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dit muzikale feest genieten (bron foto; Biek van Bree)

Centrum
Ook dit jaar organiseert de
Stichting Lambertushof op 1 juli
Classique en Plein Public weer
met jong talent en gevestigde
namen. In de buitenlucht en in
het prachtige entourage van het
plein achter de Lambertuskerk.
U bent van harte welkom om
gratis van deze mooie muziek te
komen genieten.
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De Spaanse violiste Lara Rafecas Meer informatie
BOSSCHEWEG 30 • BEEK EN DONK
Van wo 27 juni t/m wo 11 juli ontvang je
G
RTIN op alle attracties
KO
0492  46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL
€1
een
kermismunt.
speelt Spaanse werken samen www.lambertushofhelmond.nl
s
Bij elke € 15,-* aan boodschappen
Met deze munt krijg jeeen kermismunt.

SPAAR
VOOR
SPAAR
VOOR
MUNTEN!
KERMISMUNTEN!
SPAAR
VOOR
MUNTEN!
KERMISMUNTEN!

SPAAR
VOOR
MUNTEN!
KERMISMUNTEN!

MUNTEN!
KERMISMUNTEN!

* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding,
beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels en toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en eventuele service kosten.

* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding,
beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels en toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en eventuele service kosten.

SPA
KERM
* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding,
beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels en toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en eventuele service kosten.

Gemeente
Gemeente
berichten
OP OPMUSE
berichten
Helmond
= O=P
OP
Helmond

munt krijg je
op deze
alle attracties
€1 KORTING Met
G Met deze munt krijg je

SPAAR VOOR
OP
=
MUNTEN!
KERMISMUNTEN!
OP

* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding,
beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels en toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en eventuele service kosten.

In deze

GEMERT
BEEK EN
DONK

GROOT

DE MORTEL

AARLERIXTEL

GERWEN

BAKEL

HELMOND

NUENE

PEELL
AND
N

MIERLO

GELDRO

VLIERDEN

OMMEL

P

SOMERE

N

SOMEREN
HEIDE

Juni 2018

| www.groo
tpeelland.n
l

LIESSEL

OOK IN
BELEE
Juni/F
Juli
DEZE UITGAVE
ONTDE
K
GENIE
T
trends
tips

trends

15

Adcommu
nicatie
Helmond

EER
ZOMW
ER!

lifestyle
editie over

Barbecue

HEUSDEN

HET IS
| Uitgever:

MILHEEZE

DEURNE

ASTEN

SOMEREN
EIND

uitgave

inspirati
e shoppe
n leven

en won
en

Kasteeltu

inconcerte

Welke
mass

age wil

n

jij?

WEBDES
IGN
WEBSHO
APPS PS

Tijd om
gez
te wo ien
n!
Wij herde
lpe
u graag! n
Innova

tieve
ideeën &
Succesvolle
projecten

Laatste
technologieë
n
&
mogelijkhed
en

Blijf
in
contact!
STEENOVENW
WWW.ADCOMEG 20, HELMO
MUNICATIE.N ND
BART@
ADCOM
MUNICATIE.NL
L

19

17

€1 KORTIN op alle attracties

€1 KORTING op alle attracties

Van wo 27 juni t/m wo 11 juli ontvang je
Bij elke € 15,-* aan boodschappen
een kermismunt.
* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding,
beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels en toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en eventuele service kosten.

Met deze munt krijg je
€1 KORTING op alle attracties

Jumbo Brandevoort
Brandevoort, Huiskensstraat 2
Jumbo Azalealaan
Azalealaan, Azalealaan 64, Jumbo Brouwhuis
Brouwhuis, Brouwhorst 10
Jumbo Mierlo-Hout
Mierlo-Hout, Hoofdstraat 168, Jumbo Stiphout
Stiphout, Dorpsstraat 58d

OP
=
OP

OP WORLD TOUR
DRONES
=
DO. 12OPJULI 20.00 UUR

VANWEGE GROTE BELANGSTELLING
EXTRA VOORSTELLING OP:
ZA. 28 JULI 16.00 UUR

zie pagina
4-5

Bron: www.helmond.nl

zie pagina

2

week nummer 26 vrijdag 29 juni 2018

de loop weekkrant HELMOND

SPAAR VOOR
MUNTEN!
KERMISMUNTEN!
Van wo 27 juni t/m wo 11 juli ontvang je
Bij elke € 15,-* aan boodschappen
een kermismunt.
* Dit bedrag is exclusief (door de wet) uitgesloten productgroepen (tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding,
beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels en toegangskaarten), betaald en uit te keren statiegeld en eventuele service kosten.

Met deze munt krijg je
€ 1 KORTING op alle attracties
op de Helmondse kermis.

OP
=
OP

Jumbo Brandevoort, Huiskensstraat 2
Jumbo Azalealaan, Azalealaan 64, Jumbo Brouwhuis, Brouwhorst 10
Jumbo Mierlo-Hout, Hoofdstraat 168, Jumbo Stiphout, Dorpsstraat 58d

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 26 vrijdag 29 juni 2018

3

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

Van wijk naar wijk met Wijk Management Helmond
Helmond
Woensdag 20 juni was een
andere dag als normaal tijdens het wijkenbezoek. Met
een klein gezelschap werden
de verschillende sectoren van
Wijk Management Helmond
bezocht. Onder het gezelschap bevonden zich: Wethouder van Bree, Adil Marra
van gemeente Helmond, Ad
Klaasen voorzitter WMH,
Judith van Beek bestuurslid
WMH en Hennie de Gooijer
wijkmanager Helmond. Jan
Roefs en Pieter Vervoort
van het CDA, Tiny Kuijpers
van Lokaal Sterk, Cor van
de Burgt van het VVD, Cor
van Rijsingen van OVMH én
2 stagiaires van het Summa
College.
De dag begon bij de Brandevoortse Hoeve. Als iedereen
er is, gaan we naar Speeltuin
Helmond-West en de beweegtuin. Van de beweegtuin maken wekelijks zo´n 100
mensen gebruik. De mensen
van JIBB zijn er 4 dagen per
week om ze te begeleiden. Er
wordt gestart met een warming-up op muziek en daarna wordt er gebruik gemaakt
van de apparaten en na afloop
wordt er gezellig een kopje
koffie gedronken. Resultaat:
mensen zijn gezonder en er
ontstaan contacten. Deelname is gratis, maar wel wordt
er een bijdrage gevraagd die
de deelnemers zelf mogen
bepalen. Van deze opbrengst
wordt altijd iets georganiseerd
voor de deelnemers van de
beweegtuin. Enkelen van ons
probeerden de toestellen uit
en vervolgens maken we een
rondje door de speeltuin.
Ongeveer 10 jaar geleden
kreeg de speeltuin de plannen te horen voor de Kasteelherenlaan. Dit had voor de
speeltuin nogal wat impact;
ze moesten verplaatst worden. Daarop vertelt Hans van
Bussel (bestuurslid) dat de
speeltuin heeft besloten om
een ‘groene’ speeltuin te worden. Dit wil zeggen niet meer
traditioneel maar met waterpartijen. Op dit moment
heeft de speeltuin zo’n 850
gezinnen als lid. Vorig jaar is er
een nieuw paviljoen gekomen
waar men iets kan eten en
drinken. Ook biedt het onderdak aan IVN Helmond. Verder
hangen overal nestkastjes. In
goede samenspraak met de
Westwijzer vinden in het Paviljoen ’s avonds ook activitei-

ten plaats. De accommodaties vullen elkaar aan.
De tocht wordt voortgezet
naar iets heel anders; een
pluimveebedrijf waar op jaarbasis 60.000 kippen opgroeien. Wout van Vlerken zit hier
nu 8 jaar en vertelt enthousiast over zijn bedrijf.
Het lijkt allemaal automatisch te werken en deels is
dat natuurlijk ook zo, maar
alles staat wel onder strikte
controle van Wout. Als boer
zijnde heeft hij veel last van
de telkens veranderende wetgeving. Op dit moment maakt
hij gebruikt van een warmtewisselaar. Deze zijn enkele
jaren geleden goedgekeurd en
nu moet dit veranderen voor
Brabant 2022. Zowel de temperatuur als de stank wordt
goed geregeld met deze wisselaars, hopelijk worden ze
alsnog goedgekeurd en hoeft
hij niet opnieuw te investeren
hierin. Zijn kippen groeien
volledig zonder medicijnen
op, maar het zijn geen biologische kippen want dan moet
ook het voer biologisch zijn.
We genieten een heerlijke
lunch bij de Brandevoortse
Hoeve en vervolgen hierna
onze weg naar project ‘Ready
to Rock’ op SBS de Toermalijn. We kunnen genieten van
een optreden van ca. 8 jongeren. In september maakte ze
kennis met de muziekinstrumenten, in april vormden ze
een bandje en nu spelen ze
voor ons, helemaal geweldig!
Ze krijgen instructie van docenten van het Kunstkwartier
en dit allemaal na schooltijd.
Het resultaat mag er zijn!
Tot slot gaan we naar TV Carolus. Het gezelschap wordt
ontvangen door voorzitster
Anita van den Heuvel. Zij hebben net een openingsweek
achter de rug. De grootste tennisvereniging van Helmond
telt 300 jeugdleden en 600 volwassenen. Sinds kort beschikken de velden over gravel op
verharding, dat betekent dat
er het hele jaar gespeeld kan
worden en ook hebben ze het
certificaat ‘gezonde kantine’
in goud mogen ontvangen en
hier zijn ze zeer trots op. Afval
wordt gescheiden ingezameld
en alle verlichting is uiteraard
LED. Ze maken gebruik van
stagiaires en maatschappelijk stages, iedereen met een
opleiding krijgt bij hen indien
mogelijk een kans.
Kortom;
een geslaagde dag! s
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Zomerkermis Helmond

Groen dak aanleggen? Vraag subsidie aan!

De zomerkermis wordt dit jaar gehouden van 5 tot en met 11 juli. Er staan
ruim 60 attracties op en rond de de Markt, Ameidewal, Watermolenwal,
het Piet Blomplein en Havenpark.

Steeds meer mensen maken hun dak groen. Met speciale beplanting ziet een
dak er niet alleen veel mooier uit, het is ook nog eens goed voor het milieu,
regenwater wordt beter opgevangen én het levert een kostenbesparing op.
En met de groene daken-subsidie van de gemeente Helmond krijgt u ook nog
eens tot maximaal 50% van de aanlegkosten vergoed. Per jaar is € 25.000,beschikbaar; wie het eerst komt, die het eerst maalt!

Van maandagavond 2 juli (18.00 uur) tot en met donderdag12 juli
(18.00 uur) zijn de Markt en een delen van de Ameidewal, Watermolenwal,
Havenweg,Torenstraat en het Piet Blomplein afgesloten voor verkeer.

Parkeren
De parkeergarage De Elzas is open en bereikbaar via de
Kanaaldijk N.W.- Havenweg. Op de parkeerterreinen Ameidewal (deels) en
Piet Blomplein kan tijdens de kermis niet worden geparkeerd. Vergunninghouders
krijgen hierover persoonlijk bericht. Bewoners van de afgesloten wegen
kunnen hun huis tijdens de kermisdagen beperkt met de auto bereiken voor
bijvoorbeeld het uitladen van boodschappen. De bewaakte parkeergarages
Doorneind en City zijn tijdens de kermisdagen extra lang open, evenals de
bewaakte fietsenstallingen Doorneind en Piet Blomplein. Voor parkeergarage
Boscotondo en de fietsenstalling Kasteel Traverse (Parkweg) gelden de
normale openingstijden. In alle parkeergarages en fietsenstallingen gelden
de normale tarieven. Bij de ingangen van de gemeentelijke parkeergarages
en fietsenstallingen vindt u een overzicht van de openingstijden tijdens de
kermisperiode.
Weekmarkten
De woensdagmarkten van 4 en 11 juli verhuizen naar de Noord Koninginnewal.
De zaterdagmarkt van 7 juli wordt geplaatst op de Zuid- en Noord Koninginnewal
en op een deel van de Ameidewal en Marktstraat. De bloemenmarkt verhuist
naar de Kerkstraat. Omleidingsroutes staan aangegeven.
Attracties
Dit jaar staat de Goldmine Tower op de kermis. Deze attractie is 90 meter hoog en
komt voor het eerst naar Helmond. Andere attracties die op de kermis te vinden
zijn, zijn bijvoorbeeld de Super Mouse, Future Dance en de BoosterMaxx.
Tijdens de kermis wordt elke dag bij één attractie de Golden Ticket verstopt.
Om deze ticket te vinden, wordt per uur een aanwijzing gegeven op de
Facebookpagina van de kermis. De bezoeker die het Golden Ticket vindt, krijgt een
Dagje Gratis Kermisvieren.
Meer informatie over de activiteiten, de attracties en de indeling van het
kermisterrein vindt u op www.helmondkermis.nl.

Duurzaam én kostenbesparend
Groene daken zijn daken die voorzien zijn van speciale beplanting, meestal in de
vorm van geprepareerde zoden of kant en klare systemen bestaande uit mossen,
vetplanten (sedum), kruiden en grassen. Groene daken hebben veel voordelen:
• Er stroomt minder regenwater naar het riool: de opvang gebeurt voor een groot
deel op het dak. Hierdoor is er ook minder kans op wateroverlast in uw wijk.
• Het levert energiebesparing op: groene daken isoleren de bebouwing.
• Ze verbeteren de luchtkwaliteit doordat planten fijnstof opnemen en CO2
omzetten naar zuurstof.
• De leefomgeving wordt groener en opwarming van de stad wordt minder.
• Zonnepanelen werken beter, omdat groene daken zorgen dat de panelen niet te
heet worden.
• De duurzaamheid van gebouwen stijgt: onderliggende dakbedekking gaat
langer mee doordat groene daken beschermen tegen UV-straling.
Uitgangspunten subsidieregeling
Iedereen in Helmond die een groen dak wil aanleggen – particulieren, bedrijven
én instellingen – komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal 50% van
de aanlegkosten. Per jaar wordt € 25.000 subsidie ter beschikking gesteld.
De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. U kunt uw
subsidie eenvoudig aanvragen via www.helmond.nl. Hier vindt u ook meer
informatie over de aanleg van uw groene dak.
Extra subsidiemogelijkheden
Ook Waterschap Aa en Maas heeft een speciale subsidieregeling voor
klimaatbestendige maatregelen. Op www.aaenmaas.nl vindt u daar meer
informatie over; wellicht zijn er zo mogelijkheden om de kosten voor de aanleg
van uw groene dak nóg verder te verlagen.
Meer informatie over initiatieven om Helmond klimaatneutraal te maken, vindt u
op www.allelichtenopgroen.nl.

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

Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Bakshoeve 4-6-8-10 / 25-04-2018
oprichten diverse aanbouwen
Zandershoeve 2-4-18
t.b.v. 26 woningen

3 juli 2018

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 3 juli aanstaande in de raadzaal in
Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet.
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek
portaal op uw tablet kunt u gemakkelijk de vergadering volgen. U vindt daar
ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies.
Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken
Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Gedragscode voor de gemeenteraad en voor het college van burgemeester en
wethouders
• Analyse bebouwingsmogelijkheden Havenpark.
• 1e Bestuursrapportage (Berap) 2018.
• Instellen auditcommissie en lokale Rekenkamer.
• Aanvaarding schenking kunstwerk Technoteam Vakcollege Helmond.
• Bestemmingplan “Helmond-West”- Mierloseweg- Kasteelherenlaan.
• Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Rijpelberg-Brouwhuis”.
De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dit regelt.

Bekendmakingen
Projectomschrijving:
plaatsen gevelreclame
tijdelijk plaatsen salonwagens

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3718015
A

plaatsen afzuiginstallatie
omzetten bedrijfswoning in burgerwoning
aanvraag inrit/uitweg

OLO 3736439
OLO 3743843
OLO 3735125

aanvraag inrit/uitweg

OLO 3737559

splitsing villa-kaarsenfabriek
OLO 3739431
plaatsen tijdelijk unit t.b.v. huisartsenpraktijk OLO 3747105
aanbouw/wijziging gemeentelijk monument OLO 3748329
transformatie van winkelruimte naar
OLO 3746729
woonstudio’s

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Wesselmanlaan 25
14-06-2018 kappen 11 bomen
OLO 3691211
Engelseweg 200B
14-06-2018 omkleuren texaco naar esso
OLO 3631037
Jan van Brabantlaan en
14-06-2018 kappen 5 bomen
OLO 3695471
President Rooseveltlaan
(percelen B 35789, G 00890, A 04378 en A 04429)
Mierloseweg 309
14-06-2018 herbouw loods n.a.v. brand
OLO 3558727
Verdilaan 3
18-06-2018 vergroten garage
OLO 3670213
Gerwenseweg 32
18-06-2018 doorbreken binnenmuur
OLO 3655329
Engelseweg 156
19-06-2018 legaliseren reclame
Vuurvlinder 5
20-06-2018 oprichten woning + aanleggen uitweg OLO 3494035
Katoenstraat bij
20-06-2018 plaatsen blokhut
OLO 3649413
Stadstuin Helmond

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Kruisschotseweg (perceel L 2775)

Projectomschrijving:
oprichten woonboerderij

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3640101

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie:
Veluwehof 93

Verzenddatum besluit:
14-06-2018

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3634379

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.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie:
Molenstraat 201

Datum ter inzage Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
legging vanaf:
28-06-2018
herbestemming, oprichten appartementen OLO 3037487

Inzage en zienswijze
Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken 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.
Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het
ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te
worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950,
5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden
gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer
0492-587506).

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:
Naam inrichting
Kuehne + Nagel Logistics B.V., Sojadijk 4

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening:
Hoofdstraat 168
06-06-2018
Parkeerplaats
18-06-2018
Watermolenwal 11
bij Bibliotheek
14-06-2018
Heistraat 4
Houtsestraat 35
18-06-2018
De Aardbeivlinder
14-06-2018
kadastraal D 4313
Kardinaal van
14-06-2018
Enckevoirtstraat 43
Kanaaldijk N.W. 47
15-06-2018
Bakelsedijk 262-264 19-06-2018
Caroluslaan 10
20-06-2018
Molenstraat 206
19-06-2018
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Locatie
Sojadijk 4

Omschrijving melding
Het plaatsen van twee
brandveiligheidskasten.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Markthal, De Plaetse 18-06-2018
Kasteeltuin
Neerhei

18-06-2018
21-06-2018

Werkomschrijving:
Brandefood Culinair Weekend
(15 en 16 september 2018)
Brabantse Markt (19 augustus 2018)
Kindervakantieweek Mierlo-Hout
(11 juli 2018)

Registratienr.:
2018-01639
2017-03151
2018-01949

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRK
Op grond van art. 8 van het “Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse
kinderopvang” maken burgemeester en wethouders bekend dat per 07 juli 2018 op eigen
verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorziening wordt verwijderd uit het
Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
Naam
Kindcentrum
Kinderspeelhoeve

Adres
Twentehof 200 te Helmond

LRK-nummer
197048535

Reden
Stoppen bedrijfsvoering

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.

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket
opichten aanbouw achtererf
OLO 3670193

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat
voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

• 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

Burgemeester en Wethouders van Helmond

27 juni 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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Stichting
Kringloopwinkel
Helmond
Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893
info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl
Openingstijden: ma. t/m za. 9.30-16.30 uur

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER
Maandag 2 juli
Kroon
Dinsdag 3 juli
Zwanenbeemd
Woensdag 4 juli
Ashorst
Donderdag 5 juli
Brandevoort - West
Vrijdag 6 juli
Apostel

de loop weekkrant HELMOND

De Steenoven slaat een nieuwe weg in
Helmond
Paul en Dorine van Thiel verleggen de
focus van De Steenoven vanaf 1 juli
volledig naar catering en partijen
Bedrijven en particulieren zoeken steeds
vaker naar een andere, unieke invulling
voor een feest, een partij of een andere
gelegenheid. Men kiest dan voor een
bijzondere locatie, een woonhuis of een
bedrijf. Die markt voor totaalcatering
groeit stevig de laatste jaren.
Ook in De Steenoven zelf is een omslag
merkbaar: de vraag naar feesten en partijen is stijgende de laatste jaren. Nu al
worden twee van de drie ruimten daarvoor gebruikt. Vanaf 1 juli wordt ook de
derde ruimte, het restaurantdeel, daarvoor ingezet. Ruimte die hard nodig is,

gezien het beroep dat er de afgelopen
tijd al op moest worden gedaan.
Elders à la carte
Dat betekent dat het à la carte-restaurant vanaf 1 juli wordt verplaatst naar De
Keizer in Gemert en de Schevelingse InLoop aan de Aarle-Rixtelseweg. De focus lag bij deze twee restaurants van de
Helmondse ondernemers Paul en Dorine van Thiel al voornamelijk daarop.
Het restaurantdeel wordt op beide locaties verder uitgebouwd. De Schevelingse
In-Loop is vanaf 1 juli dan ook 7 dagen
per week geopend vanaf 12.00 uur voor
lunch en diner.
Voldoen aan de vraag
Paul en Dorine krijgen hiermee de mogelijkheid zich nadrukkelijker op de
groeiende markt van maatwerk catering
te richten. Zij concentreren zich vanaf 1

juli op het verder ontwikkelen van de totaalcatering in de breedste zin van het
woord.
Dat en de feesten, partijen, bbq's, besloten diners, buffetten, recepties en o.a.
condoleances in De Steenoven zelf zijn
vanaf 1 juli de belangrijkste aandachtsgebieden. Zowel binnen en buiten is er
vanaf 1 juli de ruimte om te voldoen aan
de groeiende vraag. s

Kijk voor meer informatie op:
www.helmond.nl/afvalapp
Een nieuwe kans voor mens en goed.
Warenhuis voor herbruikbare goederen
en materialen.
Kringloopwinkel Helmond, vriendelijk voor het
milieu, goed voor u.

Wij heten u welkom, in onze winkel.
(bron foto; Chris Thielen www.helmondnu.nl)

Wordt Villa de Wit
uw nieuwe thuis?
Ruim 60% Verkocht, nog
slechts enkele appartementen
en penthouses beschikbaar!
• Wonen in het groen, in de nabijheid
van het levendige centrum van
Helmond.
• Riante appartementen met sfeervolle
buitenruimtes vanaf € 345.000,- v.o.n.
• Verwachte start bouw najaar 2018!

Broeckx Makelaars
Xavier Broeckx
Tel. 0492 - 54 90 55
ERA vb&t Makelaars
Inge Lewandowski
Tel. 0492 - 50 55 10

60%t

Ontwikkeld door:

Verkoch

Meldt u nu aan op www.villadewit.nl
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Dienstapotheek Elkerliek in
zomer ‘s nachts gesloten
Helmond
De dienstapotheek van het Elkerliek ziekenhuis is deze zomer
van 1 juli tot en met 30 september tussen 23.00 en 07.00 uur
gesloten. Deze nachtelijke sluiting betekent dat klanten voor
spoedmedicatie in deze periode naar een andere dienstapotheek moeten uitwijken.
In veel gevallen is de Centrale
Dienstapotheek Eindhoven, bij
het Catharinaziekenhuis, de
dichtsbijzijnde. Voor wie verder
van het Elkerliek in Helmond
vandaan woont, zijn de dienstapotheken in Weert, Venlo of
Uden mogelijk een goed alterna-

tief. De (dienst)apotheek van het
Elkerliek blijft overdag gewoon
7 dagen per week van 07.00 tot
23.00 uur geopend.
Patiënten die ’s nachts via de
Huisartsenpost geholpen worden en met spoed medicatie
nodig hebben, worden daarvoor
doorverwezen naar de dichtstbijzijnde dienstapotheek.
In het geval dat iemand thuis
met spoed ’s nachts op voorschrift van een arts medicatie
nodig heeft en dit op geen enkele

wijze zelf kan halen, kan een taxi
ingezet worden die de medicatie
thuis bezorgd.

Elke zondag tot eind september
vindt er in Stadspark de Warande een concert plaats. De vaste
aanvangstijd is 12:00 uur en het
programma is deze dag rond
15:45 uur afgelopen. Alle concerten zijn gratis toegankelijk.
Daarnaast zijn er in het park
horecavoorzieningen en voldoende zitplaatsen aanwezig,
het recept voor een geslaagde
zondagmiddag!

zaterdags over de mert loop de leste
weken zitten de terrassen bomvol en
je ziet overal lachende mensen.
We gaan genieten van een heerlijke
zomer hoop ik. ‘S avonds laat buiten
zitten met een drankje en een hapje
in je tuin dat is echt genieten. Natuurlijk zijn er ook wel mensen die
er ongemak van hebben dat snap ik.
Wij hebben een oud hondje van bijna 17 jaar die heeft het ook moeilijk
met dit warme weer en op de wat
koelere dagen leeft ze helemaal op.

Ons
vertelt…

Tot deze tijdelijke nachtsluiting
van de dienstapotheek is besloten omdat er onvoldoende gekwalificeerd personeel is dat in
de nacht ingezet kan worden.
Omdat in de praktijk heel weinig een beroep op de dienstapotheek gedaan wordt, kunnen de
zomermaanden
verantwoord
gebruikt worden om de personele bezetting aan te vullen. s

Er zijn nog heel veel leuke zomerse
evenementen in aantocht die allemaal goei weer verdienen. Dus we
hopen dat het zo blijft. De zomer
kermis komt er weer aan ( mijn favoriete kermis) straks de kasteeltuin
concerten, oww wat staat er nog
veel leuks op het programma.
Bij de miste zal ik aanwezig zijn
want ik hou wel van een feestje zoals jullie weten en ik ga pas later in
het jaar op vakantie.

De zomer is begonnen

Carat Concert: Phileutonia & Friends
Warande

7

Het hele jaarprogramma staat op
de vernieuwde website:
www.caratconcerten.nl
Programma 1 juli:
Zondag is er wederom een editie
van Phileutonia & Friends. Een
middag met vol met muziek,
deze keer geheel passend in de
goede Carat traditie. Een mooie
zondagmiddag van 12.00 tot 16.00
uur. De aftrap is met de Rimboband, bekend van onder andere
hun optreden op Paaspop afgelopen editie. Phileutonia vervolgt

de middag met een gezamenlijk
optreden van heel Phileutonia.
De jeugd wordt daarbij in het
zonnetje gezet met onder andere een workshop ‘instrument
maken’ en optredens van basisschooljeugd in het kader van
hun muziekproject samen met
Phileutonia. Dit alles wordt ondersteund door vrolijke muziek
van Pieporkest- en Tikgroepleden, Philbee en Harmonieorkest.
Jeugdkapel Applaus zal het feest
afsluiten. Zoals gezegd: een echt
Carat-concert! s

Wa dochte gullie wie is dat nou
weer?
Tis tenslotte echt zomer nu dus we
dochten weg mee die winter foto we
maken een leuk zomerfotoke dus
haren in de krul wa bloos uit de doos
op, en een nieuwe foto.
Best goed gelukt toch?
Tis toch echt niet te geleuven hoeveel goei weer we al hebben gehad
de leste weken.
En voorlopig zijn de vooruitzichten
nog steeds kei goed. Het lekt wel of
we in het Caribische gebied wonen,
wa heb ik het toch werm gehad
vooral s ’nachts.
Die meugen van men wel wat koeler. Maar de vooruitzichten zijn zelfs
een hittegolf.
Maar ge heurt men niet klagen hoor,
vur men moet de zomer ook echt zomer zijn en dat is het tot nu toe. Als ik

De twee leste weken heb ik zon
lange column gehad dat ik het deze
week wa korter houw.
Vur degene die al op vakantie gaan
een fénne vakantie, ga maar is lekker genieten. En vur de thuisblijvers
hou de agenda van Helmond heel
goed in de gaten want er staat zoveul leuks op het programma da we
ons eigen niet hoeven te vervelen.
In volgende columns ga ik daar wa
dieper op in. En nou men badpak
aan en lekker in de tuin op men ligbed mee wat leesvoer ook ik ga genieten van dit heerlijke weer !
Een fijn weekend iedereen
Tot de volgende week,

Bach en Ravel op

Classique

en Plein Public
1 juli vanaf 14.00 uur
www.lambertushofhelmond.nl

ADVENTURE
STORE
2

BAD&BEACH
BEACH

RECREATIE

GESLAAGD MET
RUIM VOLDOENDE

bezoek onze showroom
en oordeel zelf

8,9
Meer dan 94 klanten hebben ons
tot nu toe beoordeeld met een
8,9 gemiddeld.
Bezoek onze showroom op
donderdag, vrijdag of zaterdag
of op afspraak.

Plameco Vakbedrijf Van Osch Kruiseind 16c | 5421 ND Gemert
T 0492-368100 | www.vakbedrijfvanosch.nl | info@plamecogemert.nl

WEBER 20%
KORTING
UITGEKEERD IN
ACCESSOIRES
PARTY
GRILL

400 m2

O.A. ZWEMBADEN
WATERSCHOENEN ETC.

OUTDOOR

KAMPEREN

BAD&BEACH KLEDING,
SLIPPERS EN SANDALEN

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

BARBECUEN

TENTEN - MEUBILAIR
SLAAPZAKKEN

SPORT

RUNNING
BADMINTON
VOETBAL
HOCKEY
BIKING
KOOPZONDAGEN
1 - 8 - 15 - 22
JULI 2018 van
12.00 - 17.00 UUR

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 15 JULI EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT
BESTELLEN 24/7 WWW.ADVENTURESTORE.NL

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK26 DL

Aanstaande zondag is de gehele middag gereserveerd voor Phileutonia & Friends (bron foto; Carat Concerten)

1500 SPORT
1500m
SPORT&OUTDOOR
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Belgische friet
2 kilogram - Lutosa
Normaal 4,39

3,

00

Mexicano of
gehaktstaaf pikant
4 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 3,99 / 3,49

Rundvleeskroket 25%
16 stuks - Diepvriesspecialist

2
schalen
voor

5,

00

5,

00

Normaal 6,29

Grillbroodjes

Ham-kaas, kaas-tomaat, kipsate
of vlamgehakt
4 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 2,99

Mexico en/of Tuinkruiden
2 voor

5,00

2,

00

BBQ Worstjes

5 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 3,39

NOG SLECHTS
2 WONINGEN
BESCHIKBAAR!

START BOUW: SEPTEMBER 2018

15 Riante levensloopbestendige
koop appartementen voor 50+ers.
Op een unieke locatie nabij het centrum van Deurne.

Meer dan alleen wonen

Kauwgombalbekers
10 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 3,99
nieuw
nieuw
nieuw

3,

00

Bamiblok

Gemeenschappelijke ruimten

4 stuks - Diepvriesspecialist

Inclusief parkeerplaats op eigen terrein

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 27 juni t/m dinsdag 10 juli 2018.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

www.hetstijn.nl info@hetstijn.nl
Facebook: Woonproject ‘t Stijn

GRATIS tegen
inlevering van
10 spaarpunten

Geïnitieerd door kilimAnjaro
wonen voor gevorderden
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HET IS WEER

ZOMER!

WEBDESIGN
WEBSHOPS
APPS

ONTDEK

BELEEF
i
l
u
J
/
i
n
u
J
GENIET

lifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

Tijd om
gezien
te worden!
Wij helpen
u graag!
Innovatieve
ideeën &
Succesvolle
projecten

Laatste
technologieën
&
mogelijkheden

Blijf
in
contact!
STEENOVENWEG 20, HELMOND
WWW.ADCOMMUNICATIE.NL
BART@ADCOMMUNICATIE.NL
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Heerlijk.
Het is zomer
Tijd om te genieten. Tijd om te ontspannen.
De Engelseweg in Helmond is dé plek waar
je inspiratie opdoet voor het heerlijke
zomers buitengevoel. Je vindt er bijna alles
op het gebied van wonen, tuin, dieren,
auto’s, ontspanning en food.
Van een ontspannende loungeset tot een
heerlijke zomerse salade. Vul zelf maar in.
Voor elk wat wils.
En deskundige medewerkers, service en
gratis parkeren voor de deur.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.
HELMOND

Alvast veel shopplezier.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DEW WK 26 GP
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INRICHTEN
BEGINT MET
LUISTEREN
EN KIJKEN
Of je nu je hele interieur al
hebt uitgedacht, een beetje weet wat je wilt of nog
totaal geen idee hebt, in
gesprek met de interieurcoaches van Stijl & Co ontstaat vaak een verrassend
beeld. “Dat begint voor
ons met luisteren, doorvragen en stap voor stap laten
zien wat past bij je smaak
en je manier van leven. Zo
maken we de verwachtingen van onze klanten
echt waar.”
Directeur Toine Brabers leidt me
enthousiast door de prachtige
zaak. Ik krijg meteen ontzettend
veel zin om mijn huiskamer leeg
te halen en opnieuw in te richten, zoveel moois kom ik tegen.
Van de merken Henders & Hazel,

XOOON, Zuiver, Dutchbone, VT
Wonen, Riviera Maison, HK Living en Riverdale, bijvoorbeeld.
Nieuwe inrichting
Het team is net klaar met het inrichting van de nieuwe Shop in
Shop van BePure Home. Ieder
merk heeft nu zijn eigen plek.
“Om goed te proeven welke stijl
het beste bij je past, moet je een
totaal plaatje zien. Hoe passen
wand, vloer, bank, stoel, kast,
kleed, verlichting en accessoires
bij elkaar? Dat zie je hier nu letterlijk voor je, dus je weet wat
je kunt verwachten. Onze interieurcoaches kennen het totale
aanbod en weten stijlen prima
te combineren. Niet alleen als je
een lege (slaap)kamer te vullen
hebt, maar zeker ook als je al wat
meubels hebt en niet goed weet
hoe je nu verder moet met je in-
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Door Aldi van Lierop
richting. Ik nodig mensen graag
uit hun vragen en ideeën aan
ons voor te leggen. We kijken
rustig mee zonder meteen te willen verkopen. Bij ons geen druk,
want een goede beslissing heeft
tijd nodig.”
Eerst vloer, wand en raam
“In de ideale situatie komen
mensen natuurlijk op tijd naar
ons toe. We hebben nu eenmaal
met verschillende levertijden te
maken. Nog een tip: Wil je een
mooi geheel maken van je interieur, begin dan met de vloer,
de wanden en de raamdecoratie. Ook daarvoor leveren we
verschillende A-merken, zoals
Luxaflex, Desso Parade, Qiuckstep, Therdex, Jasno, Artelux,
Kobe en nog veel meer. Onze
eigen mensen komen meten,
leveren en ophangen. En als we

Foto’s: Christel Sanders, Adcommunicatie
meubels brengen, zetten we die
meteen in elkaar en nemen we al
het afval mee terug. We maken
het onze klanten graag gemakkelijk. Daarom regelen we alles
van A to Z met eigen personeel.
Zo houden we grip op de kwaliteit. Als je eenmaal op je nieuwe
stoel of bank zit en om je heen
kijkt, denk je met een tevreden

glimlach aan ons terug. Daar
gaan we voor bij Stijl & Co.”

Stijl & Co / Covetex
Engelseweg 212
5705 AK Helmond
T. 0492 – 475624
E. info@stijlenco.nl
www.stijlenco.nl

l
Stijlvoeet
l
&Comp
Stijlvol & Compleet, dat is waar

EIGENTIJDS WONEN

Stijl en Co voor staat.

Kom naar onze woonwinkel waar
wij voor u één grote sfeerbeleving hebben gecreëerd.
Geniet van de nieuwste trends
op het gebied van interieur en
laat u adviseren door onze
interieurcoaches.
Elke zondag open van 12-17 uur
Engelseweg 212, Helmond
Tel. 0492-475624
www.stijlenco.nl
www.covetex.nl
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Ibiza Markt

terug bij Cacaofabriek Helmond
Je hoeft niet naar Ibiza af te reizen om
één van haar typische hippiemarkten
mee te maken. De Ibizamarkt komt
namelijk zondag 1 juli weer terug bij
De Cacaofabriek in Helmond. Live
muziek, lekkere hapjes en natuurlijk:
een vrolijke hippiemarkt waar je de
hele middag kunt rondneuzen!
Ook dit jaar heeft de organisatie weer
haar best gedaan om het hippiegevoel
uit Ibiza naar verschillende plekken in
Nederland over te brengen. Op zondag
1 juli tussen 12.00 en 18.00 uur is het de
beurt aan Helmond. Vorig jaar is het
erg goed bezocht en de sfeer was fantastisch. Reden genoeg om er dit jaar bij
te zijn. De toegang is gratis!
Hippiemarkt
Op de Ibiza Markt vind je ruim zestig
standhouders met een exclusief aanbod van hippie -en chique producten
die gerelateerd zijn aan het eiland Ibiza

zoals: hippe fashion, sieraden, tassen,
woonartikelen, beauty, beleving, eten
en drinken. Op de markt wordt een
sfeervolle lounge gecreëerd zodat de
bezoeker tijdens het shoppen kan genieten van heerlijke muziek en een lekker hapje en drankje.
Live optredens
Klaar met winkelen? Dan kun je heerlijk loungen, terwijl je live optredens bekijkt. Verschillende deejays en live acts
zullen het podium betreden.
Alle leeftijden
Op de Ibiza Markt staan food- en fashiontrucks. Ook voor kinderen zijn
er leuke activiteiten. Zo kunnen zij bijvoorbeeld hoepelen op het grasveld,
reuze bellen blazen en er is een caravan
waaruit geschminkt wordt, ook staan
er springkussens. Graag zien we jullie
zondag 1 juli. van 12.00 tot 18.00 bij de
Cacaofabriek Helmond.

Op zoek naar meer informatie? Kijk op www.hipandhappy
events.nl of www.cacaofabriek.nl

29.30
.30
&
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KENSINGTON

CHEF’SPECIAL

LIL KLEINE LIVE

KENSINGTON
IN ALPHABETICAL ORDER

CHEF’SPECIAL
3 DAGEN LIVE MUZIEK

INCL. COVERBAND AREA!

www.wishOutdOOr.cOm

KRAANTJE
PAPPIE
SPECIAL SFX-XL SHOW
KRIS KROSS AMSTERDAM FT. FATMAN SCOOP

LIL KLEINE LUCAS & STEVE
RONNIE FLEX YELLOW CLAW
lIVE

& DEUX
PERIENCE

B-FREQZ GUNZ FOR HIRE HEADHUNTERZ
RADICAL REDEMPTION WILDSTYLEZ
& 100+ MORE ACTS
+CAMPING
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Adventure Store, de sport & outdoor speciaalzaak aan de Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout
(Helmond), heeft tijdens de komende weken veel spectaculaire zomeracties op het gebied
van sport, camping, recreatie en
outdoor.

Spectaculaire

Bad en Beach
Uiteraard is er met de zomer in aantocht
een gigantische collectie bad & beach kleding, slippers en sandalen 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
zwemkleding als casual korte broek, tshirt of strandjurkje.

s
e
i
t
c
a
r
e
m
o Store
Zbij Adventure

ADVENTURE STORE
OUTDOOR CAMPING BBQ SPORT RECREATIE BAD&BEACH OUTDOOR CAMPING BBQ SPORT RECREATIE BAD&BEACH OUTDOOR CAMPING BBQ SPORT

FESTIVAL

19.

99

OUTDOOR
RUGZAK
NOMAD

THORLITE

SI MAT
4 CM

59.99
BRIGHTON
2/3/4 69.99
89.99

AZURE

KAMPA

2 persoons

3 persoons

4 persoons

29.

SLAPEN 49.

WANDELSCHOEN ALLE ZOMERJASSEN NU
WOMEN/MEN

KIDS

COPA RIO
CLASSIC
KLAPSTOEL

KOELBOX

vanaf

24.99
ICETIME

van 37.99 voor

29.99

ZAKLAMP LED
BATTERY LOCK
VANAF 19.99

GAS BLIKJES &
GASVULLINGEN

KAMPA
COMFORT
STOEL

99

69.99

25% KORTING

ZWEMBAD
INTEX EASY
SET 244

BAD&BEACH

34.

99

recreatie

ZWEMBRILLEN
VANAF

RUCANOR
WATERSCHOENEN

9.

99

1.99

TAFEL

LICHTGEWICHT COMPACT

20% KORTING
OP HELE COLLECTIE
WEBER - UITGEKEERD
IN ACCESSOIRES

COBB
BBQ

vanaf

129.99

BARBECUES

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

COLLECTIE BAD&BEACH

2e ARTIKEL

25%
KORTING

KOOPZONDAGEN
24 JUNI 2018 en
1 - 8 - 15 - 22 JULI 2018
van 12.00 - 17.00 UUR

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 15 JULI EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Camping
Voor zowel festivalgangers, als mensen die
er met de tent op uittrekken of kamperen
in een luxe caravan of camper, voor campingartikelen kunt u bij Adventure Store
terecht. Uiteraard voor de tent, maar ook
voor alles wat er verder bij komt kijken.
Een grote slaapafdeling met slaapzakken,
luchtbedden en matten voor een goede
nachtrust, comfortabele lichtgewicht
meubels om in te relaxen, alle zaken om
te kunnen eten & drinken, verlichting,
koelboxen en nog veel meer! En ook op
de campingafdeling vindt u heel veel
voordeel met de vele zeer scherp geprijsde
prijspakkers.
Outdoor
De wandelafdeling staat ook in het teken
van de komende zomer. De recreatieve
vakantie wandelaar en de fanatieke vierdaagse of Kennedy Mars lopers komen
helemaal op niveau met de collectie
(berg) wandelschoenen, accessoires en
outdoor kleding van de Adventure Store.
Ook voor de bagage die in de rugzak mee
gaat en gadgets zoals een nieuw mes of
de nieuwste lichtgewicht verrekijker, u
staat versteld van het aanbod.
Natuurlijk ook voor mensen die per fiets,
motor, auto of vliegtuig reizen. De winkel
is bomvol met acties, dus wees er snel bij
en laat u verassen. Alle zomerjassen worden opgeruimd met 25% korting!

59.99

69.99

39.

49.99
TEVA TANZA

van 80.-nu

99

TEVA VERRA

WOMAN VAN € 80,- NU

MEN BLUE VAN € 80,- NU

kids en
volwassenen

CAMPINGAZ 200 S
KOOKTOESTEL

van 70.- voor

24.99

99 OP = OP
29.
BEIGE EN MARINE

99 REGATTA

MEUBILAIR campingaz

van 29.99
voor

VAN 50.VOOR

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 26 GP

TENTEN

SLAAPZAK

Badslipper, teenslipper of Teva sandaal,
bij Adventure Store hebben ze het allemaal. Vanaf nu is elk 2e artikel afgeprijsd
met 25% korting!

Recreatie
Naast de enorme collectie zwembaden
& boten, hangmatten en tarpen gaat de
aandacht uit naar de barbecue afdeling.
Op zo’n 200 m2 staat een complete 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 brandstof als houtskool,
briketten, gastanks en vullingen kunt u bij
ons terecht. Naast de vele prijsacties hebben we op de hele collectie Weber barbecues een korting van 20% , welke wordt
uitgekeerd in Weber accessoires. Dus het
is nu of nooit!
Adventure Store vindt u aan de Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-Hout (Helmond).
De winkel is vanaf 24 juni t/m zondag 22
juli naast de normale winkelopeningstijden ook elke zondag geopend van 12-17
uur. Gratis en gemakkelijk parkeren voor
de deur en met een persoonlijke en deskundige bediening. Voor meer informatie
kijkt u op www.adventurestore.nl.
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Barbecue
TRENDS
2018

De grillmeesters hebben de trends voor het
nieuwe barbecue-seizoen 2018 op een rijtje gezet.
Wie goed om zich heen kijkt weet dat barbecueën
vandaag de dag veel meer is dan het braden
van een stukje vlees.
De eerste barbecue momenten
van het jaar hebben we in kunnen luiden, het seizoen is officieel
geopend. Wat kunnen we nu met
recht de trends noemen voor het
huidige barbecueseizoen?
Gasbarbecues en houtskoolbarbecues
in een stoer jasje
Er lijkt een vaste groep te kiezen voor het
‘snelle’ gebruik van de gasbarbecue en een
groot aantal mensen gaat nog steeds voor
de beleving van een houtskoolbarbecue. Opvallend is vooral de trend qua uitstraling. De
vernieuwende robuuste barbecues met een
industriële uitstraling zijn in trek. Het liefst
zien we de barbecue namelijk in een stoer
jasje, kijk eens naar de Fuori collectie van Boretti. Deze barbecues hebben een stoere industriële uitstraling wat het barbecueën nog
meer plezier geeft en op een goede manier
opvalt in de tuin of op het terras. Technisch
barbecueën met een goede thermometer.

Om stukken vlees of vis op de juiste manier
te garen is het belangrijk om tijdens het barbecueën regelmatig de temperatuur te meten. Onbezorgd barbecueën en goed garen
kan niet meer mis gaan. Goed grillen vereist
de nodige kennis want de echte pro weet op
welke temperatuur en hoe lang je een gerecht moet garen. De barbecues van Boretti
hebben een geïntegreerde thermometer en
zien er daardoor extra trendy uit.
Minder vlees, meer variatie
Vega’s kunnen hun hart ophalen deze zomer. Er wordt steeds meer gevarieerd met
vleesloze gerechten op de barbecue. We
verschoven al langzaam van vlees naar
vlees en/of vis en biologische groenten. Deze trend heeft doorgezet en naast de talloze
variaties van groenten is er een nieuwe trend
gesignaleerd. Hierbij wordt steeds meer geexperimenteerd met (gezonde) pizza’s en
flammkuchen.
Met de pizza en de snack flammkuchen
kan eindeloos gevarieerd worden en ze zijn
beiden makkelijk te bereiden met de pizzasteen. De pizzasteen haalt al het vocht
uit de pizzabodem en flammkuchen, met
een knapperige bodem als resultaat. Duurzaamheid is meer dan een hype en wat minder vlees consumeren hoort daar bij, beter
voor het milieu!
Biertje erbij
Om de trend van het drinken van speciaal
biertjes tegemoet te komen heeft Boretti bij
een aantal modellen een flesopener als accessoire aan de barbecue toegevoegd. Bier
wordt tijdens het bereiden van gerechten
zelf steeds vaker gebruikt en kan op allerlei
manieren worden toegepast.
Verschillende bereidingstechnieken
zoals slow cooking en roken
Met de populaire slow cooking techniek
draait het om het langzaam garen van een
groot stuk vlees. Het kost wat tijd maar het
is de moeite waard en de enige benodigdheden zijn een geïntegreerde thermometer
en een afsluitbare barbecue. Waarom is
een vleesgerecht na slow cooking nou extra
lekker? Vanaf ongeveer 65 graden gaan de
moleculen die de spieren bij elkaar houden
langzaam smelten. Dit zorgt ervoor dat het
vlees heel zacht wordt en dat proef je.
Door indirect te grillen op 95 tot 110 graden
spreken we van (warm) roken. Bij roken is
het essentieel dat de rook die vrijkomt uit
het rookhout zo lang mogelijk in contact
komt met het eten in de barbecue, met een
gesloten deksel dus. De rooksmaak is heerlijk en werkt verslavend en wordt daarom
steeds vaker toegepast!

Aan de inhoud van Groot Peelland is alle mogelijke zorg besteed.
Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend.
De uitgever zal geen aansprakelijkheid aanvaarden.
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Lokaal talentenpodium

Dit jaar staat rechts van het kasteel
voor het eerst een lokaal talentenpodium. Wekelijks staan hier 2
semi-akoestische lokale bands op
het podium.Bar open 19:00 / Band
1 start wekelijks 19:30 Voor meer
info, tijden en het programma kijkt
u op onze website.

VANAF VOLGENDE WEEK STARTEN DE
06⁄07 − Daredevils KASTEELTUINCONCERTEN 2018!

Ook deze zomer begint jouw weekend met een swingende
avond in de Kasteeltuin van Helmond. Elke vrijdagavond
tussen 6 juli en 17 augustus geniet je van live muziek, een fijne
sfeer en lekkere hapjes en drankjes. Waag een dans op de
dansvloer of stil je honger bij één van de vele foodstrucks. De
toegang is natuurlijk gratis!

13⁄07 − Van Dik Hout & Massi

20⁄07 − Timbazo

27⁄07 − Soulmachine

03⁄08 − Massada

10⁄08 − Band with Benefits

17⁄08 − This is Jackson

de loop
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PEELLAND
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VAN DIK HOUT OP PROGRAMMERING 2018

KASTEELTUIN
CONCERTEN
HELMOND

Het muziekprogramma van de
jaarlijkse concertreeks De Kasteeltuinconcerten is bekendgemaakt. Ook dit jaar belooft het
een mooie variatie aan muziekgenres te worden. Zeven weken lang op de vrijdagen tussen 6 juli en 17 augustus staan
bands op het podium. Met als
klapper op de vuurpijl: Van Dik
Hout op 13 juli.
Nieuw dit jaar is het akoestische, locale talenten podium. In
de Kasteeltuin wordt tijdens de
Kasteeltuinconcerten een extra
speelplek ingericht. De insteek
hiervan? Lokaal muzikaal talent
stimuleren en een podium bieden. Ook voor de bezoekers die
de drukte van het grote podium
even willen ontvluchten, biedt
deze speelplek een prima en
rustig alternatief. De programmering van dit lokale talenten
podium maakt de organisatie
binnenkort bekend.

Foodstraat
Door de nieuwe terreinindeling
tijdens de Kasteeltuinconcerten
2018 ontstaat een leuke bijkomstigheid: bezoekers kunnen een
ronde om het kasteel lopen tijden de concerten. Aan de linkerzijde van het kasteel ligt het
hoofdpodium, aan de rechterzijde het akoestische podium.
Ook het foodplein komt terug.
Dit keer echter als foodstraat
voor het kasteel langs, tussen
de duiventorens.
Tijden
Volgens traditie begint de muziek op het hoofdpodium om
20.30 uur en eindigt om 23.00
uur. De muziek op het akoestische podium start om 19.30 uur.
De horeca is geopend van 19.00
uur tot 00.00 uur. Kinderen die
de lege bekers helpen verzamelen, krijgen een leuke attentie.
De Kasteeltuinconcerten zijn
gratis toegankelijk.

06/07 – DAREDEVILS
Een donderslag bij heldere
hemel! Sterrenteam Daredevils knalt door de geluidsbarrière en laat daarbij een spoor
van confetti, lege glazen en
voldoening achter. Bereid je
voor op een muzikale blikseminslag van astronomische
proporties, waarbij classics
en gewaagde actuele hits
in elkaar versmelten. Zet je
schrap, bestel zoveel mogelijk drank en zoek dekking:
er is een duivelse tornado in
aantocht!
www.daredevilsband.nl
13/07 – VAN DIK HOUT+
support MASSI
Eindelijk, hier zijn wij heel
blij mee! Van Dik Hout komt
weer terug naar Helmond. Al
twintig jaar aan de top met
hun pure rock en gevoelige
teksten. Bekend van onder
andere ‘Stil in mij’ en een
zeer bepalende factor in de
Nederpop.
In het voorprogramma staat
Massi: een hiphop-head in
hart en ziel. Je krijgt een mix
van Funk, Soul en Hardrock
op je bord wanneer je een
show ziet van deze energieke
hiphop artiest met zijn vijfkoppige live band. Van deze
rising star gaan we nog veel
meer horen de komende jaren.
www.facebook.com/
VanDikHout
www.facebook.com/
massimusic
20/07 – TIMBAZO
Timbazo is een wervelende

latin-band die garant staat
voor een uitbundig dansfeest.
De internationale groep verenigt de intensiteit van de
Cubaanse timba met jazz en
‘salsa dura’. De bandleden
zijn afkomstig uit Colombia,
Cuba, Nederland, Duitsland,
VS, Puerto Rico, Venezuela
en Curaçao.
Oprichter Nils Fischer, één
van de beste percussionisten
die Europa rijk is, koos een
topbezetting waaronder drie
geweldige salsa-zangers.
www.timbazo.com
27/07 – SOULMACHINE
Soulmachine is één van de
weinige bands in Nederland
die alle soul- en funkhits nog
speelt zoals ze in de jaren 60,
70 en 80 gespeeld werden.
De band speelt pure authentieke soul en funk met krakers als I'm A Soulman, I Feel
Good en andere onvergetelijke hits van o.a. James Brown,
Otis Redding, Aretha Franklin
en Tina Turner.
www.soulmachine.nl
03/08 – MASSADA
Wie de naam Massada hoort,
weet al snel waar het over
gaat:
Latijns-Amerikaanse
ritmes en percussierock overgoten met een Moluks sausje. Massada is bekend van
hun eigen hits, waaronder Latin dance, Arumbai en Sajang
é en zijn inmiddels al meer
dan dertig jaar actief op de
binnen- en buitenlandse concertpodia.
Jong of oud, een ieder die
een Massada concert be-

zoekt wordt aangestoken
met latin-fever.
www.massada.nu
10/08 – BAND WITH
BENEFITS
Dansschoenen aan, keeltjes
gesmeerd en riemen vast!
Gewapend met ingenieuze
medleys en hun aanstekelijke
enthousiasme vuurt Band
with Benefits de vetste hits
aller tijden op je af, waarbij
vriend en vijand niet anders
kunnen dan hand in hand
mee hossen. Verwacht onder
andere stevige rockers van
Bon Jovi en AC/DC, classics
van Queen en Meatloaf, de
foute uitstapjes hier en daar
en de broodnodige lading
koper.
www.bandwithbenefits.com
17/08 – THIS IS JACKSON
This Is Jackson, een energie
groep dansers en muzikanten, neemt je mee langs de
grootste hits van Michael
Jackson. Ze treden in de verlichte voetstappen van Billie
Jean, staan face to face tijdens Beat It, Moonwalken als
zombies uit het graf tijdens
Thriller en hopelijk krijgen we
eindelijk te horen of Annie
okay is. Groots. Visueel. De
Jackson moves. De muziek.
‘This is Jackson’ heeft het allemaal.
www.thisisjackson.nl
Kijk voor meer informatie
over de Kasteeltuinconcerten
2018 op www.kasteeltuinconcerten.nl en like de facebookpagina www.facebook.nl/kasteeltuinconcertenhelmond
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WELKE

MASSAGE
WIL JIJ?

Het aanbod van massage is
heel divers. Wel zijn massages
onder te verdelen in drie verschillende typen. Voor de fysieke verzorging van het lichaam,
voor geestelijke en lichamelijke
ontspanning en voor herstel en
behoud van een goede energiebalans. Veel massages zijn een
combinatie van deze drie soorten. Massage is goed voor een
mens. Een aantal massagevormen stellen we aan je voor.
Ontspanningsmassage

Een lichaamsmassage op de huid, waarbij een warme of koude massageolie met
etherische oliën wordt gebruikt. De masseur behandelt verschillende spieren en
spiergroepen, waardoor de doorbloeding
van de weefsels verbetert, afvalstoffen
worden afgevoerd en de stofwisseling van
de spieren en de spierfunctie verbeteren.
Het lichaam wordt zachtjes gekneed en zo
ontladen van alle negatieve spanningen.
Hierdoor is een totale ontspanning van het
lichaam mogelijk.

Lomi Lomi

Deze massage komt oorspronkelijk uit Hawaï. In de Hawaïaanse filosofie gaat het
vooral om twee zaken, harmonie en liefde.
Gebrek aan harmonie leidt tot weerstand,
wat weer tot blokkades in de energiestroom
kan leiden. De Lomi Lomi massage helpt
fysieke, emotionele en mentale stress los
te laten, herstelt de vitaliteit, activeert het
lymfesysteem en heeft een diepe werking
op het spierstelsel, het zenuwstelsel en de
zintuigen. Doordat het lichaam telkens in
één vloeiende beweging wordt aangeraakt
komen eventueel opgehoopte spanningen
vrij en wordt een goede gezondheid gestimuleerd. De Lomi Lomi massage wordt
uitgevoerd met het zachte deel van de onderarmen.

Miri Miri

Miri Miri of Makoha - dat wil zeggen natuurlijke gave - is de traditionele holistische

genezingstraditie en massagetechniek van
de Maori , de inheemse bevolking van Aotearoa / Nieuw-Zeeland . De massage is
vervuld van Maori gewoonten en cultuur.
Ze bevat whanau ora (familiegezondheid),
tinana ora (lichamelijke gezondheid) , hinengaro ora (geestelijke gezondheid ) en
wairua ora (spirituele gezondheid). Miri
miri is veel meer een holistische traditie ,
gebruikt voor het genezen van de fysieke
en spirituele elementen van het leven
van een persoon. Dit in tegenstelling tot
Westerse massagetechnieken die primair
gericht zijn op het fysieke .Deze techniek
weerspiegelt ook wel de ritmische beweging van kabbelend water, sprankelende
watervallen en krachtige oceaangolven.
Het lichaam wordt rustig en komt weer in
zijn eigen natuurlijke ritme.

Shirodhara

Dit is een Ayurvedische behandeling van
het hoofd en maakt onderdeel uit van
de reinigingskuur pancha karma. Bij een
Shirodhara behandeling giet je een continue stroom van warme kruidenolie, water
of melk op het hoofd (het derde oog ofwel
ajna chakra) met behulp van een speciale
pot. Shirodhara geeft een gevoel van welzijn en draagt bij aan verjonging van de zintuigen die zich bijna allemaal in het hoofd
bevinden. De behandeling is zowel curatief als preventief, werkt voedend, verjongend en vitaliserend. Is daarnaast effectief
bij neurologische problemen, psychische
klachten, stress, zenuwspanning en slaapstoornissen.

Thaise massage

Traditionele Thaise massage of nuat phaen
borat, is een van 's werelds oudste geneesmethoden. De Thaise mensen zagen ziekte
als onbalans in het lichaam of de geest en
ze zochten hulp in de lokale tempel. Zij
werden behandeld met de vier elementen
van de traditionele geneeskunst: spirituele
ondersteuning, voedingsondersteuning,
kruiden en massage. Thaise massage is
meer dan 2.500 jaar oud. Van oorsprong Indiaas, is deze massagevorm samen met de
boeddhistische monniken naar Thailand
gekomen. Niet alleen het lichaam, maar
ook de geest voelt zich bevrijd. Dit holistische idee – onverbrekelijke verbinding
van lichaam en geest – heeft zijn wortels
in het boeddhisme. De Thaise massage is

een onderdeel van de Thaise medische en
spirituele traditie. Er zijn twee stromingen
in de Thaise massage: de noordelijke variant, Nuad Bo-Rarn, en de zuidelijke variant, ook wel Bangkokstijl genoemd. Deze
laatste is statischer en wordt veelal als pijnlijker ervaren. Beïnvloed door de Chinese
en Indiase massage en yoga, is dit een vrij
stevige massagetechniek waarbij de masseur op de energiebanen masseert en reken strekbewerkingen uitvoert. De bewegingen lijken vaak sterk op de asana's van
yoga en de aandacht voor de drukpunten
lijkt op de nadi's uit Ayurveda en de meridianen uit de Chinese geneeskunst.

Lymfedrainage

Lymfedrainage is een behandeling van
oedeem, een teveel aan vocht dat zich ophoopt op één of meerdere plaatsen in het
lichaam. Om de verstoorde vochtcirculatie
op gang te brengen kan lymfedrainage helpen. De behandeling bestaat uit massage.
Door het lymfestelsel te stimuleren wordt
het vocht afgevoerd en beter over het lichaam verdeeld. Met heel zachte ronddraaiende bewegingen stimuleert de therapeut de afvoer van vocht, en daarmee vaak
ook van gifstoffen. Een geduldwerkje
voor de masseur. Voor de persoon
die de massage ondergaat voelt het
daarentegen meestal aan als een
prettige massage. De vochtafvoer
door de lymfedrainage vermindert de druk op de

huid en/of organen. Daardoor nemen pijnklachten af. De behandelaar masseert in
de stroomrichting van de lymfebanen en
brengt overtollig vocht naar een plek waar
het lymfesysteem nog goed functioneert,
zodat het vocht daarna op een natuurlijke
manier wordt verwerkt. Lymfedrainage
geneest niet, maar voorkomt of beperkt de
effecten van oedeem.

Sportmassage

Sportmassage is bedoeld om vermoeidheidsverschijnselen, die het directe gevolg
zijn van lichamelijke inspanning, te verlichten en de soepelheid in de spieren terug te
brengen. Omdat sommige activiteiten in
ons dagelijks leven vaak dezelfde invloed
op ons lichaam hebben als sporten, is deze
vorm van massage ook voor niet-sporters
zinvol. De afvalstoffen die zich in de spieren hebben opgehoopt veroorzaken pijn of
kramp. Door de spieren intensief te masseren met behulp van verschillende massagetechnieken, wordt de stofwisseling
positief beïnvloed en herstellen je spieren
sneller. Daarbij zorgt een verwarmende
massageolie ervoor dat de verkrampte
spieren zich ontspannen.
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43 FIETS
4DAAGSE
DE PEEL
e

10 t/m 13 juli

Fiets4Daagse De Peel 43ste editie
dinsdag 10 t/m vrijdag 13 juli 2018
Opnieuw staat u een zeer aantrekkelijke fiets4daagse te wachten. Zoals gebruikelijk zijn de
4 startplaatsen voor de Fiets4Daagse; Deurne,
Meijel, Stiphout en Weert. Deze plaatsen hebben voor 4 dagen weer 16 mooie fietsroutes uitgezet met routebeschrijving en pijlen. Dit is weer
mogelijk door onze nieuwe hoofdsponsor
Nh1816 Verzekeringen samen met de lokale kantoren, waar we erg blij mee zijn. Zij sponsoren
tevens eenmalig de Stiphoutse EHBO vereniging
als goed doel.
Deelnemers kunnen iedere dag kiezen uit de afstanden 30, 45 en 60 km. De 30 km route is extra
aantrekkelijk voor gezinnen vanwege de kinderspelletjes onderweg op alle dagen. Ook is er op
iedere dag een traktatie op de routes.
Deelnemers kunnen per dag kiezen in welke van
de 4 plaatsen men wil starten.

Uitgebreide informatie over routes en startplaatsen is te vinden op www.fiets4daagsedepeel.nl

ken in onze regio waar je met de auto vaak niet
eens kunt komen. En saai is het nooit.

Deelname en inschrijving
Op de dag van vertrek kunt u op elke startplaats
inschrijven. Maar u kunt tot 5 juli a.s. ook vóórinschrijven. In dat geval kunt u per bank of bij een
voorinschrijf adres contant betalen en ontvangt
u € 2,00 korting p.p. bij deelname voor 4 dagen.
Raadpleeg hiervoor onze website voor meer informatie of downloaden van het inschrijfformulier om digitaal in te schrijven.

Vrijheid, blijheid en “Extra goed geregeld”
Deelnemers kunnen per dag een andere startplaats en/of afstand kiezen. Deelname van vier
dagen geeft recht op een herinneringsmedaille.

Vier dagen sportieve gezelligheid
Fiets4Daagse De Peel kent een grote schare trouwe deelnemers, die jaarlijks naar het evenement
uitkijken en desnoods weer en wind trotseren.
Vanwege de verschillende afstanden is er voor
elk wat wils. De gehele organisatie is in handen
van vrijwilligers hetgeen zorgdraagt voor een
speciale gemoedelijke sfeer. De routes zijn ieder
jaar weer anders en leiden langs de mooiste plek-

Bij de zorgvuldig gekozen controleposten is
voldoende ruimte aanwezig om aangenaam
te verpozen en uit te rusten. De professionele
organisatie, de altijd zeer gevarieerde routes en
duidelijke beweg-wijzering leverden Stichting
Fiets4Daagse “de Peel” het predikaat: “Extra
goed geregeld” op. (het hoogst haalbare) van de
Nederlandse Toer en Fiets Unie (NTFU).
Op de laatste fietsdag is er een altijd een gezellige
afsluiting met veel entertainment en dingt iedere
deelnemer mee naar prijzen in de gratis loterij
met als hoofdprijs o.a. een GAZELLE rijwiel met
alles er op en er aan!

Tarieven voor 4 dagen
Deelnemers van 13 jaar en ouder 13,00 euro p.p.
Deelnemers van 5 t/m 12 jaar (o.l.v.) 9,00 euro p.p.
(maximaal 2 betalende kinderen per gezin)
Deelnemers tot 5 jaar
gratis
Tarieven per dag
Deelnemers van 13 jaar en ouder 4,00 euro p.p.
Deelnemers van 5 t/m 12 jaar
2,50 euro p.p.
(maximaal 2 betalende kinderen per gezin)
Deelnemers tot 5 jaar
gratis

www.fiets4daagsedepeel.nl

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

VERHOEVEN
VAKKUNDIG ADVIES, GRATIS OFFERTE

UW TUIN LATEN AANLEGGEN ONDERHOUDSVRIJ

TUINAANLEG VOOR IEDER BUDGET
SCHUTTINGEN EN
POORTEN
TUINHOUT EN
TUINHUIZEN

TUINPLANNEN?
SIERBESTRATING EN
NATUURSTEEN

SINDS
1925

ZAND EN GRIND

TUINVERLICHTING

VERANDA EN
TUINKAMER
MAATWERK IS
ONZE SPECIALITEIT

VAKMANSCHAP EN CREATIVITEIT BEPALEN HET RESULTAAT
VERHOEVEN GSB HELMOND
KANAALDIJK Z.W. 3
5706 LD, HELMOND
0492-523468
INFO@SCHUTTING.NL

VERHOEVEN GSB OISTERWIJK
HAARENSEWEG 44
5061 VL, OISTERWIJK
013-5212213
OISTERWIJK@SCHUTTING.NL

TUINTOKO GSB VENRAY
BEEKWEG 52A
5815 CN, VENRAY
0478-579092
VENRAY@SCHUTTING.NL

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

WWW.

SCHUTTING.NL
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(Bron foto’s en tekst: Verhoeven GSB Helmond)

Al een aantal jaar op de terugweg, maar in 2018 gaat
deze trend het grote publiek eindelijk bereiken: de
duurzame authentieke tuinstijl. Hierbij worden in de
basis materialen en kleuren gebruikt die zorgen
voor rust en een natuurlijke uitstraling. Aan de andere kant moeten de producten zo onderhoudsarm
mogelijk zijn en een lange
tijd mooi blijven. Omdat
er steeds meer wordt gebouwd en de tuinen kleiner
worden, is het belangrijk
dat de tuin zodanig wordt
ingericht dat hij groter lijkt.
De tijd dat we de hele tuin
vol bestraten met alleen
maar zwarte betontegels
lijken we nu eindelijk achter ons te laten. Omarm de
warmte en natuurlijke elementen om je eigen oase
van rust te creëren.

Een ode aan het tuinhout
De basis voor het creëren van
een diepere tuin is de schutting
met planken die horizontaal gestapeld zijn. Gebruik hiervoor
niet al te brede planken. Een
goede houtsoort die hiervoor
gebruikt van worden is Grenen,
Vuren of Douglas. Deze varianten, mits voorzien van de juiste
behandeling, hebben een lange
levensduur. Zoals het ook met
ons gaat, vergrijst dit hout, en
dat is helemaal niet erg. Door de

vergrijzing wordt het hout donkerder en dit zorgt weer voor een
optisch grotere tuin. Kies je voor
een schutting van onbehandeld
Douglas naaldhout, dan zal deze vergrijzing al binnen enkele
maanden merkbaar zijn.
Naast de schutting zorgt het gebruik van hout in de tuin voor leven op je eigen stukje grond. Het
kan bijvoorbeeld worden toegepast om pergola’s, veranda’s en
vlonders in je tuin te maken.
Pergola’s worden al tientallen jaren in tuinen gebouwd, maar leken de laatste jaren even uit het
beeld verdwenen. Gelukkig zijn
we terug aan het komen, want
op de juiste manier toegepast
krijg je een prachtig samenspel
in de tuin. Door te werken met
robuuste palen en strakke lijnen,
oogt jou tuin straks veel groter.
Voor de kinderen kan het ook
heel leuk zijn, want je hangt er
eenvoudig een leuke schommel aan. Wil je liever een lounge
plekje maken, dan kun je dit ook
mooi afzetten met een open pergola.
Wil je die loungeset liever het hele jaar buiten hebben staan, dan
kun is een overkapping met een
plat dak een goede optie. Deze
zijn vaak helemaal zelf samen te
stellen en kunnen opgebouwd
worden naar iedere wens. Wil
je het liever helemaal winddicht
hebben, maar tegelijkertijd niet
de verbinding met de tuin verliezen? Maak dan met een glazen schuifwand jou overkapping
dicht en je hebt een complete
tuinkamer!
Een overkapping achter in de
tuin is helaas niet voor iedereen
weggelegd. Gelukkig is die ook

eenvoudig te maken aan je huis.
Iedereen kent wel de aluminium
veranda’s met licht doorlatende
dakplaten. Ga je voor een authentieke uitstraling, dan past
een uitvoering in Douglas hout
misschien toch beter bij je. Met
een afwerking van een zinkengoot maak je het plaatje helemaal compleet. Zo heeft u de
uitstraling die u zoekt, zonder
lichtverlies in uw woning.
In uw tuinkamer misstaat een
vlonder zeker niet! Weersinvloeden hebben weinig effect op het
hout in een dichte tuinkamer.
Wanneer je wel de uitstraling
van hout wilt, maar je bent bang
dat deze snel vergaat in de buitenlucht, dan is er gelukkig nog
een alternatief. Dit alternatief is
WPC. Dit is een afkorting voor
Wood-Plastic-Composite oftewel hout-kunststof composiet.
De mogelijkheden en uitstraling
hiervan zijn eindeloos. Brede
planken zorgen voor een rustige
uitstraling, terwijl de smallere

versies juist meer authenticiteit
uitstralen. Let goed op de kwaliteit die je kiest, omdat er nogal
wat rommel op de markt is. Wil
je het zeker goed doen, overweeg
dan eens om WPC van Fiberon
te nemen. Dit is verkrijgbaar in 10
verschillende kleuren. Het mooie
aan deze planken is dat ze de
structuur hebben van echt hout,
maar door een speciale toplaag
is deze geheel onderhoudsvrij.
Ook heel fijn voor de blote voeten, want het WPC splintert niet
en je kunt het bevestigen zonder
schroeven in het zicht.
Tuinverhardingen
Ondanks dat de tuintegels het
laatste jaar negatief in het nieuws
kwam, willen we toch graag onze
tuin verharden. Zeker in kleine
tuinen moet je optimaal gebruik
maken met de ruimte die je hebt.
Kies voor een groter formaat om
het optisch groter te laten lijken.
Omdat dit het nadeel geeft van
grotere voegen, zal je goed moe-
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ten nadenken hoe je de tuin gaat
indelen. Leg bijvoorbeeld niet de
hele tuin dicht en zorg dat het regenwater goed weg kan. Wil, kan
of mag je dit niet aansluiten op
de hemelwaterafvoer? Maak dan
gebruik van de Hydroblob. Deze
elementen graaf je in de tuin en
slaan het water op. Vervolgens
stroomt het water weer terug de
aarde in.
Bij een duurzame oplossing
voor het regenwater, hoort ook
een duurzame keuze voor de
verharding. Een logische keuze
kunnen keramische tegels zijn.
Deze tuintegel stijgt ieder jaar in
populariteit! En dat is ook niet zo
gek. Geen krassen op de vloer,
geen vet dat in de tegel trekt,
eenvoudig schoon te houden
en ze zijn ook niet glad. Binnen
worden deze tegels al lang toegepast, en met een kleine aanpassing gebruiken we ze nu ook buiten. Ze zijn iets dikker gemaakt,
namelijk 2cm. Hierdoor zijn ze
vorstbestendig. Daarnaast zijn
ze kleurecht en voorzien van een
antislip laag.
Voor een authentieke uitstraling
kies je een tegel in een warme of
natuurlijke tint. Keramische tegels zijn allemaal geprinte tegels.
Hierdoor zijn er eindeloos veel
designs mogelijk. Populaire uitstralingen in 2018 zijn de HoutLook, Beton-Look en Natuursteen-Look tegels. Deze kunnen
ook prachtig gecombineerd
worden met speciale Italiaanse
Tegeltjes-Print tegels.
Een duurzame verwerking van
deze tegels is essentieel voor
een terras waar je een leven lang
van kunt genieten. Leg de tegels
daarom dan ook in de specie
en vergeet daarbij niet de hechtemulsie om de stenen vast te
branden aan de ondervloer. Zodra de tegels vastliggen worden
de voegen dichtgemaakt met
een water afsluitend voegmiddel. Doe dit met Ardex FK en je
hebt een terras dat 30 jaar mooi
blijft. Ook niet heel onbelangrijk;
door het voegmiddel ben je ook
voor 95% van het onkruid en de
mieren af!!!
In 2018 zien we dat steeds meer
doe-het-zelf’ers ook keramische
tegels willen aanleggen, maar
struikelen over de aanleg. Voor
deze klussers is er een speciale
keramische-beton tegel ontwikkeld. Die kan gewoon in het zand
gelegd worden omdat hij 4 cm
dik is. De tegel is opgebouwd uit
3 cm beton met daarop een keramische tegel gelijmd.
Tuinverlichting
Verlichting is zoiets dat echt iets
extra’s geeft aan je tuin. Het geeft
de tuin een sprookjesachtig en
onwerkelijk effect en is bovendien erg praktisch. Denk aan
lampjes die je oprit aangeven of
het pad verlichten. Maar ook als
het donker is kun je nog gezellig
in je tuin zitten. De toekomst van
buitenverlichting is LED-verlichting. LED-licht heeft een aantal
grote voordelen ten opzichte
van halogeen lampjes. Het is
wel 80% zuiniger, gaat 10 keer zo
lang mee en kan een natuurlijk
lichtkleur geven. Door juist de
donkere elementen te verlichten
in de tuin, creeer je ook ’s avonds
meer diepte in de tuin.
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Bonjour,
buongiorno,
buenos días,
bom dia...
U geniet méér van uw vakantie als u de taal spreekt!
Kijk op www.vuhelmond.nl voor
ons complete aanbod.

Geniet meer van uw vakantie
door de taal te leren
Iedereen kent het gevoel: gezellig slenteren over een zonnig marktplein,
kraampjes met leuke spullen zien en
dan net dat ene souvenir ontdekken
dat u graag wilt hebben. U wilt vragen
wat het kost, of om een maatje groter,
een andere kleur. Maar die taal! Hoe
leg je uit in het Frans, Spaans of Italiaans wat je precies bedoelt? En die
marktverkoper praat zo snel!
Volksuniversiteit Helmond biedt speciale talencursussen aan voor vakantiegangers. Met Frans op vakantie, Spaans
op vakantie, Portugees op vakantie of
Italiaans voor beginners leert u genoeg
om u eenvoudig in die taal te redden.
Geen moeilijke grammatica of ellenlange woordenlijsten, maar simpele zinnetjes voor op vakantie. In twaalf lessen
leert u genoeg om het plezier van uw
reis naar het buitenland te vergroten.
Natuurlijk zijn er op internet ook ge-

noeg talencursussen vinden. Maar dan
mist u de gezelligheid van een gezamenlijke les. Met een serie wekelijkse
bijeenkomsten is de discipline om vol
te houden toch iets gemakkelijker op
te brengen. Bovendien worden er in de
les vakantie-ervaringen uitgewisseld,
dus de tips over leuke plekken krijgt u
er gratis bij.
Vindt u het leren van de taal zo leuk dat
u wilt doorgaan, dan kan dat. Van sommige talen geeft Volksuniversiteit Helmond cursussen tot en met niveau B1+.
En het aanbod is breed: Chinees, Engels,
Frans, Indonesisch, Italiaans, Portugees,
Russisch, Spaans en Turks. Verder heeft
de Volksuniversiteit voor nieuwkomers
een heel scala aan cursussen Nederlands. En als kers op de taart: Hellemons. Alle informatie, ook over creatieve cursussen, koken, gezondheid, is
te vinden op www.vuhelmond.nl.

7 JULI
2 SEPTEMBER

KOM NAAR
ZOMERKASTEEL
HELMOND!
MUSEUMHELMOND.NL

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.

Jouw Forever
Business Owner:

Lenie Klaasen
06-52716622
foreverhelmond.nl

PROTEÏNE SHAKES

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!

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.

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!

DAGELIJKSE BEGELEIDING

WAT ETEN WE?

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!

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.

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.

KBWO is op zoek naar: Verzorgenden IG, Vrijwilligers
en Verpleegkundigen (MBO/HBO)
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

✔ Op

weg naar je streefgewicht
for summer!

✔ Ready

Look Better. Feel Better.
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Kom naar
ZOMERKASTEEL HELMOND
van 7 juli t/m 2 september

Nog even en dan breekt de zomervakantie weer aan. Kasteel
Helmond wordt in die periode
(7 juli t/m 2 september) omgetoverd tot Zomerkasteel Helmond.

• Beschilder zo'n stoer wapenschild of zwaard op jouw
manier. Mooi hoor!
Dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag van 11.00-16.00 uur, €5,00
per persoon.

En dat betekent veel leuke en
nieuwe activiteiten voor het hele gezin en voor kinderen t/m 12
jaar. Voor de meeste activiteiten
betaal je een toeslag, je betaalt
daarnaast ook nog een entreekaart voor het kasteel.

• Maak je eigen leren buideltas
of armband. Erg stoer!
Met kralen, leren veters, leer- en
slagstempels kun je het maken
zoals je zelf wilt. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag van 11.0016.00 uur, €5,00 per persoon.

Kasteel Helmond is gemakkelijk
bereikbaar met de auto en het
openbaar vervoer. Het is circa
10 minuten lopen vanaf station
Helmond naar het stadskasteel
dat midden in Helmond ligt.
De auto parkeren kan op circa
200 meter loopafstand onder
luchtbrug Kasteel-Traverse (tegen betaling).

• Bouw je eigen kasteel met
TomTecT. Lekker bouwen,
hoe leuk is dat?
Dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag van 11.00-16.00 uur, deze
activiteit is gratis.

• Versier je eigen ridderhelm of
prinsessenhoed. Gaaf!
Dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag van 11.00-16.00 uur, €4,00
per persoon.

• Zondagmiddag familie
kasteeltour
Zondagmiddag om 14.30 uur,
€2,00 per persoon.

TRAPRENOVATIE
MASSIEF EIKEN

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

• Zoldertour 'Kasteel in Brand'
Dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag, ieder uur tussen 11.0017.00 uur, zaterdag en zondag:
13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur,
16.00 uur, €2,50 per persoon. De
zolder is toegankelijk voor kinderen vanaf 8 jaar en bezoekers die
goed ter been zijn.
• Middeleeuws koken en
stoken
Ook in de middeleeuwen waren
mensen leckerbecken en soetekouwen. Toen werd er anders
gekookt dan nu, en er werden
andere gerechten gegeten. Dat
willen we jou graag laten ervaren. Help jij mee om de lekkerste
hapjes klaar te maken én te proeven? Je kunt meedoen op: 18, 25
juli en 1, 8, 15, 22 augustus tussen
11.30 uur en 15.30 uur. Deze activiteit is gratis en geschikt voor
alle leeftijden.

PLAK PVC

LANDHUISDELEN

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.
per m2 incl. btw Van 29,95 Voor

excl. montage, incl. btw

875. 14.

95

-

39.

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

95

KLIK PVC

LANDHUISDELEN
EXTRA BREED

Met Riged Drager, 5 mm dik,
toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag,
eenvoudig zelf te leggen.

27.

per m incl. btw Van 39, Voor
2

95

95

• Picknicken in de kasteeltuin
met een goedgevulde mand
Honger gekregen van het kasteelbezoek? Ga met een goedgevulde picknickmand met diverse
broodjes, fruit, drankjes, versnaperingen en plaid, heerlijk picknicken in de kasteeltuin of geniet
van een kopje koffie met gebak
op ons terras op het binnenplein.
Je kunt dagelijks picknicken of
iets drinken op het buitenterras
tijdens openingstijden van het
kasteel.

• Middeleeuwse spellen
Dagelijks tijdens openingstijden,
deze activiteit is gratis.
• Op pad met een
kasteelbewoner
Ontmoet een kasteelbewoner
die je alle leuke verhalen over
het kasteel vertelt en de mooiste
plekken laat zien.

WIJ ZIJN DE
GOEDKOOPSTE
LAAGSTE PRIJS GARANTIE
EN DESKUNDIG ADVIES

LANDHUISDELEN XXL
24 cm breed, 8 mm dik,
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare
structuur, leverbaar in 5 kleuren.
per m2 incl. btw Van 21,95 Voor

9.

95

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.

PA GR
RK AT
ER IS
EN

14 mm dik, 3,4 mm toplaag,
afmeting 15,5x77,5 cm, leverbaar in diverse
kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen.

• Speurtocht door de
kasteelkelder
Hou je van speuren door het kasteel? En wil je zelf van alles ontdekken over de bewoners en hoe
er werd geleefd? Doe de speurtocht, voor elke speurneus in alle
leeftijden! En ontvang een leuke
attentie. Deze activiteit is gratis.

Dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag tussen 13.00-16.00 uur.
Deze activiteit is gratis.

LAMINAAT

NIEUW

RUSTIEK EIKEN
VISGRAAT

• De Verhalenverzamelaar
De Verhalenverzamelaar verzamelt allerlei gekke, mooie, leuke
en spannende verhalen over het
kasteel, ga ze beluisteren! Voor
echte speurneuzen en wijsneuzen. De Verhalenverzamelaar is
in het kasteel op 10, 12, 17, 19, 24,
26, 31 juli en 2, 21 en 23 augustus
tussen 12.30-15.30 uur, geschikt
voor alle leeftijden, gratis te bezoeken.

WINKEL OOK
ONLINE OP:
VLOERHETZELF.NL

adcommunicatie.nl

Het programma:

• Rondleiding in middeleeuwse
kleding
Dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag van 14.30 tot 15.15 uur,
€3,00 per persoon (gratis: volwassenen en kinderen t/m 3 jaar).

• Schatkist versieren voor je
eigen kasteelcake
Versier en knutsel je eigen schatkistje en ontvang jouw eigen
kasteelcake. Lekker! En je krijgt
er ook een glaasje ranja bij. Elke
dag verkrijgbaar in het kasteelcafé, €3,50 per persoon.
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CONCEPT EN REALISATIE

Vlinders in je tuin

van 12.00 tot 17.00 uur

VA L K

Zomer Arrangement

®

SPECIAL SELECTION FAMILY VAN DER VALK

Verse snijbloemen in een noot
afgevuld met mos

VAN DER VALK M A G A Z I N E

" Een hommage aan onze voorouders, de grondleggers
van het familiebedrijf Van der Valk..."

Disponible dans l’ensemble
de nos hôtels et restaurants

A BIJ

gratis | gratuit

20-04-17 14:11

act), met suikers
(met kruidenextr

€7.99
HALLO ZOMER!

VA L K

Van der Valk Magazin

®

nu

€4.99

DIT IS EEN UITGAVE VAN
VAN DER VALK PUBLICATIES B.V.

Vlinder lokkers

4235 VDV NL Verrastkrant Zomer 2018_2.indd 1

AGAZINE
VAN DER VALK M

26-04-18 16:28

Bij De Biezen kan je kiezen!

Buddleja “Vlinderstruik”

Verbena “IJzerhard”

Echinacea “Zonnehoed”

Van €6,99

Van €5,99

Van €8,99

zoMer 2018

Sushi

Fred van Leer
eRVieW
e x c lu s i e f i N T

Voor Van der Valk Hotels en Restaurants realiseert
Klaasen Vandeursen Communicatie het VALK magazine
voor Nederland, Duitsland en België. Dit trendy, glossy
magazine staat vol leuke tips om nóg meer uit je verblijf
te halen. Tevens geven wij vorm aan de periodieke VALK
Verrastkrant en Hotel Directory. Daar zijn we trots op!

KLAASEN
VANDEURSEN
Communicatie
03-05-18 18:07

30-03-18 14:42

Tip! Geniet van
wat lekkers in
het tuincafé

nu

nu

BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING

€3.99
€3.99
WWW.KLAASENVANDEURSEN.COM
Deze aanbiedingen zijn
geldig van 27 Juni t/m 3 Juli 2018

Van €8,99

verrassend vanzelfsprekend

e cuisine
Streetfood én haut

1
1
_v3.indd
0x290mmndd
van Leer compleet.i
Fred d_Valk_23
Adv_tbv_v
VDV Cover
38259.FT_
4228

“Anti-snurkplant”
25cm hoog in 15cm pot

arrangementen en activiteiten

Pareltje aan de
Côte d’Azur

UURLIJKE SMAAK
UNIEKE EN NAT
EËN
LAAG IN CALORI
RZAAM
GEMAAKT VAN DUU
E
INGEKOCHTE THE

Ananasplant

wij doen het gewoon!

- 138
e 35e Jaarga ng

t,
p uit concentraa
ten en vruchtensa
drank met thee-extrac
of DP Beverages
Fuze Tea is een
is a registered trademark
© 2018 FUZE TEA

Ja.

€6.99

06-06-18 13:23
06-06-18 13:20

4237 VDV BE Cover.indd 1

nu

Hotel St. Aygulf

SERVE
YOURSELF
A LITTLE
ME-TIME

Winter groene klimplant
3 stokken 60 cm hoog
in 15 cm pot

nu

vrouw la femme

en zoetstof.

Allee_du_Sud_Valk_NL-FR_Adv.indd
4237
VDV BE Cover compleet.indd 1 1

ZOMER

5E JAARGANG | WWW.VALKVERRAST.NL | 64 PAGINA’S VOL INSPIRATIE VOOR DE ZOMER (GRATIS UITGAVE)

Van €11,99

Nieuw
Nouveau
Hôtel Liège
Festival
Fever

Nu verkrijgbaar in onze
hotels & restaurants

R FUZE TE
NIEUW PROBEE
VAN DER VALK

#2

Trachelospermum
Valk verrast
krant 2018
“Toscaanse Jasmijn”

Van €9,99

" Un hommage à nos
ancêtres, fondateurs du
Groupe Familial
Van der Valk..."

Vrijdagavond
koopavond
tot 20.00 uur

Iedere zondag geopend

Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond

www.tuincentrumdebiezen.nl

nu

€5.99
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moeten vaak hoesten, worden
kortademig en maken een grote
kans op chronische bronchitis,
longemfyseem en slopende harten vaataandoeningen.

Goed
slapen

voor een
lang en gezond
leven
Door: Carla Hoogland
Zo aan het begin van de zomer geven we u tien regels om zo lang
mogelijk en gezond te leven. Prettig oud worden is immers niet om
zo lang mogelijk in leven te blijven, maar om zo gezond en gelukkig
mogelijk te blijven tot het einde van je leven. De kunst van prettig
oud worden is niet om jong te blijven. Laat dat meteen duidelijk zijn,
dat zal niet lukken. In onze op jeugdige uitstraling en schoonheid gefixeerde maatschappij zijn er natuurlijk veel mensen die geloven en
hopen dat het wel zo is. Maar die vergissen zich helaas toch. De kunst
van prettig oud worden, is om optimaal gebruik te maken van alle
voordelen die een hogere leeftijd met zich meebrengt en tegelijkertijd
zo goed mogelijk te leren leven met een aantal nadelen. Sommige van
de regels zijn misschien geschikt als goed voornemen voor na de vakantie. Doe er in ieder geval uw voordeel mee.

Gezond
eten
Nederlandse voedingsdeskundigen vertellen ons al een tijdje
dat een mediterraan voedingspatroon veel beter voor ons is.
Dat dieet komt er in grote lijnen
op neer dat we veel minder vlees,
aardappelen, kaas en andere
zuivelproducten moeten eten,
en meer vis, pluimvee, groente
en fruit. Verder meer olijfolie in
plaats van boter of andere harde
vetten en dagelijks een tot twee
glazen wijn. Of het als Westerling ook nut heeft om veel zeewier en bittere meloen te eten als
de Japanners van het eiland Okinawa blijft nog een vraag. Wel
worden in Azie veel meer verse
producten gebruikt om de dagelijkse maaltijd te bereiden terwijl
wij Westerlingen steeds meer
vluchten in het kant-en-klaar gemaksvoer.

Goed
gewicht

Allerlei onderzoeken bij muizen en apen tonen aan dat
een langdurige beperking van
calorie-inname de levensduur
van warmbloedige diersoorten
aanmerkelijk verlengt. Bij apen
bijvoorbeeld vermindert het
de kans op kanker, hartproblemen en andere ziekten. Of het
als mens loont je lichaam af en
toe flink uit te hongeren is nog
maar de vraag. Wij mensen
hebben een andere stofwisse-

ling die minder is afgestemd op
perioden van voedselgebrek en
voedseloverschot. Een stabiele
matige calorie-inname loont bij
de mens wel, al was het maar
om het gewicht op een goed peil
te houden. Overgewicht, en zeker zwaarlijvigheid, is na roken
een van de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen
van typische ouderdomskwalen
als hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Het is bovendien
slecht voor de organen, botten
en spieren. Het staat sporten
en bewegen in de weg. Afvallen
door middel van een gezond eetpatroon is daarom van essentieel
belang om gezond oud te kunnen worden.

Niet
roken

Roken is de allergrootste risicofactor om ziek te worden en
vroegtijdig dood te gaan. Waarschijnlijk vragen historici zich
over een paar honderd jaar verbijsterd af waarom zoveel mensen zichzelf dagelijks vergiftigden met tabaksrook en daarmee
hun leven met zo’n dertien jaar
bekorten. Rokers sterven in groten getale tussen hun 50ste en
70ste levensjaar aan een hartaanval, beroerte, longkanker of een
andere levensgevaarlijke kwaal.
Maar voordat ze doodgaan gebeuren er al veel dingen die de
kwaliteit van hun leven aantasten: ze krijgen een slechte conditie, zijn sneller vermoeid, hebben veel hoofdpijn, ontwikkelen
een lelijke huid en gele tanden,

Als slecht slapen ongezond is, en
dat is beslist, dan geldt ook het
omgekeerde: goed slapen is gezond. Dat gaat op voor iedereen
op elke leeftijd. Slapen heeft een
ingrijpende invloed op vrijwel
alle lichamelijke en geestelijke
functies. Zonder slaap gaan we
onherroepelijk dood.
Als uitgangspunt geldt: goed slapen is je fit en uitgerust voelen
als je wakker bent.
Het slaappatroon verandert op
diverse momenten in het leven.
Jonge kinderen en pubers slapen
in de regel lang, volwassenen
daarentegen kunnen doorgaans
toe met 8 uur. Oudere mensen
gaan korter, langer of meer gefragmenteerd slapen dan ze gewend waren. De kunst is om het
levensritme aan te passen aan de
veranderende slaapbehoefte.

Veel
bewegen
Wandelen, fietsen, golf spelen,
dansen, tai chi beoefenen, fitness, het maakt niet uit wat er
met het lijf gebeurt als het maar
beweegt en niet voortdurend op
een bureaustoel, autostoel of
bank zit. Waarom is bewegen
zo belangrijk? Allereerst omdat
het de afkalving van botmassa
en spierkracht verhindert of, op
latere leeftijd, vertraagt. Het stimuleert de werking van de organen, waaronder de longen en
het hart. Het verbetert de bloeddoorstroming en de elasticiteit
van de aderen. Het versterkt het
afweerstelsel. Het helpt overgewicht voorkomen. En ook heel
belangrijk: het heeft een positieve invloed op de stemming. Bewegen is een goed afweermiddel
tegen depressie.
Hoeveel beweging is goed? Dat
hangt natuurlijk af van wat het
lichaam aan kan. Mensen van
60 kunnen meer dan mensen
van 80. En goede vuistregel is:
vijf dagen per week driekwartier
flinke inspanning. Waarschijnlijk
zullen niet veel Nederlanders aan
die norm voldoen.

Meer
lachen

‘Ik heb maar één echte rimpel,
en daar zit ik op!’ De Française
Jeanne Calment was op haar
110de verjaardag nog even ondeugend als op haar 10de. Ze
behield haar gevoel voor humor
tot ze in 1997 stierf op de leeftijd
van 122 jaar. Ze was het levende
bewijs dat optimisme, relativeringsvermogen en humor belangrijke voorwaarden zijn om
prettig oud te worden. Er is een
mogelijke verklaring dat meer
lachen ons leven verlengd. Ie-

dereen krijgt in het leven onvermijdelijk te maken met verdriet
en stress. Die kunnen een flinke
aanslag plegen op het afweersysteem. Degenen die goed met
tegenslagen kunnen omgaan,
worden minder ziek. Ook belangrijk is dat mensen met een
optimistische en humoristische
kijk op het leven leuker zijn in de
omgang. Ze hebben dus veel sociale contacten.

Je hersens
gebruiken
Mensen die de leeftijd van 100
jaar bereiken, zijn over het algemeen dominant, eigenzinnig,
nieuwsgierig, kritisch, praktisch,
sociaal vaardig en goed in het
oplossen van problemen. Dat
blijkt uit een onderzoek naar hun
gemeenschappelijke persoonlijkheidskenmerken. Voor al deze dingen is het nodig om je hersens te blijven gebruiken. ‘Use it
or lose it’ is in wetenschappelijke
kringen van verouderingsonderzoek een algemeen aanvaard
principe om de hersenen fit te
houden. Die functioneren tussen het 25ste en 40ste levensjaar
op de toppen van hun kunnen,
en beginnen daarna onvermijdelijk te haperen. Het helpt om
het brein aanhoudend te voeden
en stimuleren met informatie,
bezigheden en uitdagingen. Niet
voor niets zijn spelletjes om de
geest scherp te houden de laatste jaren mateloos populair.

Sociaal
netwerk
Mensen die getrouwd zijn leven
langer dan mensen die ongetrouwd, gescheiden, of weduwe
of weduwnaar zijn. Dat heeft
het Centraal Bureau voor de
Statistiek uitgerekend. Het kan
bij mannen wel drie tot vier levensjaren schelen en bij vrouwen twee. Waarom dat zo is?
Misschien hebben mensen zonder partner een ongezondere levensstijl en worden ze vaker ziek.
Of misschien is het andersom
en kunnen ongezonde mensen
niet zo makkelijk een partner
vinden. Mogelijk heeft het iets
met intimiteit te maken. Oudere
mensen met een partner worden
vaker aangeraakt en geknuffeld
en dat blijkt weer goed te
zijn voor de gezondheid van lichaam en
geest. Hoe dan ook
wijzen veel onderzoeken uit dat het
hebben van een stevig sociaal netwerk
van partner, kinderen, familieleden,
vrienden en buren
van groot belang
is om prettig oud
te worden. Blijf er
dus tijd en moeite
in steken, want ze
geven je iets om
voor te blijven
leven.
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Doktershulp
Degenen die denken dat ze hun
gezondheid en levensduur bevorderen door nooit naar de
dokter te gaan of medicijnen
te slikken, vergissen zich. Vanaf
de geboorte tot de dood is het
verstandig en lonend om optimaal gebruik te maken van de
spectaculaire vooruitgang in de
medische wetenschap van de afgelopen eeuw. Heel veel kwalen
die vroeger dodelijk of ernstig
invaliderend waren, kunnen nu
worden voorkomen, genezen of
onder controle worden gehouden. Dat geldt ook voor typische
ouderdomskwalen als hart- en
vaatziekten, diabetes, kanker en
HIV. Het zijn allang geen doodvonnissen meer, zelfs geen allesoverheersende ziekten. Ga dus
bij onraad op tijd naar de dokter.

Niet te
braaf
leven

Kan het leven nog wel leuk zijn
als we zo veel moeite moeten
doen om gezond te blijven en
oud te worden? Als we niet meer
mogen roken en drinken, maar
wel zilvervliesrijst moeten eten
en ons vijf keer per week driekwartier helemaal wezenloos
moeten trappen op een hometrainer? Kunnen we dan niet
beter korter, maar wel groots en
meeslepend leven? Nee. Maar er
is wel een beetje rek. Af en toe
stoute dingen doen, blijkt ook
weer goed te zijn. Ivo van Orshoven schreef dit in 1995 al in zijn
boek “Op weg naar de energetische mens”. Gezond eten is belangrijk, maar zondig minstens 1
keer per week. Spring af en toe
uit de band en speel de clown.
Dergelijke onvoorspelbaarheid
houdt namelijk het afweersysteem alert. Bovendien verhoogt
het de lol in het leven en daar
gaat het tenslotte om.
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VANAVOND
NOG GENIETEN?
Asten - De dagen worden langer en de temperaturen gaan
stijgen, gelukkig kunnen we nu
al weer gaan genieten van het
buitenleven. Natuurlijk hoort
daar een gezellig samenzijn met
vrienden en familie bij. Lekker
met zijn allen barbecueën, dineren aan Uw tuinset, of lekker
met een wijntje in Uw loungeset genieten van de zon zijn hier
uitstekende voorbeelden van!

kop thee, tot en met een grote
groep vrienden die ’s avonds
willen loungen in een fijne ruime
loungebank. Of wat dacht U van
een barbecue feest waarbij U
met de hele familie aan een grote
tafel zit met bijpassende stoelen.
En natuurlijk heeft Wiegers XL
ook bijpassende accessoires en
kussens om Uw tuin nog meer
uitstraling te geven.

VANAVOND NOG GENIETEN?

Wiegers XL - Tuinmeubelzaak
Wiegers XL biedt een nieuwe col- Wiegers XL, de XL in de naam
lectie tuinmeubelen aan, die ex- zegt al genoeg over het grootclusief te koop is bij het XL filiaal schalige aanbod tuinmeubelen.
te Asten. En de collectie bestaat Naast de grote showroom van tegen zeer scherpe prijzen. Na- nieuwe collectie van 2018 nu met elke zondag geopend. Ga eens
CONTAINERVERKOOP,
ALonONZE
(TUIN)MEUBELEN
LEVERBAAR!
tuurlijk
allemaal met duurzame UIT
uit heel veel verschillende
sets. 2500m2, is Wiegers XL ook
eigenVOORRAAD
ogen in de showroom
te gezellig een kijkje nemen onder
U kunt kiezen voor een lounge- line te vinden. U kunt bij Wiegers materialen, en bijbehorende Asten, of op www.wiegersxl.nl. het genot van een lekker kopje
set, diningset of een combinatie XL terecht voor tuinmeubelen keurmerken.
En Wiegers XL is ook gewoon koffie!
hiervan. Natuurlijk kunt U ook in verschillende segmenten van
nog gewoon voor de oude ver- de markt met de nadruk op een Bij Wiegers XL is de nieuwe coltrouwde klapstoelen van Kettler goede prijs-kwaliteitverhouding lectie van 2018 gewoon voorraen Garden Impressions terecht en met een eigen bezorg- en dig! Een absolute trend voor dit
jaar: lounge dining sets. Deze
bij Wiegers XL. Of voor tafels montageservice!
sets zijn een perfecte combinatie
gemaakt van duurzame materialen zoals graniet, of recyclet teak Naast meubelen voor binnen, van een tuinset en een loungeset.
van wel 6cm dik! Kortom, de biedt Wiegers XL een breed assor- Met de lounge dining set kunt u
Meubels en Tuinmeubelen
mogelijkheden zijn bij Wiegers timent van loungesets, parasols, optimaal genieten; zo kunt u
INDUSTRIELAAN 4, ASTEN T. 0493 670910
parasolvoeten,tuinstoelkussens, heerlijk dineren, maar ook rustig
XL eindeloos!
buitenhaarden,
onderhouds- natafelen of lekker loungen.
IEDERE ZONDAG GEOPEND 12.00-17.00 UUR
En voor elke tuininrichting en middelen en accessoires voor Profiteer nu van de vele, mooie MA. 13-18 u. DI. T/M DO. 10-18 u. VR. 10-20 u. ZA. 10-17 u.
sfeer heeft Wiegers XL de perfec- buiten aan. Door containermatig zomeraanbiedingen bij Wiegers
WWW.WIEGERSXL.NL
te tuinset. Of U nu op een com- in te kopen vanuit eigen fabrie- XL. Benieuwd naar de nieuwe
EIGEN
INCL. KUSSENS,
HOCKERS
BEZORG
fortabel design stoeltje samen op ken over de gehele wereld biedt collectie of naar de aanbieDIENST
Uw balkon wilt genieten van een Wiegers XL tuinmeubelen aan dingen? Bekijk de uitgebreide,

WIEGERS XL GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

1e & 2e

PINKSTER
DAG
GEOPEND
12.00 TOT 17.00 UUR

OP
O
K
R
RVE
E
N
I
TA
CON

799.-

IEDERE
ZONDAG
GEOPEND
WIEGERS XL GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND
99.-

169.-

69.-

439,-

OOP
CONTAINERVERK

99.-

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

99.-

70.GERECYCLED
TEAKHOUTEN TAFELS
VOOR BINNEN EN BUITEN

699.-

LAAGSTE
CONTAINER PRIJZEN
199.-

KOOP
CONTAINERVER

ZWEEFPARASOL
HAWAII TAUPE,
GRIJS EN ZWART

279,-

169.-

OOP
CONTAINERVERK

99.-

KOOP
CONTAINERVER

STOEL
CATCHY

STOEL
89.MIRACLE

KUSSEN

349,GRANIETTAFELS
V.A. 349,-

59.-

59,- COPRECILLA
NTAINERVE
WICKER TUINBANK
KOOP
INCL. KUSSEN 59,CONTAINERVER
RKOOP

399.399.-

199.-

PHOENIX STA-OP
ELECTR. FAUTEUIL

STEL ZELF
SAMEN

89.-

699.-

499.49.55.-

FAUTEUIL RENÉ

59.-BALI INCL.

99.-

95.-

95

PARASOLS
GROOTS OP
VOORRAAD
V.A. 39.95

70.-

95.STOEL ISSUE

OOP
CONTAINERVERK

14.
MASSIEF EIKEN
BOOMBLAD 200X100 CM
+ METALEN ONDERSTEL

STOEL
CRAZY

WICKERSTOEL
BALIVERSTELBARE
INCL.
WICKERSTOEL
KUSSEN

ARMSTOEL NEBA

STANDEN-

BOXSPRINGS 160/180x200 CM
STOEL BIANCHI

GARDEN
IMPRESSIONS

STEL
ZELF
SAMEN

55.-

169,-

WICKER STOEL

STANDEN
STANDENSTOEL
GARDEN
IMPRESSIONS

1249,-

169,-

WICKER STOEL
499.PONTE
RELAX
INCL. KUSSENS

AINERVERKOOP
CONTTEAKKAST

225X45X225 CM

1249,-

279,-
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CHEF’SPECIAL

LIL KLEINE LIVE

27
19

TM

EVENEMENTEN
3 DAGEN LIVE MUZIEK

INCL. COVERBAND AREA!

www.wishOutdOOr.cOm
ZATERDAG 30 JUNI

IN ALPHABETICAL ORDER

CHEF’SPECIAL

KRAANTJE
PAPPIE
SPECIAL SFX-XL SHOW
KRIS KROSS AMSTERDAM FT. FATMANMUSEUM
SCOOP

ASTEN KERMIS

BLOEM&TUIN NUENEN

In het centrum van Asten met o.a. Breakdance,
Glazen Doolhof, Rock It, Rupsbaan, Reactor,

Dit openlucht-

LIL KLEINE LUCAS & STEVE
RONNIE FLEX YELLOW CLAW

lIVE
Draaimolen, Kinderzweefmolen, Pusher, Golfbaan,

tuinevenement

is buitengewoon

Trampoline, Dragon familie achtbaan, Schietsalon,
& DEUX interessant voor
Lucky Cranes, Kamelenrace, Wipp en diversePERIENCE zowel bescheiden
eet- en snoepkramen en nog heel veel meer.
tuinliefhebbers als
De kermis wordt traditiegetrouw om 18.30 uur
voor hartstochtelijke
geopend door het Sint Jorisgilde
tuinfanaten. Exotische
Asten Kermis, Markt 1,
planten, kleurige
5721 GE Asten.
bloemen, comfortabele
6 t/m 10 juli
tuinmeubelen,

B-FREQZ GUNZ FOR HIRE HEADHUNTERZ
RADICAL REDEMPTION WILDSTYLEZ
& 100+ MORE ACTS
+CAMPING

ZATERDAG 7 JULI

trendy inrichting

ZOMERPROGRAMMA MUSEUM KLOK EN PEEL

en verrassende

In de periode van 10 juli tot en met 27 augustus
heeft Museum Klok en Peel een speciaal
zomerprogramma. Voor het complete programma
kun je kijken op www.museumklokenpeel.nl
Museum Klok & Peel
Ostaderstraat 23

WISH OUTDOOR

KENNEDYMARS

accessoires zijn dé

Van 29 juni tot en met 1 juli kun je in Beek en

Ook dit jaar zal het grootse wandelevenement

Donk een feestje bouwen bij WISH Outdoor!

weer plaats vinden tijdens het eerste weekend
van juli, namelijk op 7 en 8 juli 2018. Als fanatieke

ingrediënten voor

Tijdens dit driedaagse festival zullen verschillende
asrtiesten optreden, verdeeld over het

dit toenemende
buitenleven. En dát is

festivalterrein. Ga ook zeker kijken bij Chef’s
Special op zaterdag en Kensington op zondag, dit
wil je niet missen! Voor de complete line-up en

wandelaar kun je natuurlijk deelnemen aan de 56e
Kennedymars of het 24e Rondje Someren. Ben jij
erbij?!
Meer informatie en inschrijvingen via: https://

tickets kun je kijken op: www.wishoutdoor.com

www.kennedymars.nl/

Festivalterrein ‘de Aa’ Lekerstraat,
Beek en Donk (Gemeente Laarbeek)

ZOMERKASTEEL HELMOND

zondag 22 juli 2018.

Nog even en dan breekt de zomervakantie weer
aan. Kasteel Helmond wordt in die periode (7 juli

Dagelijks geopend van
10.00 tot 18.00 uur.

t/m 2 september) omgetoverd tot Zomerkasteel
Helmond. En dat betekent veel leuke en

Landgoed Gulbergen,

nieuwe activiteiten voor het hele gezin en voor
kinderen t/m 12 jaar. Op www.museumhelmond.
nl. vind je meer info over openingstijden

5674 TK Nuenen

29 juni t/m 1 juli 2018

ZONDAG 1 JULI
IBIZAMARKT HELMOND
De Ibizamarkt komt namelijk zondag 1 juli
weer terug bij De Cacaofabriek in Helmond.
Live muziek, lekkere hapjes en natuurlijk: een
vrolijke hippiemarkt waar je de hele middag kunt
rondneuzen! De Cacaofabriek, Cacaokade 1.
5705 LA, Helmond
Zondag 1 juli, 12.00 tot 18.00 uur

MIERLO ARTISTIQUE
Op zondag 1 juli 2018, vind op de pleinen rondom
de Heilige Lucia Kerk van 12.00 tot 17.00 uur de
tweede editie van Mierlo-Artistique plaats. Zomers
genieten van een kunstzinnig, creatief, theatraal,
muzikaal en smakelijk aanbod voor jong en oud,
groot en klein.
Pastoor de Winterstraat, 5731 EG Mierlo
1 juli van 12.00 tot 17.00 uur

VRIJDAG 6 JULI
KASTEELTUINCONCERTEN HELMOND
Zeven weken lang op de vrijdagen van 6 juli tot
17 augustus treedt elke week een andere band
op in de sfeervolle Helmondse kasteeltuin. De
muziekstijlen variëren van rock, nederpop, salsa
en tribute tot aan tophits van nu! Met als klapper
op de vuurpijl: Van Dik Hout op 13 juli! Volgens
traditie begint de muziek om 20.30 uur en eindigt
om 23.00 uur. De Kasteeltuinconcerten zijn gratis
toegankelijk!
Kasteeltuinconcerten Kasteelplein 1, 5701 PP,
Helmond. 6 juli t/m 17 augustus

DINSDAG 10 JULI

en tarieven en het actuele activiteiten- en
tentoonstellingsprogramma.

DINSDAG 10 JULI
FIETS 4 DAAGSE DE PEEL

nu de grote kracht van
Bloem en Tuin.
De 19e editie van Bloem
& Tuin vindt plaats
van vrijdag 13 juli t/m

Door het St.Antonius
en St,Sebastianusgilde
Gemert( Gruun Skut)
wordt koningschieten

iedere dag kiezen uit de afstanden 30, 45 of
60 km. Uitgebreide informatie over routes en
startplaatsen is te vinden op
www.fiets4daagsedepeel.nl

Ridderplein

De Walhalla Zomerfeesten is een 3 daags
muziekfestival in Deurne, dat dit jaar al voor de
44e keer gehouden wordt. Daarmee is het een van
de oudste festivals van Nederland. Voor alledrie
de dagen wordt een programma vastgesteld met
de beste (inter)nationale acts, maar ook met nieuw
talent uit Deurne en omstreken. Het publiek
bestaat dan ook uit een bonte mix van jong en oud.
Walhalla Zomerfeesten Haageind 37
5751BB Deurne
13 t/m 15 juli

VRIJDAG 13 JULI

KONINGSSCHIETEN
GEMERT

georganiseerd op het

WALHALLA ZOMERFEESTEN

EVENEMENTEN

Schoutse Vennen

Dit jaar vindt de fiets4daagse plaats van dinsdag
10 t/m vrijdag 13 juli. De werkgroep Stiphout
heeft weer 12 mooie fietsroutes uitgezet in
fietslussen rondom Stiphout. Deelnemers kunnen

VRIJDAG 13 JULI

5721 WC Asten10 juli - 27 augustus

Ridderplein in Gemert.
aanvang 14.00 uur

5421 CX Gemert
Zondag 15 juli 2018
vanaf 14:00

MUZIEK OP DE BLEEK
Twee keer muziek
op De Bleek op

VAN DIK HOUT OP KASTEELTUINCONCERTEN
Van Dik Hout komt weer terug naar Helmond.
Al twintig jaar aan de top met hun pure rock en
gevoelige teksten. Bekend van onder andere ‘Stil in
mij’ en een zeer bepalende factor in de Nederpop.
In het voorprogramma staat Massi: een hiphophead in hart en ziel. Je krijgt een mix van Funk,
Soul en Hardrock op je bord wanneer je een show
ziet van deze energieke hiphop artiest met zijn
vijfkoppige live band. Van deze rising star gaan
we nog veel meer horen de komende jaren. Kijk
ook op www.facebook.com/VanDikHout of www.
facebook.com/massimusic
Kasteeltuinconcerten
Kasteelplein 1, 5701 PP, Helmond.

zondagmiddag. 15
juli met The Wieners
en zondagmiddag 29
juli met Tip Jar. Op
het cultuurplein voor
Centurm Hofdael (de
Bleek, Geldrop) De
concerten duren van
14.00 tot 17.00 uur en
de toegang is gratis.
Molenstraat 23
5664 HV, Geldrop

GROOTPEELLAND.NL
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24

e Rondje Someren

40
km

80
km

56

e Kennedymars Someren

47

7 & 8 juli 2018

Start 20:00 uur

zondag 8 juli 2018

Vliegende start
tussen 06:00 en 07:00 uur

e Mini Kennedymars

8k
m

28
20

zaterdag 7 juli 2018

Start 12:00 uur
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Helmond Sport huurt
Bart Meijers van NAC Breda
Helmond
Bart Meijers is speler van Helmond Sport. De 21-jarige verdediger komt op huurbasis over
van NAC Breda. Meijers is na
Diego Snepvangers, Bodi Brusselers en Richelor Sprangers de
vierde speler die vanuit Breda
overkomt naar Helmond.

Kennedymars live in Helmond Centrum
Helmond
Wanneer je de Kennedymars
loopt, kun je op sommige punten wel wat extra energie gebruiken. In Helmond Centrum
zal dat geen probleem zijn. Er
staan verschillende podia met
live bands in de stad. Zo krijgt
de wandelaar een energieboost
en de toeschouwer een gezellige
avond.
Na negen jaar is de bekende
route van de Kennedymars aangepast. Goed nieuws, want nu
loopt de route door het centrum
van Helmond. In Someren starten de wandelaars om 20.00 uur,
wat betekent dat de meeste tussen 23.15 en 03.15 uur in Helmond
zullen zijn. Ook het evenement
rondom de route in Helmond
Centrum: Kennedymars Live begint om 20.00 uur in Helmond.
De toegang is gratis.
Vijf muziekpodia
Er staan vijf buitenpodia verspreid over het centrum van Helmond. Alle podia liggen direct

aan de route: Het Havenplein, De
Kasteellaan, Havenweg, Kop van
de Markt en Het Lambertushof.
Op het Havenplein staat een
groot dj-podium met een te gekke lichtshow, waar diverse dj’s
een geweldig show neer zullen
zetten. Dj Giorgio Fine draait de
lekkerste plaatjes op de Kasteellaan.
Aan de Havenweg zetten 4 boys
overal de tent op z’n kop. Leuke
koppen, goede muziek, heel veel
energie, dat zijn de recepten voor
een onvergetelijke avond. De
band is te boeken voor de festivals met gillende meiden, maar
ook zeker voor privé feestjes
zijn zij te boeken. Hits van nu
wisselen zij af met all time classics. Van Bruno Mars tot Guus
Meeuwis, ze doen ze allemaal!
Volg de band via Facebook en je
weet precies wanneer ze bij jou in
de buurt staan!
Op de Kop van de Markt vindt
vanaf 13.00 uur een muzikaal
programma plaats. Om 21.00 uur
start Van Eigen Bodem: dé Nederpop en -rockcoverband met

een mix van Pop in je Moerstaal
en de Vrienden van Amstel live.
Om 00.00 begint de zanger Rene
Schuurmans. Bekend van onder
andere de hit Laat de zon in je
hart. Ook Stanley Hazes en Julian
Stuiver zijn van de partij.
Het Muziekcafé mag het pittoreske pleintje Lambertushof
gebruiken om in samenwerking
met Stichting Lambertushof een
geweldige 80's-party te houden
onder de professionele leiding
van Geert XXL. Dat wordt dus
dansen tot de blaren op je voeten zitten, iets wat deze avond
een normaal verschijnsel is.
De organisatie is nog druk bezig met het vormgeven van een
mooi muziekprogramma. De komende weken worden daarom
regelmatig acts naar buiten gebracht. Buiten zal de muziek op
alle podia tot 02.00 uur te horen
zijn. De tapkranen buiten sluiten
echter pas om 03.00 uur. Meerdere cafés in het centrum sluiten
deze dag om 04.00 uur. Zie voor
meer informatie het facebookevenement. s

Toch nog juichen deze sportzomer?
Doe mee aan het Stippents Tourspel!
Stiphout
Een beetje pijn doet het wel:
een WK voetbal zonder Oranje.
Gelukkig zijn er andere sporten waarin ‘we’ wél uitblinken,
zoals Formule 1 en korfbal. En
wielrennen! Tom Dumoulin
werd knap tweede in de Giro en
we zijn benieuwd of hij ook in
de Tour de France een rol van
betekenis kan spelen.
Maar Toursucces boeken kan
ook zonder maanden van training in het hooggebergte. Met
het Stippents Tourspel! De Stiphoutse tourtoto wordt alweer
voor de twaalfde keer georganiseerd. Daaraan meedoen is eenvoudig. Deelnemers selecteren
vijftien Tour de France-renners
van wie ze verwachten dat ze

vaak in de top tien van een etappe zullen eindigen. Ook het juist
voorspellen van ‘de truien’ levert
punten op.

ren bij Café De Sport. Deelname
aan het Stippents Tourspel staat
open voor iedereen en kost een
tientje.

De tien beste voorspellers winnen een geldprijs, waarvan de
hoogste € 450,- bedraagt. Ook
zijn er dagprijzen te winnen en
vindt er, op de avond van de
laatste etappe, weer een feestelijke loterij plaats bij Café De
Sport in Stiphout. Meespelen is
gratis en exclusief voor deelnemers aan het Tourspel. Met dank
aan vele sponsors is er weer héél
veel moois te winnen. Prachtige
prijzen die het leed van het Oranjeloze WK behoorlijk verzachten.
Zo valt er toch nog genoeg te juichen deze zomer.

Meer informatie en het inschrijfformulier vind je onder het kopje
‘Stippents Tourspel’ op de website van Café De Sport:
www.cafedesporthelmond.nl s

Je kunt je inschrijfformulier tot 6
juli 2018 om middernacht inleve-

Meijers kwam afgelopen seizoen
dertien keer in actie in de Eredivisie, waarvan elf keer in de basis.
Komend seizoen wil hij een vaste
waarde worden bij Onze Club.
“Ik ben nog jong en het is voor
mij op dit moment zaak dat ik
op frequente basis wedstrijden
speel. Het afgelopen seizoen heb
ik aardig wat wedstrijden op Eredivisieniveau gespeeld, maar om
een volwaardige basisspeler te
worden moet ik eerst meer vlieguren maken. Helmond Sport
biedt daarvoor de juiste mogelijkheid. Komend seizoen ga ik
meters maken in de Eerste Di-

visie en ik hoop daarna sterker
terug te keren bij NAC.”
Met het aantrekken van Meijers
slaat Helmond Sport een belangrijke slag. “We hebben de
positie centraal achterin lang
open gelaten, omdat we Bart er
heel erg graag bij wilden hebben. Door de samenwerking met
NAC krijgen we de kans om een
jonge speler met al flink wat Eredivisie-ervaring aan onze selectie
toe te voegen. Het aantrekken
van Bart geeft onze selectie een
kwaliteitsimpuls”, zegt algemeen
directeur Leon Vlemmings. s

Rijpelberg Live tijdens de
Kennedymars!
Rijpelberg
Op zaterdag 7 juli is het gratis
muziekevenement Rijpelberg
Live. Dit evenement is georganiseerd voor en door de bewoners
van de Helmondse wijk Rijpelberg tijdens de Kennedymars.
Na enkele maanden voorbereiding, door vrijwilligers uit de
wijk en de belangenvereniging
Rijpelberg, is men erin geslaagd
om voor de wijk een mooi en
gratis evenement te organiseren.
Rijpelberg-Live vindt plaats op
het grasveld aan de Wederhof, tegenover supermarkt Emté. Tussen 20.00 uur 's avonds en 01.30
uur treden er diverse artiesten
op. Voor de bezoekers is er, tegen
contante betaling, genoeg te eten
en drinken. Kinderen kunnen tot
22.00 uur in de speeltuin spelen.
De wandelaars van de tachtig

kilometer lange Kennedymars
lopen via Asten en Deurne dwars
door Helmond om via Mierlo
weer terug te keren naar Someren. De tocht voert de komende
jaren ook door de wijk Rijpelberg.
Het is dan ook de bedoeling dat
dit muziek evenement jaarlijks
terug zal keren tijdens de Kennedymars. Met als doel de aanwezige bezoekers te entertainen
en de wandelaars een hart onder
de riem te stoppen. Enkele van
de optredende artiesten zijn Duo
NL (Nederlandstalige nummers),
Frank Verkooyen (Nederlandstalige feestmuziek) en dj Patrick
Vincent (house). De organisatie hoopt op een grote opkomst
vanuit de wijk en op deze manier
Rijpelberg positief in het nieuws
te brengen.
Meer weten over Rijpelberg Live?
Kijk dan op www.facebook.
com/rijpelberglive.helmond of
www.Rijpelberg.nl s

Grootse Watersportdag op
zaterdag 25 augustus!
Helmond
Leren surfen, zeilen of kanoën
in Helmond? Zaterdag 25 augustus heb je de kans! De watersportverenigingen HWC De
Helmvaarders,
Windsurfing
Berkendonk en Jeugdzeilvereniging Berkendonk slaan de handen ineen.
JIBB’er Maaike: “Jong en oud kan
op deze dag kennis komen maken met één van deze drie prach-

tige watersporten. Vanaf 10 jaar
kun je ontdekken hoe het is om
op een surfplan te staan en vanaf
8 jaar mag je al zelf zeilen of kanoën. Uiteraard begeleid door de
verenigingen.”
Inschrijven kan op www.jibbhel
mond.nl en deelname is gratis! s
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In de Lambertuskerk in Helmond is deze zomer een foto
expositie te zien door leerlingen
van de Lucas opleiding in Boxtel
die in 2017 in de kerk het hoogaltaar en beelden hebben gerestaureerd. 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 koopzondagen van 14.00 tot
16.00 uur.

Helmond

Helmond-Oost
Iedere maandag organiseert het
HMC een Superkien in het TOVgebouw, 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 levensmiddelenmanden en gratis kienkaarten.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open
vanaf 18.45.

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

Annawijk/Suytkade
In buurthuis St. Anna aan de
hoogeindsestraat 24 kun je iedere zondagmiddag vanaf half
2 en maandagavond vanaf half
8 prijskaarten. Je kunt er terecht
voor jokeren en rikken.
De organisatie op zondag is door
de Jubileumcommissie van Kv de
Ollietrappers en maandagavond
de seniorenvereniging St. Anna.

Mierlo-Hout
Bridgeclub ’t Houtse Slem organiseert 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

Specsavers
Helmond
trakteert!

Mierlo-Hout
Zondag 1 Juli fietst fietsclub het
Verzetje de Wasvenroute (Someren). Deze route is 46 km. Vertrek
is om 09.00 uur vanaf de Rabobank in Mierlo-Hout

Brouwhuis
Elke 4e vrijdag van de oneven
maand vindt in de kantine van
het VEKA Sportcentrum Masoek
Sadja plaats. De komende Masoek Sadja is extra feestelijk omdat we het 70 jarig bestaan vieren
van Stichting Pelita. Stichting
Pelita is volop actief voor de Indische en Molukse doelgroep. Op
de Pelita inloopmiddagen, Masoek Sadja’s, delen mensen hun
gemeenschappelijke ervaringen
en cultuur, met gezelligheid, muziek, dans en Indisch eten. Het
programma is zowel recreatief
als informatief. Vrijdag 6 juli van
13.00 tot 17.00 uur. Kantine Veka
Sportcentrum, Deltaweg 201.

Entree: € 3,00 per persoon. Info:
Kees Schepel, 06 13521570

tis. Kijk voor meer info en andere concerten op www.robus
telly-society-helmond.com

Centrum

Centrum

Op zondag 15 juli speelt organist
David Jansen een concert op het
Robustelly orgel in de St. Lambertuskerk in Helmond.
Hij speelt muziek van J.S. Bach,
A. de Cabezon, F.C. de Arauxo,
F. Couperin en G.F. Handel.
Aanvang 20.00 uur, toegang gra-

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

Catalini Calzature
Helmond-Oost
Na 20 jaar met veel plezier en
passie te hebben gewerkt, is het
tijd om een andere weg in te
slaan.

graag nog een keer voor 1 september aan de Anjerstraat 3.
Omar en Vicky Catalini
Catalini Calzature en Pedicure
Anjerstraat 3, HELMOND
www.catalini.nl s

Op zaterdag 1 september 2018
gaan onze deuren sluiten. Voor
zowel de schoenenwinkel als de
pedicure salon. Tot deze tijd bieden wij onze gehele collectie aan
tegen 50% korting. We zien jullie

Szymanowski op

Classique

en Plein Public
1 juli

14.00 uur

www.lambertushofhelmond.nl

2e + 3e bril

0

€

Inclusief standaard
enkelvoudige glazen

1 jaar op
Veestraat 20

2e én 3e bril gratis

Helmond Veestraat 20 Tel. 0492 475 995 (naast Blokker)

Ga naar specsavers.nl en maak nu een afspraak.
Alleen geldig van 27 juni t/m 14 juli 2018 bij Specsavers Helmond. De 2e bril totaal gratis is geldig op monturen vanaf €79 en geldt voor een complete bril incl. gelijke glazen en glasopties als op de eerste bril. Voor de 3e bril heeft u keuze uit de monturen van €79 voorzien van standaard enkelvoudige glazen. Actie
geldt bij aankoop van een montuur vanaf €79 in combinatie met ontspiegeling ter waarde van €60. Indien u ook voor varifocale en bifocale glazen kiest krijgt u 50% korting op deze glazen. Voor alle overige glasopties betaalt u de normale toeslagen. Vraag in de winkel naar de voorwaarden. © Specsavers 2018.
Specsavers en het Specsavers-logo zijn merken van Specsavers.
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Geslaagde Kring Gildedagen

Historische samenvatting over het zustersklooster
tot woonzorgcentrum Alphonsus

Nieuw infobord historische
route wijkraad Mierlo-Hout
wordt onthuld
Mierlo-Hout
De commissie Historisch Bewustzijn van de wijkraad Mierlo-Hout heeft enkele jaren geleden het initiatief genomen om
te komen tot een historische
route door Mierlo-Hout.
Enkele borden werden eerder al
onthuld: in de wijk Ashorst bij
de Schaar, in de Apostelwijk bij
de Apostelhoeve en de waterput, bij het Herdenkingsmonument voor oorlogsslachtoffers
op de hoek Houtse Parallelweg
en Hoofdstraat en het bord bij
de St. Luciakerk, op de plek van
de tijdelijke graven van de Britse
militairen in de Slegersstraat.
Het vijfde bord wordt op zaterdag 30 juni om 13.00 uur onthuld
tegenover het Alphonsus, waar
vroeger het liefdegesticht van de
zusters heeft gestaan. Iedere belangstellende is welkom om de
onthulling bij te wonen.
Het bord wordt daar onthuld
door het echtpaar Nellie en Ger-

Mierlo-Hout
Van 21 tot 24 juni vonden in
Mierlo-Hout de Kring Gildedagen plaats.

Een gezellige ouderenmiddag op
donderdag, een gillende kienavond op vrijdag én een fantastisch groot ‘koningsfeest’ op het
terrein van RKSV Mierlo-Hout.
Traditioneel werd op zondag de

kleurrijke optocht gelopen door
maar liefst 24 gilden.
Er kan met plezier terug worden
gekeken op dit mooie evenement! s

rit van Neerven, oprichters van
de Stichting Stadsgalerij Helmond en creatieve krachten
achter de realisatie van de waarheidsgetrouwe maquettes van
verdwenen markante Helmondse gebouwen. Het echtpaar heeft
eerder dit jaar in hun Stadsgalerij
het klooster toegevoegd, waarvan nu het bord is gerealiseerd.
Zij bouwden de maquette van
het klooster na, vanaf een ansichtkaart van het klooster, daterend uit omstreeks het jaar 1920.
Het bord vertelt alles over de geschiedenis vanaf de oprichting
van het liefdegesticht, de kapel
en de omliggende kloostertuin,
tot de afbraak en de bouw van
het huidige Alphonsus.
Het informatiebord is onderdeel
van de historische route door
Mierlo-Hout en wordt financieel
mede mogelijk gemaakt door de
wijkraad Mierlo-Hout, gemeente
Helmond, de Rabobank Helmond en de Heemkundekring
Myerle. De commissie heeft nog
plannen voor enkele nieuwe borden in de wijk. s

Gerestaureerde ansichtkaart van het zustersklooster in Mierlo-Hout
uit omstreeks 1920 (bron foto; Collectie Leon de Fost).

Lentekriebels!

Tijdens de optocht afgelopen zondag liepen maar liefst 24 gilden mee (foto’s: Wim van den Broek).

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.

Uitvaartzorg van de Kerkhof
Uw wensen centraal.
Ook met een verzekering bij o.a
Dela, Monuta, Yarden.

Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk
0492 - 780 660 (24u) | www.uvdk.nl
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HONDENTRIMSALON

‘Bulletje’

De Burcht 7
Helmond
06-20344693

WWW.HONDENTRIMSALONBULLETJE.NL














6 dagen per week geopend!

(langs de weg van Helmond naar Deurne)

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

de loop weekkrant HELMOND

Hondentrimsalon “Bulletje”
Helmond-West
Bij hondentrimsalon Bulletje kunt u terecht voor het vakkundig en betaalbaar
trimmen van uw hond of kat. Daar-

naast bieden zij ook een uitlaatservice
aan voor uw hond én een kleinschalige
weekend-en vakantie opvang in gezellige huiselijke sfeer. Voor meer informatie
kunt u kijken op de website van www.
hondentrimsalonbulletje.nl of op face-

book.com/HondentrimsalonBulletje/
Bellen of langskomen mag natuurlijk
ook.
U kunt ons vinden aan De Burcht 7,
5707 TZ, Helmond. 06-20344693 s

Brandevoort krijgt een muziekvereniging!
Brandevoort
Vanaf komend schooljaar zal Muziekvereniging Unitas zich vestigen in
Brandevoort.
Samen met muziekschool Musicas
wordt er een geheel nieuwe muziekschool opgezet waar iedereen welkom
is. Zit je op de basisschool en wil jij muziekles op je favoriete instrument óf ben
je al lang er breed aan het genieten van
je welverdiende pensioen en opzoek

naar een nieuwe hobby? Bij muziekvereniging Unitas in Brandevoort moet je
zijn! Als welkomstactie geeft Muziekvereniging Unitas ‘Golden Tickets’ uit.
Deze Golden ticket houdt in dat de eerste 50 aanmeldingen een jaar lang muziekles krijgen voor €5,- per les. Dit zijn
individuele lessen van wekelijks 30 minuten. Wil jij muziek maken bij een enthousiaste club waar regelmatig leuke
activiteiten worden georganiseerd?
Wil jij muziekles in ’t Brandpunt in
Brandevoort? Kom dan op 1 juli naar onze introductiedag! Vanaf 14:00 uur ben

je welkom in ’t Brandpunt. Hier kun je
genieten van ons concert, instrumenten
uitproberen, informatie verkrijgen en/
of je aanmelden voor muzieklessen bij
Muziekvereniging Unitas! Samen creëren wij een bruisend Brandevoort!
www.muziekvereniging-unitas.nl s

Springkussens in Winkelcentrum Brandevoort!
Brandevoort
Op zaterdag 30 juni is er van alles te
beleven in Winkelcentrum Brandevoort. Het Springkussen Festival is een
nieuw, gratis toegankelijk festival voor
jong en oud, mogelijk gemaakt door de
Winkeliersvereniging.

Ze pakken uit met 6 hele leuke springkussens, horeca, kinderdisco onder de
markthal en live muziek over het hele
winkelcentrum! Zet 30 juni met dikke
letters in uw agenda en spring een gat
in de lucht in Winkelcentrum Brandevoort!
30 juni 2018 van13.00 tot 17.00 in Winkelcentrum Brandevoort. s

www.helmondnu.nl

feestelijke
openingsactie!

alle
monturen

10 euro

*

Helmond
Elzaspassage 45, Helmond

*Geldig van zaterdag 30 juni t/m zondag 22 juli 2018. Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

Pearle
Opticiens
Helmond
opent 30 juni!
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Ammertech B.V. is op zoek naar een:

VAKANTIEKRACHT
VOOR IN HET MAGAZIJN

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Zaterdag 30 juni:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint
Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Koos Dirks; Mathieu de Bie;
Zondag 1 juli:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Sjef Remmen en Annie Noordman; Darko Plestina; Noud
en Nellie Meulendijks-Smits; Annie Verhoeven; Nelleke van
Bussel; Carolien van den Reek-Zwanenberg; Hans Hafkenscheid; Hans Kummerer; Wim Ter Burg; Mies van der Velden;
Jaan Crielaars-Kuijpers; Wouda Raijmakers-Sleegers; Maria
Swinkels-Fijt; Ton Pachen; Kata Burhenne-van Deursen; Jane
Landsbergen-Venema; Berdina Visser; Hans van Schie; Jacqueline van den Heuvel-Aerts; Tonny van Mierlo-Verhofstadt;
Greetje Smits-van Eeden; Lenie van Vijfeijken-Smulders;
Lena Schmitz-Snijders; Gerrit Luijben; Jan Verbakel; Trineke
Verschuren-Janssens; Jan en Marietje Naninck-van Hout v.w.
verjaardag vader;
Donderdag 5 juli:
19.00 uur Alphonsuskapel: overleden ouders van de Laar-van
der Ven v.w. verjaardag mam; Adriaan en Nella SwinkelsLeijten v.w sterfdag;
Zaterdag 7 juli:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint
Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Pierre Dirks; René Michielsen; overleden ouders Verhagen van
Beek, en zoon Leo; overleden ouders Boons-van Rooy;
www.damiaanhelmond.nl
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 1 juli
10.30 uur Trudo koor
Annelies van de Walle-Hulsman, Frans van Hoof en Ria van
Hoof-van Ras, Piet de Kok en Paula Schouten de echtgenote,
Harrie de zoon en overleden familie, Martien van Bree, Anny
Wouters van den Heuvel.
Zondag 8 juli
10.30 uur Gregoriaans koor
Jac Jansen en overleden familie Wijnheimer-Roelofs, Joke
Geubbels-Verberne, Jan Rooijakkers en Jo Rooijakkers-Vogels,
Mark Strijbosch en Lonne van Uden, Cees Schueler, Gerry
Relou-Aarts, Jan Martens, Miel Steijns, Wim van Lieshout,
Mien Aalders-van Bommel, Charles
Geelen en Will Geelen-Grundeken.

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde vakantiekracht die allerlei
werkzaamheden kan verrichten in ons magazijn.
De werktijden zijn van 09.00 uur - 17.30 uur.
Inlichtingen en sollicitaties: Ammertech B.V., Achterdijk 15, 5705 CB Helmond
of bellen met dhr. Paul van de Winkel: 0492-594331.
Je kunt ook e-mailen naar: p.vdwinkel@ammertech.nl

zomer

outlet
MeT zoMerprijzen

vanaf €12,50

Dorpsstraat 95 Mierlo | T 0492 66 11 00 | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

www.damiaanhelmond.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE
H.LAMBERTUS

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. H.Lambertus (Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) zo.
9.30; Edith Stein (Weg door de Rijpel/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 parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. (ingang onder de kerktoren
Jozefkerk) Tel. 522109 (maandag tot en met donderdag 9.30-12.30u.)
Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond.
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl
Website: www.heiligelambertus.nl

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

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

Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray
0478 515721 • natuur@weverslo.nl • www.weverslo.nl
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Jaarlijks Koningschieten St. Catharinagilde
Helmond-Noord

door jan van rest

De tent op z’n kop
Op 21 juni, de langste dag van
het jaar, nam groep 8 afscheid
van de Odulfusschool met een
musical: ‘De tent op z’n kop’.
De grote zaal van de Geseldonk
was praktisch helemaal gevuld
met ouders, familieleden en
vrienden. Omdat onze jongste
kleindochter ook afscheid van
de basisschool nam, waren wij
er ook. De regisseuse juffrouw
Dominique vertelde dat zo’n 43
schoolverlaters aan de bonte
reeks wederwaardigheden op
Camping Zonne(st)beek zouden deelnemen.
Het was prachtig om te zien
met hoeveel enthousiasme de
kinderen hun rol vervulden; het
plezier spatte ervan af. Het verhaal ging over twee campings
in Spanje, die elkaar beconcurreerden. Een touringcar met
toeristen bestemd voor een
van de twee campings reed lek,
toevallig(?) bij een van de campings. Een heel gedoe dus, met
ruzie tussen de twee campingbeheerders. Intussen gebeurde
er van alles; er werd gekiend en
getennist. Er was ook een klas
kleuters in het spel betrokken.

De situatie na 5 jaar was dat alles op z’n pootjes was terechtgekomen, de klas met kleuters
was inmiddels groot geworden
en iedereen had het geweldig
naar zijn/haar zin op camping
Zonnebeek. De spelers en speelsters werden herhaaldelijk beloond met een applaus, dat extra krachtig weerklonk toen de
voorstelling beëindigd was.
Toen volgde het emotionele moment van de avond: elke schoolverlater werd apart toegesproken en ontving naast gelukwensen voor de vervolgopleiding,
ook een dik gevulde snoepzak.
Veel van de jongens en meisjes
hielden het niet droog en ook
de juffen die de toespraken
hielden, hadden soms moeite
daarmee. Een grote doos tissues
stond gelukkig onder handbereik. Tenslotte kwamen alle leerkrachten van groep 8 op het toneel om de schoolverlaters toe
te zingen. Ook toen kwamen
de tissues van pas. De avond
was een waardige en feestelijke
afsluiting van misschien wel
de belangrijkste periode in hun
schooltijd.
Jan van Rest

Op zondag 8 juli 2018 zal het St.
Catharinagilde Helmond weer
het jaarlijks koningschieten organiseren. Via de aanlooproute
Bakelsedijk zal het gilde om
9.30 uur eerst de Heilige Mis bijwonen in de St. Jozefkerk. Voorganger is Pastoor E. Seidel.
Omstreeks 12.00 uur zullen de
gildeleden en daartoe genodigden de lunch gebruiken in de gildekamer gelegen aan Binderen 6
te Helmond.
Om 13.45 uur zal het gilde met
slaande trom 3 maal om de

schutsboom trekken en de gebruikelijke ceremonie voltrekken
voor het schieten. De oud-koning (Bouke Boender) zal het zilver inleveren en de koningsvogel
onder de schutsboom hangen.
Om 14.00 uur zal het koningschieten beginnen. Als eerste zal
een vertegenwoordiger van het
gemeentebestuur een schot lossen, gevolgd door de pastoor en
de afgaande-koning en aanwezige eredekenen. Daarna volgen
de gildeleden op volgorde van
loting. Omstreeks 17.30 uur zal
de nieuwe koning bekend zijn
en worden geïnstalleerd volgens
de eeuwenoude gebruiken van
de handwassing, gaan over het

vaandel en het roken van een
goudse pijp. Vervolgens zal de
erewijn worden gedronken op
het heil en gezondheid van de
nieuwe koning. Belangstellenden zijn van harte welkom op het
schietterrein van het gilde. Adres:
Binderen 6 (Bij Scouting Leonardus). Nadere informatie:
www.catharinagildehelmond.nl s

Jeugd Viswedstrijd van HSV de Visotter
Helmond-Oost
Op zondag 1 juli 2018 organiseert HSV de Visotter wederom
een jeugdviswedstrijd. Deze zal
gehouden worden aan het nieuwe kanaal tegenover Helmond
Sport. De wedstrijd is van 13.00
uur tot 15.30 uur, waarna de
prijsuitreiking omstreeks 16.00
uur zal plaatsvinden. Deelname
is gratis
Er wordt gevist in twee leeftijdscategorieën: t/m 10 jaar en van 11
t/m 14 jaar. Tijdens de wedstrijd
is hulp bij de jongste categorie

toegestaan, naarmate de kinderen ouder worden, is dit vanzelfsprekend minder van toepassing.
Wat niet mag: het vissen/voeren
met rode maden en het vissen
met kunstaas.
De winnaar zal worden bepaald
volgens het dubbele puntensysteem, dit wil zeggen dat er een
combinatie gemaakt wordt uit
het aantal gevangen vissen en de
totale lengte hiervan. Het kan dus
zo zijn dat een deelnemer met
meer lengte vis niet wint, maar
dat het aantal van een andere
deelnemer de doorslag geeft.
Zit je niet bij de winnaars? Niet

getreurd, je hebt altijd prijs. Wat
moet je meenemen: Een emmer
of leefnet, schepnet, aas, voer en
je hengel, een goed humeur en
natuurlijk heel mooi weer.
Meld je aan tot en met 1 juli bij:
Ruud van de Ven, Klarinetstraat
71, 5702, ST Helmond of via mail:
hsvdevisotter@hotmail.com.
Voor meer informatie tel: 0651438432. s

NIEUW IN HELMOND

EXTRA GELD
VERDIENEN?

GRIEKS RESTAURANT

EPSILON

NEEM EEN BEZORGWIJK
IN HELMOND.

VASTE BEZORGERS EN
VAKANTIEBEZORGERS
GEZOCHT

Ter introductie ontvangt u

10% KORTING

ELKE WEEK DONDERDAG/
VRIJDAG BEZORGEN!

op de totale rekening bij
inlevering van deze advertentie!
Aanbieding is geldig t/m 1 mei 2019

de
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HEL
LMOND

NOORD
5702
ORANJE BUURT/
WARANDE 5707
STIPHOUT
5708

ORANJE BUURT/
WARANDE 5707

WEST
5707
BRANDEVOORT
5706/5707/5708
BRANDEVOORT
5706/5707/5708

NOORD
5702

DIERDONK
5709
DIERDONK
5709

WEST
5707

MIERLO-HOUT
5706
MIERLO-HOUT
5706

CENTRUM
5701

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

RIJPELBERG
5709

CENTRUM
5701

STIPHOUT
5708

OOST
5703

RIJPELBERG
5709

OOST
5703

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705
ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

BROUWHUIS
5704
BROUWHUIS
5704
INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705
INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

KLAASEN | VANDEURSEN.COM

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

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

Restaurant voorzien
van airconditioning

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

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 26 vrijdag 29 juni 2018

de loop weekkrant

helmondloopjes
EVENEMENTEN

Graver
Spektakel
te koop

prijzen.
cursussen Zeer concurrerende
kennismaking
1 juli
te koop gevraagd
te huur Gratis meten en vakantie
prijsopgaaf.
Mega vlooienmarkt huisdieren
diversen
personeel
Willie’s stoffering,
evenementen
auto’s en motoren
onroerend goed
200 kramen
Helmond,
radio
en tv
Kerstroosstraat woningruilBraaksestraat 10,

Bessen
Rood, zwart en kruis.
Goossens, Vaarle 8 Nuenen.
040-2831509
Graag bestellen, tevens
autostalling.

Opblaasfiguren
0.a. Sarah, Abraham
spellen en attracties.
www.sk-attracties.nl of
tel. 06-14992150

Regio
Speel tot en met 22 juli mee op de
speelautomaten in Holland Casino
Eindhoven en win speltegoed ter
waarde van €20,-! U ontvangt dan
tevens een winnaarsbrief en een
deelnamelot waarmee u tijdens de
winnaarsavond op dinsdag 24 juli
kans maakt op een speciale Alfa
Romeo Giulietta welke u al kunt
bekijken in Winkelcentrum Heuvel.

Dell computer zonder
harde schijf.
+ toetsenbord en scherm.
Alles in zeer goede staat.
(€ 50.-)

T: (0492) 535901

www.dedak
dekker.com
DIVERSEN
Ook voor
particulieren
BUSINESS
OWNER
T: 0492 Inleveradres:
Lenie Klaasen | 06-52716622
546007
de loop weekkrant helmond

Win de Alfa Romeo Giuliette!

TE KOOP

DIVERSEN

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

Valkenswaard
9-16 uur gratis entree
Kraamhuur 06-20299824

TE HUUR

e 6,50 TE KOOP GEVRAAGD
e 8,00
e 9,50 Uw sloopauto levert geld op!
e 11,00 Wij bieden v.a. 75,- euro voor
e 12,50 sloopauto’s. Voor rijdende
e 14,00 auto’s v.a. 150,- euro geboden.
e 15,50
ODUS AUTO’S BV

PERSONEEL
SCHOONMAAKSTER
GEZOCHT
Zie voor meer informatie:
www.merba.nl

Achterdijk 6, Helmond
06-52642652

Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-;
Staantafel € 4,-;
Karaoke € 25,-;
Tel. 0492-510855
www.ikgeefeenfeestje.nl

KENNISMAKING
Man 66jr met zorz. karakter
zoek langs deze weg een lieve
vrouw voor een fijne relatie
uit Helmond.
06-49905292.

Tinie Segers
27-06-13 27-06-18
Vandaag 5 jaar geleden.
Vergeten zullen we je nooit.
We missen je nog zo vaak, pap.
Dag lieve schat, tot ooit.
Mieke en Joop

Helmondse Carnavalskraker:
Schrijf je in!
Helmond
Schrijf je nu in voor de jaarlijkse verkiezing van
de beste Helmondse Carnavalskraker (voorheen Carnavalsschlager). Deze wedstrijd wordt
gehouden op zaterdag 17 november en heeft een
vernieuwde opzet.
Stuur uiterlijk 15 september 2018 jouw of jullie
Carnavalskraker in en maak kans op de titel ‘Beste Helmondse Carnavalskraker 2019’.
De criteria waarop wordt gelet, zijn dialect, carnavalesk en originaliteit. Een Helmonds onderwerp
is niet verplicht, maar wel een pré. De winnaar
wordt gekozen door een vakjury. De publieksjury
en een jury bestaande uit (afgevaardigden van)
carnavalsverenigingen bepalen de publieksprijs.
Het motto van het Helmondse carnaval 2019 is
‘Boitegewoon..!!’. Is jullie kraker dat ook? Schrijf
je dan nu in via www.keiebijters.nl. s

De Falla en Chopin op

Classique

www.lambertushofhelmond.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

0492-845350 info@adcommunicatie.nl

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

Hoe kunt u deze prachtige
prijs winnen?
De Mystery Jackpot valt willekeurig
als extra prijs op één van de speelautomaten in Holland Casino Eindhoven en is onafhankelijk van inworp
of winnende combinatie.
Over Holland Casino
Holland Casino brengt het spannendste spel, altijd gastvrij en be-

Het kansspelaanbod van Holland
Casino staat onder extern toezicht
van het NMi en de Kansspelautoriteit. De speelautomaten in Holland Casino hebben gemiddeld een
uitkeringspercentage van ongeveer
92% (de wettelijke norm is 80%).
Bij een tafelspel als Roulette kan dit
oplopen tot 97,3%. Meer informatie is beschikbaar op de website of
volg Holland Casino Eindhoven op
Facebook. s

Bowen Mierlo
Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

HétHét
Eximia
Eximia
concept
concept

Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19
Brandevoort Brandevoortse Hoeve, Medevoort 23
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 |
Jumbo winkelcentrum Brouwhorst
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark)
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Wijkcentrum de Boerderij,
Harmoniestraat 105 | Primera, winkelcentrum De Bus
Wijkcentrum de Kamenij, Jeroen Boschstraat 19
Helmond-Oost Wijkhuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Industrieterrein Hoogeind Werkplein UWV aan de Churchilllaan
Mierlo-Hout Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse
Parallelweg 131 | Jumbo Houtsvoort
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 |
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
www.deloop.eu

Met zijn strakke, zuivere lijnen en
horizontaal georiënteerde dashboard is het interieur van de Giulietta een toonbeeld van stijl en klasse
in de beste Italiaanse traditie. De
Alfa Romeo Giulietta is een model
uit de nieuwe generatie van het Italiaanse premium merk Alfa Romeo.
Nog sportiever. Nog meer Alfa Romeo.

trokken. Jaarlijks bezoeken circa 5,8
miljoen gasten één van de veertien
vestigingen van Holland Casino.
Een uniek aanbod van spel in een
veilige en betrouwbare omgeving
staat centraal. Holland Casino is
wereldwijd toonaangevend op het
gebied van veilig en verantwoord
spelen. In samenwerking met verslavingszorg heeft Holland Casino
het Preventiebeleid Kansspelen
ontwikkeld.

Zoals: Rug, Bekken, Schouder,
Nek, Knie, Hamstrings etc.

14.00 uur

de loop weekkrant HELMOND

Alfa Romeo Giulietta
In nauwe samenwerking met de
Driessen Autogroep uit Eindhoven
maakt u kans op deze rijk uitgeruste
auto. De Alfa Romeo Giulietta is een
sportieve temperamentvolle auto.

Nieuwe behandelmethode bij
(chronische) klachten

en Plein Public
1 juli
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In 7In
dagen
7 dagen
een nieuw
een nieuw
ﬁguurﬁguur
zonder
zonder
operatie
operatie
HR77 PLATINUM

hartstichting.nl

HR77 PLATINUM

• non-invasive
• non-invasive
body contouring
body contouring
• direct• direct
resultaat
resultaat
• pijnloos
• pijnloos
• klaar• voor
klaardevoor
zomer
de zomer
OPEN DAG
30 juni
11-17 uur

Salon Jeannette
Salon Jeannette
UtrechtpleinUtrechtplein
2a
2a
5709 DK Helmond
5709 DK Helmond
0492-514744
0492-514744
info@iplsalonjeannette.nl
info@iplsalonjeannette.nl
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Elke zomerdag testdag!
Veel keus en de beste service!
GAZELLE
GRENOBLE
C7+ HMB

PEGASUS
OPERO DI2

met Bosch Active Plus motor

met Shimano middenmotor
en automatische versnellingen

Vanaf

Nu van € 2899.00 voor
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Onze voordelen
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overtuigd?

www.henkvanrooijfietsen.nl

Fietspomp Cordo voor alle
ventielen met drukmeter
nu van € 37.50 voor

15.FIETSEN

waardebon|DL
GRATIS BINNENBAND
(geldig t/m 7 juli 2018)
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Bij aankoop buitenband nu met bon

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
OFFICIËLE
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(geldig t/m 7 juli 2018 OP=OP)

