Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant de loop

HELMOND

NOORD
5702

DIERDONK
5709

ORANJE BUURT/
WARANDE 5707
STIPHOUT
5708

RIJPELBERG
5709

CENTRUM
5701
OOST
5703

WEST
5707
BRANDEVOORT
5706/5707/5708

MIERLO-HOUT
5706

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705
BROUWHUIS
5704

HELMONDNU.NL De enige echt Helmondse krant met hart voor de regio - Vrijdag 29 maart 2019

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

17e Jaargang | nummer 13 | Oplage 39.500 exemplaren | LAATSTE NIEUWS: WWW.HELMONDNU.NL d facebook.com/weekkrantdeloop f twitter.com/De_Loop

Uw flyers voordelig laten meebezorgen? info@adcommunicatie.nl

in deze uitgave

Natuur, beleving en waardering
La Bocca Grande

8

Dahliatuin

27

Helmondse evenementen

29

De klok
wordt
verzet!

Kom kijken bij IVN Helmond aankomende zondag (bron foto; Jan van Bommel).

Helmond
IVN is een natuurorganisatie
met als doel: genieten van de
natuur, beleving en waardering
van het vele moois in de omgeving. IVN-Helmond heeft sinds
een jaar onderdak gevonden
in het prachtige paviljoen van
Speeltuin Helmond-West.
Daarom gooit het IVN-Helmond
de deuren wagenwijd open aankomende zondag: lekker spelen
in de speeltuin en/of gezellig
meedoen met natuuractiviteiten.
Op zaterdagmiddag 30 maart
is het weer open huis bij IVN-

Helmond. Gratis toegang voor
iedereen en daar, binnen in trefpunt de Koekoek of buiten op
het speeltuinterrein meedoen
aan natuuractiviteiten. IVN-Helmond heeft allerlei werkgroepen
die zich op deze middag graag
zullen presenteren met knutselwerkjes, speurwerk en andere
belevingsactiviteiten of gewoon
in het trefpunt zitten en interessante presentaties volgen.
Zelfs wandelingen op het speeltuinterrein of buiten de natuur
in! Er is voor jong en oud van alles te doen.
De open dag wordt in samenwerking met de speeltuin georgani-

seerd. Alle bezoekers kunnen op
30 maart gratis naar binnen en
zelf bepalen of ze vooral willen
spelen op het grote en volledig
vernieuwde speeltuinterrein of
dat ze bij het IVN binnen willen
stappen. Er is ruime info van de
speeltuin over seizoen activiteiten, de beweegtuin en andere
mogelijkheden.
De speeltuin is open vanaf 13.00
uur. Rond de klok van 16.00 uur
stoppen de activiteiten van IVN
en om 17.00 uur gaat de speeltuin
dicht. Waar moet je zijn: IVNHelmond in Speeltuin HelmondWest, Arbergstraat 85, 5707 TK
Helmond. s

Zondag
31 maart 2019
02:00
03:00

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

www.helmondnu.nl
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Paasshow
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Iedere zondag geopend
van 12.00 tot 17.00 uur

Ilex crenata

Goed alternatief voor buxus
Tray á 6-stuks
Voor 1 meter haag

Lavendel

Rhododendrons

Heelijk geurend goed
winter hard. 15cm hoog
in 12 cm pot

Plant ze nu!
Alle maten & soorten

€2,49

Van €12,99

nu

€8,99
Tulpen

10 stelen per bos
€3,99

20%

1+1

Korting

GRATIS

Violen

Fruit

Bij De Biezen kan je kiezen!
Groot of kleinbloemig
Tray á 12 stuks

Kweek nu je eigen fruit!
Keuze uit o.a. Bosbes,
Framboos en aalbes.
40cm hoog in 15cm pot

Van €5,99

Nu in het Tuincafé

1+1
GRATIS

Cactussen

Gemaakt van glas of keramiek
Alle maten & soorten

Van €5,99

nu

nu

€3,49

€3,99
Mandeville

Olea

“sundaville”
Verkijgbaar in
div. kleuren
80cm hoog
in 19cm pot

Olijfboom op stam
110cm hoog in 21cm pot
Van €22,99

Van €15,99

Brie de luxe

€5,50

20%

Korting

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 27 maart t/m 2 April 2019

nu

nu

€14,99

€9,99

www.tuincentrumdebiezen.nl

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag 31 maart
in Someren geopend

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

KitchenAid
cadeau*
* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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De Voorjaarskermis
komt weer naar Helmond!

Dat kan! Er lopen namelijk twee
te gekke acties tijdens de voorjaarskermis in Helmond. Één
daarvan is de Kraskaartactie.
Op de koopzondag van 31 maart
ontvangt de centrumbezoeker bij
iedere tien euro die wordt uitgegeven in een deelnemende winkel of horecazaak in Helmond
Centrum één gratis kraskaart. Er
is een grote prijzenpot met onder
andere kortingen op je favoriete
attracties. De kraskaarten zijn tot
aan het einde van de voorjaarskermis in te leveren.

De voorjaarskermis zal tot 7 april in ons centrum te vinden zijn!
(bron foto; Wim van den Broek).

Centrum
De voorjaarskermis vindt dit
jaar plaats van vrijdag 29 maart
tot en met zondag 7 april 2019
in het centrum van Helmond.
Ruim veertig attracties hebben
hun weg weer naar Helmond gevonden. Er vinden leuke acties
plaats, zoals een kraskaartactie
en de Golden Ticket actie en een
gezellig programma voor iedere
kermisbezoeker.
Laat je bang maken in de Ghost
Castle en ga een aantal rondjes
in de Future Dance: de voorjaarskermis van Helmond komt er
weer aan en er komt weer heel
wat grootvermaak in de stad te
staan.
Durf jij in de Reactor? Of kies jij
toch liever voor de Fun House
Crazy Circus? Er is voor iedereen
wat te beleven dit voorjaar.

Opening en vuurwerkshow
Op de eerste dag van de kermis,
vrijdag 29 maart om 17.00 uur,
vindt een openingsact plaats
met Illusionist Magic Star. Wethouder de Vries zal daarna de
kermis openen bij de attractie
‘Reactor’ op de Ameidewal. Op
vrijdag 5 april om 22.00 uur kun
je bij het Havenpark komen kijken naar een échte spectaculaire
licht- en vuurwerkshow. Kijk
voor het gehele programma en
de openingstijden onderaan in
dit bericht.
Weekmarkt verzet
In verband met de voorjaarskermis zijn de zaterdagmarkten van
30 maart en 6 april tijdelijk verplaatst naar de Zuid- en NoordKoninginnewal en een gedeelte
van de Watermolenwal.
Kraskaartactie
Kans maken op extra korting of
nog beter: complete vrijkaarten?

Golden ticket
Ook gaan we elke dag weer op
zoek naar de Golden ticket. Houd
de facebookpagina van Kermis
Helmond in de gaten en zie de
drie hints die per dag gegeven
worden. Deze drie hints laten je
weten bij welke attractie de Golden ticket zich die dag bevindt.
Heb jij hem gevonden? Dan krijg
je een vrijkaart van de voorjaarskermis Helmond 2019 en kun je
gratis in een groot aantal van
de attracties!
Ben jij niet goed in zoektochten?
Niet getreurd. Op de facebooken instagrampagina van Helmond Kermis worden ook winacties van vrijkaarten opgezet.

3

SNELLE WOONKAMER
METAMORFOSE IN 1 DAG
haal het voorjaar in huis

BEZOEK ONZE SHOWROOMS:
donderdag t/m zaterdag: 10.00 - 16.00 uur
Liever advies thuis? Bel voor een afspraak!
Plameco Vakbedrijf Van Osch
Kruiseind 16c, Gemert T 0492-368100
Spoorweide 1, Riel T 013-7200977
www.vakbedrijfvanosch.nl

Omdat iedereen anders is...

Informatie:
Op zoek naar meer informatie?
Kijk op de website :
www.helmondkermis.nl of volg
ons via verschillende sociale media kanalen, zoals Facebook
(@helmondkermis) en
Instagram (@helmondkermis).

Van ons
24-uurs mortuarium
krijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.

Een mailtje sturen kan natuurlijk
ook: info@helmondkermis.nl s

Vol programma bij bezoek aan Mierlo-Hout
U I T VA A RT S P I E R I N G S

Mierlo-Hout
Afgelopen zaterdag, 23 maart,
bracht het college van burgemeester en wethouders en de
raad een bezoek aan MierloHout. Na een warm ontvangst
in De Geseldonk opende Jan
Drouen, voorzitter van de
wijkraad, het wijkbezoek met
een welkomstwoord en een
toespraak door burgemeester
Blanksma.
‘Een wijk is pas een wijk als er
echt in wordt geleefd en in dat
opzicht doet het mij als burgemeester heel goed te zien wat
hier allemaal wordt georganiseerd en welke initiatieven in
de wijk worden ontplooid’ deelde zij met de deelnemers aan
het wijkbezoek.
Wandeling door de wijk
Het vervolg van het ochtendprogramma bestond uit een wandeling door de wijk. Het gezelschap
ging in groepjes uiteen om kennis op te doen over verschillende

0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M

Als u kiest voor kwaliteit

(Bron foto; Knoops Fotograﬁe).
organisaties en verenigingen
binnen Mierlo-Hout.
Daarnaast bezochten de aanwezigen eveneens de zogenoemde
Cave, de jongerenruimte in De
Geseldonk. Hier kreeg men uitleg
over de jeugddisco, de Minor frisfeesten en de wens om het aantal
activiteiten in The Cave voor oudere jongeren uit te breiden.
Project Kansrijk
Na de lunch gaf Jan Drouen,
voorzitter van de wijkraad, uitleg
over het Project Kansrijk Mierlo-

Hout. Dit project heeft als doel
dat iedereen in Mierlo-Hout mee
kan doen. Om dit te kunnen realiseren zijn er al verschillende
projecten gestart waaronder: een
koffieochtend, welkomstpakketten voor nieuwe inwoners en ondersteuning bij buurtactiviteiten.
Wijkwethouder Cathalijne Dortmans sprak haar waardering uit
over de wijk en het wijkbezoek:
‘het is mooi om te zien dat de samenhorigheid in Mierlo-Hout zo
groot is, een wijk waar mensen
zich om elkaar bekommeren’. s

495,-

V.A.

DIVERSE RELAX FAUTEUILS EN
STA-OP STOELEN MET HOGE KORTINGEN
Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 | www.tweedezitenzo.nl
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Zwart/Woordmerk/Lijne
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Aanvragen Koninklijke Onderscheiding voor
Koningsdag 2020
Ieder jaar reikt de burgemeester volgens goede traditie een Koninklijke
onderscheiding uit aan inwoners die zich bijzonder hebben ingezet voor onze
samenleving. De burgemeester van Helmond roept daarom op geschikte
kandidaten voor Koningsdag 2020 onder haar aandacht te brengen. Hieronder
vindt u meer informatie over de criteria en de aanvraagprocedure.
Wie kunnen onderscheiden worden?
Voor een koninklijke onderscheiding komen inwoners in aanmerking die
zich zeer geruime tijd vrijwillig bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
voor de samenleving. Ook bestaat de mogelijkheid dat iemand vanuit de
hoofdfunctie(werk) gedecoreerd wordt, dit enkel indien de bijzondere verdiensten
buitengewoon zijn en betekenis hebben voor de samenleving en niet alleen uit
hoofde van de betreffende organisatie of instelling.
Aanvraagprocedure
Bent u van mening dat er in uw omgeving iemand is, die in Helmond woont en
die aan het bovenstaande voldoet, dan kunt u bij de burgemeester van Helmond
een verzoek indienen om deze persoon voor te dragen voor een koninklijke
onderscheiding. Zorgt u voor een goed onderbouwde brief, inclusief een
voordrachtformulier en ondersteuningsbrieven. Via de site www.lintjes.nl vindt
u nadere informatie en is het voordrachtformulier te downloaden. U kunt het
geheel vervolgens digitaal versturen aan BJO@helmond.nl . Een decoratievoorstel
kunt u ook per post versturen ter attentie van: de Burgemeester van Helmond,
Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het adviesorgaan, Kapittel voor de Civiele Orden,
toetst alle ingediende aanvragen.
Een decoratievoorstel dient vóór 1 juli 2019 binnen te zijn.
Informatie
Meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding
kunt u inwinnen bij mevrouw I. van der Burgh, bij de heer J. Couwenberg via
telefoonnummer 0492 – 587140 of via www.lintjes.nl.

Zoemende inwoners zijn blij met ecologisch maaibeleid
Vanaf dit voorjaar verandert de gemeente Helmond de wijze waarop bepaalde
bermen en grasvelden worden gemaaid. Dit betekent dat circa 15 tot 20 procent
van de begroeiing van deze bermen bij iedere maaibeurt blijft staan. Hierdoor
blijft ook een deel van de bloemen staan waardoor er een langer nectarseizoen
ontstaat voor insecten en insecten (meer) nestgelegenheden hebben. Met het
nieuwe ecologisch maaibeleid wordt biodiversiteit gestimuleerd.
Ecologisch maaien
Door de overstap te maken naar ecologisch maaien wordt er zoveel mogelijk
rekening gehouden met de flora en fauna en de eigenschappen van het terrein.
Het ecologisch maaibeleid wordt geleidelijk aan doorgevoerd in alle wijken in
Helmond. Het ecologisch maaien vraagt om andere kennis en kunde dan de
manier waarop voorheen gemaaid werd. Daarom volgen de medewerkers van de
aannemersbedrijven, die de maaiopdrachten uitvoeren, en de groenopzichters
een training. De gemeente is begin 2018 uitgeroepen tot ‘Bij-vriendelijke
gemeente’ doordat de gemeente allerlei maatregelen heeft getroffen om de
komst van wilde bijen te stimuleren. Het invoeren van het ecologisch maaibeleid
is eveneens een maatregel om de komst van wilde bijen te stimuleren.

Onderzoek opkomsttijden brandweer, politie
en ambulance
De politie, ambulance en brandweer reageren zo snel mogelijk op meldingen
van misdaden, ongevallen en branden. Toch kunnen minuten soms uren lijken
te duren als u betrokken bent bij een incident. Hoe snel de opkomsttijden van
hulpdiensten ook zijn.
Wat is uw ervaring?
Dagelijks zijn de hulpdiensten bezig om de opkomsttijden, de tijd tussen de
melding op de meldkamer en het daadwerkelijk ter plaatse zijn, aan te scherpen.
Door uw ervaring met Stichting Crisislab te delen, helpt u de hulpdiensten.
Tussen 29 maart en 12 april vindt er een onderzoek plaats in de binnenstad van
Helmond.
U kunt het onderzoeksteam van Stichting Crisislab dan tegenkomen en het kan
zijn dat zij u wat vragen willen stellen. Dit korte gesprek duurt ongeveer 5 tot 10
minuten en de uitkomsten ervan dragen bij aan de kwaliteit van de hulpverlening
door politie, ambulance en brandweer.

Aanleg verkeersplateau’s Weg door de Rijpel
Op maandag 1 april starten er werkzaamheden aan de Weg door de Rijpel
Er worden daar vijf verkeersplateau’s aangelegd. Deze komen ter hoogte van de
oversteekplekken voor fietsers en voetgangers: Raktpad, Brempad (weerszijde
Weg door de Rijpel), Rijpelbergseweg en Wederhof.
De plateau’s worden niet tegelijkertijd aangelegd maar in fases
Raktpad: week 14-15, Wederhof: week 15-16, Brempad: week 16-17,
Rijpelbergseweg: week 18-19, Brempad: week 19-20.

Foto: PressVisuals.com

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)

Doorgaand verkeer via de Weg door de Rijpel is niet mogelijk tot naar
verwachting eind mei
Hiervoor is een omleidingsroute ingesteld. Fiets- en voetverkeer kan de afsluiting
te voet passeren. Er kan verkeershinder zijn gedurende de werkzaamheden.
Het verbeteren van de verkeersveiligheid van de Weg door de Rijpel wordt mede
mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Brabant.

• 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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Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
Ieder kind verdient het om mee te doen
Heeft u het als ouder met kinderen tussen de 0 en 18 jaar financieel niet zo
breed? Dan kunt u een beroep doen op het Kindpakket. Vanuit het Kindpakket
worden onder andere schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor sport- of
muziekles, zwemles en tal van andere zaken vergoed. Zo kunnen deze kinderen
ook meedoen, hun talenten ontdekken en werken aan hun zelfvertrouwen net
als hun leeftijdsgenootjes.
Stichting Leergeld Helmond voert namens de gemeente Helmond het Kindpakket
uit. Eén van de gezinnen die geholpen is door de stichting is de familie Metz.
‘Stichting Leergeld helpt ons enorm. Dankzij de steun van de stichting kan mijn
zoon Mitchell (15) stijldansen’ vertelt Theo Metz. Benieuwd naar het verhaal van
de familie Metz? Ga dan naar www.leergeld.nl/helmond.
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Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 2 april 2019 en 16 april
2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda’s van de vergaderingen zijn de dag voorafgaande aan de
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op:
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Lochtenburg 6
14-03-2019
Zandstraat 96
14-03-2019
tussen Automotive
15-03-2019
Campus en Schootense Dreef
Betuwehof 134
18-03-2019
Odulfusstraat 6
18-03-2019
Weg door de Rijpel,
19-03-2019
Rijpelbaan, Rivierensingel, Edelhertlaan
Zijdevlinder 11
19-03-2019
Havenpark kadastraal
20-03-2019
I 2112

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning, maken uitweg
OLO 3957097
gevelrenovatie
OLO 4172189
aanleggen fietspad
OLO 4155307

Hortsedijk 135
20-03-2019
Korendijk 9
21-03-2019
Elsbeen van Baerlestraat 27 21-03-2019
Heibloemweg 14
21-03-2019
Hoofdstraat 31
21-03-2019
Chopinlaan 13
21-03-2019

OLO 4197035
OLO 4152789
OLO 4261686
2019-X0247
OLO 4174733
OLO 4184805

plaatsen erfafscheiding
aanvraag terrasoverkapping
plaatsen 6 tijdelijke informatieborden
(aanleg glasvezel)
oprichten woning maken uitweg
aanleg twee bruggen, twee
keerwanden en een kadeconstructie
t.p.v. de nieuwe Oude Aa
plaatsen dakkapel
aanpassing tijdelijke units
plaatsen dakkapel (voorgevel)
maken 2 uitwegen
oprichten bijgebouw
vergroten woning met erker

OLO 4224953
OLO 4121135
OLO 4274425
OLO 4012957
OLO 4165857

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Foto: Mitchell Metz op het podium met Miss Montreal op Festyland.

Projectlocatie:
Acacia 17
Rootakkers 17

Projectomschrijving:
maken uitweg
oprichten carport

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4187589
OLO 4176121

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo
Adviescommissie Inwoners
Dinsdag 2 april, 19.30 uur
Op de agenda staat onder andere het volgende onderwerp:
1. Benoeming leden Raad van Toezicht Jan van Brabant
Opiniecommissie Inwoners
Dinsdag 2 april, 19.50 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Kunstgrasvelden infill
2. Toekomst Lokale Publieke Omroep / Fusie Omroep Helmond – Dit Is Onze Wijk
Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 2 april, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Visie Duurzaam Ondernemen
2. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan en Exploitatieplan Automotive
Campus

Projectlocatie:
Datum indiening:
bij parkeergarage aan
13-03-2019
de Jan van Brabantlaan
Troelstrastraat 12
15-03-2019
Weg door de Rijpel,
13-03-2019
Rijpelbaan, Rivierensingel, Edelhertlaan
Nieuwveld 7
19-03-2019
Liverdonk, kavel L 35,
19-03-2019
sectie U 7499
Slegersstraat 104
12-03-2019
Oude Torenstraat 3
20-03-2019

Projectomschrijving:
kappen 1 boom (moeraseik)

oprichten tuinhuis
plaatsen 6 tijdelijke
informatieborden (aanleg glasvezel)
vervangen handelsreclame
oprichten woning en maken uitweg

OLO 4281759
OLO 4274425

tijdelijke bewoning bijgebouw
verbouwen woning

OLO 4257888
OLO 4292629

OLO 4287681
OLO 3811699

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Aardenburg 11

Datum indiening: Projectomschrijving:
20-03-2019 realiseren gesloten
bodemenergiesysteem

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4282641

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
Registratienr.:
Wilgehoutstraat 6 20-03-2019 100-jarig jubileum RKSV
2018-04059
Sportpark De Beemd
Mierlo-Hout (6 t/m 21 mei 2019)
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.

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op
www.helmond.nl/gemeenteraad.
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

• 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

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4274531

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

6

week nummer 13 vrijdag 29 maart 2019

Milieu (1)

de loop weekkrant HELMOND

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:
Naam inrichting
Afa Dispensing Group

Locatie
Grasbeemd 1

Collins Food
Lavans

Deltaweg 2
Ringdijk 20

Omschrijving melding
Het veranderen van een bedrijf voor het ontwikkelen
en samenstellen van kunststof producten.
Het starten van een KFC restaurant.
Het uitbreiden van het bedrijf met extra ruimten.

Vastgesteld bestemmingsplan “ Binnenstad – Omgeving Leonarduskerk I ”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 12 maart 2019 het bestemmingsplan
‘Binnenstad – Omgeving Leonarduskerk I‘ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met
ingang van 28 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage.
Het betreft een actualisering van het huidige bestemmingsplan Binnenstad – Omgeving
Leonarduskerk. Dit oude plan vormt geen actueel beleidskader meer en sluit niet meer aan op
de huidige plansystematiek. Het plangebied ligt met een oppervlakte van circa 33 ha. in het
noorden van de wijk Binnenstad-Oost. De Leonarduskerk vormt een belangrijk oriëntatiepunt
in het gebied. De Uiverlaan en de Wethouder Ebbenlaan vormen de begrenzing in het
noorden van het gebied. In het zuiden zijn dit de wegen Willem Prinzenstraat, Hurksestraat en
Bakelsedijk.
Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via
de link op de website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.1000BP170157-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel,
Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van
de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 29 maart 2019 gedurende zes
weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van de volgende
bestemmingsplannen:
1. Stiphout – Tivoli 12. Het betreft de bouw van twee vrijstaande woningen;
2. ’t Hout - Voorstadhalte. Het betreft de bouw van tien grondgebonden woningen en
ca. veertig appartementen.
3. Molenbunders I - Hortsedijk 54, 54A, 56. Het betreft de omzetting naar een volledige
bedrijfsbestemming met twee bedrijfswoningen.
4. Stationskwartier – Binnenparallelweg 10-72. Het betreft het toevoegen van de
woonbestemming, naast de kantoorbestemming.
Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt
geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage
kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad Traverse
en op de website www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid
worden gesteld advies uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te
bereiden.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen
over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het
Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.
Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook
digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met
het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding
van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan, degene die
een beroepschrift heeft ingediend, tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op
bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er
een beslissing is genomen over het verzoek.

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb
Schunk Xycarb Technology B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met
het evaluatieverslag van de bodemsanering voor de locatie Zuiddijk 2 (vml.) te Helmond
(locatiecode: AA079400345).
Het College van B&W heeft het volgende besloten:
1. In te stemmen met het evaluatieverslag. De bodemsanering is daarmee afgerond.
2. Alle wijzigingen in het gebruik van de bodem op het gesaneerde perceel moeten van tevoren
worden gemeld aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond. Op grond
van zo’n melding zal worden beoordeeld of aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn tot 8 mei 2019 in te zien bij cluster
Milieu gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen
mogelijk op afspraak; u kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 7630.
Bezwaar
U kunt tot 8 mei 2019 bezwaar maken tegen dit besluit. Dit doet u door een gemotiveerd
bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester en Wethouders van Helmond, Postbus 950,
5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via
www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

27 maart 2019

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

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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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zijn basisdebuut voor Helmond
Sport op 1 maart tegen Jong PSV
en speelt sindsdien uitstekend.
Zijn doelpunt tegen RKC Waalwijk is een logisch vervolg van
zijn goede spel. De 37 meegereisde Helmondse fans zagen dat
Helmond Sport de overwinning
in de tweede helft uit handen gaf.
RKC had een licht overwicht en
wist dit in de slotfase te benutten met een doelpunt van invaller Bilate.

trainer Robert Molenaar. Eric van
der Luer neemt momenteel zijn
taken waar.

Volgende tegenstander Roda JC
Aanstaande vrijdag komt Roda
JC op bezoek in het SolarUnie
Stadion. De ploeg uit Kerkrade
staat na dertig speelronde op een
achtste plek. Na teleurstellende
resultaten besloot de club op 19
maart om afscheid te nemen van

Kaartverkoop
De aftrap van het duel is om
20.00 uur in het SolarUnie Stadion in Helmond. Tickets zijn
nog altijd verkrijgbaar via www.
helmondsport.nl/kaartverkoop
of vanaf 19.00 uur bij de stadionkassa’s. s

Helmond-Oost
Aanstaande vrijdag speelt Helmond Sport om 20.00 uur in het
SolarUnie Stadion. Tijdens de
thuiswedstrijd is Roda JC de tegenstander.

Aanstaande vrijdag komt Roda JC op bezoek in het SolarUnie Stadion.
(bron foto; Wim van den Broek).

Ons

Nederlaag in de laatste minuut
Afgelopen vrijdag speelde Helmond Sport de eerste wedstrijd
van de vierde en tevens laatste
periode. In Waalwijk werd er in
de laatste minuut met 2-1 verloren van RKC.
Even leek het erop dat Helmond
Sport de eerste uitoverwinning
van het seizoen zou boeken. Vlak
voor rust was het Respen die de
bal na een rebound tegen de
touwen schoot. Respen maakte

Kermis en een Kate update

vertelt…
‘’Vanavond gaan we naar de kermis in de stad, van de schiettent
gaan we naar het reuzenrad, Op
de kermis is er altijd wat te doen.’’
Kende gullie da liedje nog? Ikke wel
en dit weekend begint de voorjaars
kermis weer in Helmond. Ik ben
een grote kermis fan, ik hou der
van en da kan ook niet aanders:
Als rasechte Tilburgse moete wel
van de kermis houwen. Ik woonde in Tilburg vlakbij de kermis en
men moederke stond altijd met vis
op de kermis vruuger. Men vonde
gij echt elke dag op de kermis.
Ook hier moet ik altijd de kermis
op, gezellig eroverheen struinen.

In het verleden speelde Helmond
Sport vier keer eerder in competitieverband thuis tegen Roda JC.
Geen van de ontmoetingen werd
gewonnen door de Helmonders.
Roda JC ging drie keer met de
overwinning aan de haal en één
keer eindigde de wedstrijd in een
gelijke stand.

Ergens een drankje doen en een
hapje eten. Een zak pecannoten,
een suikerspin een paar oliebollen
en een stuk nougat. Men kermis
favorieten. Ik heb gelezen dat er
een woensdag een speciale kindermiddag is en dat er leuke attracties
staan. Dus allemaal gezellig naar
de kermis deze week.
Ik ga jullie ook even updaten over
ons Kate, ons nieuwe hundje. Daar
vragen zoveel mensen naar als ze
me tegenkomen. Ze groeit echt als
kool. Inmiddels is ze al weer 6,5
maand oud, een Cavaliertje en ze
is toch een partij lief. Het is toch

zon skatteke en ze doet het buitengewoon goed ken zelfs al high fives
geven.We hadden haar binnen
twee weken zindelijk, maar ik moet
er wel bij zeggen dat ze uit een super sociaal nestje kwam waar alles
wordt gedaan voor een fijne hond
te krijgen, dat scheelt toch wel heel
veul. Inmiddels loopt Andre weer
een dikke 5 km elke dag samen
met ons Kate ,goed voor beide. We
zijn al veel in het Bakels bos geweest met haar, wat ze geweldig
vind en vur ons is da vlakbij. Het
is een heel blij slim hundje, uit een
boekske zo vriendelijk, gezellig en
aanhankelijk en kei lief. We zijn er

gewoon allemaal kei verliefd op.
Veul te verliefd eigenlijk want dan
verwende ze weer te veul. Ze moet
nog wa beter gaan luisteren, maar
tis nog steeds unne puppy en erg
speels. Het beste luistert ze als ge
roept snoepie dan komt ze gelijk.
Maar verders alleen maar liefde
voor ons lieve Kate.
Zo dan witte gullie ook weer hoe
het mee ons hundje is en wens ik
iedereen veul kermis plezier en tot
volgende week.

31 MAART

KOOP
ZONDAG
12.00-17.00 UUR

Word jij onze nieuwe collega?
Ventilatie Techniek Brabant B.V. is een jong bedrijf op het

TIE
UITDEELAC nde
le
van verschilen!
lekkernij

gebied van luchtkanalen en ventilatietechniek. Voor de
uitbreiding van ons team in Mierlo zijn wij op zoek naar:

Ervaren plaatwerker
Voor het vervaardigen van luchtkanalen in onze werkplaats

Ervaren luchtkanaalmonteurs
LUKA-opleiding is een pré
Richt uw sollicitatie aan dhr. Mario van der Putten:
Ventilatie Techniek Brabant B.V.
Industrieweg 42C, 5731 HR Mierlo
Elzas Passage, Helmond
www.elzaspassagehelmond.com
Facebook: Elzas Passage

T: 0492-79 26 90 E: mario@ventilatietechniekbrabant.nl

www.ventilatietechniekbrabant.nl
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La Bocca Grande
kiest voor kwaliteit

Martino in de keuken bij La Bocca Grande (Bron foto; La Bocca Grande)

Centrum
Een half jaar na de opening is
het Italiaanse restaurant La
Bocca Grande helemaal klaar
voor de toekomst. Na enige opstartproblemen hebben Yolanda
Klomp en Hugo Mollemans een
top team weten samen te stellen waarmee ze kwaliteit en ervaring in huis hebben gehaald.
Zo zijn ze ontzettend trots op de
nieuwe chef-kok Martino Cusumano, de allerbeste pizzabakker
van Nederland.

Als Yolanda zo’n anderhalf jaar
geleden via gezamenlijke kennissen uit Italië in contact komt
met Martino weet ze het zeker:
Deze van oorsprong Siciliaanse
chef-kok zou perfect passen in
het team van La Bocca Grande.
Martino werkt op dat moment
al jaren bij restaurant the Italian
Club in Liverpool, en besluit na
veelvuldig contact met Hugo en
Yolanda om de stap te nemen. Hij
begint op 1 februari van dit jaar
vol passie aan zijn nieuwe job en
omschrijft zelf dat de samenwerking voelt als “een tweede huid”.

Martino leert het vak van kok in
het familierestaurant van zijn ouders in Mazara del Vallo (Sicilië),
terwijl hij op dat moment afstudeert als expert in elektrotechniek. Hij besluit van zijn passie
zijn beroep te maken en specialiseert zich als pizzaiolo. De wereldkampioenen Gabriele, Sergio
en Piero Asaro zijn zijn leermeesters. Vergezeld door deze drie
meesters reist hij in 2003 af naar
Liverpool waar zij als team in
het eersteklas restaurant Il Forno
beroemd worden om hun acrobatische pizzashows. Na 5 jaar
keert Martino terug naar Sicilië
en opent hij zijn eigen restaurant Al Solito Posto. Ook in de
liefde gaat het goed, hij leert daar
een Nederlands-Italiaans meisje
kennen en ze krijgen samen een
zoontje, Raoul. Om een betere
toekomst voor zijn zoon te garanderen, gaat hij na 5 jaar terug naar
Liverpool om te werken voor restaurant The Italian Club. Hij behaalt diverse titels en wordt vice
wereldkampioen pizza bakken in
2012 en doet mee aan de World

de loop weekkrant HELMOND
Champion Challenge Acrobatic
Pizza Work in Las Vegas in 2017.
En dan komt daar het aanbod
om naar Nederland te komen en
in onze mooie stad Helmond neer
te strijken als chef-kok van restaurant La Bocca Grande. Iedereen kan kennis komen maken en
genieten van een keuze uit meer
dan 30 verschillende soorten pizza’s, vers voor u uit de steenoven
bereid, volgens “geheim recept”
handmatig met verschillende
meelsoorten gemaakt. De pizza’s
zijn ook af te halen via Grand
Café de Vijfhoeck aan de Kamstraat 26. Restaurant La Bocca
Grande serveert ook een keur aan
authentieke Italiaanse gerechten
zoals bv. Fettucini La Bocca, een
heerlijk mediterraan visgerecht
met verse huisgemaakte pasta.
Dit alles wordt voor u bereid in de
open keuken en elk gerecht kan
geserveerd worden met een bijpassende Italiaanse wijn. s
Restaurant La Bocca Grande
Kerkstraat 41 Helmond | 0492 835 255 | www.laboccagrande.nl

Hugo, Yolanda en Martino proosten op een mooie toekomst
(Bron foto; Christel Sanders).

Jermain De Rozario is in zijn nopjes: “In 2020 eten we allemaal insecten"
‘’Insecten hebben de toekomst.
Tenminste, als voedsel’’, vertelt
een enthousiaste Jermain De
Rozario. Nu worden insecten
vooral gekweekt voor de diervoederindustrie, maar hij krijgt
steeds vaker het verzoek om
insecten op de kaart te zetten
voor menselijke consumptie:
"Nu is 1 procent voor menselijke
consumptie, over 20 jaar is dat
80 procent", aldus de optimistische sterrenkok.
Om aan de vraag te kunnen voldoen, opent Jermain aanstaande
maandag een pop-up restaurant
op de Markt in Helmond. De
naam van het restaurant wil hij
tot de opening in het midden
laten. ‘’Het is wellicht even wennen, maar binnen 2 jaar eten we
‘massaal’ insecten. Het vlees van
insecten is al te vinden in sauzen
en in voorbewerkte grondstoffen. Nu al eten we regelmatig insecten zonder het te weten.
In maar liefst 98 landen staan
insecten gewoon op het menu.
Tachtig procent van de wereldbevolking eet regelmatig een portie

insecten. In de tropen worden
insecten al op grote schaal gegeten, vooral als seizoensproduct.
Het gaat om rupsen, sprinkhanen, keverlarven (bijvoorbeeld
meelwormen), maar ook om bijen en wespen, wantsen, termieten, mieren, cicaden, en vliegjes.
Insecten eten is duurzaam
Enkele maanden geleden ontving Jermain een duurzaamheidsnieuwsbrief over het eten
van insecten. De productie van
insecten kost namelijk veel minder energie dan andere soorten vlees. Terwijl het vlees even
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voedzaam is. Zijn interesse in
het concept werd versterkt door
een artikel dat hij pasgeleden
las, met een bijpassende video.
Blijkbaar heeft de Sligro het op
zich genomen om insecten te
gaan distribueren.
Uiteindelijk kwamen we er ook
achter dat het glazuur van de
roze koek, ook van insecten
komt! We eten dus al insecten.
Het enige dat tussen ons en
een stapje meer duurzaamheid
staat, is beeldvorming. Dit alles
heeft Jermain ertoe gebracht om
zijn plannen om te zetten in een
nieuw concept. s

Gratis eten tijdens grandioze opening
Jermain roept dan ook de Helmonders op om zelf insecten mee
te nemen naar de feestelijke opening aanstaande maandag om
11.00 uur, aan de markt 207. Hij zal de kleine beestjes samen met
zijn team verwerken tot een geweldig en smaakvol gerechtje.
Omdat het de opening is, kun je dan ook gratis genieten! Wel
moeten de deelnemers bereid zijn om met hun gerecht op de
landelijke TV te komen voor het nieuwe kookprogramma van
Herman den Blijker, wat na de zomer op tv zal verschijnen.
‘’Het wordt een geweldige start van mijn nieuwe Pop-up restaurant’’ aldus De Rozario. Jermain voegt er wèl nadrukkelijk aan
toe dat zijn huidige restaurant, De Rozario aan de Steenweg,
gewoon open zal blijven in de huidige vorm. Het pop-up restaurant zal voor onbepaalde tijd geopend zijn. Reserveren kan
uitsluitend telefonisch op de dag zelf.

Het eten van insecten wordt heel normaal volgens Jermain.
(Bron foto: Eric van der Putten, www.helmondnu.nl).
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Hallo lente.
Na een tikkeltje valse start is het dan toch echt lente.
Zelfs de zon is in de wolken. Is de lente ook jouw favoriete seizoen?
Krijg jij ook de lentekriebels?
Ga dan naar Drive-In Boulevard Engelseweg te Helmond.
Daar kun je naar hartelust shoppen. Je vindt er een wijd scala aan
winkels. Op de Engelseweg kun je er van op aan, dat je altijd slaagt!
Je vindt er bijna alles op het gebied van wonen, tuin, dieren
en hobbies.
Bovendien deskundige medewerkers, géén tijd verliezen met het
zoeken naar een parkeerplek en gratis parkeren voor de deur
van de winkel. De Engelseweg, de plek waar je urenlang zorgeloos
kunt shoppen bij meer dan 50 winkels of genieten
van een lekkere lunch.

En bent u nog op zoek naar een partytent
of een jet-ski?
Laat u zich eens verrassen!

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.
HELMOND

Alvast veel lente plezier.
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ook vloeren, raambekleding en
bedden. Kortom, alles voor in
huis. Ons team van professionele
interieuradviseurs staan 7 dagen
per week voor u klaar en staan te
popelen om met u aan de slag te
gaan. Samen met u maken wij al
uw woonwensen werkelijkheid
en kunt u gaan genieten van een
heerlijk thuis.

Voor al uw
woonwensen
een oplossing
Stijl & Co is zonder twijfel de
meest complete woonwinkel
van Helmond en omstreken. Bij
ons vindt u meubelen, woonaccessoires en vloerkleden. Maar

Uw slaapspecialist

Bent u opzoek naar een nieuw
bed of matras? Dan bent u bij
Stijl & Co aan het juiste adres.
Op onze slaapafdeling vindt u
de welbekende merken Auping,
Tempur en Pullman. Deze 3
merken bieden al decennia lang
de beste kwaliteit in bedden,
boxsprings en matrassen. U gaat
samen met ons team van slaap-
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onze website www.stijlenco.nl
en tot snel.

Wij meten, monteren en plaatsen alles bij u thuis zodat u zelf
niets meer hoeft te doen. Onze
vakmannen denken graag met u
mee over de mogelijkheden. Met
hun vele jaren ervaring maken zij
van elke klus een 100% succes.

specialisten opzoek naar het perfecte bed voor uw lichaam en
slaapwensen. Zo start u straks
iedere dag fris en uitgerust.

Interieuradvies
aan huis

Heeft u een nieuw huis, gaat u
verbouwen of wilt u de boel gewoon eens lekker gaan opfrissen? Dan kan het raadzaam zijn
om vooraf met een professionele interieurstylist om de tafel
te gaan zitten. Zij helpen u stap
voor stap en geven advies in de
eindeloze mogelijkheden die er
zijn. Samen met u maken zij een
moodboard, kleuren- en materialenplan en floorplan. Dan weet
u vooraf precies wat u kunt verwachten en hoe mooi het gaat
worden. Plan uw afspraak in op

Altijd up-to-date

In onze winkel komen de nieuwste
trends en hipste merken samen.
En dat alles voor zeer betaalbare
prijzen. Bij ons vindt u een shop
in shop van de merken Henders
& Hazel, Xooon, Zuiver en Dutchbone. Maar ook merken zoals Auping, Tempur, Luxaflex, Eijffinger,
BePureHome, HK Living, Desso en
Parada zijn ruim vertegenwoordigd
in onze showroom. De mix van verschillende stijlen en ruime keuze
uit A-merken zorgen ervoor dat u
bij ons altijd vindt wat u zoekt.

Complete ontzorging

Ons eigen team en netwerk van
vakmensen ontzorgen u volledig.

Meer dan een winkel

Stijl & Co is meer dan een winkel,
het is een beleving, een gezellige dag shoppen. In een ongedwongen sfeer kunt u lekker vrij
winkelen en genieten van al het
moois dat er is. En bent u moe
van al dat shoppen? Geniet dan
van een heerlijke lunch in onze
lunchroom LKKR & Zo.

Graag tot ziens
bij Stijl & Co

Lekker slapen begint met een goed advies
Toe aan een nieuw bed? Door onze ruime keuze aan
matrassen en bedden hebben wij altijd uw ideale bed.
Wij verkopen bekende merken zoals Auping, Tempur,

EIGENTIJDS WONEN

Pullman, Walra, Beddinghouse en Silvana Support.

Albert

Laat je adviseren door één van onze specialisten!

Wij zijn elke zondag open van 12-17 uur
Engelseweg 212, Helmond, Tel. 0492-475624
www.stijlenco.nl en www.covetex.nl

4
12

week nummer 13 vrijdag 29 maart 2019Maart / April 2019

Groot PEELLAND
de loop weekkrant
HELMOND

Tekort

Als we in de herfst en winter
veel binnen zitten en buiten de
zon niet echt krachtig is, neemt
ons vitamine D-niveau sterk
af. Het is een van de redenen
dat onze weerstand dan lager
wordt. Alleen voeding met
vitamine D en af en toe buiten
zijn, is voor veel mensen niet
voldoende om dit tekort te
compenseren. Zij doen er goed
aan een supplement te slikken.
De klassieke gebreksziekte
van vitamine D is rachitis,
ofwel ‘Engelse ziekte’. Rachitis
is tegenwoordig nagenoeg
uitgebannen. Een gebrek aan
vitamine D kan sluipend zijn en
kan de gezondheid ondermijnen.
Internationale vitamine
D-experts zijn het erover eens
dat een algemeen dagadvies
van 50 mcg (2000 IE) kan
voorkomen dat mensen onnodig
sterven aan de gevolgen van
osteoporose, kanker, diabetes,
multiple sclerose en andere
aandoeningen.

Zalm en
haring

Winst
voor je
gezondheid

Vitamine D is belangrijk en nodig om calcium uit voeding in
het lichaam op te nemen. Het is daarom een essentiële vitamine voor de groei en het behoud van stevige botten en
tanden. Daarnaast speelt vitamine D een rol bij een goede
werking van de spieren en het immuunsysteem. Veel mensen
hebben onbewust een vitamine D tekort.

Meer weten?

Hoe omvangrijk de
gezondheidswinst kan zijn, laat
zich nog het best illustreren
met het voorbeeld kanker. Voor
diverse soorten kanker is een
relatie met vitamine D gevonden.
Voorbeelden zijn prostaat-,
borst- en dikkedarmkanker.
Meer onderzoek is nog steeds
nodig. Maar Amerikaanse
wetenschappers hebben in
2007 al berekend dat wanneer
Nederlanders elke dag 25 mcg
(1000 IE) vitamine D zouden
nemen, in ons land op jaarbasis
bijna zevenduizend minder
doden als gevolg van kanker te
betreuren zouden zijn. Dit is een
afname van maar liefst
18 procent. En het begint al in
de jeugd. Meisjes die tussen hun
tiende en negentiende levensjaar
beter voorzien zijn van
vitamine D, hebben later minder
kans borstkanker te krijgen.

Praktische informatie over vitamine D is te vinden in het boek
Nieuw licht op vitamine D en chronische ziekten. In dit boek van gaat
schrijver Gert Schuitemaker uitgebreid in op alle facetten van vitamine D.
Op de relatie met onder meer osteoporose, kanker en hart- en vaatziekten.
Op de juiste dagdosis om het risico van deze aandoeningen te verkleinen.
Op de vermeende 'toxiciteit' van vitamine D. En op de manier waarop de
farmaceutische industrie de aandacht probeert af te leiden van vitamine D,
omdat het nu eenmaal aantrekkelijker is moderne ziekten te behandelen met
medicijnen dan ze te voorkomen met voedingsstoffen.
Door: Carla Hoogland

‘Vitamine D’ is een verzamelnaam
van stoffen die dezelfde
biologische activiteit hebben
als het - in vet oplosbare vitamine D3 (cholecalciferol).
Vitamine D3 komt voornamelijk
voor in voedingsmiddelen van
dierlijke oorsprong. Een glas
melk levert ongeveer 100 IE
(2,5 mcg) vitamine D. Vis is de
rijkste bron. Honderd gram zalm
levert circa 450 IE en een even
grote hoeveelheid haring 800
IE. Sardines uit blik (100 gram)
geven 260 IE. Ik herinner me dat
mijn oma’s ontbijt altijd bestond
uit een zoute haring met tomaat.
Dat was gezond vertelde ze jaren
geleden al, maar vast niet ieders
favoriete ontbijt. Vroeger gruwde
je ervan, maar een rijke bron is
en blijft levertraan: één eetlepel
is goed voor ongeveer 1400 IE
vitamine D. Levertraan is echter
ook rijk aan vitamine A. Met één
eetlepel wordt ongeveer 14.000
IE vitamine A ingenomen, en dit
maakt levertraan ongeschikt voor
vrouwen in de vruchtbare leeftijd.

ZonnE
schijn
vitamine
Vrouwen die gedurende langere
tijd dagelijks meer dan 10.000
IE vitamine A binnenkrijgen,
hebben een kleine maar
verhoogde kans op een kind
met een aangeboren afwijking.
Omdat de dagelijkse voeding
te weinig vitamine D levert,
is suppletie noodzakelijk voor
een voldoende aanvoer. Hierbij
komt dat het lichaam gemiddeld
ongeveer 50 procent opneemt
van het in de voeding aanwezige
vitamine D. De opname uit
voedingssupplementen is 55 tot
99 procent.

Voeding is niet de enige bron van
vitamine D. Een andere bron is
de productie van vitamine D in de
huid onder invloed van ultraviolet
licht. Maar aanmaak in de huid
via zonlicht heeft in Nederland
uitsluitend kans van slagen van
april tot oktober. Dus in de winter
nul vitamine D-aanmaak via de
huid. Illustratief is een studie die
in Engeland werd uitgevoerd.
Het bleek dat maar liefst 90
procent van de Britten gedurende
de winter en lente een vitamine
D-tekort had. Dat zal hier niet
veel gunstiger uitpakken, want

Nederland bevindt zich op een
zelfde breedtegraad (52˚) als het
zuiden van Engeland.
Maar wanneer je op een zonnige
junidag ongeveer dertig minuten in
je zwempak op het strand verblijft,
wordt al 20.000 IE (500 mcg)
vitamine D aangemaakt. Drie uren
zomerzon op het gelaat levert 400
IE vitamine D. Het gebruik van
zonnebrandcrème vanaf factor
8 blokkeert UV licht. De vorming
van vitamine D in de huid wordt
hierdoor eveneens geblokkeerd.
Vitamine D-expert dr. Michael
Holick raadt daarom aan eerst
vijf à tien minuten van de zon te
genieten en je daarna pas in te
smeren. Maar, vermijd altijd dat je
verbrandt! Met het vorderen van
de leeftijd wordt de huid dunner.
Dit belemmert de aanmaak van
vitamine D, net als overgewicht.
Naarmate iemand een donkerder
huidskleur heeft, is het ook
moeilijker om voldoende vitamine
D aan te maken. Het pigment
werkt als een sunblocker, met een
beschermingsfactor van 15 tot 30.
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Dit is een uitgave van Adventure Store in samenwerking met ADCommunicatie en wordt als bijlage mee verspreid
met Groot Peelland/Weekkrant de Loop Helmond in een oplage van 100.000 exemplaren.
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VOORJAAR NR. 1

WANDELEN IS
HET NIEUWE JOGGEN
Fit & gezond
De mensheid doet het al sinds de
oertijd, wij starten ermee rond onze
eerste verjaardag. Wandelen is niet
alleen de oudste fysieke activiteit,
maar ook de meest courante. En
tegenwoordig ook de hipste.
Op sociale media zien we steeds
vaker bergtoppen dan palmbomen
voorbijflitsen, elegante teenslippers worden massaal ingeruild
voor robuuste wandelschoenen, de
hangmat voor een hiking trail. Terwijl een wandeling vroeger vooral
de zondagse mars naar de bakker
was, gaan we op zoek naar meer
uitdaging. Bij de via ferrata’s is het
dringen geblazen, en wie ooit de
Mont Blanc wil beklimmen, kan
beter nu reserveren. Het organisatiecomité van de Dodentocht zag
zich vanwege de populariteit voor
het eerst genoodzaakt om met een
deelnemerslimiet te werken - die
dan nog eens in een recordtempo
bereikt was. Kortom: de populariteit van wandelen is tot ongekende
hoogtes gestegen.
Vanwaar die plotse stormloop? In
de eerste plaats omdat we meer en
meer beseffen dat we te weinig
bewegen, vertelt sportkinesist
Delphine De Prest. “Het menselijk
lichaam is niet gemaakt om te zitten. Evolutionair gezien zijn we buitenwezens die veel in beweging

zijn. Maar op dit moment hebben
we bijna allemaal een zittende job,
waardoor we niet langer doen
waarvoor we gemaakt zijn. Dat
zorgt voor stress, vermoeidheid en
zelfs chronische aandoeningen.”
Tijd voor actie dus. Letterlijk. En laat
wandelen nu net een van de meest
toegankelijke activiteiten zijn.
Daarnaast heeft wandelen nog een
waslijst aan andere fysieke voorde-

len, zoals een lager risico op harten vaatziekten, diabetes en osteoporose, een betere bloedcirculatie,
immuniteit en cholesterol, minder
stress én een betere nachtrust. Dan
vraag je je af waarom we niet sneller onze stapschoenen aangetrokken hebben.
Bloed, zweet en blaren
Wie dacht dat wandelen vooral
slenteren genre ‘oma’s wandelclub’
is, doorgaans gevolgd door een
zwaar bier of glaasje port in de
lokale kroeg, heeft het mis. Met de

talloze wandelmarathons en trektochten is wandelen serious business geworden. Het grote voordeel
is dat je het zo zwaar kan maken als
je zelf wil, vertelt De Prest. “Meer
kilometers of een stevig stuk bergop, een hoger tempo, andere ondergrond, gewichtjes aan je voeten of
in je handen. Allemaal jaagt het je
hartslag de hoogte in.” Je verbrandt
er misschien niet evenveel calorie-

en mee als met een rondje hardlopen, maar omdat je hartslag zich
wel in de vetverbrandingszone
bevindt, is een stevige wandeling
een uiterst efficiënte training. Geen
wonder dat de wandelschoenen als
zoete broodjes over de toonbank
gaan. Al die positieve effecten van
wandelen worden door de natuur
nog eens versterkt. ‘’Ik noem het de
hofleverancier van de mentale
veerkracht”, lacht de wandelcoach.
“Een mooie omgeving vermindert
stress en angstgevoelens al na vijf
minuten. Uit bloedonderzoek blijkt

dat simpelweg naar de natuur kíjken er al voor zorgt dat het stresshormoon cortisol afneemt. Bewuste aandacht voor de natuur roept
positieve gevoelens als dankbaarheid, mildheid en tevredenheid op.
Precies wat we nodig hebben.”
Hardlopen is ook beweging in de
natuur. Heeft het dan niet hetzelfde
effect? Nee, vindt Ruth Jansen.
“Natuurlijk is lopen goed voor ons,
maar we willen vaak sneller, harder en beter. Joggen linken we nog
te vaak aan presteren, en precies
daar knelt het loopschoentje. Wandelen draait om het ontmoeten,
ontspanning, rust.”

Adventure Store
wandelweekend | 3

Lowa - Road to
Nijmegen | 3

Geïnspireerd om zelf aan de wandel
te gaan? Zo haal je er het meeste uit.
Tip 1: doe het bewust
Ga van top tot teen je lichaam af.
Loop ik niet verkrampt? Zijn mijn
schouders laag? Heb ik een frons op
mijn gezicht? Vraag je af: kan alles
net dat tikje losser? Voel zo bewust
mogelijk: de zon, een zuchtje wind,
je kleding die tegen je lichaam aan
beweegt.
Tip 2: neem de tijd
Ga niet vijf minuten in sneltempo
door het bos crossen. Je lichaam
heeft een wandeling van minstens
een halfuur nodig om de positieve
effecten te ervaren. Hou de pas
erin: niet te gehaast, maar ook niet
slenterend.
Tip 3: let op je ademhaling
Door de jaren heen zijn we heel
oppervlakkige ademers geworden,
en dat heeft een effect op stress.
Door bewust traag en diep in te
ademen via de neus en uit te
ademen via de mond, en aandacht
te schenken aan je houding, breng je
jezelf in relaxmodus.

Tips van de
wandelspecialist | 5

Wandelagenda en
samenwerkingen | 5

Tip 4: heb oog voor de omgeving
Als je op pad gaat wanneer je overspannen bent, bestaat het risico dat
je gewoon doorloopt en niets van de
omgeving opmerkt. Het blijft maar
malen in je hoofd en je merkt niet
meer op wat er te beleven is. Herinner jezelf er regelmatig aan om je
omgeving zo goed mogelijk in je op
te nemen.

Meten is weten
Digitale Scans | 7

Het Adventure Store wandelweekend is
door hoofsponsor Lowa geselecteerd als ideale
voorbereiding op de Nijmeegse 4 Daagse.

ADVENTURE STORE
WANDELWEEKEND

Kijk voor meer informatie op pagina 3
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PASSIE

KIJK OOK
EENS OP
WWW.
ADVENTURESTORE.NL

VOOR SPORT EN OUTDOOR

TRAVEL

WALKING

1500m2 avontuurlijk
winkelplezier

BBQ

Bij Adventure Store aan de Kastanjehoutstraat 3 te Mierlo-Hout (Helmond)
beleeft u 1500m2 winkelplezier onder één dak voor Sport & Outdoor.
In deze winkel vindt u alles op het gebied van sport, outdoor, wandel- of
ﬁetstocht, voor op reis, kamperen of voor recreëren.
U kunt gratis parkeren voor de deur. Ervaar het gemak van een groot aanbod topmerken en sport en outdoor gebied en dat alles onder één dak! U zult
versteld staan van ons aanbod.

NU 15% KORTING

OP HET GEHELE ASSORTIMENT IN DE WINKEL* T/M 14 APRIL
• 1500m2 winkelplezier
• altijd minimaal 10% korting via ons klantenspaarsysteem
• 14 dagen retourrecht
• persoonlijke bediening
• gratis parkeren voor de deur
• kids & koffie corner
• vertrouwd adres sinds 1947

BAD&BEACH
Bestellen 24/7
www.adventurestore.nl

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 14 april 2019 en zolang de voorraad strekt.

de loop weekkrant HELMOND
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WANDEL krant
Kom op zaterdag 6 april en zondag 7 april naar
❜Adventure
Store voor een prachtige wandeling
door onder andere de Veste in Brandevoort en de
mooie natuurgebieden in deze omgeving.
Dit jaar als 1-daagse of 2-daagse wandeltocht
met routes van 5 t/m 40 km. Op de 2e dag gaan de
routes in tegenovergestelde richting.
De wandelaars worden ontvangen met gratis
koffie, thee, fris. Onderweg zijn er diverse
wandelvriendelijke rustplaatsen.

NU

15%

❜

KORTING*

ADVENTURE STORE ZATERDAG 6 APRIL &
WANDELWEEKEND ZONDAG 7 APRIL 2019
Kijk voor meer informatie op www.adventurestore.nl
De winkel van Adventure Store is
tijdens dit wandelweekend op beide
dagen geopend van 08.00 tot en met
17.00 uur. Er zijn op deze dagen
diverse toonaangevende leveranciers uit de wandelsport in de winkel aanwezig waarbij u rechtstreeks
bij deze experts advies en informatie kunt inwinnen. Primeur is dit
jaar de Tecnica bootfitting wandelschoen die we met warmte kunnen
aanpassen aan de specifieke eigenschappen van uw voet, dus perfecte
pasvorm verzekerd! Verder kunnen
we de wandelaars compleet aankleden en voorzien van de beste pro-

ducten van de beste merken. Tijdens
dit wandelfestijn zijn er ook diverse
medisch specialisten aanwezig.
PODOTHERAPEUT EMILE ITZ heeft
een gratis spreekuur. Dus heeft u
last van uw voeten met (hard)lopen,
kom dan even langs bij deze specialist. Maak ook kennis met de bekende MEDISCHE PEDICURE DEBORAH. Deze biedt u een breed scala
aan gespecialiseerde voetbehandelingen, zowel op medisch als cosmetisch gebied.
Volgens de traditie van de laatste
jaren zorgen wij voor de juiste wandelsfeer met een Alpen tintje. Ons

personeel verwelkomt je in een
prachtige Alpen outfit, we hebben
passende muziek en Slijterij ’t PIJPKE
zorgt voor een lekker biertje of
wijntje na afloop van het wandelen.
Uiteraard zijn er tijdens het wandelweekend naast alle informatie, tryouts en medische adviezen ook vele
spectaculaire kortingsacties voor
de wandelaars. Dus ook als je niet
mee wandelt zijn er genoeg redenen
om langs te komen en je te laten
verwennen.
Tot de 6e en/of de 7e april bij
Adventure Store op de Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-Hout (Helmond).

ZONDAG 7 APRIL 2019 KOOPZONDAG VAN 8.00-17.00 UUR

Goed voorbereid de Vierdaagse lopen.
Lowa geeft je een aantal tips om goed voorbereid de Vierdaagse te lopen.

Nederlanders zijn gek op wandelen. De wandelsport wint al jaren aan populariteit, en de
wandelevenementen die ons land rijk is
groeien maar door. Zo ook de Vierdaagse Nijmegen, dat zich inmiddels het grootste wandelevenement ter wereld mag noemen. Dit
jaar is alweer de 103 de editie van de Vierdaagse Nijmegen. Duizenden wandelliefhebbers hebben de Vierdaagse Nijmegen dan ook
op hun bucket-list staan, om een persoonlijke
topprestatie te kunnen combineren met een
onvergetelijke ervaring.
Het lopen van de Vierdaagse vergt echter een
goede voorbereiding.
De experts van Lowa geven je enkele tips hoe

jij je het beste kunt voorbereiden op deze
ervaring.
Timing
Het lopen van de Vierdaagse Nijmegen vergt
veel van het lichaam, en daarom is het dan
ook aan te raden om ruim op tijd te beginnen
met trainen. Bouw de trainingen steeds verder uit. Begin bijvoorbeeld in februari met
tien kilometer, en verleng de afstand elke
veertien dagen met 5 kilometer tot je jouw
gewenste afstand hebt bereikt. Echter, zorg
dat je tijdens de gehele voorbereiding goed
naar je lichaam luistert en niets forceert.
Tegen het einde van de training (rond juni) is

het verstandig om jouw gewenste (of verplichte) afstand twee dagen achtereenvolgend te lopen. Zo raken je spieren en pezen
gewend aan het lopen en ben je er helemáál
klaar voor om de Vierdaagse te trotseren.
Zorg voor de juiste uitrusting
Vanzelfsprekend zijn goede, comfortabele
wandelschoenen essentieel voor langeafstandswandelingen. Er wordt veel van je
lichaam geeist en kwalitatieve schoenen
ondersteunen je tijdens deze intensieve
dagen. Denk hierbij aan comfort, demping,
afwikkeling, steun en bescherming.
Schaf je schoenen op tijd aan en laat je daar-

bij goed adviseren. Een goede schoen komt
het beste tot zijn recht met een goede, functionele sok die bijdraagt aan een optimaal
voetklimaat, wrijvingen voorkomt en vocht
afvoert. Ook hierin biedt Lowa verschillende opties. De schoenen en sokken zijn de
hulpmiddelen die je voeten ondersteunen.
Ten slotte, zorg altijd dat je je voeten goed
verzorgt, want ze hebben nog vele kilometers te gaan!
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e ADVENTURE STORE WANDELWEEKEND
ZATERDAG
6
APRIL
&
ZONDAG
7
APRIL
editie
DE WINKEL IS OP BEIDE
DAGEN OPEN
VAN 08.00-17.00 UUR
MET HÉÉL VÉÉL NIEUWS, TRY-OUTS, INFO EN
OOK VELE SPECTACULAIRE KORTINGSACTIES

Startlocatie & Finish:
Adventure Store,
Kastanjehoutstraat 3,
5706 XX Helmond,
Tel. 0492-523668
www.adventurestore.nl

Bereikbaarheid:
NS Helmond/Mierlo-Hout (10 min.
lopen), de route is gemarkeerd, of met
de auto of de ﬁets. Er is voldoende
gratis parkeergelegenheid in de
omgeving van de winkel.

Tochtinformatie
Dit jaar als 1-daagse of 2-daagse
wandeltocht. Op de 2e dag gaan de
routes in tegenovergestelde richting.
De wandelaars worden ontvangen
met gratis koffie, thee, fris. De routes
gaan door mooie natuurgebieden.

Organisatie:
Stichting Wandel Organisatie
Peelland,
Jan Vogelsangs,
Tel. 06-52593285
Email j.vogelsangs@chello.nl

Afstanden, starttijden:

Inschrijven voor vertrek in de winkel.
5 km
10 km
15 km
20 km
30 km
40 km

08.00 - 14.00
08.00 - 14.00
08.00 - 14.00
08.00 - 12.00
08.00 - 11.00
08.00 - 09.00

Voor meer informatie
kijk op:
www.adventurestore.nl
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• Werkt thuis
• Eigen werktijden (tijdens kantooruren)
• Werkt op provisie basis
Voor:
• Weekkrant De Loop Helmond (elke week 39.500 ex.)
• Maandkrant Groot Peelland (Toerisme, Zorg, 50Plus, Vacatures etc.)
elke maand 100.000 ex.)
• Weekkrant De Mierlose Krant (elke week 12.500 ex.)
• Magazine Ons Mierlo-Hout (elke maand 5500 ex.)
• Magazine Ons Mierlo (6x per jaar 4000 ex.)
• Magazine Dierenambulance Helmond (4x per jaar 2500 ex.)
• Damiaan Parochie blad westelijk Helmond (4x per jaar 15.000 ex.)

COOL
COOL
VOOR
WARME TOT HETE
BUITENTEMPERATUREN
VOOR WARME TOT HETE
BUITENTEMPERATUREN
COOL

NU 15% KORTING
OP HET GEHELE ASSORTIMENT IN DE WINKEL* T/M 14 APRIL

F A L K E · P.O.BOX 11 09 · D-57376 SCHMALLENBERG / GERMANY
F A L K E · P.O.BOX 11 09 · D-57376 SCHMALLENBERG / GERMANY

Interesse? Stuur een mail naar:
ad@adcommunicatie.nl

De FALKE Cool Underwear collectie
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is zowel voor heren als dames verkrijgbaar.
Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

Huur tijdelijk nóg voordeliger bij Autoverhuur Helmond

Huur vanaf
Shortlease

35,-

29,-

615,- 549,-

39,-

44,-

832,- 749,-

54,-

49,-

1065,- 949,-

95,-

79,-

1515,- 1295,-

per dag
per maand

alle prijzen zijn excl. 21% BTW

NU 15% KORTING
OP HET GEHELE ASSORTIMENT IN DE WINKEL* T/M 14 APRIL

FOCUS
FD oO
n ’ tC
t hU
i n kSa b o u t
Don’t think about

SOCKS
S O bCe c aK
u s eS
we do

Mobiliteit op maat
Bel: 0492 820 280

because we do

De FALKE TK5 wandelsokken zijn
ideaal voor stedentrips of lichte wandelingen.
het gebruik van
De FALKEDankzij
TK5 wandelsokken
zijn
merinowol
en
een
drielaags
design
ideaal voor stedentrips
of lichte
wanonstaat
er een
optimale
delingen.
Dankzij
het warmte-isogebruik van
latie
doordaten
vocht
buiten wordt
merinowol
eennaar
drielaags
design
afgevoerd
temperatuur
wordt
onstaat er en
eendeoptimale
warmte-isobehouden. Daarnaast bieden de soklatie doordat vocht naar buiten wordt
ken een aangepaste bescherming en
afgevoerd en de temperatuur wordt
goed contact met de schoen.
behouden. Daarnaast bieden de sokken een aangepaste bescherming en
goed contact met de schoen.

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

3uitstekende service

3scherpe prijzen

www.autoverhuur-helmond.nl

0492 820 280

3persoonlijk contact

Kanaaldijk zuid west 7b, Helmond
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TIPS
van
de wandel
specialist

Rick

Hoe komt het dat je van wandelen
gezond en fit wordt?
Dagelijks minstens een half uurtje
lopen, daar kan geen pil tegenop.
Wandelen is goed voor alles. Hart
en longen worden er sterker van, je
geheugen wordt beter. Het is heel
goed voor je humeur. Je bloeddruk,
cholesterol, botten en spieren,
gewicht en geheugen, ze gaan er
allemaal op vooruit. En dat allemaal
door heel simpel elke dag minstens
een half uur te lopen.
Waar moeten we op letten bij de
aanschaf van onze wandelschoenen?
Goede wandelschoenen sluiten goed
aan bij de activiteit en intensiteit
waarmee je gaat wandelen. En, heel
belangrijk, ze passen bij je specifieke
voetvorm. Ga altijd naar een gespecialiseerde winkel zoals Adventure
Store waar je voeten opgemeten
worden in lengte en breedte en
vraag om een 2D digitale scan van je
voetafdruk, zodat je goed kan zien
hoe de drukverdeling is en of dit
aangepast moet worden. Ruimte is
comfort. Een stevige zool met goede
torsiestijfheid en hakstabiliteit zorgen ervoor dat u lange afstanden
comfortabel kunt afleggen. Hebt u
een klacht met betrekking tot uw
voeten, kom langs bij onze adviseurs
en indien nodig maken we een
afspraak met onze huispodotherapeut Emile Itz (podotherapeut).
Wat hebben we verder nodig als we
willen gaan wandelen?
Naast de schoenen zijn naadloze
wandelsokken van Falke of Smartwool ook heel erg belangrijk voor
het afvoeren van vocht en het
voorkomen van blaren. Ook geven
goede wandelsokken meer comfort
tijdens het wandelen. Vergeet ook
naadloos en vochtregulerend
ondergoed niet, dit zorgt ervoor dat
de huid droog blijft en verminderd

schuurplekken. Uiteraard geldt dit
ook voor de verdere laagjes kleding.
We moeten ook rekening houden
met de temperatuur, wind en regen.
Een goede rugzak of heuptas kan
handig zijn om je eten en drinken
mee te nemen.
Heb je tips voor het voorkomen van
blaren?
Een belangrijke tip is om regelmatig
te lopen. Dit is de enige manier dat
je voeten kunnen wennen, lange
afstanden zijn hier in niet noodzakelijk. Uiteraard is naast de schoen
ook een naadloze en sneldrogende
wandelsok van belang. Adventure
Store heeft schoenspecialisten die
met verschillende vetertechnieken
blaarvorming kunnen verminderen. Ook het preventief inwrijven
van je voeten met anti frictie crème
is een optie. Of het behandelen met
kampfer spritus, zodat je huid wat
beter bestand is tegen schuren.
Hoe kan ik het beste mijn wandelschoenen onderhouden?
Bij wandelschoenen heb je 5 stappen. Spoel de buitenkant af met
lauw water, al het zand en modder
moet er vanaf en laat de schoen dan
drogen op kamertemperatuur. Als
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ze droog zijn wax dan de schoenen
in met een geschikte schoenwax.
Verspreid een dun laagje over de
schoen. Spuit de gehele schoen in
met schoenspray, totdat de schoen
verzadigt is en laat deze dan drogen
op kamer temperatuur. Ook het
wassen met Nikwax aan de binnenkant is goed voor het ademende
vermogen van de schoen en zorgt
dit voor een frisse schone schoen
aan de binnenkant. De frequentie
van herhaling van onderhoud is
afhankelijk van het gebruik en de
intensiteit van wandelingen en
weersomstandigheden.
Waarom is het slim om naar
Adventure Store te gaan voor de
wandeluitrusting?
Bij Adventure Store zijn er gespecialiseerde adviseurs aanwezig zijn
die ervaringsdeskundig zijn en heel
veel expertise in huis hebben van
materialen, voeten, schoenen. Ook
hebben we de beste merken die
duurzaam, comfortabel en functioneel zijn, zoals Meindl, Hanwag,
Lowa, Fjall Raven, Jack Wolfskin,
Columbia, Falke, Icebreaker. Ook
krijgt u bij Adventure Store
momenteel een mooie inruilkorting
bij aanschaf van uw nieuwe wandelschoen en wandel & winter jas.
Verder werken we bij alle artikelen
die niet in de aanbieding zijn met
een vaste 10% klanten-spaar-korting. (acties niet in combinatie met
aanbiedingen en spaarsysteem)
Heb je nog tips of advies voor de
beginnende wandelaar?
Kies voor kwaliteit, ga niet af op
alleen de prijs. Ga naar een speciaalzaak op het gebied van wandelen.
De kwaliteit en comfort zullen u
langer heugen dan de prijs! Loop
regelmatig, Loop ook je eigen tempo. Bouw het rustig op en breidt het
aantal kilometers langzaam uit.
Drink en eet voldoende tijdens uw
wandeling.. Dit zorgt er ook voor
dat u zich energieloos gaat voelen
en zorgt dat u zich gedurende tocht
goed voelt. Ook zullen de afvalstoffen beter afgevoerd worden uit uw
lichaam als u voldoende drinkt.

NU

15%
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WANDEL krant
Agenda
6 en 7 april – Adventure Store wandelweekend Helmond.
Kijk voor meer info op www.adventurestore.nl
14 april – OLAT Voorjaarstocht Herpen.
Kijk voor meer info op www.olat.nl/voorjaarsstocht
5 mei – AV LGD voorjaarswandeltocht Deurne.
Kijk voor meer info op www.av-lgd.nl
5 mei - OLAT Douwtrappen naar Den Bosch.
Kijk voor meer info op www.olat.nl
22 t/m 25 mei - 60ste wandelvierdaagse in Helmond.
Kijk voor meer info op www.wandelvierdaagsehelmond.nl
26 mei- OLAT Douwtrapen Oirschot.
Kijk voor meer info op www.olat.nl
6 en 7 juli - Kennedymars Someren.
Kijk voor meer info op www.kennedymars.nl
16 t/m 19 juli - De Vierdaagse Nijmegen
Kijk voor meer info op www.4daagse.nl

Adventure Store werkt actief samen
met diverse wandelverenigingen en
evenementen samen.
Adventure Store werkt als wandelspecialist graag samen met actieve wandelverenigingen en evenementen in haar regio. Enerzijds om
de wandelsport te bevorderen en tevens de wandelaars te voorzien
van de juiste equipment. Vaak zijn we ook persoonlijk aanwezig om
te genieten van de mooie wandelsport en in contact te komen met de
actieve wandelaars.
Adventure Store werkt o.a. samen met:
AV-LGD De Atletiek en Lopersgoep Deurne. Deze vereniging
organiseert jaarlijks meerdere wandeltochten in de regio de
Peel. Daarnaast kun je bij AV-LGD terecht voor zeer goede en
laagdrempelige wandeltrainingen (o.a. sportief wandelen). Omdat
gezelligheid ook hoog in het vaandel staat, worden er gedurende het
jaar diverse gezellige clubactiviteiten georganiseerd. Kortom, bij AVLGD kun je terecht voor gezelligheid én sportiviteit!
Kijk voor meer informatie op www.av-lgd.nl
OLAT- OLAT is een wandelsport vereniging uit Olland, nabij
Sint Oedenrode. Al 50 jaar zet OLAT zich in voor de wandelsport door zelf te wandelen en het wandelen door andere
mogelijk te maken. De recreatieve tak is bekend om de evenementen
als de OLAT wandeldagen, de winterserie en voorjaarstocht. Maar
we hebben ook (twee-) wekelijkse wandelgroepen, clubreizen, en
diverse dagtochten. OLAT besteedt ook aandacht aan het prestatie
gericht wandelen. Kijk voor meer info op www.olat.nl
Kennedymars Joek Ook in 2019 zal het grootse wandelevenement weer plaats vinden tijdens het eerste weekend van juli,
namelijk op 6 en 7 juli 2019. Als fanatieke wandelaar kun je
natuurlijk deelnemen aan de 57e Kennedymars of het 25e Rondje
Someren. Uiteraard kunnen ook de jonge lopertjes wederom 8 kilometer trotseren tijdens de 48e Mini Kennedymars. Kortom, voor
iedere wandelaar bieden we een prachtige wandeltocht die bij hem
of haar past.
Kijk voor meer info op www.kennedymars.nl
De Nijmeegse vierdaagse 103de Vierdaagse van 16-19 juli
2019. De Vierdaagse is een meerdaagse wandelprestatietocht
waaraan jaarlijks tienduizenden wandelaars deelnemen.
Vanuit heel de wereld komen zij naar Nijmegen om vier
dagen te wandelen in de Waalstad en haar prachtige, bosrijke
omgeving. Na vier dagen wandelen wacht de wandelaar een glorieuze intocht over de Via Gladiola om daarna het welverdiende Vierdaagsekruis in ontvangst te nemen. De 103de Vierdaagse vindt
plaats van 16 t/m 19 juli 2019. Bent u er ook bij?

KORTING*

Het 13e Adventure Store wandelweekend wordt
dit jaar extra ondersteund door het
FOH Wijkmanagement.
Kijk maar eens op de vernieuwde website
www.wijkmanagementhelmond.nl
over de werkzaamheden na deze instantie.
Dit gezonde- en laagdrempelige
wandelevenement is geselecteerd
omdat het mensen uit de nabije
regiolaat bewegen en kennismaken
met de prachtige omgeving van
Helmond. Ook voor informatie voor
de wandelaars wordt gezorgd,
zowel vanuit de leverancierszijde,
met behulp van medische experts,
maar ook van wandelverenigingen

waar je wekelijks een training kan
volgen. Verder zijn er ook vele deelnemers uit de Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout aanwezig om
de tocht aan te kleden. Zo is slijterij
’t Pijpke aanwezig om de wandelaars te voorzien van een lekker
drankje en een hapje. Jan Linders
sponsort het fruit voor een gezonde
touch. De mooie Tiroler pakken

komen bij de Houste Bazaar vandaan, Adcommunicatie is mede
sponsor door te helpen bij de publiciteit. Maar ook Bloemsierkunst
Nicole en Tuincentrum van Gennip
zorgen voor natuurlijke aankleding.
Voor de veiligheid maken we
gebruik van de diensten van Animale beveiliging, Daarnaast zijn er
nog diverse ondernemers die ook
een positieve bijdrage leveren aan
dit mooie Houtse evenement.

wmh

wijk
management
helmond
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Fit de zomer in

BUSINESS

de loop weekkrant HELMOND

OWNER

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!
Jouw Forever Business Owner:

Lenie Klaasen 06-52716622

Loo k be tt er. Fee l be tt er.

You’ll
never
walk
alone...
KLAASEN
VANDEURSEN
Communicatie

VACATURE

LID CLIËNTENRAAD

BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING

Binnenkort ontstaan er 2 vacatures voor het lidmaatschap van de Cliëntenraad.
Voelt u zich betrokken bij het Elkerliek ziekenhuis en wilt u meepraten over
patiëntenzorg, dan is deze vrijwilligersfunctie misschien iets voor u.

WWW.KLAASENVANDEURSEN.COM
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond

Meer informatie en solliciteren kan via onze website www.werkenbijelkerliek.nl

PASSIE VOOR VOETEN
ANTI FRICTION CREAM
GEL HEEL STRIPS

CR
EA
MS
RECOVERY CRYO GEL

GEL HEEL PADS

FOOT & TOE PROTECTORS

GEL HEEL CUPS

S
AD
EP
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IN-S
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OT
PR
OT
ECT
IONS
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GEL PLANTAR PROTECTORS

GEL BONE SPUR PADS

GEL TOE WRAPS

GEL ARCH SUPPORTS

GEL TOE CAPS
FOAM MET PADS

LAAT UW VOETEN METEN BIJ
Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
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Meten is weten
Ga naar de speciaalzaak
voor een juist advies!
In de winkel van Adventure Store in MierloHout (Helmond) vindt u 1500 m2 winkelplezier onder één dak op het gebied van sport &
outdoor. Naast de uitgebreide collecties topmerken zijn er deskundige adviseurs om u te
helpen met de optimale keuze voor uw wandeluitrusting.
Maar ook voor het hardlopen, trailrunning
en overige sport-, outdoor- en kampeerzaken,
kunt u hier natuurlijk terecht.
Ervaar het gemak van een groot aanbod topmerken op sport- en outdoorgebied en dat
alles onder één dak. U zult versteld staan van
het aanbod! U kunt gratis parkeren voor de
deur, u krijgt altijd 14 dagen retourrecht en u
profiteert van een klantenspaarsysteem,
waarbij u altijd minimaal 10% korting ontvangt.

WANDEL krant
Adventure Store werkt
samen met o.a. de volgende
Podotherapeuten:
Met onderstaande podotherapeuten
werken wij als wandelspeciaalzaak al
jaren actief samen. Hierdoor krijgen
onze klanten naast het maatwerk advies
op wandel en bergschoenen een zo goed
mogelijk advies wanneer zijblessures of
klachten hebben aan hun voeten.
Door het grote netwerk in de hele regio
Helmond en omstreken kunnen wij onze
klanten dan ook verwijzen naar de
plaats van de desbetreffende
podotherapeut waar de klant het dichtst
in de buurt woont.
Paramedischcentrum West
Mierloseweg 132 - Mierlo-Hout
Podotherapeut Saskia Ensing
T. 0492-527970
podotherapie@paramedischcentrum-west.nl
Podotherapeut J. van Iersel
De Plaetse 94 - Helmond-Mierlo
5708 ZJ Helmond
T. 0492-504720
infopodo@podotherapie.nl

Wij werken samen met bijna alle gerenommeerde podotherapeuten uit de regio, zoals u

Podotherapeut Karin de Corte
Sint Wilbertsplein 8a - Bakel
5761 BK Bakel
T. 06-34202307
info@podotherapiebakel.nl
Podotherapeut Petra Renders
Floralaan 26 - Asten
5721 CV Asten
T. 0493-697522
info@podotherapie-asten.nl

NU

15%

Podotherapeut Mieke Pero
Graspieper 4 - Mierlo Geldrop
T. 040-28 55 461
info@podotherapiepero.nl

KORTING*

kunt zien op de lijst op deze pagina. Onze
podotherapeut Emile Itz in regelmatig onze
winkel aanwezig van 13.00-16.00 uur voor
gratis advies, wilt u weten wanneer hij aanwezig is bij Adventure Store kijkt u dan even
op www.adventurestore.nl of bel even met
de winkel. In de winkel hebben wij een eigen
(sport) podoloog in fulltime dienst en weten

19

Podotherapeut Rosemary Sek-Hamers
Aardappeletersteegje 1b - Nuenen
5671CV Nuenen
T. 040-2839291
h.sek@onsbrabantnet.nl
ook onze andere specialisten alles te vertellen over voeten, schoenen, looppatronen en
alle vetertechnieken.
De laatste jaren is de wetenschap ook in de
wereld van de wandelschoenen toegetreden.
Met alle knowhow uit de medische wereld
over de voeten en beweegpatronen tijdens
het wandelen kunnen we veel meer mensen
helpen aan de juiste schoenen. Vaak in combinatie met een corrigerende zool of een specifieke pasvorm van een wandelschoen. Er zijn
vele schoenen met een extra brede-of smalle
leest of met extra ruimte voor een Hallus
Falgus.
Kort samengevat, laat u adviseren bij een
speciaalzaak waar ze naast kennis van de
producten, materialen en ervaringsdeskundigheid, ook medisch specialisten hebben die
nog veel meer diepgaande kennis hebben. Ga
voor comfort en functionaliteit. Kom naar
Adventure Store en ervaar de passie voor het
wandelen!

2e paasdag vAN 12-17 UUR

BARBECUE

WORKSHOP

SCHRIJF JE nu

GRATIS
IN OP
INFO@ADVENTURESTORE.NL

Podotherapie Laarbeek
Richard Weel
Waterhoenlaan 2a - Beek en Donk
5741 BB Beek en Donk
T. 0492-465647
info@podotherapie-laarbeek.nl
Podotherapie Lisa / Bep Nöllen
Postelpark 17 - Someren
5711 JE Someren
T. 0493-479050
mail@podotherapie-nollen.nl
Podotherapeut Joris Kerskes
Fabriekstraat 24 - Deurne
5753 AH Deurne
T. 0493-351222
j.kerskes@footmore.nl
Podotherapeut Mirna van Vught
Molenstraat 123- Helmond Centrum
5701 KB Helmond
T. 06-19969012
www.podotherapiemirnavanvught.nl
maakt ook Zlippo sandalen
Sportpodotherapeut Emile Itz
Braakse Bosdijk 3 - Helmond
T. 0492-714941
info@itzpodotherapie.com
Spreekuur podotherapie
Adventure Store biedt u een gratis spreekuur
aan met onze huis podotherapeut Emile Itz.
Op de onderstaande zaterdagen kunt u in de
winkel van Adventure Store terecht tussen
13.00 en 16.00 uur.
Zaterdag 20 april, 18 mei, 15 juni en 13 juli 2019.
Kijk voor meer info op: www.adventurestore.nl
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SHAPED
FOR
YOU
TECNICA FORGE.
Binnen 20 minuten kan de gespecialiseerde winkelier
de schoen volledig aanpassen aan de drager.
De hiel, de voetboog, de enkel en het voetbed
zijn voorzien van een materiaal dat door warmte
te vervormen is.
Het C.A.S. systeem kan dus het materiaal verwarmen,
comprineren en vervormen, om zich zo aan elke
mogelijke voetvorm aan te passen!
Dankzij de volledig anatomische vorm biedt deze
leest een ongeëvenaarde pasvorm en is
Tecnica in staat om de Forge en Forge S
met anatomische nauwkeurigheid
voor te vormen.

TECNICA

FORGE

THE FIRST
OUTDOOR SHOE WITH
CUSTOMIZABLE FIT

exclusief bij

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
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Wil jij ook

Maart / April 2019week nummer 13 vrijdag 29 maart 2019

voor 1 dag in
Kasteel Helmond?
Meld je aan!

13
21
(Bron foto; Museum Helmond).

Lentekasteel Helmond
staat dit jaar in het teken van…

(Bron foto; Museum Helmond).
Wil jij ook heel graag een keer trouwen
met wie je maar wil, en dan niet voor altijd maar gewoon voor 1 dag? Dat kan op
zondag 14 april bij Museum Helmond, in
Kasteel Helmond. En vergeet niet elkaar
voor de eeuwigheid vast te leggen op camera voor de speciale trouwfotowand.
Het huwelijk is dan wel niet officieel, maar
de liefde is echt. Of je nu trouwt met je beste vriend(in), je nieuwe liefde, je persoonlijke verzorger of … iedereen in elke combinatie is welkom. Jouw (nep)huwelijk wordt
een geweldige dag met alles erop en eraan:
trouwoutfit, muziek, trouwarmbanden en
niet te vergeten jouw eigen persoonlijke
speech van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Tot slot wordt er aan het einde
van de ceremonie geproost en getoost en
ontvang je een trouwcertificaat.

Bezoekersinformatie
Kasteel Helmond maakt deel uit van Museum Helmond, samen met Kunsthal Helmond. Het stadskasteel dat midden in Helmond ligt, is gemakkelijk te bereiken met
de auto en het openbaar vervoer. Met de
trein stap je uit op station Helmond, het
is circa 10 minuten lopen naar het kasteel.
Parkeergelegenheid (betaald) is onder de
Kasteel-Traverse, op circa 3 minuten lopen
van het kasteel. Ga naar www.museum
helmond.nl voor actuele informatie over
openingstijden, prijzen en het activiteitenen tentoonstellingsprogramma.

Aanmelden
Ook (nep)trouwen? Meld je aan via www.
museumhelmond.nl/evenementen. Er zijn
diverse tijden waarop (nep) getrouwd kan
worden. Heb je nog vragen, bel dan met tel
0492-587716 of stuur een mail naar info@
museumhelmond.nl. Trouwen voor 1 dag
kost € 30 per bruidspaar, dit is inclusief de
toegang tot het kasteel. De gasten van het
bruidspaar die ook bij de bruiloft zijn, betalen speciaal voor deze dag €5 en kinderen
t/m 12 jaar €2,50.
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Aanmelden via museumhelmond.nl

Hoefijzers versieren die geluk brengen, of
je eigen wijsheiddrankje maken zodat je
heel slim wordt. Dat kan van 20 april t/m
5 mei tijdens Lentekasteel Helmond. Wat
werkt écht en wat is onzin? Ontdek het
in deze twee weken bomvol activiteiten
voor de hele familie! Bekijk het programma en beleef het mee:

Speuren en spelen
Ga lekker speuren door het kasteel en
ontdek wie er gewoond hebben en hoe er
vroeger werd geleefd. Of leef je uit met de
kasteelspellen op het binnenplein.
Speel mee elke dag tijdens openingstijden.
Deze activiteit is gratis, exclusief de toegang tot het kasteel.

Goof de Bijgeloof Filosoof
Hij is hélemaal bezeten van alles wat geluk
brengt en stopt alles wat ongeluk brengt in
de doofpot. Ontdek de beste trucs om gelukkig te worden, angsten te laten verdwijnen en veel succes te hebben. Doe mee op
20, 21, 26, 27, 28 april en 3, 4, 5 mei van 13.00
tot 17.00 uur. Op 25 april en 2 mei van 11.00
tot 14.00 uur. Deze activiteit is gratis, exclusief de toegang tot het kasteel.

Speel het XXL familiebordspel
Speel het bordspel dat 2 meter groot is!
Dat kan dagelijks in de torenkamer op de
begane grond. Probeer niet te snel te zijn,
want wie wint die verliest… Deze activiteit
is gratis exclusief de toegang tot het kasteel en kun je dagelijks doen tijdens openingstijden.

Brouw je eigen wijsheidsdrankjes
en levenselixer
Er zijn drankjes waar je slimmer of heel
oud van wordt of die je juist heel veel geluk
brengen of sterk maken. Althans, dat zeggen ze. Ga aan de slag en maak je eigen
drankje. Jammie!
Brouw mee op zaterdag en zondag van
12.00 – 16.30 uur en dinsdag tot en met
vrijdag van 11.00-16.30 uur. Deze activiteit
kost €2,50 per flesje (mag je mee naar huis
nemen).
Luister naar de Verhalenvertelster
Bijzondere verhalen en mooie prenten
over kastelen, magie, bijgeloof en hekserij.
Schuif aan bij de verhalenvertelster, oh wat
zijn haar verhalen mooi! Luister mee op
dinsdag 23 april, woensdag 24 april, dinsdag 30 april en woensdag 1 mei van 13.00
uur tot 16.00 uur. Deze activiteit is gratis,
exclusief de toegang tot het kasteel.

Op heksentoer
Deze speciale toer over bijgeloof, magie,
roddels en raadsels is gemaakt voor kinderen vanaf 8 jaar. Ontdek hoe en waarom je
vroeger verdacht werd als heks en hoe je
kon bewijzen dat je dat niet was. Dat is namelijk een hele heksentoer. Op toer kan elke
dag tijdens openingstijden. Deze activiteit is
gratis, exclusief de toegang tot het kasteel.
Bereikbaarheid en tarieven
Museum Helmond
Kasteel Helmond maakt deel uit van Museum Helmond, samen met Kunsthal Helmond. De beide locaties liggen in hartje
Helmond en zijn gemakkelijk bereikbaar
met de auto en het openbaar vervoer. Met
de trein stap je uit op station Helmond,
het is circa 10 minuten lopen naar Kasteel
Helmond. Parkeergelegenheid (betaald) is
op korte loopafstand van het kasteel (onder de Kasteel-Traverse). Ga naar www.mu
seumhelmond.nl voor actuele informatie
over openingstijden, prijzen en het activiteiten- en tentoonstellingsprogramma.

VANAF 20 APRIL

VIER DE LENTE
IN KASTEEL
HELMOND!
MUSEUMHELMOND.NL
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zondag 31 maart
geopend 12.00-17.00 uur
10 GROTE VOORDELEN
VAN EEN PVC VLOER

1.

VHZ PVC vloeren zijn geluiddempend

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VHZ PVC vloeren zijn zeer makkelijk in onderhoud
VHZ PVC vloeren voelen comfortabel aan

Groot PEELLAND
de loop weekkrant
HELMOND

VLOER HET ZELF
KLIK PVC

verkrijgbaar
in 10 kleuren
van 39.95 nu
per m2

15.

95

VISGRAAT
PVC

VHZ PVC vloeren hebben natuurlijke motieven
VHZ PVC vloeren zijn supersterk en duurzaam

VHZ PVC vloeren zijn voor zowel vloerverwarming
als voor vloerkoeling de perfecte geleiders
VHZ PVC vloeren zijn vochtbestendig
VHZ PVC vloeren zijn gemakkelijk te
monteren en te demonteren
VHZ heeft een uitgebreide collectie
PVC vloeren

verkrijgbaar in
14 kleuren
van 39.95 nu
per m2

27.

95

TARKETT
DRYBACK PVC

200.000m2 op voorraad
Gratis reserveren en breed assortiment

Wij zijn de goedkoopste

Laagste prijsgarantie en deskundig advies

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

verkrijgbaar in
18 kleuren
van 34.95 nu
per m2

16.

95

KLAASEN | VANDEURSEN.COM VHZ WK 10

VHZ heeft speciale leggers voor
PVC vloeren

de loop weekkrant HELMOND
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EVENEMENTEN
DONDERDAG
28 MAART
29
MAART TOT 7 APRIL
Bascules Bierproeverij
Iedere laatste donderdag van de maand
vindt Bascules Bierproeverij plaats
verzorgd door Penning Van Poppel
(Markthopper) Beer & Sports Bar De
Bascule, Havenweg 8-14, 19:30 - 22:30 uur.
Boekenweekfeest in de Gaviolizaal ‘Lang
leve Cultuur’
Met Lang Leve Cultuur wil Bibliotheek
Helmond-Peel ouderen
bereiken die
Voorjaarskermis
Helmond
normaal
geen
gebruik
maken
van het
Het is weer Kermis in het centrum
cultuuraanbod.
Met medewerkingwordt
van
Helmond!
De Voorjaarskermis
Wim Daniëls en troubadour Tonny
gehouden van 29 maart t/m 7 april
Wijnands. Gaviolizaal, Torenstraat 36a,
2019. Openingstijden: 13.00 uur - 00.00
14:00 - 16:00 uur.

uur Markt 21-25, 5701 RH Helmond

DURF! Meet-up Arbeidsvitaminen
TOT 28 APRIL
Ontmoeten
professionals uit de bibliotheekbranche
de Art
maatschappelijke
en
‘LenteKunst’ bijenSHE
Gallery.
de culturele
onder
het genot van
Een
expositiesector
van ruim
30 professionele
een
prikkelend
programma.
Helmond,
kunstenaars. Openingstijden:
woensdag
Berkveld 1, 8:00 - 10:00 uur.

en zondag 13.00 tot 17.00 uur. Vrijdag
13.00 tot 20.00 uur. Meer informatie via:
Nederlands Blazers Ensemble
www.sheartgallery.com. De Huufkes 34,
Het Nederlands Blazers Ensemble speelt
5674
TM‘Das
Nuenen.
Mahlers
Lied von der Erde’. Deze
symfonie bezingt het leven en de dood
VRIJDAG
29 MAART
aan
de hand van
een ode aan de natuur.
Het Speelhuis,
Speelhuisplein
Gooische
Bingo
(Ladies Only!)2, 20:15 uur.

Gooische Bingo in ‘t Ridderhof Eten
RootsclubFeesten.
keukentafel
sessie
Drinken
Ladies
Only, incluRootsclub keukentafel sessietrek je
sief welkomstbubbels en leuke extra’s
instrument van de plank schraap je keel
gedurende de avond! De opbrengst is
en schuif aan
geheel
voor team “We’ll beat it - Alpe
Lokaal 42, Markt 42, 21:00 - 00:00 uur.
D’Huzes”. Entree bedraagt 15 euro.
Vrijdag 29 maart 2019 vanaf 20:00 uur
VRIJDAG
MAART
Ridderplein
19,29
5421
CW Gemert

Biologische markt Brandevoort
ZATERDAG
30van
MAART
Elke
vrijdag is er
14.00-18.00 uur een
biologische
markt
onder
de Markthal van
13e Heilight Parade
Winkelcentrum
Brandevoort
in Helmond.
Dé
unieke lichtjesoptocht
van
regio
Markthal
Winkelcentrum
Brandevoort,
Peelland. Aanvang: 19:30 uur. Entree de
Plaetse 1, 14:00 - 18:00 uur.

€3,50. Kinderen t/m 4 jaar gratis.
Vlierdenseweg, 5753 AD Deurne

Ifriqiyya Electrique - Laylet al Booree Tour
Dat Ifriqiyya Electrique een uniek
After
Heilight
Party
gezelschap
is is
een2019
understatement. De
Met
o.a.
Prijsuitreiking
en concert
muzikale
band uit Tunisie geeft geen
maar
medewerking
van
PD
the
Next. Entreeeen echte Sidi Marzucircq adorcist
rite
prijs:
€7,50 in de voorverkoop
bij PLUS,
en trance-ervaring.
De Cacaofabriek,
St.
Jozefstraat
en €uur.
10,00 aan de deur.
Cacaokade
1, 20:30

Rond 00:30 uur vindt de prijsuitreiking
Jeroen
& Sheewawah
- Alles in Kleur
van
de Kant
Heilight
Parade plaats.
Moddervette
bas
en
duizelingwekkende
21:00 tot en met 02:00
lead-gitaar van “heerlijk relevant nieuw
Nederlands
(Oor)
ZONDAGbandje”
31 MAART
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Sla
je slag
dag
20:15
- 22:30
uur.

Musis Sacrum uit Bakel organiseert
namens het muzikaal overleg GemertZATERDAG
30dagMAART
Bakel
de sla je slag
opleidingsorkesten
CoderDojouit de gemeente Gemert Bakel
in de Musiskunnen
Sacrum
Hal te Bakel.
Bij CoderDojo
kinderen
van 7

tm 15 jaar leren programmeren. Gratis
Aanvang
13.30vrijwilligers
uur en de van
entree
is
verzorgd door
CoderDojo

23

save the date

HELMOND
Helmond. Bibliotheek Helmond,

gratis.
Musis Sacrumhal.
Watermolenwal
11, 13:00 -Beekakker
16:00 uur.
13a, 5761 EN Bakel
Helmondse voorjaarskermis

Vox
Humanavoorjaarskermis. Ingesloten
Helmondse
tussen
de 2019
grijpers
katapult enhet
de
In
maart
presenteert
kamelenrace
we
zitten
er
midden
in.
Regionaal Projectkoor ‘Vox Humana’
Lokaal
42, Markt
42,publiek
00:00 - 01:00
uur.
zich
weer
aan het
met drie
concerten. Als afsluiting van het elfde
Infected - Special
FT Secret
koorproject
geeftEdition
het koor
onderCinema
&
Juan
Sanchez
leiding van zijn dirigent Frans van
Vanavond hebben we een zeer speciale
Houten
een concert in de serie
editie van Infected op het programma
Lambertus Concerten in het Audistaan. Niet één maar twee gigantische
torium
(Kapel) van het Elkerliek
helden van eigen bodem zullen
Ziekenhuis
op zondagmiddag
31 maart
weergaloze sets
weggeven.
aanvang
14.00 uur.
Toegangsprijs:
De Cacaofabriek,
Cacaokade
1, 21:00 uur.
€ 6,00 (jongeren tot 18 jaar) en € 10,00
(volwassenen)
eenbypauzedrankje
LIVE: Status Quo,incl.
tribute
Status Quo
en
een programmaboekje.
Forever
Wesselmanlaan
25,is5707
HA Helmond
Status Quo Forever
de tribute-band
van

Status Quo met torenhoge ambities.
Muziekcafé Helmond,
Koopzondag
Deurne Zuid Koninginnewal
39, 22:00
- 01:00
uur.
‘All
around
the World’

Op de rode loper wordt de voorjaarsMaar
nog niet helemaal
- Klaas
en
zomermode
geshowd
enPrins
op de
Een
absurde
zoektocht
naar
identiteit
pleinen zijn tal van activiteiten in het
waarbij de jonge cabaretier met scherpe
thema ‘All around the world’. Vanaf
grappen originele liedjes en de nodige
12:00 tot en met 17:00
zelfspot het publiek continu weet te
Centrum.
Markt 1, 5751 BE Deurne
boeien en verrassen.

Annatheater Helmond, Floreffestraat 21a
MAANDAG
1 APRIL
20:30
- 22:00 uur.

Media Ukkie Dagen bij de Bibliotheek
Theater Rotterdam
Hans Croiset
Tijdens
de Media-Ukkie
Dagene.a.
van 29
Heisenberg.
Knetterend
liefdesspel
tussen
maart tot en met 5 april heeft Bibliotwee onberekenbare deeltjes.
theek De Lage Beemden aandacht voor
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
de allerkleinsten. Razendsnel weten
20:15 - 22:30 uur.
zij hun weg in de digitale wereld te
vinden op de telefoon van mama of de
Weekmarkt Centrum Helmond
tablet
vanzaterdag
opa. Dreumesen,
peuters en
Kom elke
naar de gezellige
kleuters
swipen
gemak naarMarkt
hun
Helmondse
marktmet
De Helmondse
favoriete
apps. Maar
elke weekfilmpjes
een feest.enCentrum
Helmond,
mediavaardig
maakt
nog
Markt 38, 09:00 - 16:00 uur.niet mediawijs.
Dit jaar staan de Media Ukkie Dagen in
het teken van mediawijsheid van jonge
ZONDAG 31 MAART
kinderen met als thema ‘van speen tot
Dave Vermeulen’s
Voltage -vinden
Tribute plaats
To Tom
game’.
De inloopuurtjes
Petty
& The Heartbreakers
op
maandag
1 april tussen 10.30 en
In
de
jubileum
periode van
- welke
11.30 uur. Bibliotheek
Lage520
Beemden
loopt
van
23
maart
tot
en
met
eind
St.-Annastraat, 5421 KC Gemert juni
- worden in de popzaal ook concerten
georganiseerd
direct of indirect met
WOENSDAGwelke
3 APRIL
ons jubileum te maken hebben.
Fotozoektocht
perCacaokade
familiefiets1, 20:00 uur.
De Cacaofabriek,

in Asten-Heusden
Fotozoektocht
per familiefiets.
Aanvang
Fanfare De Vooruitgang
- The American
14.00
uur
van
de
uitgezette
route,
plaats
Dream
Eenfoto’s
middag
uit het land van
de
op vol
de muziek
juiste volgorde!
onbegrensde
mogelijkheden.
Geniet
Deelname € 8.00 p.p., kinderen
totvan
10
Broadway
de jaren
jaar
€ 5.50.Hollywood
Tijdsduurcountry
ca. 1,5 uur.
30 en pop- rockclassics.
Het Speelhuis,
Peelexpress
groepsactiviteiten,
Behelp
Speelhuisplein
2,
15:00
17:00
uur.
13, Asten-Heusden.
Voor meerdere activiteiten, andere
tijdstippen, of info:
www.peelexpress.nl tel: 0493-693222
Behelp 13, 5725 TG Heusden

Koopzondag Centrum
42ste editie ‘Kom in
VRIJDAG 5 APRIL 29 MAART T/M 7 APRIL
Helmond
de kas’
Op 31 maart is
Dit is het grootJeugddisco
Asten
het koopzondag
in
ste publiekseVan
19.30Centrum.
tot 21.30 uur in Varendonck
Helmond
venement van
College,
Beatrixlaan 25, 5721 LZ Asten. de Nederlandse
Gezellig winkelen
Onder
begeleiding
van een grote groep Glastuinbouw.
op zondag
in
vrijwilligers
en een tweetal DJ’s zorgen Honderden gastHelmond Centrum
we
dat hetCentrum,
een avond wordt om nooit
Helmond
vrije groente-,
Watermolenwal
te
vergeten. Er 11
zijn spectaculaire licht- bloemen- en plan12:00 - 17:00
uur.
shows,
sneeuwmachines,
rookmachi-Helmond
tenkwekers opeVoorjaarskermis

weekend
nes en nog veel meerHet
leuks.
De Jeugdis weer
Kermis innen
hetdit
centrum
LIVE
Stage
Experience
hun deuren
van
disco is bedoeld voorHelmond!
alle kinderen
uit
De Voorjaarskermis
wordt
Maart
2019
de
kas
voor
het
de Gemeente Asten, basisschool
groegehouden van
29 maart t/m 7 april
Elke laatste zondag
In zo’n
pen
5 t/m 8. Een discopas
is
verplicht.
2019. Openingstijden:publiek.
13.00 uur
tot 24
van de maand heeft
regio’s verspreid
Kinderen moeten gehaald
gebracht
00.00en
uur.
Markt 21-25
Muziekcafé haar
worden. Niet alleen naar
huis. Entree € over Nederland.
podium beschikbaar 5701 RH Helmond kun je gaan kijken
1.50,
consumptie
€ 0.50.
gesteld
voor 3 bands
wat er allemaal gePATHÉ HELMOND
die zich lekker op
beurt in die glazen
ZATERDAG
6 APRIL
DO. 28 MAART T/M WO. 3 APRIL
het
podium willen
kassen. Een unieuitleven
tijdens
Stage
ke gelegenheid
Helmondse Lichtjes Parade
Beauty & The Beast (O3D) Zo 12:30 uur
Experience.
Mierlo-Hout verandert
zaterdag
6 april
Bohemian
Rhapsody
(DOV) om te komen zien,
Muziekcafé
Ma 13:45 uur / Do 14:00 uurruiken,
/ Di 16:00proeven
uur / Zo, Wo
weer in een prachtig 20:00
sprookjesachtig
uur / Vr 20:30 uur / Za 20:45 uur
Helmond, Zuid
en ervaren
Tijd Van Mijn Leven
(DNL) wat er
dorp. Tienduizenden Brugklas
lampjes- De
kleuren
Koninginnewal 39
Za 12:30 uur / Vr 13:45 uur allemaal
/ Ma 14:00 uur
/ Zo
gebeurt
de tientallen creaties 16:15
tijdens
uur de
/ WoHel16:45 uur
19:00 - 22:00 uur.
achter
Cale Dit
Szczescie
(DOV) Zo 16:30,
18:00het
uur glas van
mondse Lichtjes Parade.
jaar belooft
Captain Marvel (DOV) Zo 10:15,
17:15Een
uur /gratis
Ma, Wo
de kas.
de
een10:45
ware
te18:00 uur / Do 15:30 uur / Vr
uurknaller
/ Za 13:30,
Voxjubileumeditie
Humana
dagje
uit
voor
het
15:45,
19:45
/ Ma - Wo 16:30 uur
worden.
Het startschot
voor
deuur
verIn maart 2019
hele21:45
gezin.
Captain Marvel (O3D) Za 11:00,
uur Vanaf
/ Vr, Di
lichte
optocht wordt namelijk
gegeven
11:15 uur / Do
12:15, 20:00 uur
/ Zotot
12:45,
presenteert
11:00
en21:15
met
/ Ma 13:15 uur / Wo 13:45 uur / Di 20:15 uur /
met
een spectaculaireuur
vuurwerkshow.
het Regionaal
Oude PeelMa, Wo 21:00 uur / Vr 22:0016:00.
uur
Vanaf
19:30Vox
tot en met
00:00.
Corgi
(DNL)Entree
Za, Zo 10:00 uurstraat
/ Do, Wo
10:30PA
uur /
Projectkoor
5759
Vr,
Di
11:00
uur
/
Za
13:45
uur
/
Ma
15:30
uur
/ Zo,
Humana zich
bedraagt
2,50weer
euro. Centrum
MierloHelenaveen
Di, Wo 15:45 uur
aan het
publiek metvanCorgi
(N3D) Za,
Zo 12:00 uur / Wo 14:00 uur / Zo
Hout.
Wethouder
Rooijlaan
123,
uur / Do, Za 15:45 uur / Vr 16:00 uur
drie concerten.
DINSDAG
5706
AK Helmond 14:15
Destroyer (DOV) Do 12:45 uur / Vr 17:00 uur / Ma
Auditorium

9 APRIL
Adventure
Store 2-daagse Wandeltocht
Elkerliek Ziekenhuis, Dumbo (DOV)
Za
19:45 uur / Ma,
Di 10:30 Museumuur / Do,
Kom
ook op zaterdag
6 10:00,
april 16:30,
en zondag
Nationale
Wesselmanlaan
25
Wo 10:45 uur / Vr 11:00, 14:30 uur / Di 15:30 uur /
7
april- 16:00
naar Adverture
eenuur / Do,
week
Do,Store
Zo, Ma,voor
Wo 16:00
Zo - in
WoMuseum
19:15 uur
14:00
uur.
Dumbode
(O3D)
Zo 10:45
Ma, Di 13:00 uur / Do,
prachtige wandeling door
Veste
in uur /Helmond
Wo 13:15 uur / Vr 13:30, 18:15, 20:45 uur / Za 14:00,
Van/ Do,
9 t/m
1418:00
april
Brandevoort, de mooie
natuur18:30,
21:15 uur/ Ma 17:45 uur
Di, Wo
DINSDAG
is
het
weer
tijd
uur / Do,
Zo - Luchen,
Wo 20:30 uur
gebieden in de omgeving,
zoals
Dunkirk (DOV) Za 15:00 uurvoor de Nationale
2
APRIL
Wolfsven, MolenheideEscape
en Strabrechtse
Room (2019) (DOV) Di 11:00 uur / Vr 16:15,
Museumweek.
En
22:30
uur
/ Ma 16:45 uur / Do
17:00 uur / Za 17:15,
Van der Natuurlijk
Laan & Woewordt
Heide.
er ook
weer
dat
22:45 uur / Do, Zo - Wo 21:45
uurbetekent dat
Pesetas voor ruime en
Green
Book (DOV)
gezorgd
wandelvrienook Museum HelDo
10:45,
21:00 uur / Zo, Wo 11:00 uur / Vr 13:15
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Woe
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Street
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(DOV)
Ma
20:00
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Jumanji: Welcome To The Jungle
(O3D) Vrheeft
18:30uur
show vol fantasaanbieding
Helmond,
Tel. 0492-523668.
Klara en de gekke koeien (DOV)
tische vondsten.
Za 11:45 uur / Wo 14:45 uurvoor families, gewww.adventurestore.nl
LEGO Movie 2, The (DNL) zinnen, erfgoedliefHet Speelhuis,
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Zo 10:00 uur / Vr, Za,3Ma 10:45
uur / Wo
uur
hebbers
en11:15
kunst17:15 uur / Za, Di, Wo 17:30 uur
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20:15 - 22:30 uur.

LEGO Movie 2, The (N3D) Zo 13:30 uur / Di 14:00
liefhebbers.
De uur
uur / Do, Wo 15:00uur / Vr 15:30
uur / Za 16:00
Masha en de Beer 2 (DNL) Zo
10:30
uur
activiteiten vinden
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op uur
de beide
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Eucharistievieringen 30 maart – 6 april 2019 / week 13 en 14

Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk
Voor iedereen, óók als u bent verzekerd bij o.a. Dela of Monuta.

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

Zaterdag 30 maart:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna;
volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Jan en Miet van Asten-Terburg
Zondag 31 maart:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het seniorenkoor/
kerkkoor;
René Michielsen
Donderdag 4 april:
19.00 uur Alphonsuskapel:
Zaterdag 6 april:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna;
volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Koos Dirks; Giel Verspaget en Martina Verspaget-van Dijk;
www.damiaanhelmond.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Eucharistievieringen en misintenties 31 maart – 7 april 2019 / week 13 en 14
Zondag 31 maart
10.30 uur Maria koor: Annie Duijmelinck-van der Steen, Annie
Vlamings, Louis de Jong, Piet van Neerven en Irma van NeervenHarnisch, Ellen Smithuis-Kok, Riek Mertens-Reloe, Ria Verhoevenvan Poppel, overleden ouders familie Van de Ven-Adriaans, Pieter de
Bok, Irene Ooms-Verhammen.
Zondag 7 april
10.30 uur Trudo koor: Dinie van Ansem-Dijstelbloem, Marietje
Adriaans-van Berkel, Jac en Trees Jansen-Wijnheimer, familie
Wijnheimer-Roelofs, Maria van Moorsel-van Hooft, Nettie Kenter,
Wilhelmus Habraken, Netje van Roozendaal, Fer Boudewijns en Fien
Boudewijns-Rompen, Zus Verstappen-van Oorschot.
www.damiaanhelmond.nl

OPHEFFINGS

UITVERKOOP
GOUDEN EN ZILVEREN SIERADEN.
ZINZI, SEIKO, PULSAR,
LORUS, DANISH DESIGN
EN JACOB JENSEN
BRILJANT SIERADEN.
KORTINGEN T/M

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

50%

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord)
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur.
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.
parochie@heiligelambertus.nl

www.heiligelambertus.nl

www.helmondnu.nl
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DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS
VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

• VLOERVERWARMING

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

Horstlandenpark
4 5709
MB Helmond
Complete Badkamers
5709 MB
Helmond
• COMPLETE BADKAMERS
Radiatoren
0492386100
0492-386100
Sanitair en Tegels

• RADIATOREN

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

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

06-55895546
0655895546
info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

wesa tuinhout

KANTELBERGBOUW

Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout www.wesatuinhout.nl

KLUS & BOUWSERVICE

Natuurlijk , altijd een passende oplossing

ONDERHOUD
RENOVATIE
T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74
WWW.KANTELBERGBOUW.NL

Rivierensingel 745
Hortsedijk
25
5741
KV Helmond
5708 HA Helmond
0492-842954
0492-842954

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

500

GITAARLES
GITAARLES
DAVE VERMEULEN MUSIC

PROFESSIONELE VISITEKAARTJES

€7,-

dubbelzijdig full colour, 300 grams, 55x85 mm
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TIMMERWERK
SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk
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• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

excl. btw

MAART DRUKWERK ACTIE
Vraag naar de actievoorwaarden.

Mail naar: info@adcommunicatie.nl
GROTE VOORR
A AD,
ZOWEL VOOR
BINNEN- ALS
BUITENGEBRUI
K

prOEFLES OF DIRECT STARTEN?
prOEFLES
OF DIRECT STARTEN?
mAIL NAAR
DAVEVERMEULENMUSIC@GMAIL.COM
mAIL NAAR DAVEVERMEULENMUSIC@GMAIL.COM

Douglas hout en eikenhout

Balken en planken van douglas- en eikenhout uit eigen houtzagerij, iedere balk wordt apart
aangezien, dus geen massa productielijn, er wordt kwaliteitscontrole uitgevoerd.
GRATIS EN
PROFESSIONEEL ADVIES

Eiken boomstam planken

lOCATIE:
lOCATIE:
DEDEOEFENRUIMTE
OEFENRUIMTEHELMOND
HELMOND
BINNENDIJK
8E
BINNENDIJK 8E
5705
5705CHCHHELMOND
HELMOND

Douglas hout

WWW.BENIKHOUT.NL

0492-551414 • INFO@BENIKHOUT.NL
VONDERWEG 3 • 5741 TE BEEK EN DONK

Eiken planken
6 DAGEN PER WEEK

GEOPEND

de loop weekkrant HELMOND

Hubo Helmond
Voor elke klusser

Sander en Erika van Rijt helpen u graag (bron foto; Hubo Helmond).
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de winkel over een eigen zagerij,
waar u direct hout op maat kunt
laten zagen. Het mooie hieraan is
dat u betaald wat u nodig heeft!

team. Ook zijn ze gespecialiseerd
in kasten op maat. Je kunt jouw
inbouwkast helemaal naar jou
persoonlijke wens samenstellen. Hubo Helmond heeft een
prachtige showroom waar je ter
plekke samen met een van de
medewerkers jouw droomkast
kunt ontwerpen.

Helmond-West
Of u nu een beginnend of een
gevorderde klusser bent, bij
Hubo Helmond aan de Mierloseweg 52 bent u altijd aan het
juiste adres! Sander en Erika
van Rijt runnen sinds drie jaar
het filiaal aan de Mierloseweg
en hebben al meer dan 27 jaar
ervaring in de doe-het-zelf sector. Samen met een ervaren en
vakkundig team, voorzien zij de
klanten van een professioneel
advies.
Maatwerk
Of u nu sleutels bij wil laten maken of een nieuwe deur zoekt,
Hubo Helmond heeft alles wat
u zoekt. Het omvangrijke productassortiment van de winkel
bestaat o.a. uit sanitair, hand -en
elektrisch gereedschap, elektra,
verf en nog veel meer. Ook voor
horren, gordijnen, kasten, binnen en buiten zonwering kunt
u er terecht. Daarnaast beschikt

Monteren
Naast het uitgebreide assortiment, beschikt Hubo Helmond
over een montage service waarmee ze zich onderscheiden van
de reguliere bouwmarkt.
Sander vertelt: ‘’ Wat veel mensen nog niet van ons weten, is
dat wij ook de producten thuis
monteren. We gaan naar de
klant toe om alles in te meten,
bestellen het materiaal en monteren het. Alles voor het gemak
van de klant.’’
Dit geldt o.a. voor de montage
van horren, binnen- en buitendeuren, buiten zonwering zoals
rolluiken en screens en binnen
zonwering zoals houten jaloezieën en rolgordijnen, maar ook
vloeren (laminaat en PVC) kunnen worden gelegd door het

Daarnaast kunt u rekenen op
een professioneel resultaat èn
kunnen de producten, indien gewenst, ook worden thuisbezorgd.
Voor de deur van de winkel is er
voldoende gratis parkeerruimte
Bent u nieuwsgierig geworden
naar alles wat Hubo Helmond
te bieden heeft? Op de website
www.hubo.nl/helmond vindt u
het uitgebreide assortiment en
ook een overzicht van alles wat
ze zoal monteren.
Neem ook eens een kijkje op
Facebook via: facebook.com/
hubohelmond/ Hubo Helmond,
Mierloseweg 52. s

Ga voor kleurrijk en printjes
met de nieuwe lente- en zomercollectie!
De romantiek van het plattelandsleven zie je in hippie-style
wijde jurken met kleine bloemetjes. Gecombineerd met veel
wit kant en broderie en natuurlijk ruiten. Liefst in allerlei
ruiten-combinaties met elkaar,
in een arty folkore-stijl. Een
musthave is de jeans jumpsuit.
De kleur in deze trend is zonder
twijfel blauw; van skyblue tot
jeansblauw.

(bron foto; Lenssen Manders Mode).

Regio
Een groene lifestyle, duurzame
technologieën, individualiteit
en authenticiteit krijgen een
steeds belangrijkere rol in ons
leven. In de mode van dit voorjaar zie je dat terug. Vooral in
nostalgische items, natuurlijke
materialen en de nadruk op een
eigen unieke stijl.
De trends uit de laatste vier decennia van de 20e eeuw en Oosterse en Afrikaanse invloeden
druppelen door in elke collectie.
Samen met de trend in felle kleuren en prints brengen de lenteen zomercollecties een kleurrijk
en vrolijk beeld.
De jaren 80 zie je terug in korte
jasjes, hippe heuptasjes en polo’s

met een bijzonder kraagje of opvallende print. More is more en
hoe feller hoe beter. Geel, lila,
rouge en de wortelgele kleur kurkuma zijn dé seizoenskleuren.
Deze trend kan niet zonder retro
sporty invloeden en streetwear.
Kies je voor neonkleur, grote
(sport)logo’s en sidestrepen, dan
zit je goed.
De jaren 90 brengen de rustige designs die door soepele en
glanzende stoffen een luxe gevoel geven. Denk aan zwierige
rokken in verschillende lengtes
en de culotte. Mooi in combinatie met grote Creoolse oorbellen.
Musthaves zijn pakken, blazers
en high waist broeken met grote
strik of ceintuur.
Mode invloeden uit de jaren 60
ontbreken ook dit voorjaar niet.

Het arty, nostalgische gevoel uit
zich in de exotische invloeden
uit Afrika en het Verre Oosten.
Rijke kleuren, tropische bloemen
en historisch aandoende prints.
Veel goud en glitter, kant en fladderige stoffen. Een spannende
mix van het verleden met nieuwe
materialen. Insecten vormen een
haast vervreemdende aanvulling in grote sieraden zoals broches en haarpinnen, maar ook in
prints. En natuurlijk zien we nog
steeds de tijger- en vogelprints.
Kies dit voorjaar eens voor een
kimonojasje of een wrapdress.
Lila en paarsvarianten erop, waren voorzichtig al een beetje te
vinden, maar nu kun je er zeker
niet omheen. Allover-lila bijvoorbeeld in een stijlvol pak, accessoires in lila of verschillende lilatinten bij elkaar. Het kan allemaal
en vooral gecombineerd met wit
past het helemaal in de voorjaarstrend. Kies voor een wijd
langvallend jasje of een mooie
lila rok. De ultieme musthave is
het lila pak. Icecream sweaters
en colourblocking items in combinatie met bloemen passen perfect in deze trend.
Genoeg geïnspireerd? Dan is het
hoog tijd voor een bezoek aan
Lenssen Manders Mode “voor
haar”. Onze mode-adviseurs kennen de nieuwe collecties door en
door en helpen u met een goed
combinatie-advies. Kom gerust
even kijken en passen. s

Het bestuur van de Dahliatuin samen met wethouder Erik de Vries.
(bron foto; Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl).

Locatie Dahliatuin Helmond-West
officieel vastgelegd
Helmond-West
Maandag 25 maart is het officieel vastgelegd dat de Dahliatuinvereniging gebruik mag
maken van gemeentegrond bij
de Goorloop en Groot Goor.
Het bestuur van de Dahliavereniging en wethouder Erik
de Vries hebben hiervoor een
gebruikersovereenkomst getekend.
Nieuwe plek Dahliatuin
Door de realisatie van de Kasteelherenlaan en park Goorloop moesten de basisschool
en de Dahliatuin verhuizen.
Voor de Dahliatuin is in 2013
een nieuwe plek gevonden
aan de rand van Houtsdonk,
vlak bij de Goorloop en Groot
Goor. Vlakbij de Goorloop
is het namelijk vochtig/nat
genoeg voor de Dahlia’s.
De basisschool is naar de
Westwijzer gegaan.
Vastgelegd in
gebruikersovereenkomst
Wethouder Erik de Vries is blij
dat de Dahliatuin nu écht een
vaste plek heeft: “Het gebruik
van de gemeentegrond door
de Dahliatuinvereniging was
gebaseerd op mondelinge af-

spraken. De gemeente en de
Dahliatuin wilden deze afspraken graag op papier hebben.
Dat biedt zekerheid voor beide
partijen. We hebben nu de gebruikersovereenkomst ondertekend, waarmee de ingebruikname van de grond officieel is
vastgelegd.“
Winteropslag voor Dahlia’s
Sinds 2013 is de nieuwe Dahliatuin al in gebruik genomen.
Er is een kleine kantine gerealiseerd. Ook is er een ijskelder
als plek voor de winteropslag
van de Dahlia’s. De ijskelder
is aan de buitenzijde ingepakt
met planten om deze vorstvrij
te houden. Bovendien past dit
ook goed op deze groene plek.
De Dahliatuin heeft daarnaast
een bijenstal toegevoegd. Bijen
zijn goed voor Dahlia’s en goed
voor de biodiversiteit van de
omgeving.
Klaar voor de toekomst
De Dahliatuin Helmond West
bestaat al meer dan 60 jaar.
Sinds 1963 was de Dahliatuin
aan de Itterestraat gevestigd, achter basisschool de
Troubadour. Met de nieuwe
locatie hoopt de Dahliavereniging nog jaren vooruit
te kunnen. s
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HELMOND
SPORT
RODA JC
VR 29 MRT / 20:00 UUR
KASSA’S OPEN OM 19.00 UUR OF BESTEL
ONLINE VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

#LAATONSJUICHEN

ONZE HOOFDSPONSOREN

L I E S H O U T

H O L L A N D
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Helmondse evenementen goed
gewaardeerd en bezocht
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Helmond

door jan van rest

Vaalt kapot; leefde ook nog?
Er ging even een schrikreactie
door de zaal in de Bibliotheek
toen Jos Leenen deze tekst op
het scherm projecteerde; gevolgd door een onbedaarlijk
gelach. Deze opmerking pikte
hij op toen hij twee Helmonders hoorde, die elkaar begroetten na elkaar lange tijd
niet gezien te hebben. Voor Jos
reden om dat vast te leggen.
Als import (1960) Helmonder
zal ik het wel nooit onder de
knie krijgen: het goed uitspreken van het Hellemonds. Eerder schreef ik erover in Weekkrant De Loop naar aanleiding
van een voordracht van Jos
Leenen in de Fonkel. Ik kon er
toen tot mij spijt niet bijzijn,
reden waarom Jos mij via de
redactie van De Loop uitnodigde om naar een vervolg op
zondag 17 maart in de Bibliotheek te komen. Net zoals een
goede kennis uit Twente, ben
ik Helmonder uit ‘begeerte’;
niet vanwege geboorte, en dus
ik had aan de uitnodiging gevolg gegeven. Afijn, de zaal zat
die zondagmiddag bomvol.
Jos maakte, in elk geval mij,
duidelijk dat het Hellemonds
hartstikke moeilijk is, met veel
meer dan 26 letters en klinkers.
Het publiek luisterde ademloos toe en wist zich geboeid

door de voordrachtskunst van
Jos. Er is ook heel wat afgelachen. Uit stukken tekst had
hij de typische Helmondse
klanken ‘gedestilleerd’ en
liet deze via de beamer apart
zien. Fantastisch! U weet toch
wie Jos is? Jos Leenen vooral
ook bekend als dirigent van
het befaamde St. Jozefkoor
in Helmond-centrum en van
zijn bijdragen in Keiologische
sferen. Hij heeft van het Hellemonds een echt diepgaande studie gemaakt, want hij
streeft er naar niet zozeer het
Hellemonds te promoten, dan
wel deze taal in zijn authentieke vorm en klank te bewaren
voor het nageslacht. Want als
we niks doen, dan is het Hellemonds over 20 jaar verdwenen. En dat is eeuwigste zund!
Jan van Rest

Ruud van de Westerlo nieuwe interim
directeur Carolus Borromeus College

De negen grootste publieksevenementen in Helmond werden
vorig jaar door ruim 250.000
mensen bezocht. Gezamenlijk
hebben de bezoekers van deze
negen evenementen naar schatting 3 miljoen euro besteed. Dat
blijkt uit de ‘Evenementenmonitor Helmond 2018’.
De monitor is dit jaar voor de
tweede keer uitgevoerd. Vergeleken met 2017 zijn dit jaar deels
andere evenementen onderzocht.
Het gaat om de negen evenementen die in 2018 de hoogste
subsidiebijdragen van de gemeente kregen: Voorjaarskermis,
Koningsdag, Zomerkermis, H2O,
Urban Matterz, Sinterklaasintocht, Kasteel van Sinterklaas
en Schaatsen in Helmond.
Bezoekers
In totaal hebben ruim 250.000
bezoekers de negen evenementen bezocht. De Voorjaarskermis
werd met 75.000 bezoekers het
best bezocht; de Kasteeltuinconcerten waren een goede tweede
met ongeveer 50.000 bezoekers.
Gemiddeld genomen kwam het
overgrote deel van de bezoekers
uit Helmond zelf, een kleine 20%
kwam van buiten Helmond. Het
Kasteel van Sinterklaas en Urban
Matterz waren de evenementen
die de meeste bezoekers van buiten Helmond aantrokken.
De negen evenementen hebben bezoekers getrokken uit alle
leeftijdsgroepen, waarbij de 40
tot 64 jarigen het best vertegenwoordigd waren. Vergeleken met
2017 hebben de evenementen in

Op maandag 25 maart 2019, is
binnen OMO Scholengroep Helmond bekendgemaakt dat afdelingsleider Ruud van de Westerlo met onmiddellijke ingang
benoemd is tot interim directeur
van het Carolus Borromeus College. Hij neemt deze functie in elk
geval tot 1 januari 2020 op zich.

Houtenaar Ruud van de Westerlo is 13 jaar werkzaam voor het
Carolus Borromeus College. In
zijn laatste rol was hij afdelingsleider leerjaar 1 en 2 van de havo,
het atheneum, het gymnasium
en de Xs-klas. Die positie binnen
de school is nu vacant.
Wij vertrouwen erop dat het Carolus Borromeus College met deze benoeming de ingezette koers
voortvarend zal continueren. s

Bestedingen
Naar schatting hebben de bezoekers aan de negen evenementen
samen ca. 3 miljoen euro uitgegeven. Bezoekers van de Voorjaarskermis besteedden het hoogste
bedrag per persoon (€ 24), terwijl
dat bij de Sinterklaasintocht het
laagste (ca. € 1) was (geen koopzondag). De gemiddelde bestedingen over alle evenementen waren
€ 11. De helft van de bezoekers bezocht alleen het evenemententerrein, de andere helft deed het centrum van de stad aan. Ongeveer
40% van de bestedingen kwam in
het centrum terecht.
Tevredenheid
Het aantal bezoekers dat volgend
jaar zegt terug te keren varieert
van 60% (Zomerkermis) tot 94%

van het hiphop festival Urban
Matterz. Het gemiddelde cijfer dat
de evenementen in 2018 hebben
gekregen is iets hoger dan in 2017.
In 2018 scoorden de evenementen
gemiddeld een 8,2. Het Kasteel van
Sinterklaas (8,6), Urban Matterz
(8,4) en de Kasteeltuinconcerten
(8,2) scoorden het hoogste cijfer.
In 2017 kregen de toen onderzochte evenementen gemiddeld
een 8,1.
Kwaliteitsverbetering
Antoinette Maas, wethouder
stadsmarketing en evenementen,
is blij met de evenementenmonitor. “De monitor geeft de organisatoren handvatten om hun evenementen nog beter en mooier
te maken. Met de resultaten van
de monitor kunnen de organisatoren de programmering nog
verder versterken en de marketinginspanningen nog beter gaan
richten. Op die manier winnen de
evenementen in Helmond nog
meer in kwaliteit en dat is uiteindelijk goed nieuws voor onze inwoners”. s

Concert met projectkoor Vox Humana
Op zondagmiddag 31 maart 2019
geeft het regionaal projectkoor
Vox Humana o.l.v. dirigent Frans
van Houten een concert in Elkerliek Kapel, Wesselmalaan 25 te
Helmond.

Helmond

2018 meer jeugd getrokken. Dat
is deels te verklaren doordat in
2018, in tegenstelling tot 2017, ook
evenementen als de Sinterklaasintocht en het Kasteel van Sinterklaas meegenomen zijn in het
onderzoek.

Stichting Lambertus Concerten presenteert:

Warande

Houtenaar Ruud van de Westerlo (bron foto; Carolus Borromeus College).

Koningsdag 2018 (bron foto; Wim van den Broek).

Het programma omvat werken
van renaissance tot twintigste
eeuw, van Bach tot Gershwin.
Aanvang 14.00 uur. Entree €10 (€6
tot 18 jaar). Dit is inclusief pauzedrankje en programmaboekje.
Kaarten zijn te bestellen via info@projectkoorvoxhumana.nl
of 0493-314162. Indien voorradig
ook nog aan de kassa voor aanvang van het concert.
Regionaal projectkoor Vox Humana sluit zijn elfde koorproject
af met een zeer divers programma met vijfhonderd jaar klassieke
koormuziek, van de 16e-eeuwse
renaissance, via barok en de
Weense Klassieken naar de Romantiek en de moderne tijd. Een
groot aantal bekende componisten en composities passeren daar-

bij de revue, zoals J.S. Bach (BWV
118), F. Durante (Magnificat),
W.A. Mozart (eerste deel van het
beroemde Requiem KV 626), F.
Schubert (Rosamunde), maar ook
prachtige Engelse koorwerken
van E. Elgar en R. Vaughan Williams. Het koor sluit af met werken uit het lichtere muziekgenre
zoals delen uit de Sound of Music
(R. Rodgers/Hammerstein), West
Side Story (L. Bernstein) en Porgy
and Bess (G. Gershwin).
Alle koorwerken, die in verschillende samenstellingen ten gehore worden gebracht, worden

begeleid door pianist Evert Mostert en een symfonisch ensemble van strijkers en houtblazers
en voorzien van illustratieve
beelden op een groot scherm.
Het geheel staat onder leiding
van dirigent Frans van Houten.
U kunt deze middag ruim twee
uur genieten van sfeervolle melodieën die met veel passie en
liefde voor de muziek worden
vertolkt. Een echte aanrader voor
de liefhebber van koormuziek!
Meer info via: www.lambertusconcerten.nl en www.projectkoorvoxhumana.nl s

Projectkoor Vox Humana (bron foto; Stichting Lambertus Concerten).
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Opening
textielverwerking
bij Kringloopwinkel
Helmond

de loop weekkrant HELMOND
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.

Helmond-Oost

Mierlo-Hout

Iedere maandag organiseert het
HMC een Superkien in het TOV,
Azalealaan te Helmond. Een
totale geldprijzenpot van EUR
1450,- waarvan een hoofdprijs
van: €400, Tevens een loterij
voor het winnen van 2 grote gevulde levensmiddelenmanden
en gratis kienkaarten. Ook vindt
er regelmatig een grote gratis loterij plaats. Aanvang 20.00 UUR.
Zaal open vanaf 18.45 uur.

Zaterdag 30 maart goud van
oud op ’t Hout in café de Karper,
Walvisstraat 34 Mierlo-Hout. Een
jaarlijks evenement, de klok vooruit maar in café de Karper gaan 2
DJ’s terug in de tijd met muziek
uit de jaren ’70 t/m ’90, maar ook
verzoeknummers. Aanvang 21.00
uur. Toegang gratis.

Mierlo-Hout

(Bron foto; Gemeente Helmond).

Helmond
Op weg naar een klimaatneutraal Helmond in 2035 heeft
gemeente Helmond sinds vorig
jaar juni de regie genomen op
de textielinzameling. Dit met als
doel het gescheiden inzamelen
van textiel voor hergebruik te
bevorderen, meer textiel in Helmond te houden en de lokale
werkgelegenheid te stimuleren.
De gemeente Helmond heeft
aan Blink gevraagd om in samenwerking de inzameling en
verwerking van het Helmondse textiel te organiseren. Blink
draagt zorg voor de textielinzameling en voor het sorteren en
vermarkten van het textiel heeft
een Europees aanbestedingstraject gelopen. De aanbesteding
is in oktober 2018 gegund aan
Kringloopwinkel Helmond. Naar
aanleiding hiervan vond vanmiddag de officiële openingshandeling plaats bij Kringloopwinkel
Helmond.
Openingshandeling
extielverwerking
Vanmiddag kwamen alle betrokken partijen, Kringloopwinkel
Helmond, Blink, Senzer, gemeente Helmond en Sort B.V.,
bijeen voor de feestelijke opening van de textielverwerking
bij Kringloopwinkel Helmond.
Vanaf januari dit jaar verwerkt
en sorteert de Kringloopwinkel
al het ingezamelde textiel uit
Helmond. Geert van Maurik,
bestuursvoorzitter van Stichting
Kringloopwinkel Helmond, is
blij met de forse uitbreiding van
de collectie kleding die de winkel aan de Noorddijk te bieden
heeft. “We hebben nu een aanbod dat vier keer zo groot is dan
vroeger”, vertelt hij. “We hebben
voor de sortering van de kleding

nieuwe mensen aangenomen via
Senzer en de winkel is opnieuw
ingericht om de kleding goed te
kunnen presenteren’’. Voor de
inzameling en verwerking zijn
er in totaal 10 fte via Senzer aangenomen. In totaal hebben zij in
januari en februari van dit jaar al
66.000 kg aan textiel kunnen verwerken.
Maatschappelijk
Verantwoord Inkopen
De aanbesteding is uitgevoerd
volgens het principe van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). Dit houdt in dat er
bij de aanbesteding een aantal
voorwaarden zijn gesteld die bepalend waren voor de uitkomst
van de aanbesteding, namelijk:
Er zijn minimumeisen gesteld op
het gebied van sociale inzet van
medewerkers en daarnaast werd
er gekeken naar klimaatneutrale
bedrijfsvoering, circulaire oplossingen, innovatieve oplossingen
en social return;
Een deel van het herbruikbare
textiel wordt gratis beschikbaar
gesteld aan inwoners met een
inkomen tot het bijstandsniveau
en de organisatie en haar onderaannemer zijn gecertificeerd om
duurzame verwerking en hergebruik van textiel te garanderen.
Gratis kledingverstrekking aan
Helmonders met een laag inkomen. Een deel van het herbruikbare textiel wordt tweemaal per
jaar gratis beschikbaar gesteld
aan inwoners met een inkomen
tot het bijstandsniveau. Dit voorjaar vindt de eerste verstrekking
plaats. Deze inwoners kunnen
van 29 april tot en met 10 mei op
werkdagen tussen 14.00-16.30uur
gratis kleding ophalen bij de
Kringloopwinkel (Noorddijk 2)
op vertoon van een geldige inkomensverklaring en een identiteitsbewijs. s

www.grootpeelland.nl

Elke vrijdag organiseert bridgeclub ’t Houtse Slem bridgeclub
bridgedrives, ook voor niet-leden. Men dient zich uiterlijk om
kwart over een aan te melden
in De Geseldonk. Er wordt een
kleine vergoeding gevraagd. Regelmatige deelnemers kunnen
soms een prijsje winnen.

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.

Binnenstad
De Gaviolizaal met zijn collectie
draaiorgels en accordeons van
Arie Willems, beheerd door de

Helmond-Oost
Vrijdag 5 april is er kienen in
wijkhuis De Lier aan van Kinsbergenstraat 1 in Helmond. Aanvang 19.30 uur, toegang vanaf
16 jaar. Er zijn weer vele rondes
met mooie prijzen te winnen
en natuurlijk ook koffiepakketten, wasmiddelen en tassen met
levensmiddelen. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur.

Mierlo-Hout
Op maandagavond 1 April speelt
het VIOS van Esch Biljarts kaderteam weer een thuiswedstrijd tegen B.C. t Heukske / Eorobiljarts
uit Sittard. Aanvang wedstrijden
is om 19.30 in het wijkhuis de
Geseldonk in Mierlo- Hout. Dit
is voor de biljartliefhebber een
mooie kans om het kaderbiljartspel te bewonderen.

Regio
Op zondag 31 Maart organiseert
Evenementenhal Venray in samenwerking met Organisatieburo Van Aerle dè Zwarte Markt
van Venray!

Deze markt telt ruim 500 kramen
met koopwaar. Leuke dingen,
gekke dingen, kostbare en handige spullen; zomaar of voor de
heb. Het is er allemaal! Een compleet huis kan ermee worden ingericht.
Openingstijden: 09.00 tot 16.30
uur Entreeprijs : volwassenen €
4,00 per persoon, kinderen t/m
12 jaar (onder begeleiding) gratis,
Parkeren: gratis

Rijpelberg
Gratis reparaties bij Repaircafé
Rijpelberg op dinsdag 2 april van
13.00 tot 17.00 uur. Locatie: oude
basisschool De Torelaar op de
Groningenhof 4, Helmond. Meer
info: www.facebook.com/RepaircafeRijpelberg

Helmond
In Helmond komt de groep
voor mensen met een bipolaire
stoornis regelmatig bij elkaar
om echt naar elkaar te luisteren,
ervaringen uit te wisselen, en
uiteindelijk van elkaar te leren
hoe je beter om kunt gaan met
je ziektebeeld. Door het deelnemen aan een zelfhulpgroep krijg
je erkenning en begrip van lotgenoten, wat in het dagelijks leven
soms moeilijk is. Meer informatie of aanmelding: eindhoven@
zelfhulpnetwerk.nl, 0402118328,
www.zelfhulpnetwerk.nl

Binnenstad
Op zondag 7 april a.s. is er een
2e hands speelgoed & kinderkleding beurs in wijkhuis de Fonkel,
Prins Karelstraat 123, te Helmond
(nabij St. Jozef kerk). De beurs
is van 11.00 uur tot 15.00 uur en
de toegang is gratis! Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Miranda 06-22901053
of Anita 06-10139067.

Gedicht in het kader van de Boekenweek, met als thema:
De Moeder, De Vrouw
Brief aan mijn moeder
Vier jaar geleden ben je overleden.
We hebben heel wat afgestreden.
Ik wilde met jou naar de hemel boven,
kon jouw dood maar moeilijk geloven.
Jij hebt mij het levenslicht gegeven.
Je was de belangrijkste vrouw
in mijn leven.
Zestig jaar heb ik een moeder gehad,
het grootste deel van mijn levenspad.
Ik denk aan alle jaren,
dat wij moeder en dochter waren.
In mijn puberteit,
kon ik mijn verhaal aan jou niet kwijt.
Je was te druk met jouw gezin
en ik ging daar weleens tegen in.
Je moest zeven monden vullen,
had weinig tijd om met mij te lullen.
Er werd aan jou getrokken van alle
kanten. Iedereen wilde wát van jou.
Je was niet alleen onze moeder,
maar ook mijn vaders vrouw.

Je breide ieder jaar voor ons een trui,
nooit was jij eens even lui. ’s Morgens
vroeg weer uit je bed, koken, wassen,
strijken, poetsen tot en met.
Zélf mocht je niet verder leren,
maar je liet ons alle vijf studeren.
Ook jouw dochters studeerden door,
want daar was jij erg vóór.
Je had graag schooljuffrouw willen zijn,
maar jouw vader vond dat niet zo ﬁjn.
Hij plaatste jou in de sigarenfabriek,
na zes jaar werd je daarvan ziek.
Vaak heb ik jouw verhaal gehoord
over jouw passie en jouw wensen.
Ik heb me er weleens aan gestoord,
kan dromen ieder woord.
Je spaarde voor de arme landen,
sprak vaak over de hongersnood.
Kwam aan de deur een collectant,
dan gaf jij met gulle hand.
Kwam er onverwachts bezoek,
dan was er altijd koffie met een koek.
Voor iedereen was jij gastvrij

en dat maakte me erg blij.
Jij nam voor iedereen de tijd,
sprak over ditjes, over datjes.
Zo kon jij je eitje óók eens kwijt.
Ja, zó was Mieke Latjes.
Je hield van huis en tuin,
kookte hachee van de ajuin.
Je hield van breien en borduren,
zat soms in de verte weg te turen.
Waar gingen jouw gedachten heen?
Niemand die het weet.
Je was ook heel graag alleen,
borduurde aan een tafelkleed.
Je hield ook van de natuur,
keek op de klok wel ieder uur.
Je kweekte vogels in een hok,
verstelde iedere kapotte sok.
Je was de dochter van een boerin,
je was de spil van ons gezin.
Je was jouw kroost zeer trouw,
je was een échte moeder, de vrouw.
José Latjes, Mierlo, 14-02-2019.
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HELMONDloopjes
EVENEMENTEN

DIVERSEN

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

Sporthal

te koop
Genderbeemd
te koop
gevraagd
diversen
Sterkenburg
616
evenementen

Eindhoven
Entree 2 euro
9-16 uur
info 06-20299824

Houten vloer
nodig?

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

Beekerheide 28
Beek en Donk

e

TE KOOP GEVRAAGD
Uw sloopauto levert geld op!
Wij bieden v.a. 75,- euro
voor sloopauto’s.
Voor rijdende auto’s
v.a. 150,- euro geboden.
ODUS AUTO’S BV,
Achterdijk 6, Helmond
06-52642652

Gezocht marktspullen, zolder
opr., antiek, klokken,
schilderijen, beelden, enz.
6,50
06-13208306

www.vloerenland.come 6,50

e 6,50
e 8,00
e 9,50

Rolluiken, luifels,
vloerbedekking, lamellen,
e 11,00
www.dedakdekker.com
(rol)gordijnen, jalouziën, etc.
e 12,50
Ook voor particulieren
Zeer concurrerende prijzen.
e 14,00
T: 0492 - 546007
Gratis meten en prijsopgaaf.
e 15,50
Willie’s
stoffering,
Inleveradres:
Braaksestraat 10, Helmond,
Weekkrant
De Loop HELMOND
TE
HUUR
T: (0492) 535901
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
Helmond Overhorst te
huur: Gestoffeerde semibungalow met dubbele
garage, Aanvaarding direct.
In hogere prijsklasse
tel.: 0492 525451

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

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

OWNER

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

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

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

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

Lenie Klaasen 06-52716622

www.helmondnu.nl

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

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

De specialist voor uw prothese

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr

Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70

do

Rijpelberg: Twijnsterhof 161

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

vr

Stiphout: Dorpsstraat 51

ma

Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1

ma

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

NU OOK
AVONDSPREEKUUR

Voor al uw rolluik reperaties!

Tevens uw adres
voor horren & hordeuren.
Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg
Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 |
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark) |
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk,
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 |
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout
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IEDERE DAG TESTDAG
Afspraak maken niet nodig!

PRIJS

DOORBRAAK!

KATARGA C7

MET LAGE INSTAP
Bosch Active motor
400wh accu Bosch
Magura remmen
op oliedruk
Verende voorvork
7 versnellingen
Shimano
van € 2299.00
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Onze voordelen
NU MET BON
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snelservice bij
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overtuigd?
www.henkvanrooijfietsen.nl

25% KORTING
op een fietshelm naar keuze
(geldig tm 6 april 2019)

25% KORTING

op een krat of mand naar keuze
(geldig tm 6 april 2019)

✃

NU MET BON

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
OFF IC IËLE
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