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

AIRCO 
SERVICE
BIJVULLENONDERHOUDREPARATIE 
van airco installaties van personenauto’s

JOSVERSCHURENSHOP.NL

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

✁ AVENGERS 
ENDGAME NIGHT

DINSDAG 23 APRIL
KOM AVENGERS: INFINITY WAR 

EN AVENGERS: ENDGAME 
NA ELKAAR KIJKEN

€ 399,=

vd wiel  Tuinmachines         Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

t.w.v.

+AUTOMOWER

Bij aankoop van een

115Li Trimmer
incl Accu+Lader 

GRATIS*

*vanaf model 315

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

De Helmondse Lichtjes Parade 
trekt weer door het centrum 
van de Helmondse wijk Mierlo-
Hout, op zaterdagavond 6 april 
om 20.30 uur. Met dit jaar vele 
grote verlichte praalwagens 
(meer dan  25 groepen/deelne-
mers). Vooraf een schitterende 
vuurwerkshow in het centrum, 
georganiseerd door de Houtse 
Bazaar. Na afl oop de prijsuit-
reiking in de tent met muziek 
van orkest Just Fun. De entree 
bedraagt € 2,50 per persoon en 
kinderen tot 4 jaar hebben gra-
tis toegang.

10 Jaar geleden besloten enkele 
leden (Toine Manders, Han van 
den Reek en Theo Kanters) van 

CV de Kluppels een commissie 
te vormen en te beginnen met 
de organisatie van een verlichte 
optocht door de Mierlo-Houtse 
straten op zondag met carnaval. 
Immers vele creaties die overdag 
te zien waren in de carnavalsop-
tochten, waren ’s avonds volop 
verlicht, ook heel mooi. Ook 
werden er in die tijd al enkele 
optochten in de regio georgani-
seerd, denk aan Berghem, Bla-
del, Deurne en Standaardbuiten 
(bij Breda). Het was koud die 
eerste keer, burgemeester Fons 
Jacobs presenteerde de optocht 
op Omroep Helmond. Het be-
gin was gemaakt. In verband 
met de risico’s vormde de Klup-
pels daarna een Stichting Bui-
tengebeuren (onder leiding van 
voorzitters Berry v.d. Westerlo, 
daarna Anton van Lieshout) en 

was een stuk toekomst gewaar-
borgd. De naam was toen nog 
Wooden Light Parade, maar in 
verband met de uitstraling voor 
een puur Helmonds evenement 
is de naam vorig jaar gewijzigd in 
Helmondse Lichtjesparade. Ook 
waren de Kluppels blij met een 
toekenning door de jaren heen 
van 2x een subsidie van 5000 eu-
ro van de Gemeente Helmond en 
in het verleden van 1x 5000 euro 
van Wijkmanagement Helmond. 
Met dit geld kon de optocht 
kwalitatief worden uitgebouwd. 
Vele groepen zijn in die jaren 
blijven deelnemen en daar is een 
relatie mee opgebouwd, naast 
groepen uit Helmond-Regio 
was er zelfs een groep uit Heino 
(Zwolle). Daarnaast natuurlijk 
de Kweekers uit Berghem en De 
Gangmakers uit Gemert en nog 

velen meer. In het begin bleven 
deze groepen overnachten in de 
Kluppelhal en hadden zo een 
supergezellig weekend. 1 Groep 
(Kweekers Berghem) overnacht 
nog steeds bij Ere-Kluppel Leo 
van de Laar.

Er wordt deelgenomen onder 
een streng reglement, in het be-
gin reden er nog Prinsen praal-
wagens mee, maar men wil 
meer toe naar een kwalitatieve 
optocht, waarmee de relatie 
met carnaval gedeeltelijk wordt 
losgelaten, in de richting van de 
Disney Land sfeer.
Met meer dan 150 leden/vrijwilli-
gers (bemanning kassa’s, beveili-
ging e.d.) wordt deze klus elk jaar 
geklaard. Ook dit evenement 
wordt gedeeltelijk betaald met 
veel zelfwerkzaamheid van de le-

De Helmondse Lichtjes Parade zorgt al 10 jaar voor vele sfeerrijke momenten voor het hele gezin in Helmond/Mierlo-Hout. 
Iedereen is van harte welkom a.s. zaterdag avond. (Foto: Tom Pennings/ Cor van der Vliet, Hoff otograaf CV de Kluppels).

den en uit de papier en kleding-
inzameling door het jaar heen. 
De opgehaalde entree komt ge-
heel ten goede aan de organisa-
tiekosten van de optocht.
Dus: Van harte welkom a.s. za-
terdagavond, centrum Mierlo-
Hout, kassa’s open (2,50 euro 
p.p.) vanaf 20.00 uur, begin op-
tocht 20.30 uur. s

Mierlo-Hout

Sfeerrijke parade trekt door Mierlo-HoutSfeerrijke parade trekt door Mierlo-Hout
10 jaar Helmondse Lichtjes Parade

BEZORGERS 
GEVRAAGD
Rijpelberg en 
Brouwhuis
Rijpelberg en Rijpelberg en 

0618938912
€50,00 EXTRA BONUS!
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FEESTELIJKE OPENING FEESTELIJKE OPENING FEESTELIJKE OPENING FEESTELIJKE OPENING 

WOENSDAG 
10 APRIL

OM 9.00 UUR
FEESTELIJKE OPENING 

Gratis 
appeltaartje!*appeltaartje!

Jumbo, Helmond, 2e Haagstraat 42
*Bij besteding vanaf €25,- aan boodschappen. 
Geldig van woensdag 10 t/m zondag 14 april 2019.
Kijk voor de spelregels op Jumbo.com/spelregels.
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verschijnt iedere week in een 
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Ook op internet: www.helmondnu.nl

UITGEVER
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tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond
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E-mail advertentie@deloop.eu
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Omdat iedereen anders is...

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

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

Door: Trudy Veenhuys

Iedereen vindt er iets van: Hon-
denoverlast. Een actueel onder-
werp welke we hebben voorge-
legd aan ons burgerpanel. Eind 
maart 2019 vroegen we ons 
burgerpanel zich uit te spreken 
over twee onderwerpen: ‘Hon-
denpoep en hondenbelasting’. 
Deze week al kunnen we u de 
resultaten laten zien over het 
eerste onderwerp. Deze perso-
nen vormen in de rest van dit 
artikel ‘deelnemers’.

De eerste vraag was: “Heeft u 
een hond?”. Slechts 29% van de 
deelnemers heeft een of meer 
honden.

Opruimen hondenpoep 
Met de stelling “Ik ruim de poep 
van mijn hond(en) altijd op” is 
68% het (zeer) eens, 11% is neu-
traal en 20% is het er (zeer) mee 
oneens of heeft geen mening. 
Op het eerste gezicht lijkt het, 
dat veel hondenbezitters de poep 
van hun hond(en) niet opruimen, 
maar dat geeft een vertekend 
beeld. Op de vraag “Waarom 
niet?” geeft 90% van de deelne-
mers aan dat ze hun hond laten 
poepen op plekken waar je dit 
niet hoeft op te ruimen. Uit de 
gegeven toelichtingen blijkt, dat 
hondenbezitters de poep alleen 
opruimen als er op plaatsen is 
gepoept waar dat niet mag. Op 
de uitlaatstroken, de aparte om-
heinde veldjes of in bossen en 
weilanden hoeft men de poep 
niet op te ruimen.

Voorzieningen om honden 
uit te laten 
We vroegen of men voorzie-
ningen mist om honden uit te 
kunnen laten. Voor 59% van de 
deelnemers is het zo prima ge-
regeld, 10% weet het niet, maar 
voor 31% zijn er nog wel wat 
wensen. Voor enkele deelnemers 

mogen er meer uitlaatstroken en 
omheinde veldjes komen. Som-
migen vinden dat de poepzuiger 
vaker moet worden ingezet; op 
één plek heeft men die namelijk 
al maanden niet gezien. Weer an-
deren zouden het fijn vinden als 
de uitlaatplekken en omheinde 
veldjes verlichting krijgen, want 
nu worden die mogelijkheden 
gemeden als het donker is en dat 
geeft soms overlast op plekken 
op de openbare weg en bij wo-
ningen waar wel licht is. 

Hoe hondenbezitter te motive-
ren hondenpoep op te ruimen 
Op deze vraag mochten de deel-
nemers meer antwoorden aan-
kruisen. Van de deelnemers vindt 
64% dat strenger handhaven 
goed motiveert, 2% weet het niet, 
9% denkt dat dit onmogelijk is en 
25% kiest voor het belonen van 
goed gedrag. Voor 3% is er hele-
maal geen overlast van honden-
poep en 15% vindt iets anders, 
namelijk: betere voorlichting 
(ook al bij de aanschaf) en soci-
ale controle (mensen aanspre-
ken), betere voeding (vers vlees 
geeft minder poep), meer uit-
laatstroken en veldjes (maar niet 
bij kinderspeelplaatsen zoals in 
Dierdonk), meer afvalbakken en 
zakjes aanbieden en de stroken 
en veldjes vaker schoonmaken. 

Hondenbelasting 
In de gemeente Helmond beta-
len hondeneigenaren honden-
belasting. Voor één hond is dat 
per jaar € 61,08 en voor elke vol-
gende hond komt daar € 122,16 
per hond bij. We vroegen ons 
burgerpanel in hoeverre ze het 
eens zijn met de stelling “Het is 
goed dat de gemeente Helmond 
hondenbelasting heft”. Hiermee 
is 64% het (zeer) eens, 17% staat 
hier neutraal tegenover en 19% is 
het hier (zeer) mee oneens. Van 
degenen die het met de stelling 
(zeer) eens zijn, geeft een aantal 
een nadere toelichting. Waar de 
één vindt, dat deze belasting te-
recht is en nog wel hoger mag 

om de voorzieningen te betalen, 
vindt de ander de belasting wel 
terecht als daarvoor ook zakjes 
beschikbaar worden gesteld of 
dat met dat geld de overlast voor 
mensen zonder hond wordt weg-
genomen. Sommigen vinden het 
niet nodig om voor meer hon-
den extra belasting op te leggen 
en anderen vinden de belasting 
prima als dat geld dan ook echt 
alleen wordt gebruikt voor aan-
leg en onderhoud van de uitlaat-
voorzieningen. 

Enkele deelnemers die een neu-
traal standpunt innemen, geven 
als toelichting: als honden geen 
overlast geven en de eigenaar 
ruimt de poep op is er geen 
noodzaak voor hondenbelasting, 
en, als er voor het ene huisdier 
(hond) belasting moet worden 
betaald, waarom dan niet ook 
voor het andere huisdier (kat). 
Katten geven meer overlast in de 
tuinen van de buren.
Ook een aantal van degenen dat 
het (zeer) oneens is met de stel-
ling, geeft een toelichting. Voor 
de een is het onduidelijk wat 
er met dit belastinggeld wordt 
gedaan en voor de ander is de 
hondenbelasting een melkkoe. 
Waarom is er verschil tussen 
honden en katten?, zo vragen 
enkele deelnemers zich af. Eige-
naren van katten worden niet 
door de gemeente aangesproken 
en die katten lopen dag en nacht 
vrij rond en doen overal hun be-
hoefte. 

Conclusies
Deze enquête is ingevuld door 
zowel hondenbezitters als niet-
hondenbezitters en, misschien 
anders dan verwacht, maakt dit 
nauwelijks uit bij de beantwoor-
ding van de vragen. Vooral bij de 
vraag over de hondenbelasting 
blijken (afgaand op het totaal 
aantal deelnemers) bezitters en 
niet bezitters van honden) gelijk-
luidende opvattingen te bestaan. 
Voor onze politici vormt het re-
sultaat van deze vragenronde 

stof tot nadenken over aanleg en 
onderhoud van hondenuitlaat-
stroken en omheinde veldjes en 
over nut en noodzaak van een 
hondenbelasting.

U kunt zich ook aanmelden
voor het burgerpanel! 
Zes tot tien keer per jaar stellen we 
aan ons Burgerpanel TipDeLoop 
via e-mail enkele vragen over Hel-
mond. Weekkrant De Loop Hel-
mond wil, in samenwerking met 
onderzoeksbureau Toponderzoek, 
er op deze manier aan bijdragen 
dat inwoners van Helmond hun 
betrokkenheid bij onze stad ken-
baar kunnen maken. 

De resultaten van deze raadple-
gingen leest u doorgaans heel 
snel, vaak nog in dezelfde maand, 
in ons Weekblad De Loop en op 
onze website. Deelname is gratis, 
kost weinig tijd en is volledig ano-
niem. Het invullen van een enquê-
te duurt slechts enkele minuten en 
de onderwerpen zijn sterk afhan-
kelijk van de actualiteit. U bent en 
blijft anoniem en kunt per raad-
pleging zelf beslissen of u mee-
doet. U kunt ook zelf onderwerpen 
voorstellen voor de raadplegingen. 
Aanmelding is mogelijk via onze 
website of rechtstreeks via www.
tipdeloophelmond.nl Wij nodi-
gen vooral ook jongeren uit om 
deel te nemen. s

Helmond

TIP 
DE LOOP 

HELMOND
.NL

UW MENING TELT! 

TIP 
DE LOOP 

HELMOND
.NL

UW MENING TELT! 

Ons burgerpanel over: 
Hondenoverlast

(Bron foto; Shutterstock).
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Regel zelf uw busreis met Bravoflex 

Bravoflex is een flexibele vervoerservice op afroep die zonder vaste route van 
halte naar halte rijdt in Helmond. Welke haltes? Dat bepaalt u. Er is dus géén 
dienstregeling. U bestelt Bravoflex gemakkelijk via de OV flex app of door te 
bellen naar 088 – 600 09 69. U reserveert een zitplaats in een voertuig en bepaalt 
zelf wanneer u bij welke halte wordt opgehaald en naar welke halte u reist. De 
maximale wachttijd is 15 minuten.

Wilt u weten hoe het werkt? Bekijk dan de website: www.bravo.info/bravoflex

Deel uw verhaal met de wethouder 

Heeft u een vraag, initiatief of idee voor uw wijk? Kom dan naar het 
wijkspreekuur. Onder het genot van een kop koffie of thee luistert de 
wijkwethouder graag naar uw verhaal. Neemt u gerust een familielid, vriend of 
vriendin mee. 

Overzicht wijkspreekuren
In april staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• In Brouwhuis met wethouder Maas op donderdag 4 april van 19.30 tot 
 20.30 uur in De Zonnesteen (Rijnlaan 91)
• In Dierdonk met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 10 april van 
 19.30 tot 20.30 in Parkzicht (Dierdonkpark 6)
• In Mierlo-Hout met wethouder Dortmans op woensdag 10 april van 19.30 tot
 20.30 uur in De Geseldonk (Cederhoutstraat 44)
• In Helmond-Oost met wethouder De Vries op maandag 15 april van 19.30 tot 
 20.30 uur in De Lier (Van Kinsbergenstraat 1)
• In Brandevoort met wethouder Van Dijk op donderdag 18 april van 19.30 tot 
 20.30 uur in ’t Brandpunt (Biezenlaan 29)
• In het Centrum met wethouder Van Bree op donderdag 18 april van 19.30 tot 
 20.30 uur op Het Stadskantoor (Weg op den Heuvel 35)

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. Woont u in 
een andere wijk? Ga dan naar www.helmond.nl/wijkspreekuren voor de geplande 
wijkspreekuren in mei. 

Raadsvergadering
12 maart 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 9 april  aanstaande in de raadzaal in 
Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur. 

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. 
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek 
portaal kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar ook een overzicht 
van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast kunt u de 
vergadering ook op een later moment terugkijken

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Visie Duurzaam Ondernemen
• Voortzetting camperlocatie parkeerterrein Beatrixlaan Helmond
• Gewijzigde vaststelling Chw bestemmingsplan en Exploitatieplan Automotive
 Campus

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

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

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

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

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

Enquête voorjaarskermis 

Heeft u de voorjaarskermis bezocht? De gemeente 
hoort graag wat u van dit evenement vindt. 
Vul de enquête in op www.helmond.nl/vragenlijst 
en maak kans op een cadeaubon van € 25,-.

Bekendmakingen

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

Meeuwstraat 27 22-03-2019 vergroten woning met erker OLO 4272149

Herselsestraat 3-5-7-9-11, 22-03-2019 vestigen fitnessbedrijf OLO 4131203

Herselsestraat 9 

2e Haagstraat 42 26-03-2019 plaatsen gevelreclame OLO 4205521

Theater sectie G 3688 26-03-2019 plaatsen luchtwarmtepomp OLO 4241469

Dijksestraat 131 26-03-2019 vervangen reclame OLO 4262930

Geysendorfferstraat 1A 26-03-2019 vervangen reclame OLO 4262946

Nieuwveld 7 26-03-2019 vervangen handelsreclame OLO 4287681

Markt 58 28-03-2019 doorbreken van muren OLO 4191869

Zijdevlinder 9 27-03-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4015583

Bachlaan 42 27-03-2019 verbouwen en vergroten woning OLO 3931463

Vuurvlinder 15 27-03-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 3898297

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

Ameidewal 3B-3 /  21-03-2019 wijzigen gevel OLO 4295091

Markt 56-58-60 - Ameidewal 3A 

Kerkstraat 37 22-03-2019 wijziging kantoor in OLO 4005791

  2 appartementen

Kloosterstraat 29 25-03-2019 uitbreiding woonhuis OLO 4300215

ter hoogte van plas  26-03-2019 Aanleg vispassages oude aa OLO 4303487

Berkendonk, kadastraal N  3209,3269 en 2639 

Brandevoort 20 26-03-2019 plaatsen poort OLO 4304385

Kasteel-Traverse 90 26-03-2019 wijzigen kantoor naar 60 woningen OLO 4300541

Clemensstraat 1 26-03-2019 plaatsen dakkapel OLO 4305463

De Plaetse 98 26-03-2019 wijzigen entreepui OLO 4305961

Vossenbeemd 112 27-03-2019 gevelrenovatie OLO 4308001

Kromme Steenweg 7 27-03-2019 vergroten woning OLO 4304349

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

Mierloseweg 128 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 4255757

 ivm kinderopvang aan huis

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

Kloosterstraat 29 26-03-2019  uitbreiding woonhuis OLO 4300215

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

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Markt 18 - Markt 21-03-2019  Nationaal Straatvoetbaltoernooi 2019-00443

  (3 mei 2019)

Markt, Ameideplein,  22-03-2019  Voorjaarskermis 2019  2018-04908

Watermolenwal  (29 maart t/m 7 april 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.
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 3 april 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.

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Caratpaviljoen, Warandepark 19-03-2019     Carat-concerten 2019 2019-01085

  (5 mei t/m 29 september, zondagen)

Speelhuisplein 2 20-03-2019     125-jarig jubileum Nedschroef B.V.  2019-01103

  (28 en 29 juni 2019)

Kasteeltuin 21-03-2019     Kasteeltuinconcerten 2019 2019-01139

  (7 vrijdagavonden: 5 juli t/m 16 augustus 2019)

Markt 25-03-2019     Custom Car Meeting 2019-01170

  (18 augustus 2019)

de Kromme Geer 13 -  23-03-2019     Dierdonkdagen 2019 2019-01175 

grasveld Kromme Geer   (6 t/m 8 september 2019)

Hoofdstraat 180 -  11-03-2019     75-jarige Bevrijdingsherdenking 2019-01197

Hoofdstraat/monument Mierlo-Hout/  (17 & 21 & 22 september 2019)

Geseldonk

Hoofdstraat 139 -  25-03-2019     Muziekfestijn op het plein 2019-01202

parkeerterrein Hoofdstraat  (7 juli 2019)

(thv Jumbo Supermarkt)

Havenweg 4 - Centrum 05-03-2019     Helmond Live 2019-01203

  (4, 11, 18, 25 en 30 mei 2019)

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb

Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij 

een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie:  Kerkstraat 41 (locatiecode AA079408348)

Melder: BK Bodem

Datum ontvangst: 19 maart 2019

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

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan 

Stiphout – Hoek Ruwe Putten-Stiphoutse Dreef. 

Het betreft de realisatie van drie ruimten voor kavels waarop drie vrijstaande woningen 

gebouwd kunnen worden.

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.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Diverse parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straten:

- Broederwal (VKB 1902); -  Weg op den Heuvel (VKB 1904);

- Amer (VKB 1903);  -  Cacaokade (VKB 1905).

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u bezwaar heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een 

gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische 

Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ  Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het 

bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de 

dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden 

van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar digitaal worden ingediend via 

www.helmond.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar:

De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Nadere informatie

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

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

met Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492-587605.

Ontwerpbestemmingsplan Stiphout – Hoek Ruwe Putten-Stiphoutse Dreef
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

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

ontwerpbestemmingsplan Stiphout – Hoek Ruwe Putten-Stiphoutse Dreef met ingang van 

4 april 2019 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. Het betreft de realisatie 

van drie ruimte voor kavels waarop drie vrijstaande woningen gebouwd kunnen worden. Een 

kavel krijgt een directe bouwtitel, de andere twee worden middels een wijzigingsbevoegdheid 

mogelijk gemaakt. 

Inzage 

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

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

is NL.IMRO.0794.1700BP180137-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

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

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

juridisch bindend.

Zienswijzen

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

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

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Stiphout – Hoek Ruwe Putten-Stiphoutse Dreef. 

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

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

(0492) 702602.

Gewijzigd vastgesteld paraplubestemmingsplan zorgvuldige veehouderij 
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 paraplubestemmingsplan 

zorgvuldige veehouderij gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. 

Het paraplubestemmingsplan bevat regels voor veehouderijen om te kunnen voldoen aan de 

regels van ‘zorgvuldige veehouderij’ uit de provinciale verordening en is alleen van toepassing 

op  bestemmingsplannen waarin veehouderijen voorkomen. De bestemmingsplannen waarop 

dit paraplubestemmingsplan van toepassing is zijn opgenomen op de verbeelding en in artikel 

1.1. van de regels van het paraplubestemmingsplan. 

Inzage 

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 4 april 2019 gedurende zes weken ter inzage. U 

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

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

NL.IMRO.0794.0000BP170159-2000. 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.  

Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen naar 

het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan dat ter 

inzage ligt.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 5 april 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;

• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn 

 aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

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. 

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.
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www.winkelcentrumbrandevoort.nl

maak kansop cadeau-bonnen!

Hoofdprijs: 1  cadeaubon t.w.v. € 500,00
2e prijs:  1  cadeaubon t.w.v. € 250,00
3e prijs:  1  cadeaubon t.w.v. € 100,00
4e prijs:  3  cadeaubonnen t.w.v. € 50,00
5e prijs: 10 cadeaubonnen t.w.v. € 20,00

500,-

10-5-2019

Spaar van 8 april t/m 5 mei kassabonnen bij Winkelcentrum Brandevoort 
voor een bedrag van minimaal € 150,- , doe deze in de beschikbare envelop 
en deponeer deze in de daarvoor beschikbare bussen. Daarmee maakt u kans 
op een fantastische cadeaubon, te besteden bij alle winkels in Brandevoort!

Win voor Moederdag

Albert Heijn
Bakkerij ‘t Bakkertje 
Boutique 4MORE 
Cafetaria Brandevoort
Cappadocia
Domino’s 
Freestyle kappers 
Hema
Hip & Co

Jumbo
Kruidvat
Primera
Seringe
Shu Shu
Slagerij Vogels
TRIA Fietsen
Villa Vesper
Zus

Deelnemende winkeliers: 

Woensdagavond 21 aug. t/m 28 maart
Locatie: Rembrandt zaal Hotel Lambert Markt 2, Helmond

Aanmelden kan tot 13 mei

HELMONDS 
SLAVISCH KOOR 

ON WORLD 
TOUR

PROJECT 2.20
JIJ DOET TOCH OOK MEE?

Meer info: www.helmondsslavischkoor.com
Aanmelden: info@helmondsslavischkoor.com

Smits + Prick Accountants | Belastingad-
viseurs uit Helmond neemt per 1 mei 2019, 
Puts Accountants uit Helmond over. 

Mede-eigenaar Koen Smits AA: “Hierdoor 
ontstaat een solide team met 12 collega’s. 

Op deze manier kunnen we de continuïteit 
van de dienstverlening nog beter waarbor-
gen. Het is voor ons een logische keuze, 
qua omvang van het kantoor in combi-
natie met de klantenportefeuille. De klan-
ten van Henk Puts zijn een professioneel 
kantoor in een informele omgeving ge-
wend. Iets wat zeker niet zal veranderen”. 

Drs. Ellen Prick RB vult aan: “Toen we 6 
jaar geleden met S+P begonnen, hebben 
we ons als doel gesteld om een relevante 
speler voor het Helmondse MKB te wor-
den. Dat is met deze overname een stuk 
dichterbij gekomen.” 

Goede overgang 
Henk Puts RA draagt na 30 jaar zijn prak-
tijk over, maar zal de komende tijd nog 
zorgdragen voor een goede overgang 
voordat hij van zijn pensioen gaan genie-
ten. 

Ook voor Henk Puts is Smits + Prick een 
logische partij: ”We kennen elkaar al uit 
de markt en de gesprekken verliepen in 
goede harmonie. Ik had direct het gevoel 
dat mijn huidige klanten en personeel zich 
bij dit kantoor thuis zullen voelen.” 

De activiteiten zullen op 1 mei wor-
den samengevoegd op de locatie van 
Smits + Prick Accountants | Belasting-
adviseurs aan de Schootense Dreef 9b 
te Helmond. s

Een feestelijk moment voor 
Smits + Prick  Accountants | 

Belastingadviseurs (Bron foto; Ellen Prick).

Helmond

Smits + Prick versterkt zijn positie 
in het Helmondse MKB-segment

www.grootpeelland.nl

Het Carolus Borromeus College (bron foto; Perry Vermeulen).

Het Carolus Borromeus College bestaat 
honderd jaar. Het is inmiddels een tra-
ditie geworden om tijdens elk lustrum-
feest een reünie te organiseren voor alle 
oud-leerlingen en oud-collega's van het 
Carolus. Bij het 100-jarig bestaan van de 
school mag dat natuurlijk zeker niet ont-
breken.

Al het hele schooljaar zijn er feestelijke 
activiteiten voor de leerlingen. De reünie 
is dé afsluiter van het honderdste school-
jaar. Interim-directeur Ruud van de Wes-
terlo: “Die avond ontmoet je jaargenoten 
en docenten die je al even niet meer hebt 
gezien en klets je bij over alle streken die 
je hebt uitgevreten tijdens je middelbare 
schooltijd. De reünie is door de jaren heen 
echt bij het Carolus gaan horen, de avond 
is iedere keer een succes. We zitten nu al 
boven de 1000 aanmeldingen!”

Zaterdagavond 11 mei
De avond is op zaterdag 11 mei 2019 van 
19:00 tot 01:00 uur in het atrium van de 

school, op 100 meter van treinstation 
Helmond-Brandevoort. Net als voorgaan-
de keren zal een aantal (oud-) docenten 
lessen verzorgen: een stuk nostalgie om 
daar nog eens bij in de schoolbanken te 
kruipen. Docent Hans van Vugt zit in de 
organisatie. “Veel oud-leerlingen zullen 
de nieuwe school alleen nog maar van de 
buitenkant hebben gezien, dus geven we 
iedereen ook de mogelijkheid om eens 
rond te lopen door het nieuwe gebouw. 

Er zullen fotografen rondlopen en naast 
sfeerfoto’s zijn er ook oproepen om foto's 
te maken met de jaargroepen. Allround 
partyband Anderkovver staat garant voor 
een spetterende muzikale omlijsting in 
het atrium van de school. 

Op het schoolplein zullen we ten slotte 
een grote tent plaatsen, waar straks ook 
diverse foodtrucks staan.”

Aanmelden
Aanmelden is noodzakelijk. Je kunt dit 
doen op carolus.nl, waar je ook meer in-
formatie kunt vinden over deze mooie 
avond. Wees welkom! s

Helmond

Reünie 100 jaar 
Carolus Borromeus College
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Plameco Vakbedrijf Van Osch 
Spoorweide 1, Riel   T 013-7200977

www.vakbedrijfvanosch.nl

Plameco Vakbedrijf Van Osch 
Kruiseind 16c, Gemert   T 0492-368100
www.vakbedrijfvanosch.nl

OPEN
DAGEN

DO. 4 T/M  ZO. 7 APRIL
10.00 - 16.00 UUR

Haal het voorjaar in huis
Nieuw plafond in één dag

Uw plafond past niet meer bij het interieur of is lelijk geworden door 
vochtplekken of scheuren? Plameco biedt hiervoor een ideale en duurzame 
oplossing: flexibele plafonds. 

Met een installatie binnen één dag, 
zonder rommel of overlast.
Groot voordeel van de werkwijze van 
Plameco: het meubilair kan bij montage 
van het nieuwe plafond gewoon blijven 
staan. Het onderhoudsvriendelijke 
Plameco-plafond bestaat uit 
hoogwaardig materiaal, dat ongevoelig 
is voor temperatuurverschillen 
en bovendien bacteriewerend en 
vochtbestendig is. Dit maakt een 
Plameco-plafond dus ook geschikt 
voor bijvoorbeeld badkamers of 
keukens. Daarnaast zijn er allerlei opties 
qua verlichting, het is zelfs mogelijk 
om de bestaande lampen te laten 
hangen. Maar ook het aanbrengen van 
op afstand bestuurbare verlichting is 
kinderspel voor Plameco. Qua plafonds 

zijn zowel klassieke als moderne 
uitvoeringen mogelijk in wel honderd 
varianten, voor elke inrichting en stijl is 
er iets passends te vinden. U kunt het zo 
gek maken als u zelf wilt. Een bloem op 
het plafond? Of liever slapen onder een 
sterrenhemel? Zelfs een ovaal of andere 
vorm op het plafond aanbrengen is 
geen probleem. Het is allemaal mogelijk 
bij Plameco. Bijna alles kan. Overtuig 
uzelf en bezoek de showroom. De ko�  e 
staat klaar. Tijdens onze open dagen 
van donderdag t/m zondag kunt u zich 
uitvoering laten voorlichten. 

Uw planfondspecialist 
Mark van Osch.

en haal je af bij De Vijfhoeck!
Kamstraat 26, Helmond, 0492 834544

De beste pizza eet je bij 
Kerkstraat 41, Helmond, 0492-835255

De beste pizza eet je bij 

Vice wereldkampioenVice wereldkampioen

Martino Cusumano

In het kader van nationale pannenkoeken-
dag zijn Mandy, van de redactie, en ik pan-
nenkoeken wezen bakken op De Keyserin-
nedael. Een groep van 20 bewoners kwamen 
er eten bij ons. We werden welkom geheten 
door locatiecoördinator Kim Bombeeck, 
waar Mandy dit mee heeft geregeld. Ze 
vroeg of we iets weten van deze woonvorm. 
Nee, nog niet en ze steekt van wal. Er wonen 
in het woonzorgcentrum 80 dementerende 
ouderen, de meeste in de leeftijd van 80 tot 
90, maar ook een paar zestigers. Ze vertelt 
alles honderd uit met veel passie. Al gauw 
heb ik in de gaten dat ik een powervrouwke 
voor me heb zitten. 

Met heel veel sponsoring die ze zelf binnen 
haalt, worden leuke projecten gerealiseerd, 
de tuinen zijn prachtig, er is zelfs een bios-
coop. Op marktplaats tikt ze de mooiste 
items op de kop. Ze  gaan nog veel meer 
realiseren en er is zelfs een mooi marktplein-
tje wat ze nog meer aan willen kleden. Het 
mooie is dat ondanks het ‘gesloten’ afde-
lingen zijn, mag iedereen hier overal lopen 
omdat alle bewoners hetzelfde hebben. Bij 
de deuren moeten codes ingegeven worden 
en mocht er toch iemand doorglippen dan 
hebben de bewoners een chip in hun schoen 
die bij de deur naar buiten een alarm af laat  
gaan en de deur gesloten houd.  Ik zit met 

open mond te luisteren hoe mooi het hier is, 
e bewoners kunnen ook de afgesloten tuinen 
in lopen en zitten dus niet in een beperkte 
ruimte. Er komen terwijl we zitten te praten 
vrijwilligers binnen die hun werk gaan doen 
die allemaal begroet worden. Zo ook Peter 
vd Rijt, 76 jaar oud/jong, die komt elke week 
1 keer koken voor een groep, hoe geweldig is 
dat.  Hij leest ook mijn column vertelt hij en 
vind het erg leuk. Dus Peter als gij dit leest: 
Ik vind jou een topper dat jij dit doet. Dan 
beginnen we met pannenkoeken bakken en 
wat wordt er gesmuld. 

Dankzij een aantal sponsors, die ik op mijn 
eigen  facebook heb, kunnen we uit pakken 
met mooie tafelkleedjes, servetten, heel veel 
lekkere toppings, vers fruit, lekkere slag-
room en heeeeel veel chocolade eitjes om tot 
de Pasen lekker te smullen. Het was  fijn om 
de mensen zo te zien genieten. Een meneer 
zei, jullie mogen wel vaker hier komen. Het 
was ook heel gezellig en wat een lief perso-
neel hadden we om ons heen. Wat zouden 
we toch zonder al die mensen moeten die in 
de zorg werken en al die lieve vrijwilligers. 
Een vrouwke, dat zit te eten, herkent me en 
zegt dat ik van de krant ben. Ik heb een ge-
sprekje met mevr. van de Reek, 86 jaar, je 
zou het haar niet geven. Ze leest elke week 
de Loop zegt ze en vind het een leuke krant, 
is fan van mijn columns en ik ben vereerd. 

We maken wat leuke filmkes voor op face-
book van Weekkrant de Loop waar geen be-
woners op te zien zijn i.v.m. de privacy. Dan 
is het opruimen geblazen we poetsen alles 
schoon en nemen afscheid van iedereen. Zo-
wel Mandy als ik lopen met een goed gevoel 
naar buiten. Als je eens in de buurt bent, loop 
eens binnen bij dat mooie Keyserinnedael. Je 
bent er echt hartstikke welkom om de sfeer 
te komen proeven, Gasterij het Klaverblad is 
voor iedereen toegankelijk. Er is altijd leven 
in de brouwerij. Ze organiseren leuke evene-
menten zelfs met artiesten. Ze maken plezier 
met bewoners, bezoekers en mensen uit de 
omgeving. Je bent welkom. Voor iedereen 
gaat de deur open. Echt doen. 
Tenslotte wil ik onze sponsors bedanken 
zonder hun was dit niet mogelijk geweest: 
Erik Mol, Caroline Hamersma, Jan Verweij, 
Mieke Hunting ,Lia Faes, Annette Dunweg, 
André van Dinter, Foto Meriam en Carla de 
Wit: Hartstikke bedankt voor jullie bijdrage. 
Er hebben 20 mensen een top middag gehad 
dankzij jullie en wij vonden het ook fantas-
tisch.

Een fijn weekend iedereen 
tot volgende week,

Ons 

vertelt…

Pannenkoeken bakken 
bij woonzorgcentrum 

Zorgboog Keyserinnedael

www.helmondnu.nl

Hair Combi opent webshop

(Bron foto; Hair Combi Helmond).

Hair Combi, gevestigd aan de Mierlose-
weg 19, heeft sinds kort een nieuwe web-
shop. Hoe handig!? 

Gemakkelijk en snel al jouw favoriete 
haar verzorging producten online bestel-
len en laten bezorgen waar jij dat wilt. De 
webshop is 24/7 open! 

Dus mocht je ’s avonds om 22:30 uur je 
haar wassen en oeps.. je producten zijn 
op?! Je shopt ze gelijk op:  
www.haircombi.nl s

Helmond-West
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Expositie
Fotoclub Objectief

Zaterdag 6 April 9:00 tot 17:00
Zondag 7 April 12:00 tot 17:00

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

Haag Beuk
Tray á 6-stuks
Voor 1 meter haag

Van €12,99

Keukenkruiden
Keuze uit meer dan 40 soorten!
15cm hoog in 11 cm pot

€1,99

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 3 t/m 9 April 2019

Tulpen

Photinia
Geschikt als haag 
of solitair
50cm hoog 
in 19cm pot

Van €7,99

Wandhanger

Osteospermum
“Spaanse margiret”

Aardbei
Je eigen groentetuin 
aan de wand!

Van €12,99

Div. Kleuren
20cm hoog 
in 11 cm pot

€1,99

1 + 1 
GRATIS

Bloembollen
Zomerbollen plant ze nu!
Alle maten en soorten

nu
€8,99

nu
€8,99

Violen “Cornuta”
Div. Kleuren
23cm schaal

Van €4,99

Photinia
Geschikt als haag 
of solitair
50cm hoog 
in 19cm pot

Van €7,99

Osteospermum
“Spaanse margiret”
Div. Kleuren
20cm hoog 
in 11 cm pot

€1,99

nu
€2,99

Div. kleurenDiv. kleuren

19cm pot19cm pot

Van €7,99Van €7,99

nu
€4,99

Struikmargriet

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

2 + 1 
GRATIS

nu
€4,99

Haag Beuk

Voor 1 meter haag

KeukenkruidenKeukenkruidenKeukenkruiden
Keuze uit meer dan 40 soorten!
15cm hoog in 11 cm pot

€1,99

Div. kleurenDiv. kleuren
ø40cm
19cm pot

Van €7,99

1 + 1
GRATIS

nu
€4,99

Tulpen
10 stelen per bos

€3,99

Wandhanger
AardbeiAardbei
Je eigen groentetuin Je eigen groentetuin 
aan de wand!aan de wand!

Van €12,99Van €12,99

1 + 1
GRATIS

nu
€8,99

Wandhanger

Osteospermum

Je eigen groentetuin Je eigen groentetuin 

Alle maten en soorten

Osteospermum
“Spaanse margiret”
Osteospermum
“Spaanse margiret”

*goedkoopste gratis*goedkoopste gratis

Tip! Bezoek nu het 
geheel vernieuwde 

Tuincafé

Op vrijdag 22 maart jl. is tijdens 
de jaarlijkse vrijwilligersavond 
de nieuwe naam van voetbal-
vereniging SJO Helmondia-Mu-
lo onthuld: vanaf seizoen 2019-
2020 gaat het samenwerkings-
verband van de voormalige 
jeugdafdelingen van Helmondia 
en Mulo verder onder de naam 
SV De Braak. Ook Voetbal-extra 
(de G-afdeling) gaat deel uitma-
ken van deze vereniging.

In de zomer van 2018 zijn beide 
jeugdafdelingen van de Hel-

mondse voetbalverenigingen 
Helmondia en Mulo samenge-
voegd onder de naam SJO (Sa-
menwerkende Jeugd Organisa-
tie) Helmondia-Mulo. Met het 
veranderen van de naam nu, zet 
de vereniging een volgende stap. 
SV staat voor Sport Vereniging 
en De Braak slaat terug op het 
alom bekende sportpark waar 
beide verenigingen al sinds jaar 
en dag zijn gevestigd.

De naamswijziging komt op het 
moment dat de grootscheepse 
renovatie van het sportpark aan-
staande is. Met onder andere een 
nieuw multifunctioneel stadion 

voor Helmond Sport, de komst 
van het Dr. Knippenberg Col-
lege en de Praktijkschool (beide 
onderdeel van de OMO Scholen-
gemeenschap) en een zwembad 
ontstaat er een hypermoderne 
sport- en beweegcampus op het 
terrein van De Braak.

De seniorenafdelingen van Hel-
mondia en Mulo gaan in seizoen 
2019-2020 nog niet samen. De 
beide besturen hebben wel na-
drukkelijk de wens uitgesproken 
om het daaropvolgende seizoen 
ook samen te smelten, zodat er 
uiteindelijk één grote amateur-
voetbalvereniging voor senioren, 
junioren en G-spelers onder de 
naam SV De Braak op sportcam-
pus De Braak actief zal zijn. 

SV De Braak zal het nieuwe sei-
zoen in augustus 2019 naar ver-
wachting starten met 40 tot 45 
jeugdteams en circa 550 jeugd-
spelers die allen in de nieuwe 
tenues van de club gaan spelen 
(zie foto). De clubkleuren van 
de nieuwe vereniging worden 
blauw en rood refererend aan 
het blauw van Mulo en het Rood 
van Helmondia. Aan een nieuw 
logo wordt nog gewerkt.

Meer informatie is beschikbaar 
via websites van Helmondia en 
Mulo. www.helmondia.nl en 
www.mulo.nl. Op termijn komt 
informatie beschikbaar via de 
website van SV De Braak: www.
svdebraak.nl. s

Nieuwe naam voor SJO Helmondia en Mulo

De nieuwe tenues (bron foto; SJO Helmondia-MULO).

Helmond-Oost

Het is weer zo ver. We zijn 
weer begonnen met de voor-
bereidingen van onze jaarlijk-
se rommelmarkt. De e-mail-
tjes zijn nog maar net de deur 
uit en de eerst inschrijvingen 
voor het huren van een kraam 
zijn al binnen.

Heeft u ook voorjaarskriebels, 
en de grote schoonmaak in uw 
hoofd? Gaat u de kasten uit-
ruimen en de zolder en garage 
leeg maken? Daar staat natuur-
lijk van alles dat u al jaren be-
waard en toch nooit meer iets 
mee doet. Dan is het nu tijd om 
een kraam te huren op onze ge-

zellige rommelmarkt en zo uw 
spulletjes aan de man te bren-
gen. Zondag 14 april van 10.00 
tot 16.00 uur houden we weer 
een grote rommelmarkt op het 
prachtige terrein van de Ge-
mertse Atletiek Club. Ieder jaar 
groeit het aantal deelnemers en 
het aantal bezoekers. Met ruim 
230 kramen en grondplaatsen 
en een bezoekersaantal van 
ruim 3000 is dit een zeer aan-
trekkelijke rommelmarkt voor 
deelnemers en bezoekers. Als 
u een kraam huurt kunt u de 
auto achter de kraam parkeren. 
Het is ook mogelijk om een 
grondplaats te huren.

Voor meer informatie kunt u 
naar: www.gacgemert.nl s

Regio

De jaarlijkse rommelmarkt in Gemert komt er eer aan! (bron foto; GAC Gemert)

Kraamverhuur rommelmarkt 
GAC Gemert
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SHOP OOK ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

CASUALSTYLE TREND 

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTĲ D AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B  MIERLO GRATIS 
PARKEREN

GRATIS 
WIFI

FOLLOW 
US

FOLLOW 
US

VRĲ DAG 5 EN ZATERDAG 6 APRIL

MOS MOSH EVENT
ONTVANG BĲ  AANKOOP VAN EEN ARTIKEL VAN MOS MOSH EEN GOODIEBAG* EN MAAK KANS OP 

EEN MOOIE COMFORTABELE BROEK VAN MOS MOSH T.W.V. �139,95! *ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Kijken hoe je kind groeit en alle 
ontwikkelingen makkelijk en 
leuk bijhouden via een app. 

De drie jeugdgezondheidsorga-
nisaties in de regio (ZuidZorg, 
de Zorgboog en GGD Brabant-
Zuidoost) gaan (aanstaande) 

ouders vanaf nu informeren en 
ondersteunen via de GroeiGids 
app. Dit is een landelijke app die 
ontwikkeld is door Jeugdgezond-
heidszorg 0-18 jaar. Het doel is ou-
ders op een gemakkelijke manier 
te betrekken bij de ontwikkeling 
van hun kind en hen te bereiken 
met betrouwbare en eenduidige 
informatie over gezond en vei-
lig opgroeien en opvoeden. Via 
de gratis GroeiGids app houden 
(aanstaande) ouders de ontwik-
keling en groei van hun kind di-
gitaal bij vanaf de zwangerschap 
tot en met jongvolwassenheid. 

Handig en persoonlijk 
Ouders kunnen allerlei gegevens 
van hun kind, zoals, groei, vac-
cinaties, kindergebit  en kinder-
ziekten op een eenvoudige ma-
nier bijhouden en bewaren in de 
app. Ook gebeurtenissen zoals  
verjaardagen, eerste schooldag 
en uitstapjes kunnen zij opslaan 
en aanvullen met foto’s of een vi-
deo. Zo ontstaat een persoonlijke 
tijdlijn van het kind. 

Hiervan kan dan een groeialbum 
worden gemaakt om te bewaren 
of af te drukken. Na het invoeren 
van een bijzondere gebeurtenis 
in het groeipad, krijgen ouders 
ook meteen meer informatie  
over dit onderwerp. 

De GroeiGids app bevat nog 
meer handige functies. Zo zijn de 
groeitabellen van verschillende 
kinderen te vergelijken en door-
gekomen tandjes makkelijk aan 
te vinken. Ook biedt de app een 
berichtenservice met informatie 
van de website opvoeden.nl over 
gezond opgroeien en opvoeden, 
die aansluit bij de leeftijd van 
het kindje, van zwangerschap 
tot 18 jaar. Ouders kunnen alle 
gegevens ook op een groeikaart 
schrijven, waardoor ook ouders 
zonder smartphone altijd alles 
bij de hand hebben. 

Platform 
In samenwerking met verschil-
lende GGD’en en jeugdgezond-
heidorganisaties in Nederland is 
het GroeiGids platform ontwik-
keld. Dit platform, dat bestaat 
uit groeiboekjes, de GroeiGids 
app en een website met lande-
lijke informatie van de Stich-
ting Opvoeden ondersteunt in 
heel Nederland verloskundigen, 
kraamzorgorganisaties en jeugd-
gezondheidszorg in de voorlich-
ting aan (aanstaande) ouders en 
opvoeders over gezond opgroei-
en en opvoeden. 

De app kun je gratis downloa-
den in zowel de App Store als  
Google Play. s

De nieuwe app. (Bron foto; de 
Zorgboog).

GroeiGids app 
voor (aanstaande) ouders

Helmond

Lambertus Concerten presenteert: 
Concert Talentstroom 

Kunstkwartier én Art4U

Op zondagmiddag 7 april tre-
den de Talentstroom van het 
Kunstkwartier en de talentklas 
van Art4U op in het auditorium 
van het Elkerliek Ziekenhuis, 
Wesselmanlaan 25 te Helmond. 

Zowel de Talentstroom als de 
Talentklas bestaan uit diverse 
bovengemiddeld getalenteerde 
leerlingen die een podium ver-
dienen om hun prestaties op hun 
instrumenten aan het publiek te 
tonen. Aanvang: 15.00u. Gratis 
entree, collecte na afloop.

Omdat podiumpresentatie een 
belangrijk onderdeel van de 

opleiding is, stelt Lambertus 
Concerten enkele keren per jaar 
zijn podium ter beschikking. U 
kunt luisteren naar een verras-
send en gevarieerd programma 
waarbij een keur aan talenten  
voorbij komt. Werken van Clau-
de Debussy tot Aretha Franklin 
en van Maurice Ravel tot John 
Williams, gezongen, maar ook 
gespeeld op veel verschillende 
instrumenten.Op het program-
ma staan klassieke werken, maar 
ook het wat meer moderne en 
populaire repertoire komt uiter-
aard aan bod.

Kortom, er valt veel te beleven en 
te ontdekken bij dit aantrekke-
lijke en aangename programma 
voor jong en oud! s

Warande

Talentstroom. (bron foto; Stichting Lambertus Concerten Helmond).
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 3 april t/m dinsdag 16 april 2019. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Rundvlees, stoofvlees, 
goulash en/of kipsaté

Kroketten
5 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal vanaf 3,19

4,99

2 schalen 
voor

Vietnamese loempia’s 
met kippenvlees
24 stuks - Thanh Long

Normaal 14,79

Dikke of dunne

Frites
1 kilogram - Lutosa

Normaal vanaf 2,49

9,99

Broodje frikandel
8 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 7,49

3

Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

3

Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

1,49

4,99

Ambachtelijke soepen 
diverse soorten

800 ml - Kleer

Normaal vanaf 2,89

Vanille blok of 
3-kleuren blok

14 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 7,79

3,99

2 emmers 
voor

Normaal 7,5,99

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 DVS punten of 
100 piggypunten

Vanille
ijstaart
650ml - IJsco

Normaal 2,09

Op vrijdag 29 maart kreeg Simone Hof-
land de sleutel overgedragen van wat 
eerst stomerij Stipje was. Hans v.d. Kerk-
hof nam, na 50 jaar actief te zijn geweest 
in de ‘stomerij wereld’, afscheid en gaat 
genieten van zijn welverdiende pensioen.

Helemaal nieuw is het ondernemen voor 
Simone Hofland niet. Het is inmiddels 
twee jaar geleden dat de onderneemster 
‘Simone Was & Strijkservice’ in Helmond 
is begonnen. Deze was tot nu toe aan huis 
gevestigd, maar is door de vliegende start 
al snel uit haar jasje is gegroeid. Dit vroeg 
om een nieuwe stap.

Een lekkere frisse wind erdoor
Er gaat dus het een en ander veranderen 
aan de Dorpsstaat in Helmond-Stiphout? 
“Ja, te beginnen met een nieuwe naam: 
Stomerij Simone Was & Strijkservice en 
daar hoort ook een nieuw logo bij. Van 
binnen wordt de zaak ook lekker aange-
pakt en opgefrist en dan is Simone er he-
lemaal klaar voor.
“Uiteindelijk blijft de basis hetzelfde hoor. 
De Wasserij en Strijkservice is uiteindelijk 
toch mijn ding en geef ik ook het liefst niet 
uit handen. Ik wil graag de kwaliteit kun-
nen waarborgen en gewoon ouderwetse 
persoonlijk aandacht die ik voor de klan-
ten en voor hun textiel heb behouden in 
de lijn zoals ik nu ook werk’’, vertelt ze en-
thousiast. ‘’Dat is toch écht wat de men-
sen willen’’. 
Daarbij draagt Stomerij Simone Was & 
Strijkservice ook zoveel mogelijk zorg 
voor het milieu. Ze heeft geïnvesteerd in 
duurzame machines die lang meegaan en 
laag zijn in verbruik. Ook de producten 

waar mee gewerkt wordt zijn zoveel mo-
gelijk duurzaam, ecologisch, fosfaatvrij, 
en hypoallergeen. 13 April is de opening 
iedereen die een kijkje wil komen nemen 
is welkom. Dus kom gezellig langs!

Simone Strijkservice maakt 
het u graag gemakkelijker
Door uw textiel uit te besteden wordt u 
ontlast, bespaart u kostbare tijd én komt 
u goed voor de dag! Of u nu een enkele 
keer of met regelmaat van onze diensten 
gebruik wilt maken wij staan graag voor 
u klaar!  U bent van harte welkom in onze 
winkel aan de Dorpsstraat 49A in Hel-
mond-Stiphout of bel 0492-539897 of kijk 
op www.simonestrijkservice.nl  s

Stiphout

Simone Was- en 
Strijkservice maakt 

het u graag gemakkelijk

Simone Strijkservice waarborgt kwaliteit 
en zorg goed voor uw textiel  

(bron foto; Kim Das).

Fancy Fair op Scouting Rijpelberg

Op zondag 7 april van 13.30 uur tot 17.00 
uur organiseert Scouting Rijpelberg al-
weer voor de derde keer een Fancy Fair. 
De opbrengst van de Fancy Fair wordt 
gebruikt om leuke extra activiteiten voor 
onze leden te organiseren. 

Op de Fancy Fair is een Rad van Fortuin 
met vele mooie gesponsorde prijzen! Met 
het Rad van Fortuin zijn leuke prijzen te 
winnen. Net als voorgaande jaren is er 
ook nu weer van alles te doen en te be-
leven in en om de scouting. Voor de kin-
deren zijn er diverse scouting-spelletjes te 
doen. Er is weer een kabelbaan aanwezig, 
er kunnen pizza’s gebakken worden en 

nog vele andere leuke scouting activitei-
ten. Daarnaast zijn er ook weer optredens 
van Amicitia.
Gekoppeld aan de Fancy Fair is de loten-
verkoop actie. Onze leden verkopen al een 
paar maanden lootjes waarmee mooie 
prijzen te winnen zijn met als spectacu-
laire hoofdprijs een jaarabonnement voor 
Dierenrijk Europa t.w.v. 200 euro. De op-
brengsten van de verkochte loten èn de 
Fancy Fair, worden gebruikt voor leuke 
extra activiteiten voor onze leden. De trek-
king vindt plaats op de Fancy Fair op zon-
dag 7 april 2019 om 15.00 uur bij de blokhut 
van Scouting Rijpelberg. 

De Fancy Fair vindt plaats op het Scou-
tingterrein van Scouting Rijpelberg, Ber-
kendonk 91, Helmond. s

Rijpelberg

Helmond: U zou het niet geloven als we 
naar buiten kijken, maar de lente komt 
er toch echt aan! Ook dit jaar gaan we 
in Wijkcentrum de Boerderij (weer) een 
mooi lente- paas bloemstuk maken tij-
dens onze workshops. U kunt op 11 april 

vanaf 20.00 uur terecht in Wijkcentrum 
de Boerderij, Harmoniestraat 105, voor 
het maken van een mooi bloemstuk. De 
kosten voor deze avond bedragen 25 euro 
p.p. Wij verzorgen alle materialen inclusief 
een kop koffie of thee in de pauze. 
Wel vragen wij u om een scherp mesje 
en een snoeitang mee te nemen. Opge-
ven kan d.m.v. het sturen van een mail 
naar astrid81069@gmail.com of bel naar 
0614108189. s

Lente-paasworkshop 
Helmond
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AL UW 
DRUK
WERK

SNEL
GOEDKOOP 
KWALITEIT

info@adcommunicatie.nl
0492-845350

actie geldig op de gehele 

COLLECTIE
óók op alle actie-modellen

Kom ook kijken naar onze 
modellen tijdens de modeshow

op zaterdag 21 april
GELDROP: K.Kerkstraat 19  

HELMOND: Steenweg 33

3e BH GRATIS!!!
óf de

2e voor de HELFT!

de laatste dagen!!

actie geldig op de gehele 

COLLECTIE
óók op alle actie-modellen

Kom ook kijken naar onze 
modellen tijdens de modeshow

op zaterdag 21 april
GELDROP: K.Kerkstraat 19  

HELMOND: Steenweg 33

3e BH GRATIS!!!
óf de

2e voor de HELFT!

de laatste dagen!!

3e BH GRATIS!
óf de

2e voor de HELFT
 

Actie geldig op de gehele COLLECTIE,
óók op alle actie-modellen

GELDROP: K.Kerkstraat 19 | HELMOND: Steenweg 33

Kom op zaterdag 6 april en zon-
dag 7 april naar Adventure Sto-
re voor een prachtige wandeling 
door onder andere de Veste in 
Brandevoort en de mooie na-
tuurgebieden 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 wor-
den ontvangen met gratis kof-
fie, thee, fris. Onderweg zijn 
er diverse wandelvriendelijke 
rustplaatsen.

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 infor-
matie kunt inwinnen. Primeur 
is dit jaar de Tecnica bootfit-
ting 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 produc-
ten 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 me-
dische pedicure Deborah. Deze 
biedt u een breed scala van ge-
specialiseerde voetbehandelin-
gen, zowel op medisch als cos-
metisch gebied.

Volgens de traditie van de laatste 
jaren zorgen we voor de juiste 
wandelsfeer met een Alpen tint-
je. Ons personeel verwelkomt je 
in een prachtige Alpen outfit, we 
hebben passende muziek en er 
wordt gezorgd voor een lekker 
biertje of wijntje na afloop van 
het wandelen.

Uiteraard zijn er tijdens het wan-
delweekend naast alle informa-
tie, try-outs en medische advie-
zen ook vele spectaculaire kor-
tingsacties voor de wandelaars. 
Dus ook als je niet mee wandelt 
zijn er genoeg redenen om langs 
te komen en je te laten verwen-
nen.

Tot de 6e en/of de 7e april bij 
Adventure Store op de Kastan-
jehoutstraat 3 in Mierlo-Hout 
(Helmond). 
Kijk voor meer informatie op:
www.adventurestore.nl s

Mierlo-Hout

13e editie Adventure Store 
Wandelweekend

(Bron foto; Adventure Store).

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

Heeft u last van allergieën, 
overgevoeligheden, vermoeid-
heid, spier-/ gewrichtsklach-
ten, spijsverteringsproblemen, 
slaapproblemen,  huidproble-
men, ontstekingen, luchtweg-
problemen, hormoonklachten, 
of andere vitaliteitsklachten?  
Misschien moeite met afvallen? 
Of wilt u gewoon weten hoe ge-
zond u bent als soort van APK 
voor uw lichaam? 

Dan is deze bodyscan demon-
stratie interessant voor u om bij 
te wonen. Deze scan die live ge-
toond wordt, meet namelijk uw 
gezondheid op 612 onderdelen 
van het menselijk lichaam en 
laat zaken zien zoals: Energie, 
disbalansen, micro-organismen, 
e-smog,  celtekorten, mentaal en 
emotioneel welzijn, afvalstoffen, 
allergieën en intoleranties. Alles 
in een duidelijke samenvatting 
(inclusief 3D) na een meting die 
slechts 8 minuten duurt.

Hiernaast zal ook een korte de-
monstratie van de lichttherapie 
Optisan Pro worden gegeven. 
Deze handige ‘therapeut in huis’ 
heeft 28 gebruiksmenu’s die ook 
voor allerlei soorten klachten ge-
bruikt kunnen worden (bijv. infra 
rood t.b.v. spier-/gewrichtspijn) 
en daarnaast diverse vitaliteit 

bevorderende effecten hebben 
(energieverhoging, wondgene-
zing, etc.). Deze lichttherapie 
werkt behalve met kleur en licht 
ook met trilling die de celstofwis-
seling bevordert.

Nieuwsgierig geworden? 
Aanmelden voor deze interes-
sante informatieavond kan 
nog. U kunt zich aanmelden tot 
maandag 15 april door te bellen 
naar 0492-548338 of 06-41235878 
(graag na 10.00 uur) of via email 
secretariaat@kbo-stlucia.nl. 
Voor KBO-leden is deze bijeen-
komst gratis, niet-leden beta-
len 2,50 euro. De demonstratie 
vindt plaats op 18 april a.s. van 
19.45 uur tot ongeveer 22.00 uur 
in wijkhuis De Geseldonk, Ce-
derhoutstraat 44 in Mierlo-Hout 
(Helmond). s

Mierlo-Hout

KBO
ST. LUCIA

Bodyscan en lichttherapie 
demonstratie bij KBO St. Lucia

www.adventurestore.nl
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Gezond Gewicht Elkerliek is een 
leefstijlprogramma waarbij Sport Medisch 
Adviescentrum en het Sport Medisch Centrum van 
het Elkerliek nauw samenwerken met disciplines 
van Zorgboog in Balans. Samen met andere 
gezondheidsorganisaties wordt het programma 
vorm gegeven.

Interesse?
Voorlichtingsbijeenkomst
Data: Donderdag 18 en 25 april
Start: 18.15 uur en duurt tot 19.45 uur
Door: sportarts, leefstijladviseur, diëtiste en 
psycholoog
Locatie: VITA_LIEK, Julianalaan 2, Helmond

Aanmelden bij: leefstijladviseur.zib@zorgboog.nl

Gezond Gewicht Elkerliek 
is een individueel leefstijlprogramma van één 
jaar, waarbij een maatwerk traject voor u uitgezet 
wordt. Dit gebeurd door de leefstijladviseur en 
sportarts in samenspraak met u. Vervolgens gaat 
u bij de benodigde disciplines aan de slag, dit 
kan een diëtiste, fysiotherapeut, leefstijladviseur 
en/of psychologe zijn. Hierbij gaat u op ieders 
vakgebied aan de slag om uw leefstijl te 
verbeteren en uw persoonlijke doelen te bereiken. 
Dit kan gewichts-verlies zijn, maar ook een betere 
conditie om met de (klein)kinderen te spelen. 
Bent u benieuwd hoe dit traject er exact uitziet 
en of het iets voor u is, meld u dan aan voor de 
voorlichtingsavond!

‘Ik ga gezonder leven!’

Interesse?

Voorlichtingsbijeenkomst
Data: Maandag 5 maart en Woensdag 7 maart

Start: 18.15 uur en duurt tot 19.45 uur
Door: sportarts, diëtist en leefstijladviseur
Locatie: VITA_LIEK, Julianalaan 2, Helmond

Direct aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst? Mail uw 
naam en gewenste datum naar: gezondgewicht@elkerliek.nl  

Individueel begeleidingsprogramma van 1 jaar. U zoekt 
ondersteuning bij het krijgen van een gezondere leefstijl? 

Een betere fitheid bij verantwoord gewichtsverlies? 
En u wilt uw huidige leefgewoontes veranderen? 

Dan bent u bij VITA_LIEK aan het juiste adres!

Gezond Gewicht Elkerliek is een leefstijlprogramma van VITA_LIEK, Sport 
Medisch Centrum Elkerliek en Re. Entry, samenwerkend met o.a Zorgboog 

in Balans en andere lokale en regionale gezondheidsorganisaties. 
Gevestigd: Julianalaan 2, Helmond

‘Ik ga gezonder leven!’

Interesse?

Voorlichtingsbijeenkomst
Data: Maandag 5 maart en Woensdag 7 maart

Start: 18.15 uur en duurt tot 19.45 uur
Door: sportarts, diëtist en leefstijladviseur
Locatie: VITA_LIEK, Julianalaan 2, Helmond

Direct aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst? Mail uw 
naam en gewenste datum naar: gezondgewicht@elkerliek.nl  

Individueel begeleidingsprogramma van 1 jaar. U zoekt 
ondersteuning bij het krijgen van een gezondere leefstijl? 

Een betere fitheid bij verantwoord gewichtsverlies? 
En u wilt uw huidige leefgewoontes veranderen? 

Dan bent u bij VITA_LIEK aan het juiste adres!

Gezond Gewicht Elkerliek is een leefstijlprogramma van VITA_LIEK, Sport 
Medisch Centrum Elkerliek en Re. Entry, samenwerkend met o.a Zorgboog 

in Balans en andere lokale en regionale gezondheidsorganisaties. 
Gevestigd: Julianalaan 2, Helmond

Gezond Gewicht Elkerliek is een leefstijlprogramma van VITA_
LIEK, Sport Medisch Centrum Elkerliek en Zorgboog in Balans, 

samenwerkend met o.a Zorgboog in Balans en andere lokale en regionale 
gezondheidsorganisaties. Gevestigd: Julianalaan 2, Helmond

Ach, wij zijn dan wel bejaard, 
en onze wereld is niet zo groot 
meer, maar we proberen er 
toch iets van te maken. Hier 
volgt een schets van zomaar 
een week die begon op zon-
dag 17 maart in de Bibliotheek 
met een voordracht van Jos 
Leenen over het Hellemonds. 
Dus viel er direct al heel wat 
vrolijks te beleven en te lachen. 
De maandag daarop waren we 
in de Cacaofabriek om in het 
kader van een maandelijkse 
aanbieding van Vrienden van 
het Museum, te genieten van 
een dramatische film. Dinsdag 
naar de tandarts voor controle; 
niet echt leuk, maar wel gezel-
lig. Woensdag 20 maart verkie-
zingen voor Provinciale Staten 
en Waterschap met een succes 
voor FvD die vooraf niet voor 
mogelijk werd gehouden. Mis-
schien worden we nu nog blijer 

dan we al zijn!  Het lopen met 
rollator naar en van het stemlo-
kaal toonde nochtans aan dat 
mijn conditie te wensen over-
liet. Donderdag 21 maart: Alge-
mene ledenvergadering van on-
ze plaatselijke Bond van Oude-
ren, die ruim 700 leden telt. De 
vergadering liep gesmeerd. Wat 
ik erg fijn vond is, dat ik er veel 
oude bekenden kon ontmoe-
ten. Na de vergadering was het 
woord aan Wim Daniels, die 
ons vergastte op zijn visie over 
de herkomst van het Brabantse 
‘Houdoe’, met de klemtoon op 
de eerste lettergreep. Maar hij 
wist nog veel meer leuke din-
gen te vertellen over ons dialect 
dat misschien nog 30 jaar te ho-
ren is, maar dan verdwenen zal 
zijn. Zijn boek ‘Houdoe’ is een 
aanrader.Vrijdag was ik bij de 
fysiotherapeut. Zij hielp mij bij 
het vinden van mijn evenwicht 
en balans. Nodig voor iemand 
die wankelend door het leven 
gaat. Ik lig er niet wakker van; 
wat voor iedereen geldt, geldt 
ook voor mij: eens zal er een 
einde aan komen. Verder heb 

ik de vrijdag gebruikt om mijn 
aangifte voor de Inkomstenbe-
lasting in te sturen. Vanwege 
de eenvoud van mijn financiële 
administratie en door gebruik 
te maken van Internet, is die 
exercitie een fluitje van een cent 
geworden.Zaterdag zijn wij 
naar onze Fons geweest. Fons 
woont goed verzorgd op het 
Rijtven in Deurne. Altijd leuk 
om er heen te gaan vanwege de 
prettige ambiance. Fijn om te 
zien dat onze zoon er in goede 
handen is. Zondag kregen we 
bezoek van mijn oudste zus en 
haar man uit Bennekom. We 
hadden ze al lang niet meer ge-
zien of gesproken, dus dat was 
erg plezierig. Bovendien kwam 
uit Den Haag onze dochter 
met haar man en hun dochter 
binnenvallen; het werd steeds 
gezelliger. Toen ook onze Hel-
mondse zoon met zijn jongste 
dochter kwam, was het feest 
compleet. Het was weer een 
gezellige topdag geweest. En 
zo rommelen wij de tijd door; 
geen extreme hoogtepunten, 
wel met een aantal leuke din-
gen waardoor we er de moed 
inhouden.

Jan van Rest

Gevarieerde 
week

doordoor jan van rest

Een groot aanbod van 
activiteiten tijden Koningsdag

Dit jaar wordt Koningsdag in 
Helmond nog gevarieerder dan 
je al gewend was. Onder de noe-
mer Koningsfeesten Helmond 
kan een ieder gedurende 2 da-
gen, beginnende op Konings-
nacht om 20.00 uur genieten 
van tal van activiteiten. 

Op Koningsnacht zijn er di-
verse podia in de stad (op het 
Havenplein, bij de Vijfhoeck, bij 
Franske, aan de Kasteellaan en 
bij Lokaal 42 en het Muziekcafé) 
met verschillende artiesten. Om 
00.00 uur wordt Koningsdag 
officieel ingeluid met een fan-
tastische vuurwerkshow. Op 
Koninsdag zelf vind je natuurlijk 
de kindervrijmarkt en kinderacti-
viteiten in de Boscotondotuin en 
de Slingermarkt door Helmond 
Centrum opgevrolijkt door mu-
zikale optredens op verschillen-
de podia in de stad, maar dit keer 
kun je ook actief aan de slag met 
urban sports op de Havenweg 
en het Piet Blomplein en diverse 
andere sporten in de kasteeltuin. 
Er is een Fairtrade & Global goals 
markt op de Speelhuisboulevard 
en aansluitend kun je snuffelen 
tussen oude platen op de vinyl-
markt op de Speelhuisboule-
vard richting het Ameideplein. 
De Helmondse verenigingen en 
stichtingen stellen zich voor op 

de Veemarkt en in het kanaal 
vind je de Reddingsbrigade en de 
Helmondse Model Boten Club 
‘Amfibie’. En zo is er nog veel 
meer te zien en te doen in Hel-
mond op Koningsnacht en Ko-
ningsnacht. Voor het hele pro-
gramma kun je kijken op www.
oranjecomitehelmond.nl en de 
diverse sociale media kanalen in 
de gaten houden.

Wederom grootse 
vuurwerkshow op Koningsnacht
De traditie wordt voort gezet! Op 
vrijdagavond 26 april kunnen we 
ons verheugen op een grootse 
vuurwerkshow in het centrum 
van Helmond. Koningsnacht be-
gint met veel verschillende muzi-
kale optredens op verschillende 
podia in de stad en om 00:00 uur 
zal Koningsdag worden ingeluid 
met een prachtige vuurwerk-
show aan het Havenplein. Volg de 
verschillende sociale media ka-
nalen om op de hoogte te blijven. 
Facebook en Twitter: Helmonds 
Oranje Comité, Instagram: 
Koningsfeesten_Helmond. s

Centrum
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1e Paasdag
12.00-15.00 uur. 
Kinderen t/m 3 jaar gratis, 4 t/m 11 jaar 14,75
Reserveer nu uw tafel. VOL=VOL
Speciaal voor de kinderen rond 15.00 uur eieren zoeken.

3- of 4-gangen. 
Reserveren gewenst.

Naast het Paasmenu kan er gewoon à la carte gegeten worden op beide dagen.

PaasbrunchPaasbrunch

PaasmenuPaasmenu
29,50 p.p.

Naast het Paasmenu kan er gewoon à la carte gegeten worden op beide dagen.

Paasmenu
vanaf 25,25 p.p.

1e

12.00-15.00 uur. 12.00-15.00 uur. 
Kinderen t/m 3 jaar gratis, 4 t/m 11 jaar 14,75
Reserveer nu uw tafel. 
Speciaal voor de kinderen rond 15.00 uur eieren zoeken.

3- of 4-gangen. 
Reserveren gewenst.

Naast het Paasmenu kan er gewoon à la carte gegeten worden op beide dagen.

WWW.NEDERHEIDE.NL • 0492-820080

3- of 4-gangen. 3- of 4-gangen. 

1e & 2e Paasdag

ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Echtscheidings
dilemma’s

Twee weken geleden werd in 
deze krant het eerste echtschei-
dingsdilemma met u gedeeld. 
Hierop zijn vele reacties binnen 
gekomen. Om uw geheugen op 
te frissen, wordt het eerste di-
lemma hieronder nog een keer 
beschreven, met enkele reacties 
van de lezers: 

Helmond

Sinds twee jaar zijn de vader van 
mijn kinderen en ik gescheiden. 
Ik ben er trots op dat we dat op 
een rustige manier gedaan heb-
ben. En de eerste 1 ½ jaar liep ook 
de omgang met de kinderen (nu 
7 en 9) heel goed. Maar sinds een 
half jaar heeft hij een vriendin, en 
sinds die tijd  zegt hij regelmatig 
af, of wil hij de kinderen maar 
een half weekend. Ik vind dat niet 
erg, ik heb de kinderen graag om 
me heen. Maar zij zijn zo teleur-
gesteld als papa hen weer later 
komt halen. Ik heb hem dat al 
een paar keer geprobeerd te ver-
tellen, maar dan reageert hij heel 
geïrriteerd. Hij zegt dan dat ik ze-
ker liever iets voor mezelf doe en 
de kinderen niet wil hebben. Het 
lukt me niet hierover met hem te 
praten. Hoe pak ik dit aan?

- Een moeder

Sinds drie jaar zijn mijn vrouw en 
ik gescheiden. In het begin was 
de onderlinge relatie gespannen 
en zat er veel emotie en verwijten 
tussen ons beiden. Omdat dit ten 
kostte van de kinderen ging, heb-
ben we hier beide moeite ingesto-
ken en na enkele goede gesprek-
ken hebben we dit kunnen oplos-
sen. Nu is de omgang prettig en 
blijven we ook wat langer bij elkaar 
hangen na het ophalen of brengen 
van de kinderen. Dit is uiteindelijk 
een goed moment geworden om 
alle kinderzaken te bespreken van 
school, tot clubjes, etc. Het pro-
bleem is echter dat mijn vriendin, 
met wie ik inmiddels twee jaar 
een relatie heb, jaloers is op het 
feit dat ik goed contact met mijn 
ex heb. Ze vind het niet nodig om 
bij haar te blijven hangen nadat ik 
de kinderen gebracht heb. Het be-
lang van de kinderen staat voorop, 
maar zo ziet zij het niet. Ik wil haar 
niet kwijt, maar hoe kan ik haar 
overtuigen dat ze nergens om ja-
loers hoeft te zijn.
- Een betrokken vader

Dilemma 3: 

Dilemma 4: 

Het lijkt erop dat hij zich aange-
vallen voelt wanneer hij door je 
wordt aangesproken, dus zal het 
je niet lukken om de boodschap 
over te brengen. Belangrijk is 
dat je de boodschap niet via de 
kinderen speelt, maar probeer 
iemand uit jullie netwerk te vin-
den. Wellicht hebben jullie nog 
contact met gezamenlijke vrien-
den, of zijn ouders. Wellicht kun-
nen die hem erop aanspreken. 
Laat de boodschap dan niet als 
verwijt overbrengen, maar puur 
als mededeling: “onlangs heb-
ben we de kinderen gesproken 
en die lieten vallen dat ze het ver-
velend vinden dat ze hun vader 
minder zien.

- Succes, D. uit Helmond

Reacties:

Jouw ex heeft een nieuwe vrien-
din en heeft ook tijd nodig om 
in die relatie te investeren. Dat is 
begrijpelijk. En naast een drukke 
baan is de beschikbare tijd voor 
de kinderen dan opeens min-
der. Dat hoeft niet erg te zijn als 
de tijd die de kinderen met hem 
doorbrengen wel echt tijd is voor 
hen. Probeer daarover afspraken 
met hem te maken. 
- Een gescheiden vader

Reacties:

ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Wilt u reageren op dit dilemma, 
of wilt u zelf een dilemma inbren-
gen? Mail naar duurzaamouder-
schap@levgroep.nl, o.v.v dilem-
ma 3 en mogelijk wordt uw reac-
tie over twee weken geplaatst. s

Ben jij de
VERKOPER

M/V
die onze uitgeverij

telefonisch gaat
ondersteunen?

• Werkt vanuit huis
• 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.)

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

Wandelroute ‘Pak de Biezen’ 
met IVN Helmond

De Biezen en het Broek ligt mid-
den in een beekdallandschap 
in de Gemeente Laarbeek met 
mooie lanen, zandpaden, oude 
kruidenrijke graslanden en ge-
mengde bossen. Broekgronden 
zijn natte drassige gronden 
waar de zandpaden op dijkjes 
zijn aangelegd. De ontginning is 
tot stand gekomen tussen 1850 
en 1900. Bij nat weer kan het 
modderig zijn, dus waterdichte 
schoenen of laarzen zijn aan te 
bevelen.

Door de Biezen loopt de Ymel-
beek, een laaglandbeek die 
de grens vormt tussen de Ge-

meenten Bakel, Aarle en Rixtel. 
Op deze grens is ook een oude 
landweer aanwezig, welke da-
teert uit de Middeleeuwen. Deze 
vormde een veekering tegen 
indringers. Nationaal gezien 
is dit gebied bijzonder waar-
devol. Nederland kent slechts 
enkele overstromingsgebieden 
als de Biezen, welke met hoog 
water overstromen.

We verzamelen om 10.00 uur. 
bij de Brabantse Kluis, Klooster-
dreef 8, 5735 SJ Aarle Rixtel. 
De wandeling is 4,5 km lang, 
duurt tot ongeveer 12.00 uur en is 
gratis. Iedereen kan deelnemen, 
ook als je jonger bent dan 55.
Info: Setty Vos, tel. 0492-545649 
of setty_vos@hotmail.com  s

Regio

IVN Helmond heeft weer een mooie seniorenwandeling georganiseerd. 
(bron foto; IVN Helmond).
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• MEER DAN 250 VAKANTIEREIZEN NAAR BESTEMMINGEN IN HEEL EUROPA
• MODERNE BUSSEN MET VRIENDELIJKE CHAUFFEURS
• 

Altijd beter uit met Ghielen!Altijd beter uit met Ghielen!
100%

Geniet
Garantie!

WWW.GHIELEN.NL ISO
9001

GENIETEN...

PARELS AAN DE DONAU 
Vertrekdata: 15 juni, 27 juli en 14 sep.
8 dagen halfpension vanaf € 775,-

RONDREIS SLOWAKIJE & ZUID-POLEN  
Vertrekdatum: 2 juli
12 dagen halfpension € 1095,-

FIETSEN IN DE EIFEL – Duitsland
Vertrekdatum: 16 juni
5 dagen halfpension € 435,-

WEIBERSBRUNN – 
Beieren/ Duitsland
Vertrekdata: 
2 juni en 4 aug.
6 dagen halfpension

€ 490,-

BOURNEMOUTH – 
Engelse Zuidkust
Vertrekdata: 
23 juni, 28 juli en 8 sep.
8 dagen halfpension

vanaf € 650,-

ABTENAU – 
 Salzburgerland/
Oostenrijk 
Vertrekdata: 
16 juni, 3 aug. en 7 sep.
8/9 dagen halfpension

vanaf € 610,-

TOSCANE – Italië
Vertrekdatum: 
29 juni
9 dagen halfpension

€ 825,-

RONDREIS SCHOTLAND & IERLAND
Er is een unieke combinatie tussen cultuur, geschiedenis, natuur en natuurmonumenten. 
We bezoeken steden waaronder Edinburgh, Belfast en Dublin. Maar er is ‘natuurlijk’ veel 
aandacht voor de natuur! 
Vertrekdata: 13 mei en 29 juli (12 dgn) vanaf € 1245,-

WEEKENDJE SAUERLAND - Duitsland
Een weekendje naar het Sauerland, even lekker er tussenuit! Tijdens deze 3 daagse reis maken 
we o.a. een rondrit door het Sauerland en bezoeken we gezellige stadjes. ’s Avonds wordt er een 
dansavond met ‘live-muziek’ en een kegeltoernooi georganiseerd.
Vertrekdata: 10 mei, 21 juni en 16 aug. (3 dgn) € 235,-

KOPENHAGEN – Denemarken 
Vertrekdata: 12 juni, 28 aug. en 25 sep.
5 dagen logies/ontbijt  € 435,-

! OOSTENRIJK/ SLOWAKIJE/ HONGARIJE

! NIEUW/ 4* HOTEL! ! 25e JAAR!! NIEUW!

•	 meer	dan	250	vakantiereizen	naar	bestemmingen	in	heel	europa
•	 moderne	bussen	met	vriendelijke	chauffeurs
•	 de	beste	prijs-kwaliteitsverhouding

STANDAARD

COMFORTCLASS

KEUKENHOF!
Data: 6, 10, 13, 16 en 25 april en 4 en 8 mei 2019
Opstapplaatsen in de regio’s: Venray/ Horst, Venlo,  
Peel & Maas, Leudal, Roermond, Urmond/ Sittard!  € 44,-

!
18:00-22:00 

DRANKEN INCLUSIEF!

! SPECIALE FIETSREIS!
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Helmonds Muziek Corps gaat 
op 18 mei 2019 op zoek naar De 
Helmondse Maestro. Zes pro-
minente Helmonders zullen op 
deze zaterdagavond gaan strij-
den om de zilveren baton. 

Maestro-kandidaat Sjef Weber 
heeft vanwege drukke werk-
zaamheden zijn baton vroegtij-
dig aan de wilgen moeten han-
gen. Er staat echter een opvolger 
te popelen om het stokje over te 
nemen: Bart van Oorschot. Als 
prins Briek XLVI zwaaide Bart 
afgelopen carnaval de scepter 
over Keiebijtersstad en genoot 
hij met volle teugen van het  
Helmondse feest.

Bart is een geboren en getogen 
in Helmond en woont er nog 
steeds, samen met zijn vrouw 
Mechteld en hun kinderen. Bart 
werkt in het dagelijks leven voor 
OAS Van Oorschot Aluminium 
Constructies waar hij al jong 
begon en leerde om kozijnen en 
gevels te maken. In 2015 nam hij 
samen met broer Mark het be-
drijf over. Het bedrijf is flink ge-

groeid, maar naast hard werken, 
maakt Bart ook graag tijd vrij 
voor diverse (sportieve) hobby’s. 
Hij staat in de goal bij Heren-4 
van HC Helmond, staat graag op 
de ski’s én zit graag op de tribune 
om de ‘rood-witten’ van PSV aan 
te moedigen.

“Ik hou van alle soorten muziek 
van rock tot Nederlandstalig en 
van carnavalsmuziek tot klassie-
ke muziek.” Niet vreemd dat Bart 

muziekliefhebber is, aangezien 
hij kleinzoon is van Arie Willems. 
Het muzikale bloed stroomt 
waar het niet gaan kan, want 
ook zíjn kinderen laat Bart graag 
en vaak naar muziek luisteren.  
Hij verheugt zich erop het pu-
bliek een mooie avond te bezor-
gen: “De Helmondse Maestro 
is geslaagd als de mensen in de 
zaal een leuke avond hebben en 
wij gaan daar sámen met het or-
kest voor zorgen!” s

Bart van Oorschot 
nieuwe kandidaat 

De Helmondse Maestro 

Bart van Oorschot is de vervangende Helmondse Maestro  van Sjef 
Weber. (bron foto; HMC Helmond). 

Helmond

Zondag 24 maart j.l. was de 
Pauluskerk helemaal gevuld 
met aandachtige en enthousi-
aste toehoorders bij het Lente-
concert van Slavisch Koor Hel-
mond dat samen met vijf jonge 
musicalstudenten een gevari-
eerd programma aanbood. Tot 
de zomervakantie volgen nog 
enkele optredens van het koor; 
ook weer samen met andere 
muzikale groepen.

Daarnaast heeft een werkgroep 
binnen het koor met het bestuur 
een groot muzikaal project op-
gezet dat eind augustus van start 
gaat en eindigt met een groots 
optreden in het Speelhuis op 28 
maart 2020. 

Het is de bedoeling dat een nog 
te vormen projectkoor samen 
met muzikanten de voorstel-
ling gaat verzorgen. Een twintig 
tal leden van het koor gaat met 
de “nieuwe zangers” populaire 
klassieke nummers, maar ook 
bekende volksmuziek uitvoeren: 
Van het slavenkoor van Verdi 
tot Aquarius uit de musical Hair. 
Iedereen is  van harte welkom 
om deel uit te maken van het 
projectkoor en de eerste aanmel-
dingen zijn na een eerder bericht 
al genoteerd. Vanaf 21 augustus 
2019 beginnen de repetities, op 
woensdagavond, van 20.00 tot 

20.15 uur in Hotel St. Lambert te 
Helmond. Je hiervoor aanmel-
den kan tot 13 mei!
Het Slavisch Koor Helmond wil 
met dit project de schoonheid 
van de Slavische liederen, zowel 
liturgische als volksmuziek, on-
der de aandacht brengen van 
een breed publiek en tegelijker-
tijd laten ervaren en voelen dat 
muziek en daarin speciaal koren 
een belangrijke bijdrage leveren 
aan de cultuur van de stad waar-
aan veel dames, heren, jong en 
oud, plezier beleven.

Toneelvereniging Genesius
Toneelvereniging Genesius 
werkt in dit project samen met 
het koor: Hun welbekende en 
befaamde toneelspel vormt de 
rode draad door deze wereld-
reis. Alle werelddelen worden 
bezocht en bij elk bezoek aan 
een werelddeel zingt het project 
koor een passend lied. Het zou 
fijn  zijn als hierdoor mensen die 
aarzelen om te gaan zingen , zich 
door dit project  oriënteren op de 
mogelijkheid te gaan zingen bij 
een koor.  

In de advertentie , op pagina 6, 
is daar meer over te lezen en de 
hoop is toch ook gevestigd op  
mannen. Ze zijn van harte wel-
kom om de gelederen van het 
koor en koren in het algemeen te 
versterken.  Voor meer informa-
tie kan iedereen terecht op www.
helmondsslavischkoor.com s

Groot project met
Slavisch Koor Helmond

Helmond-Noord

Het Slavisch Koor is druk met de voorbereidingen voor het grote opre-
den in 2020. (bron foto; Slavisch Koor Helmond).

Fysiotherapeut op bezoek bij de Old Stars

Sinds afgelopen september zijn 
elke donderdagochtend tussen 
de 15 en 20 senioren sportief in 
de weer om gezond oud te wor-
den middels walking football.

Bij de start in september heeft 
een fysiotherapeut een 0-me-
ting gedaan bij de personen die 
zich toen hadden aangemeld. 
Nu, een half jaar later, wordt een 
1-meting verricht om te kijken 
hoe het met het uithoudings-
vermogen en de souplesse van 
de spelers gesteld is. Behalve bij 
de sporters van het eerste uur 
wordt er wederom een 0-me-
ting gedaan bij diegene die tus-
sentijds zijn ingestroomd. Hebt 

u interesse om mee te doen? Op 
11 april bent u van harte welkom 
om te laten meten hoe fit u bent.

Inmiddels is de huidige groep 6 
maanden bezig en zeggen allen 
dat het een uitermate verrijking 
is voor de donderdagochtend. 
Na ruim een uur intensief spor-
ten, inclusief de cooling down, 
duikt iedereen flink bezweet on-
der de douche om vervolgens 
in de kantine nog gezellig drie 
kwartier na te babbelen over van 
alles en nog wat onder het genot 
van een kopje koffie of thee. 
Dat de Old Stars Mierlo-Hout 
er plezier in hebben, blijkt wel 
uit het gegeven dat men in deze 
korte tijd al twee maal aan een 
toernooi heeft deelgenomen.
Het Nationaal Ouderenfonds, 

waarmee ook Old-stars Mierlo-
Hout een samenwerkingsver-
band heeft, heeft afgelopen jaar 
een enquête gehouden onder 
alle landelijke deelnemers om 
inzicht te krijgen wat men ervan 
vond. Uit de resultaten bleek dat 
de beweegvorm met een gemid-
deld cijfer van 8,4 werd gewaar-
deerd. 75 % van de deelnemers 
gaven aan dat ze meer sociale 
contacten hebben door deelna-
me aan Old-stars. Meer dan 60% 
van de doelgroep merkt dat de 
lichamelijke conditie door deel-
name verbetert.  
Nieuwsgierig geworden? 
Kom gewoon donderdagoch-
tend kijken om te zien hoe leuk 
het is.  Voor meer informatie kun 
je bellen naar Pieter Vervoort  
06-531 61 956 s

Team van de Old Stars (Bron foto; RKSV Mierlo-Hout).

Mierlo-Hout

Wat gebeurt er met 
Evenementencentrum 
de Traverse Helmond? 

Het alom bekende  leisure cen-
trum Traverse  in Helmond gaat 
verder als verlengd onderdeel 
van de exploitatie van Golden 
Tulip hotel West Ende . Het 
Event Centre blijft 2 zalen en 
een foyer behouden , ook het 
voormalige restaurant gaat op 
in de zalen exploitatie en is te 
reserveren voor  seminars , ver-

gaderingen, (besloten) diners, 
feesten en partijen. 

In de voormalige bioscoop Scala  
(eerder in gebruik door Kunst-
kwartier ) zal een Casino komen. 
Daarentegen blijft de grote zaal, , 
bestaan voor de huidige doelein-
den zoals particuliere feesten en 
partijen maar ook als feestloca-
tie en kletsavonden voor de be-
kende  carnavalsvereniging ‘De 
Keiebijters’. s

Helmond
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Vacature
Commerciële servicemedewerker
MBO, Fulllme, Helmond

Vind je het leuk om dagelijks klanten te voorzien 
van schone producten, maar ook commercieel 
bezig te zijn? Krijg jij energie van klanten helpen en 
enthousiasmeren én houd je van vrijheid in je job? 

Word jij onze nieuwe collega?

Reageren of meer weten?
www.lavans.nl/job | 0492 - 59 81 81 
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In een wereld waar we digitaal leven, is 
het ook voor ondernemers een logische 
keuze om in online adverteren te in-
vesteren. Maar print is nog steeds een 
belangrijk onderdeel voor je communi-
catieplan. Adcommunicatie Helmond 
bewijst wekelijks haar gelijk: Als een 
adverteerder geen respons krijgt, dan 
houd die adverteerder morgen toch op? 
Het tegendeel is waar, Adcommunicatie 
heeft nog steeds het grootste Helmond-
se media budget in handen. Ook op haar 
online kanalen kan ze de klant bedienen.

Maar waarom is dat eigenlijk? 
Hierbij 6 redenen.

1.Meer bereik
Geen kanaal staat op zichzelf. Daarom 
is het belangrijk om juist ook print in te 
zetten. Niemand is namelijk ALLEEN ON-
LINE te vinden of ALLEEN OFFLINE. De 
consument beweegt zich overal. Laat het 
ELKAAR daarom versterken. Op deze ma-
nier vergroot het jouw bereik. 

2. Jongeren 
Veel mensen denken vaak dat vooral de 
oudere doelgroep via print te bereiken is. 
Dit is niet (meer) het geval. Print groeit op 
dit moment vooral dankzij de populariteit 
onder jongeren. Zij zijn het afgelopen jaar, 
naast de online media, steeds meer print 
gaan lezen. 

3. Herinneren
Het voordeel van print is dat mensen de 
informatie beter onthouden (papier is 
geduldig). Dit komt bijvoorbeeld doordat 
ze een bericht meer geconcentreerd lezen 
dan wanneer ze dit online zien. Dit geldt 
vooral voor complexe berichten. 

4.Je valt op
Steeds meer bedrijven zetten in op on-
line (grote vijver waar je moeilijk komt 
bovendrijven, of je moet heel veel budget 
hebben). Dit zorgt ervoor dat wanneer je 
jouw boodschap offline wegzet, dit beter 
opvalt. Je scrollt niet snel door wanneer je 

een advertentie ziet en kunt het ook niet 
snel wegklikken. Er wordt altijd naar ge-
keken.

5. Betrouwbaarheid
Het vertrouwen in traditionele nieuwsme-
dia is groot. Het gevoel van transparantie 
en eerlijkheid is hier meer aanwezig dan 
online media (fake news). Door deze re-
putatie hebben kranten een groot publiek, 
dat open staat voor betrouwbare content. 
Hierdoor zijn de advertenties in kranten 
geloofwaardiger voor de lezer. 

6. Tastbaar
Veel mensen vinden het fijn dat wanneer 
ze iets lezen, ze ook iets in handen heb-
ben. Het moet tastbaar zijn. Wist je dat 
67 procent van de vrouwen ervan houdt 
om bijvoorbeeld een boek vast te houden 
tegenover 58 procent van de mannen? 
Daarnaast is het voordeel van een tast-
baar product, dat mensen het er snel(ler) 
nog een keer bijpakken en/of het nog-
maals lezen (papier is geduldig).

Wil jij ook de kracht van 
print ontdekken?
• Weekkrant De Loop Helmond 
 (elke week 35.0000 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.)

Onze media adviseurs helpen je graag. 
Bekijk hier al onze nieuwsmerken en geef 
hier aan dat je interesse hebt. We nemen 
dan zo snel mogelijk contact met je op: 
info@adcommunicatie.nl of tel. 0492-
845350.

Uitgeverij Adcommunicatie bewijst 
dat Print volop leeft!

waarom print nog steeds 
een  belangrijk medium is

www.helmondnu.nl | www.mierlonu.nl
www.adcommunicatie.nl

Zondag 7 april 2019 is ook alweer de 
laatste dag van de voorjaarskermis in 
de stad. De draaiorgels in de Gaviolizaal 
zijn onlosmakelijk verbonden met het  
kermisvertier. Tot in de vijftiger jaren 
waren enkele van deze orgels te horen 
op de diverse kermissen in de dans- een 
spiegeltenten van de Familie Bocken. 
Ook speelde er regelmatig en orkest, zo-
als ook vandaag. Maak vandaag ook de 
oversteek vanaf het kermisterrein naar 
de Torenstraat en kom genieten.

De Molshoop is in 1979 begonnen als een 
carnavalskapel. Een aantal enthousiaste 
buren in de toen nieuwe wijk Molvense 
Erven (vandaar de Molshoop) kiezen een 
instrument , nemen les en geven voor het 
eerst in 1980 het carnaval muzikale kleur. 
Na 20 jaar schudden zij het carnavals-
imago af met bijna dezelfde muzikanten 
spelen bleus, Zuid-Amerikaans en hits uit 
de jaren 60, 70 en 80 en musical. In 2010 
leggen zij zich alleen nog toe op dit soort 

muziek. Deze nummer s worden gear-
rangeerd door medeoprichter Peter van 
Twist. Het grootste succes van de club 
is echter dat in al die jaren de onderlinge 
band nog steeds hecht is, de sfeer warm 
en vriendschappelijk, en dit geheel onder 
gedreven leiding van dirigent Jef Pos. 

De toegang is gratis. Wel zien wij na afloop 
van het concert een vrijwillige bijdrage in 
onze donatiepijp. 

Natuurlijk bent u ook vooraf reeds welkom 
om te genieten van onze museale draaior-
gels. Door de groei van het aantal bezoe-
kers en activiteiten kunnen wij ook extra 
vrijwilligers, vooral voor de horeca gebrui-
ken. Heeft u interesse om ook een stukje 
bij te dragen aan de Helmondse cultuur en 
monumenten neem dan contact op met 
de Stichting Draaiorgels Helmond, info@
draaiorgelshelmond.nl of 06-39682404. De 
Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 
36a, 5701 SH Helmond. 
Openingstijden zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur. Groepen van minimaal 
10 personen ook mogelijk op afspraak. s

Binnenstad

Concert door de Molshoop uit Nuenen
De Molshoop uit Nuenen (bron foto: Stichting Draaiorgel Museum Helmond).
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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 ge-
vulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten. Ook vindt 
er regelmatig een grote gratis lo-
terij plaats. Aanvang  20.00 UUR. 
Zaal open vanaf 18.45 uur.

Helmond-Oost

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

Mierlo-Hout

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

Annawijk/Suytkade

De Gaviolizaal met zijn collectie 
draaiorgels en accordeons van 
Arie Willems, beheerd door de 
Stichting Draaiorgels Helmond, 
is elke zaterdag en zondag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen ook op afspraak, info: 
info@draaiorgelshelmond.nl 
Op zondagen ook regelmatig 
concerten. 

Binnenstad

Binnenstad

Kansrijk Mierlo-Hout organi-
seert elke maandagochtend van 
9.30 uur tot 11.30 uur een samen-
loop. Een ontmoetingsmoment 
voor iedereen, voor wat gezellig-
heid en een praatje. 

Ben je minder mobiel of zoek 
je een maatje die langskomt? 
Neem contact met ons op. Wil 
je je aanmelden als vrijwilliger 
bij Kansrijk Mierlo-Hout, dat 
kan ook!  Iedereen is welkom 
voor een heerlijk bakje koffie of 

Mierlo-Hout

thee. We zien je graag op maan-
dagochtend in wijkhuis de Ge-
seldonk (Cederhoutstraat 44). 

We zijn op zoek naar standhou-
ders voor op de Ladies Night die 
plaats gaat vinden op dinsdag-
avond 16 april in wijkcentrum de 
boerderij in Helmond-noord. 

Je kunt je opgeven bij Astrid van 
Lieshout kan via het sturen van 
een mail naar astrid81069@
gmail.com of bel naar 0614108189.

Helmond-Noord

Op zondag 7 april a.s. is er een 2e 
hands speelgoed & kinderkleding 
beurs in wijkhuis de Fonkel, Prins 
Karelstraat 123, te Helmond (na-
bij St. Jozef kerk). 60 kramen vol 
met kinderkleding en speelgoed! 

De beurs is van 11.00 uur tot 15.00 
uur en de toegang is gratis ! Voor 
meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Miranda 06-
22901053 of Anita 06-10139067

Bij Maatjes staan menselijkheid 
en gelijkwaardigheid centraal. 
Het draait om persoonlijk con-
tact. Warmte, humor, aandacht, 
tijd, respect en begrip zijn be-
langrijk. Maatjes voelen zich alle-
bei beter door hun wekelijkse, of 
tweewekelijkse ontmoetingen. 

Wanneer jij denkt een keer per 
week iemand te kunnen ver-
blijden met een bezoekje, stuur 
dan een mailtje naar amicazorg.
wilbert@gmail.com of bel met 
06-13671086 waarna je in con-
tact wordt gebracht met een 
mevrouw die een maatje zoekt 
om mee te praten en samen pro-
bleemoplossend te denken en 
om samen van een stukje gezel-
ligheid te kunnen genieten. 

Helmond

Seniorenvereniging De Schaaps-
kooi organiseert woensdag  10  
april een kienmiddag bij Wijk-
centrum De Boerderij, Harmo-
niestraat 105. Aanvang 14.00 uur. 
De Prijzen bestaan uit waarde-
bonnen. 

U hoeft geen lid te zijn om aan 
deze middag deel te nemen. 
Wijkcentrum De Boerderij  is 
open vanaf 13.00 uur.

Helmond-Noord

Zondag 7 April rijdt Tourclub’81 
Helmond de Koksehoeven wie-
lertocht met een afstand van 
70km. 

Ongeveer halverwege houden 
we een koffie pauze. Vertrek om 
9.00 bij winkelcentrum Straak-
ven. Wegkapitein is Antoon 
Slaats. Gastrijders zijn welkom 
en een volgauto begeleidt ons.

Helmond-Oost

Liberator Aarle-Rixtel organi-
seert op 13 en 14 april een mo-
torweekend met oldtimers, 
kleiding,onderdelen, tweede-
hands motoren en  nog veel 
meer! Er zal ook live muziek zijn 
en de entree is gratis. Alle moto-
ren zijn welkom. Lieshoutseweg 
aarle-Rixtel

Regio

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op woensdag 10 april 
van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie:  
oude basisschool De Torelaar op 
de Groningenhof 4, Helmond. 
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg 

Rijpelberg

Woensdag 10 april om 19.30 uur 
verzorgt Auke van Mierlo, mond-
ziekten, kaak-en aangezichtschi-
rurg van het Maastricht Universi-
tair Medisch Centrum een lezing 
over kanker in de mond. 

De gratis lezing wordt gehouden 
in regionaal inloophuis De Cirkel, 
Evertsenstraat  19 in Helmond.

Helmond-Oost

Helmond-Oost

Zondag 14 april is er een vlooi-
enmarkt in  wijkhuis De Lier. 
Deze wordt georganiseerd door 
de kindervakantieweek van 10.00 
tot 14.00 uur. 

Entree t/m 12 jaar €0,50 - voor 
volwassenen €1,00. De gehele 
opbrengst komt ook ten goede 
voor de kindervakantieweek 
Helmond - Oost.

Komende zondag 7 april gaan 
we onder leiding van Henri 
v/d Velden de Omloop Noor-
dervaart rijden. De start zal 
om 08:00 uur plaatsvinden bij 
jeugdboerderij De Houtduif aan 
de Koeveldsestraat in Mierlo- 
Hout. De aankomst terug in 
Mierlo- hout zal rond 12:15 uur 
zijn. Heb je interesse om mee 
te fi etsen dan ben je van harte 
welkom. Voor informatie kun 
je de website raadplegen www.
tourclub-mierlohout.nl  

De tocht van aanstaande zondag 
gaat vanuit ons vertrekpunt, via 
Mierlo, Lierop, Asten, Ospeldijk, 
Meijl naar Nederweert- Eind 
waar de pauze wordt gehouden 
bij Café ’t Verschil. Na de pauze 
gaan we via Nederweert, Asten, 
Vlierden via het industrieterrein 
BZOB naar ’t Hout. De rijrichting 
is Zuid-Oost en de weersvoor-
spellingen zijn gunstig.
De Noordervaart waar de tocht 
naar vernoemd is, is een kanaal 

in Noord- en Midden-Limburg 
en is van 1807-1810 aangelegd 
als deel van Napoleons Grand 
Canal du Nord. De lengte van 
de Noordervaart is 15 km waar-
van 10 km bevaarbaar tot de ro-
tonde tussen Meijel en Roggel. 
Indien je als gastrijder twijfelt 
of je de afstand wel aan kunt of 
twijfelt over het te presteren ni-
veau, we hebben een volgauto 
met aanhanger om deelnemers 
die het toch te zwaar vinden te 
ondersteunen. Een tourclub is 
geen raceclub of wedstrijdteam. 
Het gaat om het genieten op 
de fiets in de buitenlucht in een 
gezellig gezelschap. s

Tourclub Mierlo-Hout fietst: 
Omloop Noordervaart 

Mierlo-Hout

Regiokampioenschappen: 
ruim 60 turnsters 

HT’35 in actie
Komend weekend, 6-7 april, 
vinden in Sint-Oedenrode re-
giokampioenschappen turnen 
plaats voor onze divisie 4-5 bo-
venbouw en D1-D2 onderbouw 
turnsters.

Op basis van eerdere voor-
wedstrijden, konden zij zich 

plaatsen voor deze finale. De 
besten stromen door naar de 
Zuid-Nederlandse Kampioen-
schappen, waar de beste turn-
sters uit Limburg, Brabant en 
Zeeland tegen elkaar strijden in 
deze districtsfinale.

Namens HT’35 hebben ruim 60 
turnsters zich geplaatst voor de 
wedstrijd van komend weekend, 
allen heel veel succes! s

Mierlo-Hout

Op de foto: Juultje Leenders, Laury de Leeuw, Laura Hobeijn, Jonne v.d. Zan-
den, Fabienne Wachters, Fleur v.d. Hurk, Jinky Teurlings. (bron foto; HT’35).

Op zondag 7 april wordt de 
tweede auto-puzzelrit van dit 
jaar verreden. U wordt van harte 
uitgenodigd om aan deze puzzel-
rit deel te nemen. Bij de puzzelrit 
zal een eenvoudig reglement ge-
bruikt worden, dat bij aanvang 
aan de wedstrijdtafel zal worden 
uitgereikt. 

Het inschrijfgeld voor deze puz-
zelrit bedraagt € 10,- per equipe. 
De inschrijving en start zijn in 
de kantine van korfbalvereni-
ging DKB (nabij sporthal Naes-
tenbest) aan de Jacob van Was-
senaerstraat 65 te Best. Er kan 
vanaf 13.00 uur tot uiterlijk 13.30 
uur gestart worden. De rijtijd be-
draagt twee uren.

Regio

0492-845350  | info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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ONZE HOOFDSPONSOREN

L I E S H O U T  H O L L A N D

HELMOND 
SPORT
JONG 
AJAX
VR 05 APR / 20:00 UUR
KASSA’S OPEN OM 19.00 UUR OF BESTEL 
ONLINE VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

#LAATONSJUICHEN
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Van voetbalverzamelaar tot museum directeur

Voetbalmuseum ‘Fanatic’ 
in Mierlo geopend

‘Van voetbalverzamelaar tot 
museumdirecteur’. Voor Jos 
Lenssen kwam afgelopen dins-
dagmiddag een jongensdroom 
uit met de opening van het 
nieuwe voetbalmuseum van 
in Hotel HUP te Mierlo. Een 
hoofdrol tijdens de openingfes-
tiviteiten van Mierloos nieuw-
ste trekpleister was weggelegd 
voor Nederlands succesvolste 
voetbalcoach aller tijden Louis 
van Gaal, zijn vrouw Truus en 
voormalig Nederlands Elftal 
doelman Hans van Breukelen. 

Zo’n 200 gasten waren bij de of-
ficiële opening. Onder deze gas-
ten bevonden zich ook belang-
rijke namen uit de professionele 
voetbalwereld waaronder Louis 
van Gaal en zijn vrouw Truus, 
maar ook Hans en Carolein van 
Breukelen waren getuige van de 
officiële opening. 

El Fanatico
Jos verzamelt al meer dan 50 
jaar voetbal memorabilia van-
uit de hele (voetbal)wereld. Het 
museum is dan ook een droom 
die uit komt. Onder de collectie 

bevinden zich o.a.: 650 origi-
nele wedstrijdshirts van clubs 
en nationale elftallen vanuit de 
hele wereld, meer dan 230 paar 
oudere voetbalschoenen, 800 
voetbalboeken, 750 voetbalbier-
glazen, dvd’s, toegangskaartjes 
en noem maar op. Je kunt het 
zo gek niet bedenken of het ligt 
tentoongesteld in het museum. 
Natuurlijk zitten er ook echte 
‘pronkstukken’ in de collectie: 
Shirts van EK’s en WK’s, bekerfi-
nales en nog veel meer items die 
afkomstig zijn van voetballers 
zoals Philip Cocu, Arjen Rob-
ben, Diego Maradona, Hans van 
Breukelen en noem maar op.

De naam van het museum: ‘Fa-
natic’ is een naam die perfect bij 
de verzamelaar past. Jos is, zoals 
we ongetwijfeld weten, een fana-
tieke verzamelaar. Jaren geleden 
merkte de buitelandse pers de 
verzamelwoede van de Mierlo-
naar al op. Destijds omschreef 
de Spaanse voetbalkrant ‘Marca’ 
de verzamelaar als ‘El Fanatico’. 
De naam Fanatic past dan ook 
perfect bij het nieuwe museum.

Bijzonder cadeau
Diverse voetbalgasten hadden 
op de openingsdag zelfs nog uit-

breiding voor het nieuwe voet-
balmuseum meegebracht. Voor-
al het cadeau dat Lenssen door 
PSV in het vooruitzicht werd ge-
steld en binnenkort mag toevoe-
gen aan zijn museum bezorgden 
hem toch wel even kippenvel. De 
originele kampioensschaal van 
het seizoen 2017-2018 gewonnen 
door PSV Eindhoven. Een uniek 
item dat binnenkort zonder twij-
fel tot één van de pronkstukken 
gerekend mag worden van het 
voetbalmuseum. 

Het zou bij wijze van spreken 
zomaar een nieuw hoofdstuk 
kunnen opleveren van het boek 
‘van voetbalverzamelaar tot mu-
seumdirecteur’. 

Voetbalmuseum Fanatic, geves-
tigd in hotel HUP, Arkweg 3 te 
Mierlo is dagelijks gratis toegan-
kelijk tijdens de openingstijden 
van het hotel. Op maar liefst vijf 
locaties binnen HUP is de no-
dige voetbalhistorie te bewon-
deren. Met dank aan verzame-
laar Jos Lenssen, het HUP hotel, 
de gemeente Geldrop-Mierlo 
en al die mensen die spontaan 
één of meerdere voetbalsou-
venirs beschikbaar stelden in  
het verleden! s

Regio

V.l.n.r. Louis van Gaal, Jos Lenssen en Hans van Breukelen. (Bron foto; Harrie van der Sande). 

Polaris jongens A 7e op NOJK 

Een spelmoment in de wedstrijd tussen de Jongens A teams van Polaris 
en Zaanstad. (Bron foto; VC Polaris).

Door het winnen van de voor-
wedstrijden mocht het Jongens 
A team van Volleybal Club Po-
laris als enige Zuid Nederland-
se vereniging bij de jongens A 
voorbije zaterdag in Koog aan 
de Zaan deelnemen aan de fina-
ledag om het Nederlands Open 
Jeugd Kampioenschap (NOJK). 
In de eindstand behaalde het 
team een verdienstelijke de ze-
vende plaats. 

In een gelijk opgaand duel won 
Polaris de eerste set tegen Inter 
Rijswijk met 25-21. In de tweede 
set ging het tot de 12 punten we-
derom gelijk op. Op dat moment 
sloeg de tegenstander uit het 
Westland een gaatje, dat Pola-
ris niet meer te boven kwam en 
uiteindelijk leidde tot de gelijk-
maker. 

Tegen topfavoriet Zaanstad - de 
latere kampioen van Nederland 
- had Polaris in de eerste set wei-
nig in te brengen. In de tweede 
set nam Polaris brutaal een 9-2 
voorsprong. Zaanstad begon te 

wankelen en hun coach moest 
er alles aan doen om zijn jongens 
weer op de rails te krijgen. 

Tot de 18 punten ging de strijd 
gelijk op. Zaanstad plaatste toen 
een tussensprint dat Polaris 
niet met gelijk munt kon beant-
woorden en leidde tot de 20-25 
nederlaag. Het mooiste compli-
ment kwam wel van de coach 
van Zaanstad na afloop van het 
duel: "Onze jongens konden wel 
wat leren van de teamspirit van 
Polaris!" De laatste wedstrijd te-
gen Sliedrecht Sport was door 
de uitslagen van de overige duels 
een formaliteit. Polaris ging in dit 
duel met twee keer 21-25 onder-
uit.  Met opgeheven hoofd heb-
ben de Polaris jongens de kampi-
oensstrijd verlaten. Ze hadden de 
pech dat de drie tegenstanders 
van de poule ook beslag legden 
op de drie beste plaatsen in de 
eindstand. Zaanstad werd eer-
ste; Inter Rijswijk tweede en Slie-
drecht Sport derde. Kortom een 
prestatie waar de jongens en met 
hen de hele vereniging zeer trots 
op mag zijn. Bij de jeugd staat Po-
laris in volleyballend Nederland 
intussen al jaren op de kaart. s

Mierlo-Hout

Zanggroep Pabo is 50 jaar en viert dit in en met Helmond!

Door: Monique Vreeswijk

Zanggroep Pabo bestaat 50 jaar 
en dat is een prima reden voor 
een feestje, maar feest vieren doe 
je niet alleen. Zanggroep Pabo wil 
dit jubileum met alle inwoners 
van Helmond vieren. Daarom 
treedt de zanggroep gedurende 
het hele jubileumjaar op in ver-
schillende wijken van de stad. 

Bij elk optreden wordt het podium 
gedeeld met een vereniging, club 

of act uit die betreffende wijk. Zo 
verbindt Pabo mensen, verenigin-
gen en wijken. De toegang is gra-
tis, immers wie jarig is trakteert. 
Het eerste wijkconcert in een reeks 
van zes belooft er een te worden 
om nooit te vergeten. Het wordt 
een middag vol dans en muziek. 
Maak het verjaardagsfeest van 
Zanggroep Pabo compleet en zorg 
dat je van de partij bent. De aftrap 
van de reeks zal starten in Mierlo-
Hout in wijkhuis De Geseldonk op 
zondag 7 april 2019 van 14.00 tot 
16.00 uur (zaal open om 13.30 uur). 
Met o.a. een fantastisch optreden 
van danstijd. Danstijd is een dans-

school die de focus legt op kwa-
liteit, techniek en plezier. En dat 
zie je terug het enthousiasme en 
de performance van deze groep 
jonge dansers. Meer info vind je 
op www.danstijd.nl. 
Zanggroep Pabo is een allround 
zanggroep met bekendheid in 
heel Zuidoost Brabant en daarbui-
ten. Deze groep sleepte meerdere 
prijzen in de wacht op verschil-
lende festivals. Na 50 jaar spat het 
enthousiasme er nog steeds van 
af en laten ze je ervaren dat samen 
muziek maken één groot feest is. 
Wil je na dit concert meer horen 
en zien van Zanggroep Pabo? 

Volg hen op Facebook of kijk op 
www.zanggroeppabo.nl. Er staan 
meer gratis wijkconcerten op de 
agenda. Op 18 en 19 april 2020 pakt 

Zanggroep Pabo groots uit met 
een wervelende jubileumshow op 
de planken van Het Speelhuis in 
Helmond. s

Helmond

(Bron foto; Zanggroep Pabo)
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Eregasten van 
de SamenLoop voor Hoop Helmond

De 5e editie van de SamenLoop 
voor Hoop in Helmond vindt 
plaats op 29 en 30 juni op het 
sportpark van HAC, Molenven 
in Stiphout. De SamenLoop 
begint op zaterdagmiddag om 
14:00 uur en eindigt de dag 
erop om 14:00 uur. Er wordt 24 
uur voor KWF onderzoek gelo-
pen, 24 uur is ook de strijd die 
mensen met kanker iedere dag 
aangaan. 

Zij zijn het bewijs dat onder-
zoek naar kanker loont. Tijdens 
de SamenLoop noemen wij de 
mensen die kanker hebben (ge-
had) de eregasten. Eregasten zijn 
vaak onderdeel van een team en 
lopen onder aanmoediging van 
vrienden, familie en andere be-
langstellenden de eerste ronde 
op de baan. Met deze openings-
ronde  laten we zien dat er hoop 
is en dat we er voor elkaar zijn, 
ook in moeilijke tijden. Niet voor 
niets staat er op onze shirts: 
meeleven, doorleven en beleven.
Een bijzonder onderdeel van de 
SamenLoop is de kaarsencere-
monie op zaterdagavond. De 

eregasten gaan voorop en dra-
gen een lichtje mee. Een lichtje 
van hoop, om dierbaren te her-
denken, elkaar te steunen, te 
vieren dat mensen kanker heb-
ben overleefd, elkaar kracht te 
geven. Langs de baan staan de 
kaarsenzakken waarop een per-
soonlijke boodschap of wens 
staat. Deze kaarsen omringen 

de lopers gedurende de gehele 
nacht met een zee van licht.Tij-
dens de SamenLoop voor Hoop 
verzorgt inloophuis De Cirkel 
een speciaal programma voor 
de eregasten. Wij mogen ge-
bruik maken van de kantine van 
voetbalclub Stiphout Vooruit, 
waar de eregasten een eigen plek 
hebben. Er zijn gastvrouwen en 

gastheren van inloophuis De 
Cirkel aanwezig in de kantine 
van Stiphout Vooruit voor een 
gesprek, een kop koffie of thee. 
Ook bieden we de eregasten een 
mooi programma aan met ver-
wenmomenten, workshops en 
eten.  Ter afsluiting van 24 uur 
wandelen volgt de slotronde. 
Alle teams lopen gezamenlijk de 
laatste ronde op zondagmiddag 
14.00 uur samen met de eregas-
ten. Feestelijk sluiten we af en 
wordt de voorlopige opbrengst 
van de SamenLoop voor Hoop 
bekend gemaakt.

‘Het geeft kracht en positiviteit om te blijven vechten tegen deze rotziekte’ 
(bron foto; Samenloop voor Hoop Helmond). 

‘Het was heel bijzon-
der. Al die mensen om 

je heen, waarvan er 
ook nog ziek waren, 

liepen mee, zelfs af en 
toe in een rolstoel’ 

‘Het geeft kracht en 
positiviteit om te 

blijven vechten tegen 
deze rotziekte’ 

Voor meer informatie 
of aanmelden als team 
of eregast (survivor) ga 
naar de website: www.
samenloopvoorhoop.

nl/helmond 

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

Oplossing van week 12:

Mail de gele oplossing voor 12 april naar:

actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

HELMOND
weekkrant de loop

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

Prijswinnaar week 12: 
Bobby van Leusden
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Bobby van Leusden uit Helmond-Oost 
stuurde zoals velen de oplossing in van 
de Sudoku en was blij verrast dat hij ge-
wonnen had.

Thomas van Leent (stagiair Adcommu-

nicatie) overhandigde de Holland Ca-
sino dinercheque t.w.v. € 100,00 en een 
leuke Goodiebag aan Bobby. 

Iedere 14 dagen plaatst Weekkrant De 
Loop Helmond een Sudoku. Lost u deze 
op? Dan maakt u ook kans op een di-
nercheque en een exclusieve Goodiebag 
van Holland Casino Eindhoven.. s

Winnaar Sudoku Weekkrant De Loop Helmond

Helmond

(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

www.helmondnu.nl
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

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

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

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

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl   Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

                                       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;

Zondag 7 april:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor; 
Sjef Remmen en Annie Noordman; Greetje Smits-van Eeden; Lenie 
van Vijfeijken-Smulders; Lena Schmitz-Snijders; Gerrit Luijben; Jan 
Verbakel;  Toon van Vugt; Trineke Verschuren-Janssens; Riet de 
Ruijter-Manders; Jan Wijnen; Anna Rouss; Broer Boxstart; overleden 
ouders Noud en Nellie Meulendijks-Smits; Tonnie Sanders; Ceciel 
Broens-Veel; Bert Allard; Harrie Vos; Henk Kat; Sjef Schepers; Tiny 
Giebels-van den Heuvel; Theo Kweens; Harrie van de Laar;  overleden 
ouders van Bussel-Fleskens; Petronella van Waterlaat-Goossens; 
Martin van den Berkmortel; Anny Kweens-van Venrooij; Jo Löring; 
Fam. van Oorschot-Janssen vanwege moeder;

Donderdag 11 april:
19.00 uur Alphonsuskapel: Boeteviering ter voorbereiding op Pasen.

Zaterdag 13 april:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang; 
overleden ouders Weijts-Janssen.
 
www.damiaanhelmond.nl

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-Rompen, 
Zus Verstappen-van Oorschot.

Zondag 14 april
10.30 uur Palmzondag, Femmes 
Miel Steijns, Wim van Lieshout, Mien Aalders-van Bommel, Sjef 
Verdegen, Elly van Hoek-van der Velden, Femke van Stiphout, Jan 
van Berkel en Helena van Weick de echtgenote, Julie Loop-Lémans.

www.damiaanhelmond.nl 

NHC De Zestigplussers
Aankomende dinsdag 9 april strijken de 
60 plus hockeyers neer op de hockeyvel-
den van Helmond. deze unieke hockey-
club zonder eigen velden en/of clubhuis 
is al 30 jaar bijzonder lid van de KNHB. 
Wie mag er lid worden? Goede en min-
der goede hockeyers die in een kalender-
jaar 60 zijn of worden. 

Wat heeft de Zestigplussers te bieden?
Drie hockeyactiviteiten: (1) de OLW, (2) 
met selectieteam deelnemen aan EK- en 
WK (60+,65+, 70+ ,75+) en (3) met een 
ad-hoc-team deelnemen aan binnen- en 
buitenlandse toernooien. 
Een OLW (OnderLingeWedstrijden) is een 
dag waarop De Zestigplussers bij steeds 
een andere hockeyvereniging onderlinge 
wedstrijden houden. De wedstrijden wor-
den gefloten door (ex-)bondsscheidsrech-
ters die ook lid van de Zestigplussers zijn. 

Hoe vaak wordt er gespeeld en waar?
Vanaf september tot juli één keer in de 2-3 
weken, op een dinsdag of donderdag. Er 
is geen winterstop, alleen bij afgelasting 

van de velden gaat de OLW niet door. 
De uitgekozen hockeyverenigingen lig-
gen hoofdzakelijk in het middendeel van 
Nederland. De wedstrijden beginnen om 
11:30 en eindigen ca. 15:30 uur. Je speelt 3 
wedstrijden van 30 minuten, onderbroken 
met pauzes van een half uur. Daarna volgt 
'de derde helft'.

De teams worden zoveel mogelijk op ba-
sis van de sterkte en voorkeursplaats van 
de spelers ingedeeld om zoveel mogelijk 
tot gelijkwaardige teams te komen. Om-
dat leeftijd een sterke invloed heeft op de 
fysieke mogelijkheden van spelers is er 
een vrijwillige tweedeling in  teams  met 
spelers onder en boven 68 jaar.  

Wat kost een lidmaatschap?
Een jaarlidmaatschap kost 75 euro en een 
set officiële wedstrijdkleding (rode en wit-
te polo, zwarte broek, oranje kousen en 2 
aangemaakte naambandjes 80 euro.  
Het is altijd mogelijk om, voorafgaand aan 
een besluit om lid te worden, als gast één 
of meer keer deel te nemen aan een OLW.  

Kijk voor meer informatie op de website: 
www.dezestigplussers.nl s

Wilt u ook sportief bezig zijn? Misschien is 60+ hockey iets voor u! 
(Bron foto; Gerard Smeding).

Helmond

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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save the dateAPRIL
Weekmarkt Centrum 
Helmond 
Kom elke zaterdag 
naar de gezellige 
Helmondse markt 
De Helmondse 
Markt elke week 
een feest. Centrum 
Helmond, Markt 38, 
09:00 - 16:00 uur.

ZONDAG
7 APRIL

Concert door de 
Molshoop uit 
Nuenen
Zondag om 14.00 
uur concert 
door de Blazerij 
Molshoop uit 
Nuenen. Maak 
vandaag ook de 
oversteek vanaf het 
kermisterrein naar 
de Torenstraat en 
kom genieten.
Stichting 
Draaiorgels 
Helmond 
Gaviolizaal, 
Torenstraat 36a
14:00 - 16:00 uur.

Concert Kolok en 
Yolo percussie
Popkoor KoloK is 
een enthousiast 
popkoor met 
een mooie 
podiumpresentatie 
uit Helmond. 
Samen- 
werkingsconcert 
van Kolok en 
Yolopercussie. 
Toegang is gratis.
Basisschool de 
Goede Herder, 
Mont- golfier-straat 
71 14:30 - 16:30 uur.

Een gezellige 
middag met live 
muziek en zang 
in gasterij  ‘Het 
Klaverblad’
(Zit bij de 
hoofdingang van 
Keyserinnedael)
Woonzorgcentrum 
Keyserinnendael
Kanaaldijk N.O. 70, 
5701 SB Helmond 
14.30 - 16.00 uur

DONDERDAG 4 APRIL
Corrie van Binsbergen & Joke Hermsen - 
Tijd & Melancholie
Muzikaal literair-filosofisch programma 
voor wie behoefte heeft aan rust en 
reflectie. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 
20:15 - 22:30 uur.

Kamagurka - De grenzen van de ernst
De overtreffende trap voor absurditeit.
Cacaofabriek, Cacaokade 1
20:30 - 23:00 uur.

Rondleiding door theater Het Speelhuis
Bezoek het prachtige theater Het 
Speelhuis. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Do 4 april en do 11 april 10:00 - 11:30 uur.

VRIJDAG 5 APRIL
Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een 
biologische markt onder de Markthal van 
Winkelcentrum Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort.

ABAFAZI - Legends from Africa: 
Miriam Makeba e.a. Swingende 
nieuwe show van tien Zuid-Afrikaanse 
powerladies. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

Guilty Pleasure Night
Lekker fout maar toch wel lekker. De 
nummers waarvan je echt trots op bent 
dat je ze graag hoort en waarvan andere 
het niet van jou verwachten. Muziekcafé 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39, 
22:00 - 03:00 uur.

Klucht - Een Beeldige Kat
Toneelvereniging De Opkamerkomedianten 
presenteert de eigen productie Een 
Beeldige Kat. Een hilarische klucht 
met een Helmonds en Egyptisch tintje. 
Zalencentrum De Smed, Dorpsstraat 40, 
vr. 5 april en za. 6 april 20:00 uur. 

Liederentafel met de Notenkrakers in 
gasterij  ‘Het Klaverblad’ 
(Bij de hoofdingang vanKeyserinnedael)
Woonzorgcentrum Keyserinnendael
Kanaaldijk N.O. 70, 5701 SB Helmond. 
18.45 - 20.15 uur

The Blackest White - 
To Infinity And Beyond live
In de jubileum periode van 5 20 - welke 
loopt van 23 maart tot en met eind juni 
- worden in de popzaal ook concerten 
georganiseerd welke direct of indirect 
met ons jubileum te maken hebben. De 
Cacaofabriek, Cacaokade 1, 20:30 uur.

ZATERDAG 6 APRIL
Adventure Store 2-daagse Wandeltocht
Een wandeling door de Veste in 
Brandevoort en de mooie natuurgebieden 
in de omgeving. Natuurlijk wordt 
er ook weer gezorgd voor ruime en 
wandelvriendelijke rustplaatsen.
Adventure Store, Kastanjehoutstraat 3
Za. 6 april en zo. 7 april 8:00 - 17:00 uur.

5en20 Jubileumfeest - Met Kraak en Smaak 
(Sound System) en Non Blonde Bowie
In de jubileum periode van 5 20 - welke 
loopt van 23 maart tot en met eind juni 
- worden in de popzaal ook activiteiten 
georganiseerd welke direct of indirect met 
ons jubileum te maken hebben.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1, 20:30 uur.

Back to the 90’s Party!
De 90’s een tijd om nooit te vergeten 
Terug naar de dance grunge en bekende 
hits van een tijdperk vol uitersten
Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39, 22:00 - 03:00 uur.

Bram van der Vlugt - Vogel - 
jubileumvoorstelling
Hij speelt graag en vaak in Helmond. 
En dus mag zijn speciale jubileum-
voorstelling als cadeau voor zijn 
85ste verjaardag niet in Het Speelhuis 
ontbreken. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 20:15 - 22:30 uur.

Documentaire De Wachtkamer - 
Freedom Theater
Documentaire De Wachtkamer. De 
wachtkamer is een documentaire over vijf 
vrouwen met borstkanker. Een ode aan 
het leven de liefde en de dood.
Annatheater Helmond, Floreffestraat 21a
19:15 - 20:00 uur en 20:30 - 22:00 uur.

Fietsbeurs Brandevoort
Verkoop 2e hands fietsen fietsstoeltjes 
steppen skeelers rolschaatsen. Ingang aan 
zijde van de Koolstraat. Schoolplein OBS 
Brandevoort, Koolstraat 150, 
11:00 - 16:30 uur.

Helmondse Lichtjes Parade
De 10e editie van de Helmondse Lichtjes 
Parade. Cenrum Mierlo-Hout, Wethouder 
van Rooijlaan 123, 19:30 - 00:00 uur.

Vogel
In deze voorstelling gaat Bram van der 
Vlugt het avontuur aan met de veel 
jongere theatermakers Roelof Pothuis 
en Thijs Prein. ‘Vogel’ is een ode aan de 
kracht van het verhaal. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 20:15 uur.

www.helmondnu.nl
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zaterdag en zondag 9.45 uur
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HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

EVENEMENTEN HELMOND

Evenement (DOV) Do 09:00, 14:00 uur
Bohemian Rhapsody (DOV) Do 13:00 uur / Ma 14:30 
uur / Di 14:45 uur / Vr 15:30 uur / Zo 15:45 uur
Captain Marvel (DOV) Do 12:00 uur / Zo, Ma 12:30 
uur / Vr, Za, Di 12:45 uur / Wo 13:15 uur
Captain Marvel (O3D) Ma - Wo 17:45 uur / Do 21:00 
uur / Zo 21:15 uur / Vr, Za 22:00 uur 
Corgi (DNL) Do, Za - Di 10:30 uur / Wo 10:45 uur 
/ Vr 11:30 uur / Do 13:00 uur / Ma 15:15 uur / Zo 
15:30 uur / Di 15:45 uur / Vr, Za, Wo 16:00 uur
Corgi (N3D)
Zo 12:30 uur / Wo 13:30 uur / Za 13:45 uur
Dumbo (DOV) Zo 10:00, 17:45 uur / Di 11:00, 18:30 
uur / Ma 11:45 uur / Do 12:45, 18:00 uur / Wo 13:00 
uur / Vr, Zo 13:15 uur / Za 13:30 uur / Ma, Wo 18:15 
uur / Vr, Za 18:45 uur
Dumbo (O3D)
Za 10:00 uur / Do, Vr 10:30 uur / Wo 10:45 uur / Di 
13:00 uur / Ma 13:15 uur / Zo 15:15 uur / Do, Ma 
15:30 uur / Za, Wo 16:15 uur / Vr 16:30 uur / Zo - 
Wo 20:30 uur / Do 20:45 uur / Vr, Za 21:00 uur
Escape Room (2019) (DOV)
Za 11:30 uur / Ma 13:00 uur / Di 17:30 uur / Do, Zo, 
Di, Wo 21:45 uur / Vr, Za 22:30 uur
Green Book (DOV)
Do 11:00 uur / Vr 13:40 uur / Za 14:45 uur / Ma 
15:45 uur / Zo 16:00 uur / Di 16:15 uur
Hellboy (2019) (DOV) Wo 21:30 uur
If Beale Street Could Talk (DOV) Ma 20:00 uur
Klara en de gekke koeien (DOV) Zo 12:00 uur / Wo 
12:15 uur / Za 12:30 uur / Vr 13:00 uur
LEGO Movie 2, The (DNL) Za 10:45 uur / Zo, Di, Wo 
14:15 uur / Do 14:45 uur / Vr 15:00 uur 
LEGO Movie 2, The (N3D)
Za 14:30 uur / Wo 15:45 uur
Masha en de Beer 2 (DNL)
Zo 10:15 uur / Wo 10:30, 15:30 uur
Missing Link (2019) (DNL) Zo 10:00 uur / Za 10:15 
uur / Vr, Di 10:30 uur / Wo 10:45 uur / Ma 12:15 uur
Missing Link (2019) (N3D) Za 13:15 uur / Zo 13:45 
uur / Wo 14:00 uur / Vr 14:45 uur 
Mule, The (DOV) Vr 12:15 uur / Ma 17:30 uur / Do, 
Zo, Di, Wo 19:15 uur / Vr, Za 20:00 uur
Nick Jr. Voorjaarsbios (DNL)
Za, Zo 10:00 uur / Vr, Di 10:30 uur
Old Man and the Gun, The (DOV) Di 13:30 uur 
Pet Sematary (DOV)
Do, Di 10:30 uur / Vr 10:45, 13:30, 18:15 uur / Ma 
11:00, 21:45 uur / Za 12:30, 18:00 uur / Zo, Wo 
12:45, 17:30 uur / Do 14:15 uur / Di 15:30 uur / Do, 
Ma 17:15, 19:30 uur / Zo, Di, Wo 19:45 uur / Vr, Za 
20:30, 22:45 uur / Do, Zo, Di, Wo 22:00 uur
Shazam! (DOV)
Do 11:15, 18:15 uur / Zo, Di 18:00 uur / Ma, Wo 
18:30 uur / Vr, Za 19:00 uur / Ma 21:30 uur 
Shazam! (O3D) Za, Zo, Wo 10:30 uur / Vr 10:45 uur 
/ Ma 11:30 uur / Di 12:30, 15:30 uur / Zo, Ma 14:45 
uur / Do, Wo 15:00 uur / Vr, Za 15:45, 21:30 uur / 
Zo, Ma, Wo 21:00 uur / Do, Di 21:15 uur
Sneak Preview 20190404 (DOV) Di 21:00 uur 
Star is Born, A (Encore) (DOV) Za 15:30 uur
Us (DOV) Ma 10:30 uur / Di 11:30 uur / Wo 11:45 
uur / Do - Za 18:30 uur / Zo 18:45 uur / Ma, Wo 
21:15 uur / Do, Zo, Di 21:30 uur / Vr, Za 22:15 uur 
Verliefd op Cuba (DNL)
Do, Zo - Wo 16:45 uur / Vr, Za 17:30 uur
What Men Want (DOV)
Zo 11:45 uur / Di 12:15 uur / Ma 14:15 uur / Do 
16:00 uur / Za 17:00 uur / Vr 17:15 uur / Do, Zo, Wo 
18:45 uur / Ma, Di 19:00 uur / Vr, Za 19:45 uur

Voorjaarskermis Helmond 
Het is weer Kermis in het centrum 
Helmond! De Voorjaarskermis wordt 
gehouden van 29 maart t/m 7 april 
2019. Openingstijden: 13.00 uur tot 
00.00 uur. Markt 21-25
5701 RH Helmond
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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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
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EVENEMENTEN

DIVERSEN

TE KOOP

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen MierloBowen Mierlo

Houten vloer 
nodig?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

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)

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reperaties!
Tevens uw adres voor veranda’s.

7 april 
VLOOIENMARKT

Sporthal Achtse 
Barrier

Ardechelaan 
Eindhoven

Entree 2 euro  
9-16 uur

info 06-20299824

Ruim appartement, 
3 slaapkamers. Rijpelplein, 
Helmond. 149.500 Euro. 

06-36219014

“Chrysanten stekken in Zuid-
Frankrijk 1983

Is wat we deden; oa Felix, 
Joris, Noël, Chrissy en

Ingrid van Mierlo uit Hel-
mond

Kun jij Ingrid aub contact 
opnemen via 06-37311254 

voor een reünie met
Joris, Noël en Chrissy”

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende 

Wand en Vloertegels te zien 
in onze Showroom. 

Ook voor het laten leggen 
van uw nieuwe vloer bent 

u bij ons op het juiste adres. 
Geen koude voetjes meer? 
Denk aan vloerverwarming 
en kies voor een compleet 
pakket tegen een scherpe 

prijs! Engelseweg 200a 
in Helmond .

info@htnvloeren.nl 
T. 0492 792499

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg van 

Tuinen en Terrassen,  sierbe-
stratingen, opritten. Bezoek 
onze showtuin/  showroom.  
Engelseweg 200a  in Hel-
mond  info@htnvloeren.nl 

T.0492 792499

HTN Bad en Sanitair
Wij verzorgen de complete 
aanleg of renovatie van uw 
nieuwe badkamer. In onze 

showroom is een ruime 
keus aan Sanitair en Vloer 

en Wandtegels te zien. Alles 
tegen betaalbare prijzen! 

Engelseweg 200a 
in Helmond

www.sanitairhelmond.nl

TE KOOP GEVRAAGD

Uw sloopauto levert geld op! 
Wij bieden v.a. 75,- euro 

voor sloopauto’s.  
Voor rijdende auto’s 

v.a. 150,- euro geboden.  
ODUS AUTO’S BV, 

Achterdijk 6, Helmond  
06-52642652

PERSONEEL

Ervaren Huishoudelijke
hulp gezocht.

Contract voor 2 uur per week
op dinsdag- of donderdag-

ochtend.
sennick1605@gmail.com

Lenie Klaasen 06-52716622

BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken 
met de producten 

van Forever, bel dan 
vrijblijvend voor een 

afspraak. Geen party of 
andere verplichtingen. 

De producten zijn uit 
voorraad leverbaar en 
te bestellen bij Lenie 

Klaasen,  tel.: 06-527 16 
622 (Business Owner 

Forever).  Kijk voor meer 
informatie op:  

www.foreverhelmond.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-;  | Staan tafel 

€ 4,-;  | Karaoke € 25,-; 
Tel. 0492-510855  

www.ikgeefeenfeestje.nl

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

save the dateAPRIL
Weekmarkt Centrum 
Helmond 
Kom elke zaterdag 
naar de gezellige 
Helmondse markt 
De Helmondse 
Markt elke week 
een feest. Centrum 
Helmond, Markt 38, 
09:00 - 16:00 uur.

ZONDAG
7 APRIL

Concert door de 
Molshoop uit 
Nuenen
Zondag om 14.00 
uur concert 
door de Blazerij 
Molshoop uit 
Nuenen. Maak 
vandaag ook de 
oversteek vanaf het 
kermisterrein naar 
de Torenstraat en 
kom genieten.
Stichting 
Draaiorgels 
Helmond 
Gaviolizaal, 
Torenstraat 36a
14:00 - 16:00 uur.

Concert Kolok en 
Yolo percussie
Popkoor KoloK is 
een enthousiast 
popkoor met 
een mooie 
podiumpresentatie 
uit Helmond. 
Samen- 
werkingsconcert 
van Kolok en 
Yolopercussie. 
Toegang is gratis.
Basisschool de 
Goede Herder, 
Mont- golfier-straat 
71 14:30 - 16:30 uur.

Een gezellige 
middag met live 
muziek en zang 
in gasterij  ‘Het 
Klaverblad’
(Zit bij de 
hoofdingang van 
Keyserinnedael)
Woonzorgcentrum 
Keyserinnendael
Kanaaldijk N.O. 70, 
5701 SB Helmond 
14.30 - 16.00 uur

DONDERDAG 4 APRIL
Corrie van Binsbergen & Joke Hermsen - 
Tijd & Melancholie
Muzikaal literair-filosofisch programma 
voor wie behoefte heeft aan rust en 
reflectie. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 
20:15 - 22:30 uur.

Kamagurka - De grenzen van de ernst
De overtreffende trap voor absurditeit.
Cacaofabriek, Cacaokade 1
20:30 - 23:00 uur.

Rondleiding door theater Het Speelhuis
Bezoek het prachtige theater Het 
Speelhuis. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Do 4 april en do 11 april 10:00 - 11:30 uur.

VRIJDAG 5 APRIL
Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een 
biologische markt onder de Markthal van 
Winkelcentrum Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort.

ABAFAZI - Legends from Africa: 
Miriam Makeba e.a. Swingende 
nieuwe show van tien Zuid-Afrikaanse 
powerladies. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

Guilty Pleasure Night
Lekker fout maar toch wel lekker. De 
nummers waarvan je echt trots op bent 
dat je ze graag hoort en waarvan andere 
het niet van jou verwachten. Muziekcafé 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39, 
22:00 - 03:00 uur.

Klucht - Een Beeldige Kat
Toneelvereniging De Opkamerkomedianten 
presenteert de eigen productie Een 
Beeldige Kat. Een hilarische klucht 
met een Helmonds en Egyptisch tintje. 
Zalencentrum De Smed, Dorpsstraat 40, 
vr. 5 april en za. 6 april 20:00 uur. 

Liederentafel met de Notenkrakers in 
gasterij  ‘Het Klaverblad’ 
(Bij de hoofdingang vanKeyserinnedael)
Woonzorgcentrum Keyserinnendael
Kanaaldijk N.O. 70, 5701 SB Helmond. 
18.45 - 20.15 uur

The Blackest White - 
To Infinity And Beyond live
In de jubileum periode van 5 20 - welke 
loopt van 23 maart tot en met eind juni 
- worden in de popzaal ook concerten 
georganiseerd welke direct of indirect 
met ons jubileum te maken hebben. De 
Cacaofabriek, Cacaokade 1, 20:30 uur.

ZATERDAG 6 APRIL
Adventure Store 2-daagse Wandeltocht
Een wandeling door de Veste in 
Brandevoort en de mooie natuurgebieden 
in de omgeving. Natuurlijk wordt 
er ook weer gezorgd voor ruime en 
wandelvriendelijke rustplaatsen.
Adventure Store, Kastanjehoutstraat 3
Za. 6 april en zo. 7 april 8:00 - 17:00 uur.

5en20 Jubileumfeest - Met Kraak en Smaak 
(Sound System) en Non Blonde Bowie
In de jubileum periode van 5 20 - welke 
loopt van 23 maart tot en met eind juni 
- worden in de popzaal ook activiteiten 
georganiseerd welke direct of indirect met 
ons jubileum te maken hebben.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1, 20:30 uur.

Back to the 90’s Party!
De 90’s een tijd om nooit te vergeten 
Terug naar de dance grunge en bekende 
hits van een tijdperk vol uitersten
Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39, 22:00 - 03:00 uur.

Bram van der Vlugt - Vogel - 
jubileumvoorstelling
Hij speelt graag en vaak in Helmond. 
En dus mag zijn speciale jubileum-
voorstelling als cadeau voor zijn 
85ste verjaardag niet in Het Speelhuis 
ontbreken. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 20:15 - 22:30 uur.

Documentaire De Wachtkamer - 
Freedom Theater
Documentaire De Wachtkamer. De 
wachtkamer is een documentaire over vijf 
vrouwen met borstkanker. Een ode aan 
het leven de liefde en de dood.
Annatheater Helmond, Floreffestraat 21a
19:15 - 20:00 uur en 20:30 - 22:00 uur.

Fietsbeurs Brandevoort
Verkoop 2e hands fietsen fietsstoeltjes 
steppen skeelers rolschaatsen. Ingang aan 
zijde van de Koolstraat. Schoolplein OBS 
Brandevoort, Koolstraat 150, 
11:00 - 16:30 uur.

Helmondse Lichtjes Parade
De 10e editie van de Helmondse Lichtjes 
Parade. Cenrum Mierlo-Hout, Wethouder 
van Rooijlaan 123, 19:30 - 00:00 uur.

Vogel
In deze voorstelling gaat Bram van der 
Vlugt het avontuur aan met de veel 
jongere theatermakers Roelof Pothuis 
en Thijs Prein. ‘Vogel’ is een ode aan de 
kracht van het verhaal. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 20:15 uur.

www.helmondnu.nl
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HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

EVENEMENTEN HELMOND

Evenement (DOV) Do 09:00, 14:00 uur
Bohemian Rhapsody (DOV) Do 13:00 uur / Ma 14:30 
uur / Di 14:45 uur / Vr 15:30 uur / Zo 15:45 uur
Captain Marvel (DOV) Do 12:00 uur / Zo, Ma 12:30 
uur / Vr, Za, Di 12:45 uur / Wo 13:15 uur
Captain Marvel (O3D) Ma - Wo 17:45 uur / Do 21:00 
uur / Zo 21:15 uur / Vr, Za 22:00 uur 
Corgi (DNL) Do, Za - Di 10:30 uur / Wo 10:45 uur 
/ Vr 11:30 uur / Do 13:00 uur / Ma 15:15 uur / Zo 
15:30 uur / Di 15:45 uur / Vr, Za, Wo 16:00 uur
Corgi (N3D)
Zo 12:30 uur / Wo 13:30 uur / Za 13:45 uur
Dumbo (DOV) Zo 10:00, 17:45 uur / Di 11:00, 18:30 
uur / Ma 11:45 uur / Do 12:45, 18:00 uur / Wo 13:00 
uur / Vr, Zo 13:15 uur / Za 13:30 uur / Ma, Wo 18:15 
uur / Vr, Za 18:45 uur
Dumbo (O3D)
Za 10:00 uur / Do, Vr 10:30 uur / Wo 10:45 uur / Di 
13:00 uur / Ma 13:15 uur / Zo 15:15 uur / Do, Ma 
15:30 uur / Za, Wo 16:15 uur / Vr 16:30 uur / Zo - 
Wo 20:30 uur / Do 20:45 uur / Vr, Za 21:00 uur
Escape Room (2019) (DOV)
Za 11:30 uur / Ma 13:00 uur / Di 17:30 uur / Do, Zo, 
Di, Wo 21:45 uur / Vr, Za 22:30 uur
Green Book (DOV)
Do 11:00 uur / Vr 13:40 uur / Za 14:45 uur / Ma 
15:45 uur / Zo 16:00 uur / Di 16:15 uur
Hellboy (2019) (DOV) Wo 21:30 uur
If Beale Street Could Talk (DOV) Ma 20:00 uur
Klara en de gekke koeien (DOV) Zo 12:00 uur / Wo 
12:15 uur / Za 12:30 uur / Vr 13:00 uur
LEGO Movie 2, The (DNL) Za 10:45 uur / Zo, Di, Wo 
14:15 uur / Do 14:45 uur / Vr 15:00 uur 
LEGO Movie 2, The (N3D)
Za 14:30 uur / Wo 15:45 uur
Masha en de Beer 2 (DNL)
Zo 10:15 uur / Wo 10:30, 15:30 uur
Missing Link (2019) (DNL) Zo 10:00 uur / Za 10:15 
uur / Vr, Di 10:30 uur / Wo 10:45 uur / Ma 12:15 uur
Missing Link (2019) (N3D) Za 13:15 uur / Zo 13:45 
uur / Wo 14:00 uur / Vr 14:45 uur 
Mule, The (DOV) Vr 12:15 uur / Ma 17:30 uur / Do, 
Zo, Di, Wo 19:15 uur / Vr, Za 20:00 uur
Nick Jr. Voorjaarsbios (DNL)
Za, Zo 10:00 uur / Vr, Di 10:30 uur
Old Man and the Gun, The (DOV) Di 13:30 uur 
Pet Sematary (DOV)
Do, Di 10:30 uur / Vr 10:45, 13:30, 18:15 uur / Ma 
11:00, 21:45 uur / Za 12:30, 18:00 uur / Zo, Wo 
12:45, 17:30 uur / Do 14:15 uur / Di 15:30 uur / Do, 
Ma 17:15, 19:30 uur / Zo, Di, Wo 19:45 uur / Vr, Za 
20:30, 22:45 uur / Do, Zo, Di, Wo 22:00 uur
Shazam! (DOV)
Do 11:15, 18:15 uur / Zo, Di 18:00 uur / Ma, Wo 
18:30 uur / Vr, Za 19:00 uur / Ma 21:30 uur 
Shazam! (O3D) Za, Zo, Wo 10:30 uur / Vr 10:45 uur 
/ Ma 11:30 uur / Di 12:30, 15:30 uur / Zo, Ma 14:45 
uur / Do, Wo 15:00 uur / Vr, Za 15:45, 21:30 uur / 
Zo, Ma, Wo 21:00 uur / Do, Di 21:15 uur
Sneak Preview 20190404 (DOV) Di 21:00 uur 
Star is Born, A (Encore) (DOV) Za 15:30 uur
Us (DOV) Ma 10:30 uur / Di 11:30 uur / Wo 11:45 
uur / Do - Za 18:30 uur / Zo 18:45 uur / Ma, Wo 
21:15 uur / Do, Zo, Di 21:30 uur / Vr, Za 22:15 uur 
Verliefd op Cuba (DNL)
Do, Zo - Wo 16:45 uur / Vr, Za 17:30 uur
What Men Want (DOV)
Zo 11:45 uur / Di 12:15 uur / Ma 14:15 uur / Do 
16:00 uur / Za 17:00 uur / Vr 17:15 uur / Do, Zo, Wo 
18:45 uur / Ma, Di 19:00 uur / Vr, Za 19:45 uur

Voorjaarskermis Helmond 
Het is weer Kermis in het centrum 
Helmond! De Voorjaarskermis wordt 
gehouden van 29 maart t/m 7 april 
2019. Openingstijden: 13.00 uur tot 
00.00 uur. Markt 21-25
5701 RH Helmond

Gezocht marktspullen, zolder 
opr., antiek, klokken,

schilderijen, beelden, enz. 
06-13208306

www.helmondnu.nl
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

overtuigd?Onze voordelen
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NU MET BON 
25% KORTING
op een fi etshelm naar keuze

(geldig tm 13 april 2019)

www.henkvanrooijfietsen.nlwww.henkvanrooijfietsen.nl✃ www.henkvanrooijfietsen.nl
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IEDERE DAG TESTDAG
     Afspraak maken niet nodig!

NU MET BON 
25% KORTING

op een krat of mand naar keuze
(geldig tm 13 april 2019)

     Afspraak maken niet nodig!     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
voor slechts

1799.-


