerd met fi nanciering 

vanuit het fonds. Te denken aan: 
Hanging Baskets, Kerstversier-
ing, Ready to Rock, St. Nicolaas 
intocht. Veel projecten gericht 
op Leefbaarheid in de wijk.

WINKELCENTRUM DE BUS, 
EEN ZEER COMPLEET AANBOD!

Overdekt winkelen en gratis 
parkeren in Helmond-Noor.
Al ruim 40 jaar, sinds 1974 is 
Winkelcentrum de Bus het klop-
pend hart van Helmond-Noord 
en een begrip in heel Helmond. 
Door de jaren heen zijn er ver-
schillende uitbreidingen en ren-
ovaties geweest, voor het laatst 
in 2014 waardoor het nu een 
gezellig eigentijds overdekt win-

kelcentrum is met een compleet 
aanbod voor de dagelijkse bood-
schappen. Verse artikelen kunt 
u vinden bij de speciaalzaken: 
zo hebben ze een ambachteli-
jke bakker, slager, kaaswinkel, 
groenteboer en een vlaaien-
winkel. Aan de voorkant van 
Winkelcentrum de Bus vindt 
men een gezellig terras bij de 
horeca en visspeciaalzaak. Er 
zijn ook 2 grote supermarkten 
gevestigd en landelijke ketens 
zoals Kruidvat, Zeeman en 
Primera zijn ook vertegenwoor-
digd. Zes keer per jaar worden 
er acties of activiteiten geor-
ganiseerd met als hoogtepunt 
de Warme Winter Weken actie 
waarbij klanten jaarlijks in de-
cember mooie prijzen kunnen 
winnen. Op de website en op 
de facebook pagina worden alle 
acties gecommuniceerd. Er is 
GRATIS WIFI in Winkelcentrum 
de Bus? En niet te vergeten een 
royaal parkeerterrein waar men 
GRATIS kan parkeren! Boven-
dien winkelt men altijd droog, 
zelfs als het buiten regent. Ze 
verwelkomen u graag in het 
complete, eigentijdse, overdek-
te winkelcentrum.

Het 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

Helmond-Noord

* Te besteden in Winkelcentrum de Bus bij de deelnemende winkeliers.

Bij Winkelcentrum de Bus van 14 mei t/m 9 juni 2018

Vrolijke Voorjaars Weken

Vraag in de deelnemende winkels hoe u wekelijks 
kans maakt op één van deze prachtige prijzen!

Prijsuitreikingen zijn op: zaterdag 19 & 26 mei  
en op 2 & 9 juni.

Maak 4 weken lang elke week kans  
op een waardecheque van 25, 50 of  
100 euro!*

Deelnemende winkels:  Visspecialiteiten Remco Jacobs  |  Restaria De Bus  |  Repairlab  |  Get Dressed  |  Romonesco Slager-traiteur  |  KarakterKapper  |  Primera De Luifel  |  PLUS Marlo en Angela van de Wildenberg 

Hans Deelen Groente & Fruit  |  Duijmelinck Kaas en Delicatessen  |  Feestshop De Ballon  |  Bloemisterij Kees Quekel Supervlaai  |  Chinees Restaurant Happy Valley  |  Bakkerij der Kinderen  |  Onje Clonje

SPAARen Win!

EURO

WA A R D E C H E Q U E  T. W. V.

50
EURO

WA A R D E C H E Q U E  T. W. V.

100
EURO

WA A R D E C H E Q U E  T. W. V.

25
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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

Helmond-Oost

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-

Helmond

Bridgeclub ’t Houtse Slem orga-
niseert elke vrijdagmiddag een 
bridgedrive in De Geseldonk. 

Ook niet-leden zijn van harte 
welkom en kunnen tegen een 
kleine vergoeding meespelen.  
Er zijn kleine prijzen te winnen. 
Aanmelden als paar op 13.00 uur 
aan de zaal. Meer weten: 
www.houtseslem.nl

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

In de Lambertuskerk  in Hel-
mond is deze zomer  een foto 
expositie te zien door leerlingen 
van de Lucas opleiding in Boxtel 
die in 2017 in de kerk het hoog-
altaar en beelden hebben geres-
taureerd. 

De kerk is open tussen 1 mei en 
30 september op  woensdag  van 
14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag 
van 12.00 tot 16.00 uur. Op koop-
zondagen van 14.00 tot  16.00 uur.

Centrum

Centrum

Op zondag 20 mei komt de dich-
terskring Helmond weer bij el-
kaar  in restaurant  de Waard op 

Muziek en dans avond op vrij-
dag 25 mei van 20:00 tot 23:30 
uur. Met als thema; De muziek 
uit het Heden & verleden in wijk-
centrum ”de Brem” Rijpelplein 1. 
Met DJ Frits die voor de muziek 
zorgt en waar u ook verzoekjes 
aan kunt vragen. 

Toegang  is € 3,00 p.p. vanaf 18 
jaar en ouder. Voor de consump-
tie kunt u munten kopen voor 
€1,50 per stuk  mocht nu na af-
loop nog munten overhebben 
dan zijn deze weer in te wisselen. 
Organisatie is in handen van ; 
S.R.O. en de LEV groep

Rijpelberg

Huidkanker is de meest voorko-
mende kankersoort. Jaarlijks krij-
gen ruim 55.000 mensen ermee 
te maken. Daarom verzorgen El-
len Liberton, dermatoloog in het 
Elkerliek ziekenhuis Helmond  en 
Heleen van Lierop, medisch kan-
ker beauty professional bij BijLee-
nen/ANOC woensdag 23 mei een 
gratis informatieavond over Huid-
kanker bij De Cirkel, het regionaal 
inloophuis voor kanker. 
De avond begint om 19.30 uur en 
het adres is Evertsenstraat 19 in 
Helmond.

Vrijdag 1 juni is er een kien avond 
in wijkhuis De Lier aan van Kins-
bergenstraat 1 in Helmond. Aan-
vang 19.30 uur, toegang vanaf 16 
jaar. Er zijn diverse prijzen waar-
onder koffieronde en tassen met 
levensmiddelen en op het  extra 
kaartje een super prijs. De zaal is 
geopend vanaf 19.00 uur.

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op zaterdag 26 mei 
van 11.00 tot 15.00 uur. Locatie: 
oude basisschool De Torelaar op 
de Groningenhof 4, Helmond. 
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg 

Rijpelberg

Op 21 mei stellen liefhebbers van 
cactussen en vetplanten hun 
kassen open voor publiek. Veel 
cactussen bloeien op dit mo-
ment hetgeen een bezoek aan 
de kassen zeer de moeite waard 
maakt. Uiteraard kunt U ook 
terecht voor advies over de ver-
zorging zoals beste plek in huis, 
verpotten, ziektes  en water ge-
ven.  U bent welkom van 10.00 tot 
16.00 uur bij Dhr Verbeek, Hertel-
aan 3, 5704DM Helmond. 

Brouwhuis

Brouwhuis

Op de Pelita inloopmiddagen, 
masoek sadja’s, delen mensen 
hun gemeenschappelijke erva-
ringen en cultuur, met gezellig-
heid, muziek, dans en Indisch 
eten. Het programma is zowel 
recreatief  als informatief. De vol-
gende bijeenkomst is op vrijdag 
25 mei 2018 van 13.00 uur tot 17.00 
uur in de Kantine VEKA Sport-
centrum aan de Deltaweg 201. 
Entree: € 3,00 per persoon 
Info: Kees Schepel, 06 13521570

opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen ook op afspraak, info: 
info@draaiorgelshelmond.nl
Op zondagen ook regelmatig con-
certen. U bent welkom in de To-
renstraat 36a. 5701 SH Helmond.

de Markt tussen 14 -16 uur. Ieder-
een is welkom en mag voorlezen 
wat zelf  geschreven is of iets wat 
men gewoon mooi vindt. De toe-
gang is gratis.

Op Zondag 20 mei 1e Pinksterdag 
van 10.30 tot 15.30 uur Garagever-
koop – Kofferbakverkoop Buurt-
kamer Houtsdonk Organiseert 
op zondag 20 mei - 1e Pinkster-
dag samen met de wijk Houts-
donk een Garage/Kofferbakver-
koop.   Bewoners uit de wijk kun-
nen gratis meedoen. Deelnemers 
kunnen hun spullen op de stoep 
of op het grasveld achter de flats 
verkopen. De Buurtkamer zal 
met de buurttent op het grasveld 
staan. WAAR:  In de Wijk Houts-
donk vanaf de flats Frans van 
Bommelstraat / Wethouder van 
Deutekomplein

Meer informatie over cactussen 
vindt U op www.succulenta.nl.

www.helmondnu.nl

door jan van rest

Petekind zoekt 
het geluk

Zoals ik ooit gemeld heb, ben ik (82) de 
oudste van 13 kinderen. We zijn er nog 
allemaal en vormen een hechte club. 
Nu wil het geval dat destijds één van de 
13 aan mij en mijn oudste zus is toege-
wezen als petekind. Vader en moeder 
hadden dat zo beslist en dus gebeurde 
dat ook. Voor niet-ingewijden: in de 
RK-kerk is/was het gebruikelijk een 
pasgeborene te voorzien van een peet-
oom en dito tante, die een oogje op 
de ontwikkeling van het kind moeten 
houden. Het kind in kwestie was een 
jongen en is de 10e in de rij en is nu dik 
in de 60. Nog altijd bestaat er een soort 
speciale band tussen ons.

Een dezer dagen verraste hij zijn ‘peet-
oom/petebroer’ met het heuglijke be-
richt dat hij en zijn vrouw voornemens 
zijn om in 2019 naar Santiago de Com-
postela te fietsen. Omdat wij zelf dat in 
2001 hadden gedaan, sprak hun voor-
nemen ons bijzonder aan; wij hadden 
van die tocht genoten en hebben er het 

nog dikwijls over, ook in De Loop.
Dus u begrijpt dat wij ons nauw betrok-
ken voelen bij de voorbereidingen die 
mijn broer en zijn vrouw aan het tref-
fen zijn.
Er is niet één route, ik weet ook niet 
welke route mijn broer zal kiezen; er lei-
den verschillende wegen naar Santiago. 
Wij gingen destijds via Maastricht naar 
het Zuiden, beginnend aan de oostkant 
van Frankrijk en dan naar het Zuidwes-
ten, om daar de Pyreneeën over te gaan. 
Wij vertrokken van huis, maar je kunt 
ook in Frankrijk beginnen, of in Spanje, 
bijv. in Sevilla. Vanuit Helmond fietsten 
wij zo’n 2700 km. 
Ongetwijfeld kent u ook mensen die 
zich te voet of op de fiets op pad ge-
waagd hebben; jaarlijks trekken dui-
zenden, dus ook Helmonders, naar 
Santiago.
De pelgrimage naar Santiago leeft aan 
alle kanten. Wij zijn benieuwd!

Jan van Rest

Wij zijn op zoek naar een:

INSTALLATIEMONTEUR   

Waarom kiezen klanten voor R&R Systems als 
het om duurzame oplossingen gaat...  •  R&R ontwerpt voor u de meest 

•  R&R berekend realistische

  effi ciënte en duurzame oplossingen  terugverdientijden op uw   

  

 duurzame investering

• Hoogwaardige technische 

• Wij bieden u de beste 

 kennis van duurzame  
 

persoonlijke begeleding
 

 ontwerpen in eigen huis  

• De productie van de

• R&R beschikt al meer dan15 jaar over  duurzame oplossingen vindt

 een eigen service- en installatieafdeling  plaats in onze fabriek

• R&R beschikt al meer dan15 jaar over  duurzame oplossingen vindt

 een eigen service- en installatieafdeling  plaats in onze fabriek

R&R Systems BV  |  Vliet 17, 5422 VV  Gemert  |  Tel. 0492-322437  |  Fax 0492-324308
Web www.energieverdieners.nl  |  Mail info@energieverdieners.nl

www.energieverdieners.nl

R&R Systems is producent en leverancier van 
duurzame energiesystemen waardoor overheid, 
bedrijven en particulieren veel energie besparen 
en een waardevolle bijdrage leveren aan het 
behoud van het milieu.
Wij bedenken en integreren duurzame maatwerk-
oplossingen met energieconcepten die door 
ons zelf zijn ontwikkeld. Deze zijn gebaseerd op 
warmteterugwinning, geothermie (aardwarmte), 
zonne-energie en warmte en koude opslag. 

Profi el:
Binnen deze functie ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden op 
het gebied van energiezuinig koelen en verwarmen met warmtepompinstallaties in combinatie met 
warmteterugwinning, bodemenergie en PV-systemen. 
Wij maken energiesystemen in woningen, industrie, utiliteit en agrarische bedrijven.
Je werkt in een team en na verloop van tijd kun je zelfstandig als hoofdmonteur energiesystemen 
installeren. Samen met de projectleider zorg je dan voor een goede uitvoering van het project. 

Taken:
- Installeren van warmtepompsystemen;
- Installeren van besturingen voor energiesystemen;
- Inzetbaar bij onderhoud en storingsdiensten.

Wij vragen:
- Jij hebt een opleiding in de installatietechniek / werktuigbouw;
- Jij hebt bij voorkeur ruime ervaring in de installatietechniek;
- Jij bent in bezit van rijbewijs B;
- Jij hebt geen van 8 tot 5 mentaliteit;
- Jij bent resultaatgericht, contactueel vaardig en fl exibel;
- Jij hebt een enthousiaste en positieve instelling.

Wij bieden:
- Salaris ruim boven cao;
- Dynamische werkomgeving en goed toekomstperspectief;
- Prettige werksfeer en fi jne collega’s;
- Mogelijkheden voor verdere ontwikkeling.

Heb je interesse of wil je meer informatie reageer dan snel en stuur je sollicitatie 
inclusief CV per mail of post naar:

R&R Systems B.V.  T.a.v. Jan van Houtum Vliet 17, 5422 VV Gemert
Tel. 0492-322437 jvanhoutum@energieverdieners.nl www.energieverdieners.nl
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Design editions

Gem. gecombineerd brandstofverbruik: 3,8 – 6,1 l/100km, 26,3 – 16,4 km/l. CO2-uitstoot: 88 – 140 g/km. Private lease-aanbod via Kia Autolease. De getoonde prijs betreft een vanaftarief gebaseerd op een looptijd van 48 maanden in combinatie met 10.000 km per jaar en ten minste 6 schadevrije 
jaren. Het product bevat alle componenten zoals voorgeschreven door Stichting Keurmerk Private Lease. Deze actie is alleen geldig op voorraadmodellen, zolang de voorraad strekt en is geldig t/m 31-05-2018. Informeer naar de complete actievoorwaarden bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. 
Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Kies jouw Kia Design Edition en ga stijlvol op weg
Kies voor klasse! De Kia Design Editions zijn verkrijgbaar in de modellen Picanto, Rio, Stonic, cee’d Sportswagon, Niro en 
Sportage. Allemaal eigentijdse designs waarmee jij de show kunt stelen op de weg. De Design Editions zijn onder andere 
voorzien van lichtmetalen velgen en full map navigatie. En dat met een passend voordeel … Ga jij stijlvol de weg op? 

2e Pinksterdag geopend!

Van 11:00 - 17:00 uur

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

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

Kia Niro 
Private lease vanaf:

€ 399,- p.m.
Kia Stonic 
Private lease vanaf:

€ 369,- p.m.
Kia Rio 
Private lease vanaf:

€ 299,- p.m.

40 Jaar Jeugdkamp RKSV Mierlo-Hout 

De afgelopen week van Hemel-
vaartsdag tot zondagmiddag 
13 mei zijn er zo’n 100 kinderen 
in de leeftijd van 8 tot en met 
12 jaar op het jeugdkamp van 
RKSV Mierlo-Hout geweest. 

Voor de veertigste keer werd 
dit kamp georganiseerd en het 
is jaarlijks een groot succes. De 
organisatie levert ieder jaar op-

nieuw een prestatie van formaat 
waarop de  vereniging erg trots 
is. Ga er maar aan staan om on-
geveer 100 kinderen 4 dagen lang 
te vermaken en in het gareel te 
houden. 
Toch lukt dat de organisatie ie-
der jaar opnieuw en ook dit jaar 
was het weer een groot feest tij-
dens het jeugdkamp in Eersel bij 
accommodatie W-tjewel. Naast 
3 dagen activiteiten voor de jeug-
dige voetballertjes  is werkelijk 
alles tot in de puntjes geregeld. 

Dit jaar was het een speciale edi-
tie want het was de 40e keer dat 
het kamp georganiseerd werd. 
Door het Hoofdbestuur was dit 
ook onderkend en daarom had 
men dit jaar een extra donatie 
geschonken die op de zaterdag 
van het kamp erg goed werd be-
steed. 

De organisatie kan vanaf nu al 
hun energie  gaan steken in de 
41e aflevering volgend jaar met 
Hemelvaart. s

Mierlo-Hout
Mierlo-Hout

(Bron foto: Aangeleverd door RKSV Mierlo-Hout.)

HT’35 PinksterCup

Op maandag 21 mei vindt de 
eerste editie van de HT’35 Pink-
sterCup plaats, een teamwed-
strijd voor zowel onder- als 
bovenbouwturnsters van turn-
vereniging HT’35. Regionaal 
worden er ook teamwedstrijden 
georganiseerd, waarbij HT’35 
vaak succesvol is gebleken. Hier 
wordt per niveau geturnd en 
vindt er per niveau een prijsuit-
reiking plaats.

De KNGU hanteert in de onder-
bouw vier leeftijdscategorieën, 
op maar liefst zeven verschillen-
de niveaus. HT’35 is nagenoeg in 
alle niveaus ingeschreven. Bij de 
PinksterCup mogen ook enkele 
meisjes meedoen die afgelopen 
seizoen nog te jong waren voor 
KNGU wedstrijden.

Bij de HT PinksterCup wordt er 
een andere opzet gebruikt, alle 
niveaus worden door elkaar ge-
plaatst in teams van vier/vijf 
turnsters. 
Deze teams zijn dusdanig sa-
mengesteld dat er geen zelfde 
niveau/leeftijd bij elkaar zit. Dit 
zelfde geldt voor de bovenbouw, 
waar acht verschillende ni-
veaus (supplementen) mogelijk 
zijn. Het beloven dus leuke en 
spannende turnwedstrijden te  
worden.

Er wordt ’s morgens gestart om 
10:00 uur, waarbij er aangesloten 
tot ongeveer 17:00 uur geturnd 
zal worden.

Toegang is gratis  (Turncen-
trum Helmond, Rakthof 14), het 
programma is ook te vinden op 
www.ht35.nl s
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Uw wensen centraal.
Ook met een verzekering bij o.a
Dela, Monuta, Yarden.

Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk

0492 - 780 660 (24u)   |   www.uvdk.nl

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Pastoor Elsenstraat 28, Helmond 
0492-538204 www.wimmulkens.nl

Polaris jeugd naar finales
Zaterdag 26 mei staan van Volleybal Club 
Polaris weer vier jeugdteams te popelen 
om op de regiokampioenschappen een 
goed resultaat te behalen. Ditmaal eens 
dicht bij huis; alle wedstrijden worden in 
het Indoorsportcentrum te Eindhoven 
gespeeld.

Het meisjes B 1 team treft om 15.00 uur 
Next Volley uit Dordrecht en in dit duel 
gaat het om het kampioenschap van de 
regio Zuid Nederland. De winnaar plaatst 
zich voor de Nederlandse Gesloten Jeugd 
Kampioenschappen (NGJK), die de week 
erop weer in Eindhoven zijn. Dan strijden 
in totaal 64 jeugdteams in alle categorieën 
om de acht nationale titels. 
Voor de basisschool jeugd die het Cool 
Moves Volleybal (CMV) beoefent, staan er 
soortgelijke wedstrijden op het program-
ma. De 12 - jarige Rayonkampioenen bij 
het Nivo 6 spelen een vierkamp en de win-
naar van deze poule plaatst zich eveneens 
voor de NGJK. Polaris N6 1 speelt om 10.00 
uur tegen BIVOC uit Biest Houtakker en 

vervolgens om 11.30 uur tegen NUVOC uit 
Veldhoven en om 12.30 uur tegen WIK uit 
Groot Ammers, de rayon kampioen van 
Rotterdam. Bij het CMV Nivo 4 is Polaris 
met twee verschillende teams rayon kam-
pioen geworden. Polaris N4 1 speelt om 
10.00 uur tegen FUSION uit Rotterdam; 
om 11.30 uur tegen OVOCO uit OSS en om 
12.30 uur tegen VC ATHOS uit Sevenum. 
Polaris N4 2 treft om 10.00 uur ODI MId-
delbeers, om 11.00 uur Peelpush uit Meijel 
en om 12.00 uur GAVOC uit Oud Gastel. s

Mierlo-Hout
Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Het Polaris N4 CMV team (Bron foto’s; VC Polaris)

Juni editie van Minor 

Op 1 juni a.s. is het weer tijd voor een 
nieuwe editie van Minor in Wijkhuis De 
Geseldonk. Het feest begint om 19.30 uur 
en duurt tot 00.00 uur. De deuren sluiten 
om 20.30 uur, zorg dus dat je op tijd bent.

Ook bij deze 20e editie van Minor, wat 
speciaal voor jongeren van 13 tot en met 
17 jaar georganiseerd wordt, is er weer een 
vette line-up met verschillende DJ’s opge-
steld. Tom Bounze zal deze keer het spits 
afbijten, gevolgd door DJ Nivex, die je al 
eerder bij Minor hebt kunnen zien. Ook 
DJ Mastreat, die al verschillende keren 
heeft gedraaid bij Minor, zal weer op het 
podium te vinden zijn. Verder zal niemand 
minder dan Craniax, die o.a. bij Paaspop 
heeft gedraaid, bij Minor te zien zijn! Feest 
DJ Appeltje zal de avond afsluiten met de 
leukste feestmuziek. Kortom, dit wil je ab-
soluut niet missen!

Bij Minor is de garderobe gratis, en con-
sumpties kosten slechts 1 euro.
Tickets zijn voor 3 euro verkrijgbaar bij 

Jumbo Mierlo-Hout, Primera Brandevoort, 
Primera Winkelcentrum De Bus en online 
via ticketview.nl/shop/minor. Wacht niet 
te lang met kopen, want op=op!

Heb jij een kaartje en wil je als VIP naar 
Minor komen? Kijk dan snel op onze so-
cial media waar op dit moment een win-
actie aan de gang is. Doe mee en wie weet 
word jij de winnaar van deze mooie actie!  

Voor meer informatie over Minor kijk op 
onze Facebookpagina (facebook.com/ 
minorfeest), of op de website (jongeren 
mierlohout.nl). s

www.helmondnu.nl

Een gezellige middag voor slechts 5,00 euro 

Op donderdag 21 juni 2018 organiseert 
het Gilde Sint Antonius Abt in het kader 
van de Kringgildedagen 2018, een super 
gezellige middag voor alle senioren uit de 
regio. Bent u enkele jaartjes jonger? geen 
enkel probleem, kom gerust. Wel leggen 
we deze middag de nadruk op Neder-
landstalig amusement en humor.

Bij binnenkomst wordt u verwelkomd met 
een gratis kopje koffie/thee en een plak 
heerlijke cake. Terwijl u geniet van een 
gezellige middag serveren wij u een gratis 
drankje en bittergarnituur.

Na het optreden van: Johnny Sleegers, Je-
roen van Lierop, Tina Trucker, Duonl en 
Rob Scheepers (kletser) speelt u gratis mee 
met de loterij. De feesttent gaat open om 
12.00 uur tot 16.00 uur.  Consumptieprijs al-
leen voor deze middag 1.50 euro
Tickets zijn te koop bij helmondticket.nl, 
of bij ’t Pijpke en Adelaars s
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Waar heb ik dit toch allemaal aan te danken?
Terwijl de klanken van het ca-
rillon van de Lambertuskerk 
over het Helmondse centrum 
neerdaalden, werd er op de ki-
osk op de Markt al vroeg in de 
ochtend hard gewerkt voor de 
verkiezing “Moeder van het jaar 
2018”. Op het podium werden de 
mooie bossen bloemen en rode 
rozen klaargezet voor de geno-
mineerden van de “Moeder van 
het jaar 2018” verkiezing.  

De jury had er een harde dob-
ber aan; een keuze maken uit de 
voorgedragen moeders, doch-
ters, schoonmoeders en oma’s. 
De emotionele, liefdevolle, hu-
moristische en hartverwarmen-
de verhalen maakten het voor de 
jury erg moeilijk om de “Moeder 
van het jaar 2018” te kiezen. Uit-
eindelijk zijn er tien moeders ge-
nomineerd en, de aanwezige ge-
nomineerden, zijn in het zonne-
tje gezet op de kiosk op de Markt 
en kregen allemaal een goed 
gevulde goodiebag en grote bos 
bloemen mee naar huis. 

Tijdens de persoonlijke verhalen 
van de familie van de genomi-
neerde moeders liepen de span-
ningen hoog op en vloeiden de 
tranen rijkelijk van blijdschap en 
emotie. 
Eigenlijk verdienden al deze 
moeders deze titel, maar er kan 
er maar één de winnaar zijn…. De 
titel werd dit jaar uitgereikt aan 
Mien van den Broek. Mien van 
den Broek is 83 jaar. Op 43 jarige 

leeftijd was ze al weduwe en de 
zorg voor haar kinderen heeft zij 
liefdevol alleen voortgezet. Mien 
heeft zich meer dan 50 jaar in-
gezet als vrijwilligster voor de 
kinderen van de speeltuin Leo-
nardus. Daar was ze leidster van 
de hobbyclub en de wandelclub. 
Ook heeft Mien zich jarenlang 

ingezet met het organiseren van 
busreisjes, zomerkampen en nog 
veel meer activiteiten.

De verraste Mien werd uitge-
nodigd om met haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen  
een rondrit te maken door het 
centrum, waar ruim 40 onder-

nemers prachtige cadeaus per-
soonlijk aan Mien overhandig-
den. Onder de muzikale begelei-
ding van Papa Dré en een heerlijk 
zonnetje werden er rode rozen 
uitgedeeld aan de moeders in 
het centrum en werd het onver-
wachts een feestelijke dag voor 
Mien. “Waar heb ik het toch al-

lemaal aan te danken?” aldus de 
enigszins aangeslagen Mien.

Deze actie werd mede mogelijk 
gemaakt door ondernemers in 
Helmond centrum, vrijwilligers 
Helmond Marketing en Hel-
mond Marketing Centrumma-
nagement. s

Helmond

De aanwezige genomineerden zijn in het zonnetje gezet op de kiosk op de Markt en kregen allemaal een goed gevulde goodiebag en grote bos 
bloemen mee naar huis.  (Bron foto: KVGPhotos )

Vroeger werden bijna alle gras-
sen bestempeld als onkruid!  Te-
genwoordig staan in elke trendy 
tuin wel een paar pollen gras. 
Ken je het verschil tussen gras-
sen en schijngrassen? Nee? Ton 
Hermans van IVN-Veghel  geeft 
in een reeks van 4 bijeenkom-
sten uitleg hierover. Hij zal jou 
als plantenliefhebber helpen bij 
het leren kennen en onderschei-
den van grasfamilies. 

We starten deze korte cursus 
op donderdag 24 mei om 20.00 
uur in IVN-Trefpunt de Koekoek 
in Speeltuin Helmond West 

(Arbergstraat 85, 5707 TK Hel-
mond). Deze avond gaat over 
Schijngrassen.

Na de theorie van donderdag-
avond gaan we op Zaterdagoch-
tend  26 mei (van 9.00 tot 12.00 
uur) de natuur in om deze schijn-
grassen te herkennen. 
Vervolgens is er op donderdag 
14 juni van 20.00 tot 22.00 uur 
weer een theorieavond: Ditmaal 
over Grassen.  Op zaterdag 16 
juni  (van 9.00 tot 12.00 uur) is er 
weer een excursie. Ditmaal gaan 
we speuren naar Grassen. De ex-
cursies zijn in de buurt van Hel-
mond.

Grassen zijn overal: in het gazon, 

in een park, in de wei, in hooi-
landen, in de berm, in ruigtes, 
op het voetbalveld. Ga je naar 
‘buiten’ om van de natuur te ge-
nieten, dan kom je ongetwijfeld 
grassen tegen. Grassen behoren 
tot de onbekendste en toch door 
alle mensen gekende planten-
soorten, maar vaak lopen we er 
achteloos aan voorbij.

Ben je geïnteresseerd?
Aanmelden kan tot 17 mei bij 
Setty Vos; tel. 0492-545649 of 
setty_vos@hotmail.com
Minimum aantal deelnemers 10, 
maximum 20

Kijk voor meer info op de site 
www.ivn.nl/helmond s

Een trend: Grassen zijn in! 
Helmond

Met de cursus van het IVN leer je het verschil tussen de verschillende soorten grassen (bron foto; IVN)

Jeanne van Rest uit Mierlo-
Hout stuurde zoals elke week 
de oplossing in van de Sudoku 
puzzel en was verrast dat zij 
gewonnen had.

Chris  Thielen (Adcommuni-
catie) overhandigde de Hol-

land Casino dinercheque t.w.v. 
€ 100,00 en een leuke Goodie-
bag aan Jeanne.
Iedere 14 dagen plaatst Week-
krant De Loop Helmond een 
Sudoku. Lost u deze op? Dan 
maakt u ook kans op een di-
nercheque en een exclusieve
Goodiebag van Holland Ca-
sino Eindhoven.

 

Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop Helmond

Helmond
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darterS
opGeLet !!!

• Wil je met een team competitie darten bĳ de pdB?

• Kom dan darten bĳ het gezelligste bruin café van Brabant:
café de Sport in Stiphout

• Wĳ betalen de contributie voor je team

Voor meer info kun je contact opnemen met
ingrid Verbakel - 06-41696903

Café de Sport, Dorpsstraat 62
Helmond - Stiphout

DARTEN ZOMERCOMPETITIE!
BĲ CAFÉ DE SPORT

• Start op vrĳdag 25 mei, elke vrĳdag t/m 31 augustus 2018

• 15 vrĳdagavonden waarvan je er 9 meegedaan moet
hebben voor de finale-avond

• inschrĳfgeld €2,-, dit wordt tevens prĳzengeld,
inschrĳven kan tot 20.15 uur

• de winnaar ontvangt van Café de Sport: Blade 5 bord,
Surroundring, set pĳlen, schrĳfbord en wisseltrofee

Voor meer info: tel. 06-41696903
Ingrid Verbakel

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. H.Lambertus (Kerk-
straat/Centrum) zo. 11.00; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) zo. 
9.30; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00. 
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 parochie-
kantoor: Tolpost 1, 5701 HE  Helmond. (ingang onder de kerktoren 
Jozefkerk)  Tel. 522109 (maandag  tot en met donderdag 
9.30-12.30u.) Pastorie: Bakelsedijk 1,  5701 HA  Helmond.

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

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Zaterdag 19 mei:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Jan en Lien Verrijt-van Mierlo en hun zoon Johan; Gerda Martens-
Welten en Martien Martens

Zondag 20 mei 1e Pinksterdag;
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis van Pinksteren m.m.v. 
het kerkkoor;
Voor de zieken;

Maandag 21 mei 2e Pinksterdag;
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het seniorenkoor:
Voor de levende en overleden leden van handboogvereniging Houts 
Welvaren; uit dankbaarheid b.g.v. een 50-jarig huwelijk en voor 
overleden familie Snijders-Bennenbroek;

Donderdag 24 mei:
19.00 uur Alphonsuskapel; Frans en Marie Roefs-Vervoort; Mart en 
zoon Cor Fransen; Antoon van Rooy;

Vrijdag 25 mei;
14.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout 
Huwelijk John Bakels en Loes van Rijsingen.

Zaterdag 26 mei:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Jan van de Ven v.w. trouwdag; overleden ouders van Stiphout-Lan-
gewouters.

www.damiaanhelmond.nl

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

Zondag 20 mei 1e Pinksterdag
10.30 uur Gregoriaans koor
Hans Graat, Femke van Stiphout, Tom Swinkels, Ria van den Reek-
van den Hurk, Nelly Cranenbroek-Meulendijks, Piet Fransen en An-
neke Fransen-van Oijen, Frits Verstappen, Mia Plouvier-Jansen, Elly 
van Hoek -van der Velden, Jac Panhuizen, Riet Pasnagel-de Kok, Sen 
de Roij, Jo van Duren-van Mook, Rieky Meulendijks-van de Veer-
donk, San Boekhorst-Drouen, Carel van der Zanden, Theo Benders, 
Bertha Gruijters van Gameren, Anneke van Oorschot-Reloe, Gerrit 
Rijkers, Marianne Colen-Beekmans, Maria van den Hurk-Reloe.

Maandag 21 mei 2e Pinksterdag
10.30 uur 

Zondag 27 mei 
10.30 uur Femmes
Piet van Neerven en Irma van Neerven-
Harnisch, pastor Hans van den Heuvel.

Helmondse Liedertafel ’t Akkoordje is  op zoek naar enthousiaste zangers en 
zangeressen. Bent u 55+ en zingt u graag? Kom dan naar de open repetitie en 
maak kennis met ons gezellige koor. Onder het genot van een kopje ko�  e kunt u 
luisteren naar wat wij te bieden hebben.

WOENDAG 6 JUNI A.S. VANAF 19.30 UUR
S.C.C. Parkzicht, Dierdonkpark 6, 5709 PZ  Helmond.

WILT U MEER WETEN? 
Kijk op onze website www.akkoordje.nl 
of bel 06 41721916.

ZINGEN HOUDT JE JONG!

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 
0492 - 51 39 71

Lowa: een pittig karaktertje
Lowa is pas 1 jaar, heeft veel energie en ziet eruit om op 
te vreten. Een beeldschone poes! Ze heeft hier en daar een 
vlammend rood accentje. Dat “pepertje” is ook van toepas-
sing op haar karakter: als iets haar niet zint kun je een pets 
krijgen. Ze heeft het nogal op handen voorzien; ze kan het 
beste “achterlangs” geaaid worden zodat ze je hand niet 
ziet. Dan gaat ze in alle rust genieten van de strelingen. 
Haar neiging om je hand te grijpen moet beslist niet gesti-
muleerd worden, laat haar dus niet met je hand spelen maar 
uitsluitend met speelgoed dat daarvoor bedoeld is zodat ze 
daar lekker op kan jagen. Als je het goed aanpakt kan ze het 
nog prima afleren. Als je op de bank gaat liggen, komt zij 
prinsheerlijk op je buik liggen. Ze is heel graag bij je; als je 
aan tafel bezig bent komt ze op de stoel naast je zitten. Ze 
krijgt graag aandacht. Vanwege haar hoge energieniveau is 
het goed om veel met haar te spelen. Geef haar een kokos-
mat, ze vindt het geweldig om daarop te krabben. 
Schitterend poesje voor mensen met ervaring. Niet geschikt 
voor bij kinderen.
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PATHÉ HELMOND
DO. 17 T/M WO. 23 MEI

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

American in Paris, An - The Musical (DOV) Wo 20:00 
uur
Aus Dem Nichts (DOV) Ma 20:00 uur
Avengers: Infinity War (DOV) Vr 17:15 uur / Di 17:45 
uur / Do 18:00 uur / Za, Zo 18:45 uur
Avengers: Infinity War (O3D) Ma 10:30, 14:15 uur / Za, 
Zo 11:00, 15:30 uur / Do 11:30 uur / Di 11:45 uur / 
Vr 12:00, 21:00 uur / Do, Vr, Di 15:15 uur / Wo 20:30 
uur / Do, Ma, Di 20:45 uur / Za 21:15 uur / Zo 22:00 
uur
Bad Samaritan (DOV) Di 10:30 uur / Do 13:00 uur / 
Za 19:30 uur / Ma 21:15 uur / Wo 21:30 uur / Do, Di 
21:45 uur / Vr 22:00 uur / Zo 22:15 uur
Blockers (DOV) Do, Vr 16:45 uur
Blue (2018) (DOV) Ma 10:00 uur / Do, Di 10:30 uur / 
Vr 11:00 uur / Zo 11:45 uur / Za 13:30 uur / Di 16:20 
uur / Wo 17:15 uur
Buurman & Buurman Hebben Een Nieuw Huis (DNL) 
Za - Ma 10:00 uur / Do, Vr 10:30 uur / Di, Wo 10:45 
uur / Ma 11:40, 13:10 uur / Za, Zo 12:00 uur / Vr 
12:30 uur / Do 13:30 uur / Wo 14:00, 15:45 uur / Za 
15:00 uur
Casper & Emma Maken Theater (DNL) Zo 10:30 uur
C'est La Vie (DOV) Di 13:30 uur
Deadpool 2 (DOV) Za, Zo 10:15, 18:30 uur / Do, Di 
10:30, 13:15 uur / Ma, Wo 10:45 uur / Vr 11:30 uur 
/ Do, Zo, Wo 12:30 uur / Vr, Za 13:00 uur / Ma 13:30 
uur / Vr - Zo 14:15, 15:45, 17:00, 19:45, 22:45 uur / 
Do 14:45, 20:15 uur / Di 15:00, 20:30 uur / Wo 15:15, 
18:00, 20:45 uur / Do, Ma, Di 16:00 uur / Do, Ma 
17:30 uur / Do, Vr, Ma, Di 18:45 uur / Do - Di 21:30 
uur
I Feel Pretty (DOV) Wo 11:15 uur / Ma, Di 14:45 uur / 
Do, Vr 15:30 uur / Zo 16:30 uur / Za 16:45 uur / Do, 
Ma - Wo 19:30 uur / Za, Zo 20:00 uur / Vr 20:30 uur
Lil' Kleine - Alleen Tour (DNL) Zo 14:00 uur / Vr 19:30 
uur
Love, Simon (DOV) Ma 20:15 uur
Matchmaker, De (DNL) Do, Ma, Di 18:30 uur / Za 
19:00 uur / Wo 19:15 uur / Zo 19:30 uur / Vr 20:15 
uur
Midnight Sun (DOV) Di 11:15 uur / Vr 13:15 uur / Do 
14:30 uur / Za 16:15 uur / Ma 16:45 uur / Zo 17:15 
uur
Peter Rabbit (DNL) Ma 10:00, 16:15 uur / Zo 10:15, 
13:30, 15:15 uur / Za, Wo 10:30 uur / Vr 10:45 uur 
/ Wo 13:20, 15:30 uur / Za, Ma 13:45 uur / Di 14:30 
uur / Do, Vr 15:00 uur
Pluk van de Petteflet (2018) (DNL) Zo 15:00 uur
Rampage: Big Meets Bigger (DOV) Do, Za 10:45 uur / 
Ma 12:00 uur / Vr 14:00 uur
Rampage: Big Meets Bigger (O3D) Di 16:45 uur / 
Ma 17:15 uur / Vr 18:30 uur / Do, Zo 19:15 uur / Za 
22:30 uur
Rikkie De Ooievaar (DNL) Vr 10:30 uur / Za 11:30 uur 
/ Ma 12:45 uur
Sherlock Gnomes (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Ma 10:30, 
15:00 uur / Do 11:00 uur / Vr 12:50 uur / Di 13:00 
uur / Za 13:15 uur / Wo 14:45 uur
Sherlock Gnomes (N3D) Ma 12:15 uur / Wo 12:45 uur 
/ Zo 13:15 uur / Za 15:15 uur
Sneak Preview 20180517 (DOV) Di 21:00 uur
Solo: A Star Wars Story (DOV) Wo 12:00, 18:15 uur
Solo: A Star Wars Story (O3D) Wo 10:30, 13:45, 15:00, 
16:45, 19:45, 21:15 uur
Truth or Dare (DOV) Vr 10:45, 18:00, 23:00 uur / Do, 
Di 12:15, 17:15 uur / Ma 17:00 uur / Za, Zo 17:30 
uur / Wo 17:45 uur / Zo 21:45 uur / Do, Za, Ma - Wo 
22:00 uur
Unsane (DOV) Di 12:30, 18:10 uur / Wo 17:00 uur / 
Ma 19:00 uur / Do 21:15 uur / Za 22:15 uur / Vr, Zo 
22:30 uur
Wendy & Dixie (DNL) Za, Zo 12:45 uur / Ma 14:30 uur

Juni in het Annatheater
In juni zijn er weer volop activiteiten 
in het Annatheater. Hieronder staan er 
een aantal en de gehele agenda kun je 
vinden op www.annatheater.nl 
 
Zaterdag 2 en zondag 3 juni: 
“Anna Presenteert”
Jeugdtheaterschool Annatheater orga-
niseert als afsluiting van het cursusjaar 
2017/2018 ANNA PRESENTEERT. Leer-
lingen spelen een toneelstuk waarin ze 
laten zien wat ze kunnen na het volgen 
van een cursus acteren in het Anna-
theater. Kom kijken naar de bekende 
sprookjes Roodkapje, Doornroosje en 
Belle en het Beest én ook naar Sterren-
rood, een toneelstuk gebaseerd op een 
verhaal van Suske en Wiske.

Het programma ziet er als volgt uit:
Zaterdag 2 juni 17:00 uur en zondag 
3 juni 16:00 uur
“Sterrenrood” en “Belle en het Beest”

Zaterdag 2 juni 19:30 uur en zondag 
3 juni 13:00 uur
“Roodkapje” en “Doornroosje”

De productiegroep van onze Jeugdthe-
aterschool speelt op zaterdag 2 juni om 
19.30 uur en op zondag 3 juni om 16.00 
uur enkele scènes uit “As you like it”, een 
bewerking van het gelijknamige toneel-
stuk van Shakespeare. Deze voorstelling 
wordt gespeeld op 29 en 30 september, 
5, 6 en 7 oktober 2018. Mis het niet!

Data: zaterdag 2 juni om 17.00 en 
19.30 uur en zondag 3 juni om 13.00 en 
16.00 uur
Entree: € 5,00
Kaarten:  www.annatheater.nl,
Informatie kaartverkoop: t
el. no. 06 28104333

Dinsdag 5 juni: Zingen voor 
je Leven Helmond
Vanaf juni start er een nieuw koor in 
Helmond: Zingen voor je Leven Hel-
mond.
Het koor is een initiatief van stichting 
Kanker in Beeld. Deze stichting biedt 
kankerpatiënten én hun naasten de mo-
gelijkheid de ziekte te verwerken en een 
plek te geven in het leven door middel 
van creatieve expressie. 
Ze ontwikkelden vier initiatieven Zin-
gen voor je Leven (koren), Beelden voor 
je Leven (beelden werken als schilderen, 
boetseren, fotograferen etc.), Schrijven 
voor je Leven (speciale methodiek voor 
creatief schrijven) en Spelen voor je Le-
ven (toneel en improvisatie oefeningen). 
Ervaring met deze vormen van creatieve 

expressie is niet nodig om mee te doen. 
De sfeer is ontspannen en toegankelijk-
heid voor iedere deelnemer staat voor-
op. In Helmond starten zij nu een nieuw 
koor. Dit is het 33e Zingen voor je Leven 
koor in Nederland. De deskundige be-
geleiding is in handen van Nancy Meijer 
(www.nancymeijer.nl).

Data: op 5 en 19 juni en op 3 juli van 10.00 
- 12.00 bent u van harte welkom om vrij-
blijvend kennis te maken met dit koor 
in oprichting.
Informatie: voor meer informatie over 
Zingen voor je Leven kunt een kijkje 
nemen op http://www.kankerinbeeld.
nl/zingenvoorjeleven/zingen-voor-je-
leven/

Of contact opnemen met stichting Kan-
ker in Beeld: info@kankerinbeeld.nl.
Komt u zingen op één van onderstaande 
data, stuur dan een mail naar nancy@
nancymeijer.nl.

Vanaf 14 juni: Korte cursus 
toneelspelen voor kinderen en 
jongeren 
Jeugdtheaterschool Annatheater orga-
niseert vanaf 14 juni voor kinderen en 
jongeren een korte cursus toneelspe-
len. Altijd al toneel willen leren spelen? 
Vanaf 14 juni kun je 4 lessen volgen om 
te kijken of acteren iets voor je is.   
Data: donderdag 14, 21, 28 juni en 5 juli 
2018.

Tijden:  
Kinderen 6 t/m 11 jaar: donderdag van 
16.00 tot 17.00 uur  
Kinderen/jongeren vanaf 12 jaar: don-
derdag van 17.15 tot 18.45 uur  

Voor meer informatie: Neem contact op 
met Lavínia Germano:   
telefoon: 06-44369288 / laviniagerma-
no@annatheater.nl  
Zie ook www.annatheater.nl , rubriek 
Jeugdtheaterschool. s

Helmond

Ook in juni zijn er weer volop activiteiten in het Annatheater (bron foto; Annatheater)

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE 
BELLEN!
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helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

de loop weekkrant helmond
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
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e 15,50
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TE HUUR

TE HUUR

EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN

PERSONEEL

GEZOCHT:
NOTARIS
www.netwerkclub0492.nl

GEZOCHT:

www.netwerkclub0492.nl

Ondernemers die als 
gast een bijeenkomst 

van 0492 willen 
bijwonen.

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

7

1

3

9 1 3

2

3

7 4

6 4

6 9 3 8

4 3

1 2 5 7

3 9 8

5 6
Oplossing van week 18:

Mail de gele oplossing voor 25 mei 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 18: 
Jeanne van Rest

b

a

9

d

c

Autostalling en tijdelijke 
opslagruimte omgeving 

brandevoort. 040-2831509

2 x kamer  te huur , 
met  gezamenlijke  faciliteiten, 

te Helmond
Voor begeleid/beschermd  

wonen binnen een kleinschalig 
woonproject .

Leeftijd vanaf 35 jaar. 
Voor GGZ,LVG, WMO en PGB.
Huur  375,00 Euro per maand 

( inclusief)
ook voor begeleiding 

individueel. Autisme en 
psychiatrie

Zorgbureau Aanbieder BV
06-55715933

SCHOONMAAKSTER
GEZOCHT

Zie voor meer informatie:
www.merba.nl 

onder het kopje vacatures

MEGA Rommelmarkt 
Carbootsale Horst

21 mei 8.30 - 15.30 uur 
450 stands

Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 
afrit 10   

www.carbootsalehorst.nl

Jaarmarkt
Zondag 20 mei,

Lierop.
Grote snuffelmarkt, 

braderie, amusement.
Gratis toegang

www.vanaerlebv.nl
0492-525483

VLOOIENMARKT
20 mei buiten op het 

Kastelenplein Eindhoven 
 9-16 uur gratis entree  

06-20299824

!! Lambear 
Zoekt Bella !!

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

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

Kapster 
Nicole

Ervaren kapper aan huis 
voor dames, heren en kids.
Knippen 10 Euro en voor

kleuren, fohnen en watergolf 
mag u mij altijd bellen, 

ook ‘s avonds. 
Kapper aan huis of thuis, 

tel.: 06-30075443

Lenie Klaasen  |  06-52716622
BUSINESS     OWNER

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

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

Kijk voor meer informatie op: www.foreverhelmond.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

(rol)gordijnen, jalouziën, etc. 
Zeer concurrerende prijzen. 
Gratis meten en prijsopgaaf. 

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

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

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

ODUS AUTO’S BV
Achterdijk 6, Helmond 

06-52642652
LAST VAN ONGEDIERTE??

Bel  085- 130 27 13
Wespen/ Mieren bestrijding 

nu v.a. 59 euro! 
mfbestrijdingstechniek.nl

Stevige samenwerking 
om  Helmondse jeugd 

gezonder te maken 

Water drinken, kidskookcafés, 
smaaklessen, lekker bewegen… 
Stichting Jong Helmond Lekker 
Gezond (JHLG) en haar partners 
zetten de afgelopen drie jaar stevig 
in op het terugdringen en voor-
kómen van overgewicht bij Hel-
mondse kinderen. 

Dit doet JHLG door de omgeving 
van jongeren - thuis, school, wijk 
en vereniging - zo gezond mogelijk 
te maken. Zo ervaren ze dat een ge-
zonde keuze een makkelijke keuze 
is en worden ze gezonder en actie-
ver. Inmiddels bereikt JHLG  14.000 
jongeren, zo blijkt uit een evaluatie 
van de resultaten. Wat kunnen we 
doen aan serieuze problemen als 
obesitas en overgewicht bij onze 
jongeren? Hoe kunnen we nóg be-
ter samenwerken met welzijns- en 
zorgprofessionals om gezondheids-
achterstanden in de Binnenstad, 
Helmond-West Oost en Noord aan 
te pakken? Het waren pittige uit-
dagingen waar de Stichting Jong 
Helmond Lekker Gezond in 2015 
voor stond. Het antwoord: een inte-
grale aanpak waarin jongeren, hun 
ouders en hun omgeving centraal 
staan.
 
Vier pijlers, vier keer winst
Tussen 2015-2017 zetten JHLG en 
samenwerkende partners in op 
vier pijlers: gezondheid van baby’s 
en peuters, gezonde basisschool, 
gezonde middelbare school en ge-
zonde sport- en speeltuinkantine. 
Algemeen manager van JHLG en 
JIBB Berbel van Bree: ‘De hele socia-
le omgeving van kinderen tot 19 jaar 
is ons werkveld. Door over de hele 
linie te investeren, worden gezonde 
keuzes meer vanzelfsprekend. Door 
de handen ineen te slaan met on-
derwijsinstellingen, zorginstellin-
gen, scholen, sportverenigingen en 

het bedrijfsleven trek je één doorlo-
pende lijn.’ 

Weg met de ranja
Een groot aantal acties zijn door 
JHLG opgepakt en uitgevoerd, zo 
blijkt uit evaluatie van de JHLG-
aanpak 2015-2017. Zo wordt op 16 
kinderdagverblijven en peuterspeel-
zalen (800 kinderen) alleen nog wa-
ter gedronken. Daarnaast werd het 
beweegaanbod voor peuters ver-
groot: peutergym is een structureel 
onderdeel in het dagprogramma. 
Ook bij oudere kinderen is er een 
positieve tendens. 
Zo steeg het aantal ‘gezonde ba-
sisscholen’ van 2 in 2014 naar 13 in 
2017. In het mbo- en vo-onderwijs 
kwamen er 3 gezonde scholen bij; 
een bereik van 7500 jongeren en 
hun docenten. ‘En dat is nog maar 
een selectie van de positieve resul-
taten’, vertelt Van Bree enthousiast. 
‘Wist je dat er 500 kinderen tijdens 
de Avondvierdaagse meededen met 
onze Ik loop op water-campagne? 
Prachtig om te zien.’
Blijven investeren De grootste winst 
van de JHLG-aanpak? Van Bree: 
‘Dat we vanuit dezelfde visie en am-
bitie werken met veel verschillende 
partijen in de stad. Alleen zo kunnen 
we ervoor zorgen dat de jongeren 
en hun ouders anders gaan kijken 
en kiezen. Vaak denken jongeren 
dat gezonde keuzes niet lékker zijn. 
Door kinderen zelf te laten experi-
menteren met gezonde voeding le-
ren jongeren alternatieven kennen.’ 

Goede basis De positieve resultaten 
van de afgelopen drie jaar zijn een 
goede basis om op voort te bouwen, 
betoogt van Bree. ‘De komende ja-
ren willen we de preventie nog ver-
der versterken. Ook de samenwer-
king publiek-privaat willen we nóg 
meer aandacht geven. In gezond-
heid moet je blijvend investeren. Im-
mers: de baby’s van nu zijn de ou-
ders van een volgende generatie.’ s

Helmond
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KATARGA 
C7
Alleen met lage instap, stille Bosch 
Active motor en 400wh accu, vering 
en 7 versnellingen, met slot en 
verende zadelpen 

Van € 2199.00 nu

1749.-

PEGASUS 
RAVENNA 
EVO 
Accu Bosch  uitneembaar in frame 
500wh, met stille Bosch Active Plus 
motor, 8 versnellingen vering en 
schijfremmen 
Van € 2999.00 nu

2799.-
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfi etsen.nl

www.henkvanrooijfi etsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N
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100% rijklaar 
afgeleverd
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gratis op maat afstellen van de nieuwe fi ets
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Nu met bon

10% EXTRA KORTING
op een fi etsdrager naar keuze

(geldig tm 26-5-2018)

Nu met bon

 25% KORTING
op een fi etsbril naar keuze

(geldig tm 26-5-2018)

PRIJSDOORBRAAK!

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

Topkwaliteit voor de
beste prijs met de

beste service in de regio!


