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De laatste editie was in 2017 (Bron foto; De Vaste Clique).

Helmond
Wil jij genieten van muziek,
theater, workshops, proeverijen, films, en veel nieuwe dingen ontdekken? Zet maandag
22 april dan vast in je agenda,
want Festival Cacao aan de Kade strijkt weer neer, in en om de
Cacaofabriek.
Van Cacaofestival naar duurzaam foodfestival met muziek
en theater
Deze derde editie breiden we
uit. Waar we ons eerst voornamelijk richtten op cacao en
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programma voor de bezoekers. of breng ene bezoekje aan Dr.
Jermain de Rozario geeft een de- Choc. Neem alle kinderen in je
monstratie waarbij hij een des- familie en uit de buurt mee voor
sert zal maken, Healthy Sisters een workshop Hatseflatsen en
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Aanbiedingen zijn geldig van 17 t/m 23 april 2019 en zolang de voorraad strekt.

Geranium
Rijkbloeiende stekgeraniums.
In diverse kleuren.
1.49

Petunia Surfinia
in hangpot
In diverse
kleuren.
7.99

0.
4.99

7.99

1.69

0.99

0.89
1.49

2 E PAASDAG OPEN

14.99

3.

49

Jasmijn Solanum op stam
Heeft een rijke witte bloei.
70cm hoog, in 19cm-pot. 11.99

Spaanse margriet
Heeft prachtige bloemen
en kan in de felle zon. In
diverse kleuren. 1.75 p.st.

Bacopa
Of Sneeuwvlokje geeft een tapijt
van witte bloemen. Geschikt voor
in de tuin of als
hangplant.
1.39

99

Fuchsia
In diverse
soorten en
kleuren. In
12cm-pot.
2.25

Portulaca
Overdag openen
de felgekleurde
bloemetjes. Houdt
van zon en heeft
weinig water nodig.
In 12cm-pot. 2.49

de loop weekkrant HELMOND

Phlox
Is een winterharde bodembedekker
en heeft een rijke bloei in de zomer.
Diverse kleuren, in 17cm-pot. 4.99 p.st.

van 10 tot 17

uur

Lavendel XL
Vaste plant, XL formaat voor jaren
plezier. Diam. 40cm, in 32cm-pot. 19.99

Deurne Helmondseweg 118 | Helmond Akkerweg 70

STYLE
TREND

STYLE

CASUAL

GERRY WEBER EVENT•19 EN 20 APRIL
DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTĲD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

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

GRATIS PARKEREN
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25 jaar kanopolo
bij HWC De Helmvaarders

3

Omdat iedereen anders is...
Gratis
professionele
portretfoto
van iemand die je lief is,
of van jezelf.

Hemelvaartsdag
donderdag 30 mei,
tussen 11.00 en 16.00u.
Postelstraat 31, Helmond.

U I T VA A RT S P I E R I N G S
Het HIT tournament is ’s werelds grootste kanopolotoernooi. (Bron foto; HWC De Helmvaarders).

Helmond
Eenmalig, tijdens het komende
paasweekeinde: 20 tot 22 april
organiseert de Helmondse Watersport Club de Helmvaarders
(HWC) alweer voor de vijfentwintigste keer het internationale kanopolotoernooi, ook
wel bekend als HIT (Helmond
International
Tournament).
HIT is door de jaren heen uitgegroeid tot een toonaangevend
toernooi op de internationale
kanopolo kalender.
In het kader van het 25-jarig jubileum zijn er 3 dagen om wedstrijden te spelen en feest te vieren. HIT 2019 wordt met 9 velden,
ruim 110 teams en meer dan 500
(!) wedstrijden ’s werelds grootste kanopolotoernooi. De beste
clubteams uit binnen- en buitenland reizen af naar Helmond.

Zo komen er teams uit Duitsland, Engeland, België, Denenmarken, Frankrijk en Finland.
De Nederlandse dames selectie
grijpt HIT2019 aan als trainingstoernooi voor het EK later dit jaar
in Portugal.
Naast de wedstrijden zijn er de
nodige site events. Zo ligt er materiaal van het Watersportverbond Optimist on Tour programma, waarmee in samenwerking
met JIBB+, kanoclinics worden
gegeven op zaterdag en zondag.
Op de woensdag en donderdag
voorafgaand aan het toernooi
worden scholen uitgenodigd
voor kennismakingslessen. Samen met de “my 1st Hit” divisie
komt daarmee de sportstimulering nadrukkelijk aan bod.
Op zaterdagavond wordt er een
mini-drakenbootrace voor partners, bedrijven en sponsoren van
HIT2019 georganiseerd. Zondag-

avond is er een feestavond met
livemuziek voor alle deelnemers
en vrijwilligers.

Bent of kent u iemand die al
tijden rondloopt met een uniek
winkelconcept maar die nog
geen volgende stap heeft durven nemen? Grijp dan deze kans
en doe mee aan de eerste editie
van Win je winkel in Helmond!
Wie deze wedstrijd wint, mag

een eigen winkel starten in de
Elzas Passage en wint een jaar
huurvrij!
De gemeente Helmond werkt
samen met het centrummanagement aan een levendig
centrum, waar mensen graag
komen. “Met deze wedstrijd willen we niet alleen de leegstand
terugdringen, maar juist ook on-

Als u kiest voor kwaliteit

Maandag staat volledig in het
teken van kanopolo, met s ‘middags de finales in alle 6 de divisies. De grote finale met de beste
clubteams strijden om 15:00 uur
om de winst van HIT2019. Aansluitend vindt de prijsuitreiking
plaats door de burgemeester van
Helmond.
Het evenement is alle 3 de dagen
gratis toegankelijk voor het publiek. Kom ook kijken en beleven
20, 21 en 22 april 2019. s

GEOPEND

Kanovereniging HWC
De Helmvaarders.
Kanaaldijk Zuid Oost 50,
5705 BE Helmond
www.helmvaarders.nl/
hit-canoepolo/hit/

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

Altijd al een eigen winkel willen beginnen?

Helmond

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

dernemers met nieuwe, creatieve
ideeën stimuleren om de stap te
nemen en een winkel te openen
in ons kernwinkelgebied,” aldus
een enthousiaste wethouder Jos
van Bree.
Voor “Win je winkel” heeft Elzas
Passage een prachtig pand beschikbaar gesteld, Elzaspassage
54. Dit is de winkelunit tussen
Mango en Schijvens Mode.

e

2 PAASDAG

12.00 - 16.00 uur

Vernieuwend concept
Iedereen met een goed idee kan
dit tot en met zondag 26 mei insturen. Het gaat om een vernieuwend winkelconcept door een
startende ondernemer. Wethouder van Bree: “Alle inzendingen
worden door de jury beoordeeld
op onder andere creativiteit en
de toegevoegde waarde ervan
voor ons centrum.
Maar we kijken ook naar ondernemerschap en de meerjarenvisie van de ondernemer. Ons
uitgangspunt is dat de ondernemer na het eerste huurvrije jaar
zo succesvol is dat deze doorgaat
in de Elzas Passage.”
Juryleden
De jury van deze eerst editie bestaat naast wethouder Jos van
Bree uit: Arie den Hartog van
ARC Real Estate namens de Elzas Passage, acquisiteur Edward
Buitelaar, centrummanager Lin-

da Haverkamp, onderneemster
Dieke Sengers van Cecil/Street
One, Chris Vinke namens Rabobank Helmond en Ad Scheepers
namens de Kamer van Koophandel. Zij beoordelen de inzendingen en kiezen de uiteindelijke
winnaar.
Meedoen?
Op www.helmond.nl/winjewinkel staan het inschrijfformulier
en de voorwaarden om deel
te mogen nemen aan de wedstrijd. Plannen moeten uiterlijk
zondag 26 mei ingezonden zijn.
Bij voldoende kwaliteit van inzendingen maakt de organisatie
bekend welke inzendingen doorgaan naar de volgende ronde. s
Meer informatie over de wedstrijd en het proces staan op:
www.helmond.nl/
winjewinkel
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Sluiting gemeente op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

Feestdagen: milieustraat en ophalen afval

Goede vrijdag (19 april) en Tweede Paasdag (maandag 22 april) zijn alle kantoren
van de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze
twee dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een
afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op
www.helmond.nl.

Er komen weer verschillende feestdagen aan! Dat betekent dat de
openingstijden van de milieustraat wijzigen en dat uw afval op andere
momenten wordt opgehaald. Hieronder vindt u meer informatie.

Avondopenstelling Stadswinkel
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar woensdag 24 april.
Die dag is de Stadswinkel open tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak.
Tijdens Pasen kunt u uw afspraak maken via www.helmond.nl.
Museum Helmond is geopend
Museum Helmond is op Goede Vrijdag geopend volgens de reguliere
openingstijden. Op Eerste Paasdag en Tweede Paasdag is het museum van 12.00
tot 17.00 uur open.
SpoedvoorJeugd
Professionals, ouders en jongeren kunnen in geval van een noodsituatie met
een jongere contact opnemen met SpoedvoorJeugd via 088 – 0666 999.
SpoedvoorJeugd is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Dit nummer is
alleen te bereiken voor crisissituaties.

Glasvezelsafari in Dr.-Knippenbergcollege op zaterdag
20 april
De wijken Helmond-Noord en Warande krijgen binnenkort glasvezel. Hoogste
tijd om eens te laten zien wat er allemaal schuilgaat achter de internet- en
televisieaansluiting in de huiskamer. Daarom organiseert Glasvezel Helmond
de Glasvezelsafari. Een uniek kijkje voor jong en oud in de wonderlijke wereld
achter het internet- en televisiesignaal.
• Wanneer: zaterdag 20 april 2019, 13.00-16.00 uur
• Waar: Dr.-Knippenbergcollege, Nachtegaallaan 40, Helmond
• Entree: gratis
Wat staat er op het programma?
Bij de safari kunt u zien hoe glasvezel werkt, wat er komt kijken bij de aanleg
ervan en hoe glasvezel dwars door de stad in uw woning komt. Met live
demonstraties, testopstellingen en video’s krijgt u een kijkje in de keuken.
Kinderen kunnen met verschillende doe-activiteiten zelf glasvezel aanleggen.
Ze verdienen daarmee een traktatie en maken kans op kaartjes voor safaripark
Beekse Bergen. Ga voor meer informatie naar www.glasvezelhelmond.nl/safari.

Subsidiemogelijkheden voor verenigingen en
stichtingen
Helmondse verenigingen en stichtingen gericht op cultuur, sport, recreatie en
jongerenwerk kunnen in aanmerking komen voor subsidie bij de Wethouder van
Deutekomstichting. De stichting kan een helpende hand bieden als financiële
middelen ontoereikend zijn om een bepaalde aanschaf te kunnen betalen. Al vele
jaren maakt de Wethouder van Deutekomstichting een wezenlijk verschil voor
veel Helmondse verenigingen.
Aanvraag indienen?
Stuur uw aanvraag uiterlijk vrijdag 17 mei in. Dit kan per post naar: Secretariaat
van de Wethouder van Deutekomstichting, Postbus 950, 5700 AZ Helmond of via
het digitale aanvraagformulier op www.helmond.nl/vandeutekomstichting.
Meer informatie
Benieuwd welke mogelijkheden er voor uw vereniging of stichting zijn? Bekijk
dan de informatiefolder op www.helmond.nl/vandeutekomstichting of neem
contact op met het secretariaat van de Wethouder van Deutekomstichting via
het telefoonnummer 0492-587441.

• 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)

&

Gewijzigde openingstijden milieustraat
• Goede Vrijdag: reguliere openingstijden
• Eerste en Tweede Paasdag: gesloten
• Koningsdag: gesloten
• Bevrijdingsdag: reguliere openingstijden
• Hemelvaartsdag: gesloten, vrijdag na Hemelvaart extra lang open van
8.30 tot 17.00 uur
• Eerste en Tweede Pinksterdag: gesloten
Gewijzigde ophaaldagen afval
Kijk voor gewijzigde ophaaldagen van het afval op de website
www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode en huisnummer invoert,
krijgt u een actuele kalender te zien. Daarin staan de ophaaldata van alle
soorten afval. U kunt de afvalapp ook als app downloaden voor op uw
smartphone of tablet.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:
Horst 19

Verzenddatum besluit:
05-04-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
aanbouw, wijziging dakkapel,
OLO 4239773
gevel (voorzijde)
Vliegenbergdonk
09-04-2019 oprichten 36 woningen,
OLO 3744953
7 t/m 15 oneven, Heijdendonk 15,
maken uitwegen (Liverdonk, clusters 9 en 10)
17, 19 en 2 t/m 28 even Loijerdonk 2 t/m 10 even
Abendonk 19 t/m 29 oneven, Lamersdonk 1, 3, 5
Goedhartdonk
09-04-2019 oprichten 31 woningen
OLO 3636663
49 t/m 69 oneven, Weldonk 1,
en maken uitwegen(Liverdonk, cluster 7 en 8)
Ettrodonk 1, 3, 5, Coolendonk 32 t/m 44 even en 11 t/m 19 oneven,
Abendonk 22 t/m 28 even,
Vliegenbergdonk
09-04-2019 oprichten 27 woningen
OLO 3744853
17 t/m 55 oneven, Loijerdonk 12 t/m 24 (Liverdonk, cluster 9 en 10, bouwblokken b-c-d-e)
President Rooseveltlaan 53 09-04-2019 wijzigen woning en
OLO 4249777
plaatsen dakkapel ( achterzijde)
Achterdijk 17
10-04-2019 vergroten pand
OLO 4109517
Citroenvlinder 9
10-04-2019 oprichten woning
OLO 4216883
Deltaweg 2
15-04-2019 verbouwen winkel
OLO 4202173
Leeuwenborchweide 57
10-04-2019 gevelwijzing voorzijde
OLO 3658571

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
de Callenburgh 2

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
06-03-2019 verbouwing tot 11 -wooneenheden OLO 4259808
op de 3e verdieping
Mierloseweg 170
04-04-2019 maken uitweg
OLO 4328585
Leemkuilenweg 7
04-04-2019 maken uitweg
OLO 4328681
Engelseweg 97
05-04-2019 verbouwen woning tot
OLO 4312659
gasloze woning (modelwoning)
Kapellerweg 1
05-04-2019 vergroten woning
OLO 4331841
Leeuwenborchweide 36
07-04-2019 maken 2e uitweg
OLO 4118867
Jan Ettenstraat 1
07-04-2019 oprichten berging
OLO 4270435
Jacob van Wassenaerstr 21
05-04-2019 maken uitweg
OLO 4330733
naast Kamperfoelie 16
09-04-2019 oprichten woning
OLO 4201347
Achterdijk 34
09-04-2019 uitbreiden bedrijfshal, maken uitweg OLO 4336701
Gerwenseweg 9A
08-04-2019 wijzigen bestemming pand
OLO 4336103
Steenweg 19
05-04-2019 inpandige verbouwing
OLO 4331265
Korendijk 9
10-04-2019 plaatsen tijdelijke tent
OLO 4338905
Agaatstraat 15
10-04-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde)
OLO 4342233

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak.
Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
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Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Citroenvlinder 11

Datum indiening: Projectomschrijving:
18-02-2019 oprichten woning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4215075

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

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie:
Tolpost 8

Verzenddatum besluit:
09-04-2019

Projectomschrijving:
realiseren van 3 studio’s

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4245797

Ieder kind verdient het
om mee te doen!

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Cacaokade 1
Cacaokade 1

Verzenddatum besluit:
04-04-2019
08-04-2019

Tubapad 6

09-04-2019

Werkomschrijving:
Ibiza Markt (7 april 2019)
Foodfestival Cacao aan de Kade
(22 april 2019)
Garagesale Helmond Noord
(Muziekwijk) (25 augustus 2019)

Registratienr.:
2019-00777
2019-00773
2019-01169

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.

Met behulp van het Kindpakket
kunnen kinderen bijvoorbeeld:
een sport beoefenen

op muziekles gaan

deelnemen aan het
schoolreisje

schoolwerk maken
op hun eigen laptop

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening: Werkomschrijving:
Registratienr.:
Winkelcentrum Brouwhorst
05-04-2019 Jaarmarkt Winkelcentrum
2019-01324
Brouwhorst (15 september 2019)
de Plaetse 42
24-02-2019 BRANDtastic Dance event
2019-00788
(29 juni 2019)
Peeleik
08-04-2019 Brouwhuis kermis
2019-01342
(18 t/m 21 mei 2019)
Molenstraat 103
26-03-2019 Turks culturele open dagen
2019-01228
(20 & 21 april 2019)
Ameidewal, Markt,
08-04-2019 Zomerkermis 2019
2019-01349
Watermolenwal, Piet Blomplein,
(11 t/m 17 juli 2019)
Burgemeester Geukerspark
Tubapad 6
22-03-2019 Garagesale Helmond Noord
2019-01169
(Muziekwijk)(25 augustus 2019)
Deltaweg 201
10-04-2019 Gino van Bree Beachvolleybal
2019-01388
(29 en 30 juni 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 39b derde lid Wbb
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend een
melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.
Locatie:
Melder:
Datum ontvangst:
Categorie sanering:

Wevestraat 21 (locatiecode AA079409151)
Woningstichting Compaen
27 maart 2019
immobiel

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond

17 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.

• 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

Bent u of kent u iemand die deze extra
ondersteuning goed kan gebruiken?
Dien dan een aanvraag in bij
Stichting Leergeld via:
www.leergeld.nl/helmond
• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Wat als kinderen gewond raken
bij vuurwapengeweld?

Wapenbezit kent alleen
maar verliezers.
Lever je wapen in.
Van 23 april tot en met 7 mei.
Politiebureau Helmond – Kasteel Traverse
Voor meer informatie ga naar www.politie.nl/wapensinleverenhelmond
Of stuur een e-mail: wapeninleveractie.helmond@politie.nl

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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Preventieve bestrijding eikenprocessierupsen
Helmond

zijn. De gemeente vraagt hiervoor begrip.

De gemeente bestrijdt al jaren
de overlast, die door eikenprocessierupsen wordt veroorzaakt. Ook dit jaar worden in
alle wijken eikenbomen preventief bespoten. Omdat de plaag
vorig jaar groot was, bestrijden
we de rups nu 2 keer. Op dit moment is nog niet precies aan te
geven wanneer de preventieve
bestrijdingen plaatsvinden. Dit
is afhankelijk van een aantal
factoren.

Voorwaarden voor een succesvolle bespuiting
Om het hoogste rendement te
halen uit de preventieve bestrijding, zijn we van een aantal zaken afhankelijk. De eikenbomen
mogen nog niet te veel blad hebben, de rupsen moeten actief
zijn en al eikenbladeren eten, het
moet windstil zijn en het liefst
droog of een beetje motregen.
Door deze voorwaarden wordt
vaak pas vlak van tevoren bekend wanneer de bespuiting van
de eiken plaatsvindt. Zodra dit
bekend is, komt dat op de website en Twitter te staan.

Zodra de data dat er gespoten
wordt bekend zijn, komt dat
op de website www.helmond.
nl/rupsen te staan. Op die site
staat ook een plattegrond met
de locaties waar de preventieve
bestrijdingen plaatsvinden. De
gemeente communiceert hierover ook via Twitter @gemeentehelmond en met de hashtag
#rupsen.
Biologisch bestrijdingsmiddel
De eikenbomen worden 2x preventief besproeid met een biologisch bestrijdingsmiddel, dat alleen schadelijk is voor de rupsen.
Er wordt binnen de bebouwde
kom ’s avonds en ’s nachts gewerkt om te zorgen dat de nevel
niet op mensen terecht komt.
Het middel is in principe ongevaarlijk voor mensen, maar de
gemeente wil helemaal geen risico nemen.

(Bron foto; Shutterstock).
Ook is het ’s nachts vaker windstil, wat een van de voorwaarden
is voor een succesvolle bespuiting. Er wordt gewerkt met een
grote tractor met spuitcombinatie. Doordat het werk ’s avonds
en ’s nachts uitgevoerd wordt,
kan dit geluidsoverlast geven. De
medewerkers van de aannemer

lopen in beschermende kleding
en de tractor is voorzien van extra licht. Zeker in de nacht kan de
verlichting overlast veroorzaken.
Het is heel vervelend om ’s
nachts overlast te ervaren, maar
de overlast door de eikenprocessierups kan vele malen groter

De gemeente zorgt ervoor dat
de rupsen gratis op een degelijke
manier worden verwijderd.
Kenmerken
De eikenprocessierups komt alleen voor in eikenbomen. Voordat ze volgroeid zijn, ondergaan
ze vijf vervellingen. Vanaf de
derde vervelling krijgen de rupsen de eerste -voor mens en dier
vervelende- brandharen. De nesten zijn herkenbaar aan het grijze
spinsel dat eromheen gebouwd
wordt. Hierin zitten de resten van
de vervelling met de brandharen.

Nesten melden
In het zomerseizoen worden
de rupsen bestreden door ze te
plukken of weg te zuigen. Dat
gebeurt door een gespecialiseerd bedrijf. Nesten kunnen telefonisch worden gemeld bij de
gemeente via tel. 14 0492 of via
www.helmond.nl.

Irritaties
Mensen moeten elk contact met
de rupsen en de resten ervan,
vermijden. Het is raadzaam om
hals, armen en benen te bedekken in een gebied waar veel eiken
staan. De reacties verschillen van
persoon tot persoon zeer sterk.
Over het algemeen verdwijnen
de klachten binnen twee weken.
Bij ernstige klachten is het raadzaam contact op te nemen met
de huisarts.

Alle nesten kunnen worden
aangemeld, ook als ze in particuliere eikenbomen zitten. De
gemeente probeert de gemelde
nesten binnen een week te verwijderen. Meldingen van eikenprocessierupsen bij speelplekken
en scholen worden met spoed
behandeld. Men kan beter niet
zelf de nesten uit de boom halen.

Informatie
Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethodes zijn te vinden op
www.oakie.info , www.helmond.
nl en www.rivm.nl/eikenprocessierups/toolkit-eikenprocessierups/veelgestelde-vragen
Voor gezondheidsvragen: GGD,
tel. 0900 36 86 868. s

Nieuwbouw in de Vondellaan

Niet alleen huren,
maar ook sturen
Aan de Vondellaan in Helmond ontwikkelt Woonpartners 26 appar
tementen met 1 of 2 slaapkamers en 14 eengezinswoningen met
2 slaapkamers. Fraaie woningen die worden ontworpen door bekende
architecten en wellicht ook deels door ú. Want we willen de toekomstige
bewoners uitnodigen om mee aan het stuur te zitten bij deze ontwik
keling. Vanaf de eerste schetsen tot aan het laatste plintje.
Voor wie?
Woont u in Helmond-Noord met postcode 5702, heeft u een verhuiswens en wilt u in uw eigen wijk blijven wonen? Dan is dit misschien
uw kans! U krijgt voorrang als u in Helmond-Noord (5702) woont en
u een huur- of koopwoning achterlaat.
Wonen in de Vondellaan? Meld u nu aan.
Belangstellenden kiezen mee uit de drie voorgestelde ontwerpen en
bepalen uiteraard ook mee hoe hun toekomstige woning vervolgens
wordt ingedeeld en afgewerkt. U huurt hier niet alleen, u stuurt hier ook.
Zo geeft u zelf vorm aan uw eigen toekomstige woning.
Dat is leuk en uitdagend. Schrijf u tussen 19 april en 28 april 2019
in via www.wooniezie.nl/nieuwbouw. Dan woont u over twee jaar
wellicht in de meest ‘eigen’ huurwoning van Helmond.
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‘Samen bewegen is leuker en het houdt me gezond en fit’

Gratis nieuwe beweegactiviteit Samen Fit
men. Een lekker muziekje aan en
op je eigen tempo meedoen. We
helpen elkaar. Want zit je in een
rolstoel? Dan kan dat voor een
ander juist een houvast zijn. En
ook met een rollator is het belangrijk je armen en benen soepel te houden.”

Buiten sporten met de nieuwe beweegactiviteit ‘Samen Fit’ houdt de deelnemers gezond en ﬁt. Meedoen is
goed en gratis voor alle inwoners van Mierlo-Hout! (Bron foto; woonzorgcentrum Savant Alphonsus).

Mierlo-Hout
“We weten allemaal dat bewegen goed voor je is, juist als je
wat ouder wordt. Maar alleen
sporten, dat is niet gezellig.”
Jolande van de Wiel werkt bij
woonzorgcentrum Savant Alphonsus in Mierlo-Hout. Zij vertelt dat bewegen en ontmoeten
twee belangrijke onderdelen
zijn van goede zorg. “Combineer
die twee en je hebt Samen Fit.”

Samen Fit is een initiatief van
partners uit de buurt. Naast Savant Zorg zijn ook Jibb+, de LEVgroep, Infinity Fitness, Bob van
Zon fysiotherapie en de wijkvereniging Mierlo-Hout betrokken.
Flo de Haas van Jibb+: “Het is een
breed gedragen initiatief.
Daarom ben ik ervan overtuigd
dat we elke week een mooie
groep deelnemers hebben die
samen bewegen en vooral plezier
hebben.”

“Elke dinsdag sporten we samen. Het liefste buiten, op het
Alphonsusplantsoen in MierloHout. Lukt dat niet vanwege het
weer, dan kunnen we bij woonzorgcentrum Savant Alphonsus
binnen bewegen”, zegt fysiotherapeut Bob van Zon.
“Het is gratis en iedereen is welkom. Of je nu fit bent, slecht ter
been en zelfs als je in een rolstoel
zit. Dat is nu juist het bijzondere
van deze beweegactiviteit”, legt
Jolande uit. “We doen het sa-

Lach eens naar je buurvrouw
“Zijn we er klaar voor?”, vraagt
Flo. “Dan starten we met kleine
oefeningen op muziek. Daar
wordt je een beetje warm van.
Rustig door de knieën, met een
kleine versnelling voor de fitte
sporters. Draai je hoofd een
beetje los en lach een keer naar
de buurvrouw of buurman.”
Er wordt meegedanst en meegezongen. Natuurlijk worden er
ook grapjes gemaakt: “Is er ook
EHBO, want als wij die split moeten maken, komen we niet meer
overeind.” Friedie van DuynhoveSleegers doet samen met haar
zeven vriendinnen mee. “Ik kom
uit de buurt en samen ondernemen we van alles. Ze kunnen
ons hier elke week verwachten
hoor!” Mevrouw Kessels-Spoormakers loopt met een rollator:
“Best spannend om dan mee te
doen met de gym. Maar ik ben
niet moe en kom me zeker volgende week weer melden.” Ook
Stien Arts vindt het bewegen
fijn: “We beginnen ouder te worden en dan merk je dat bewegen

echt nodig is om te voorkomen
dat spieren vast gaan zitten.”
Volop gezelligheid en aandacht
voor elkaar door samen te sporten
Monique van de Ven is één van de
jonge sporters bij de groep: “Als ik
in een rolstoel zou zitten, wil ik ook
dat iemand me helpt met bewegen.
Ik vind het fijn om een bijdrage te
leveren. Plus: ik kom zelf ook een
uur in beweging.” Na de warmingup wordt de groep verdeeld over
vier activiteiten. Samen geven ze
een bal door, lopen tussen hoepels
op de grond, gooien kleine zandzakjes en trainen de armspieren
met elastieken. Het spelelement
geeft duidelijk plezier en onderling
contact wordt gemakkelijk gelegd.
Jolande: “Kom ook eens kijken en
geef het een kans!”
Samen Fit
Wanneer: Elke dinsdag van 14.30
tot 15.30 uur
Waar: Woonzorgcentrum
Savant Alphonsus
Kosten: Geen kosten, meedoen
is gratis
Voor wie: Inwoners van
Mierlo-Hout
Meedoen: Aanmelden
kan bij het restaurant van
woonzorgcentrum Savant
Alphonsus, vraag naar Jolande
van de Wiel. Of via Flo de Haas
van Jibb+: 0492 – 347071 en
info@jibbplus.nl s
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Over isoleren, zonnepanelen en warmtepompen

Energiehuis Helmond presenteert
programma met informatieavonden
Helmond
Wat is er mogelijk op gebied
van isolatie van uw woning?
Het onderwerp is actueel: met
de veranderingen die er aankomen in de energievoorziening
van de woningen in Helmond –
op den duur van het aardgas af
- is isolatie van woningen meer
dan ooit van belang. Voor vrijwel iedereen in wat oudere woningen geldt: ga isoleren. Want,
hoe u in de toekomst uw woning ook gaat verwarmen, wat
je niet gebruikt hoef je ook niet
op te wekken.

Programma

Energiehuis Helmond
Alle bijeenkomsten vinden plaats in het Energiehuis,
Torenstraat 3, aanvang 19.30
De toegang is gratis.
Thema-avonden over isolatie en over zonnepanelen
(inschrijven via de website:
www.energiehuishelmond.nl)

3e BH GRATIS!!!

Ook actueel is het laten plaatsen
van zonnepanelen. Het is een
zeer rendabele investering én het
laten plaatsen van zonnepanelen
is niet heel ingewikkeld. Wel zijn
er zaken waar je op moet letten,
zaken waar je een keuze in moet
maken. Is je woning geschikt
voor zonnepanelen? Welke panelen zijn er, wat zijn de verschillen?. Hoe zit het met opbrengst
en garanties? Hoe vind ik een leverancier? Wat aardig is: veel van
de huishoudens die 7 jaar geleden panelen hebben laten plaatsen zijn nu al uit de kosten. De
opbrengst van dit jaar én van de
volgende jaren is dus pure winst.

óf de

2e voor de HELFT!

Het Energiehuis organiseert voor elke wijk informatiebijeenkomsten
(Bron foto; Energiehuis Helmond).

3e BH GRATIS!!!
actie geldig op de gehele
Energiehuis Helmond deelt
graag haar kennis. We organiseren dit voorjaar voor een aantal
wijken informatieavonden over
deze onderwerpen.

Op de agenda kunt u zien welke wijk wanneer aan de beurt

Voor welke wijk?
Helmond Noord en Oost
Stiphout, Oranjebuurt, Steenweg
Dierdonk
Helmond Noord en Oost
Mierlo-Hout, Helmond West,
Centrum
Rijpelberg, Brouwhuis
Dierdonk
Mierlo Hout, Helmond West,
Centrum
Brandevoort
Rijpelberg, Brouwhuis

is. U kunt zich inschrijven via
de website:
www.energiehuishelmond.nl

na de zomer herhaald. Het programma voor de tweede helft
van het jaar volgt later.

Thema-avonden
over warmtepompen
De succesvolle thema-avonden
over warmtepompen worden

Vrije inloop
Op onze openingstijden kunt u
met uw vragen over maatregelen waarmee u uw huis klimaat-

COLLECTIE
2e voor de HELFT!
óf de

Datum
Thema
25 april
zonnepanelen
9 mei
zonnepanelen
16 mei
isolatie
20 mei
isolatie
23 mei
isolatie
		
27 mei
isolatie
28 mei
zonnepanelen
13 juni
zonnepanelen
		
20 juni
zonnepanelen
27 juni
zonnepanelen

neutraal kunt maken ook altijd
gratis terecht op onze normale
openingstijden:
Woensdag t/m vrijdag:
van 13:00 tot 17:00 uur
Zaterdag: van 10:00 tot 13:00 uur
Een afspraak maken kan ook:
0492 792144 s

óók op alle actie-modellen

de laatste dagen!!

actie geldig op de gehele

COLLECTIE
op zaterdag 21 april

Kom eook kijken naar onze
3
BH
GRATIS!
modellen tijdens
de modeshow
óf de

alle actie-modellen
2 voor
de HELFT

e
óók op

Actie laatste
geldig opK.Kerkstraat
de gehele
COLLECTIE,
de
dagen!!
GELDROP:
19
óók op alle actie-modellen
HELMOND: Steenweg 33
GELDROP: K.Kerkstraat 19 | HELMOND: Steenweg 33

Kom ook kijken naar onze
modellen tijdens de modeshow

op zaterdag 21 april
GELDROP: K.Kerkstraat 19
HELMOND: Steenweg 33

Mededeling voor patiënten van het Elkerliek ziekenhuis
In december 2018 ontvingen veel medewerkers van het Elkerliek ziekenhuis
een zogenaamde phishing mail. Daarmee is het onbevoegden gelukt om zich
toegang te verschaffen tot onze mailservers. Deze partij verstuurde vanuit
onze mailservers wereldwijd een groot aantal vergelijkbare phishing mails.
Die berichten leken voor de ontvangers afkomstig van het Elkerliek.
Na ontdekking van deze actie namen we direct extra beveiligingsmaatregelen. Hiermee minimaliseerden we de kans op herhaling. Ook maakten wij
meteen melding bij de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wellicht
las u hierover al eerder in de lokale media. Ook gaf het Elkerliek opdracht aan
een externe deskundige om verder onderzoek te doen. Inmiddels weten we
daardoor meer over de omvang van het incident.
Het externe onderzoek wijst uit dat persoonsgegevens van patiënten
mogelijk, via de mailboxen van enkele medewerkers, enige tijd inzichtelijk
waren voor onbevoegden. Het gaat alleen om persoonsgegevens in e-mails
in de mailboxen waarop werd ingebroken. Zelfs voor persoonsgegevens
die wél in de genoemde mailboxen te vinden waren, is het (vanwege de
veronderstelde intenties van de daders) onwaarschijnlijk dat deze zijn
bekeken of vastgelegd. Helaas kunnen we dit niet volledig uitsluiten. Het
spreekt voor zich dat wij deze inbreuk op onze mailboxen en daarmee indirect
mogelijk op de privacy van patiënten zeer betreuren.
We willen heel zorgvuldig zijn in het informeren van patiënten naar
aanleiding van de bevindingen. Daarom plaatsen we deze mededeling in
diverse huis-aan-huisbladen en op onze eigen website. Daarnaast ontvangen
patiënten, die daarvoor toestemming hebben gegeven, ook rechtstreeks een
e-mail van ons. Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen, wilt u meer
informatie of bent u bezorgd over wat er is gebeurd? In deze gevallen kunt u
rechtstreeks contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming
(via fg@elkerliek.nl).
Raad van Bestuur Elkerliek ziekenhuis
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Helmond Sport – FC Eindhoven
Dat wordt genieten

met Pasen bij de
Diepvriesspecialist!
Helmond Sport tegen FC Eindhoven (Bron foto; Wim van den Broek).

Helmond
Aanstaande vrijdag wacht er voor Helmond Sport een lastige wedstrijd wanneer het op bezoek gaat bij de nummer
twee van de Keuken Kampioen Divisie,
Sparta Rotterdam.
Op tweede paasdag speelt het vervolgens de derby thuis tegen FC Eindhoven.
De derby wordt gespeeld op maandag 22
april om 14.30 uur.

Gepelde garnalen
400 gram - Epic

Carpaccio

Normaal vanaf 8,29

Zalm, rund, vitello tonnato of tonijn
2 porties - Fortuna

2 zakken
voor

10,

Normaal 6,79/3,99

99

25%
korting

Ambachtelijke
worstenbroodjes
Normaal 5,89

7,49

Helmond

Skyr abrikozenof frambozentaart

650 gram - Skyr
Normaal 5,99

Diverse smaken

Bavarois

Normaal vanaf 3,69/3,49

5,

99

De dansers van The Runnaz Kids van
het Helmondse Hoomrun Dance Studios
zijn dit weekend Nederlands Kampioen
Streetdance geworden onder de 12 jaar.
Daar zijn we natuurlijk trots op!
De dansers van The Runnaz - het oudste
team zijn dit weekend 2e geworden op het
Nederlands Kampioen Streetdance onder
de 18 jaar. Daar zijn we natuurlijk ook trots
op! Ook de coaches Birgit, Jamayl en Sherman zijn super blij met de resultaten.
The Juniors zijn helaas buiten de prijzen

750 ml. - Diepvriesspecialist / Van Gils
2 tulbanden
voor

4,79
nieuw

Croissants

10 stuks - Diepvriesspecialist

2,29

Normaal 1,89

PAASSHOW

Normaal 3,

Geraniums

hang en staande. Per stuk

www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 17 april t/m dinsdag 30 april 2019.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

(Bron foto; Hoomrun Dance Studios).

OPEN

500 gram - Broodzoalsvroeger

GRATIS tegen
inlevering van
100 piggypunten

gevallen, maar hebben ontzettend goed
gedanst. Ze wisten de jury net niet voldoende te overtuigen. Maar ook zij zijn
met de behaalde punten geplaatst voor
het EK. Gefeliciteerd meiden! s

2e PAASDAG

Batard

39

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

Kaartverkoop
Wil jij aanwezig zijn tijdens de derby?
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.helmondsport.nl/kaartverkoop of
vanaf 13.30 uur bij de stadionkassa’s. s

OPENINGSTIJDEN:
ma-za. 8:00 - 18:00 uur

Wit,
meergranen,
woutkorn of krenten
Zelf af te bakken

FC Eindhoven
Op tweede paasdag ontvangt Helmond
Sport vervolgens FC Eindhoven en wordt
er om 14.30 uur afgetrapt in het SolarUnie
Stadion. Voor Helmond Sport de mogelijkheid om het lastige seizoen nog wat kleur
te geven terwijl FC Eindhoven nog strijdt
voor een Play-Off ticket. De derby werd 23
keer eerder in Helmond gespeeld. Hiervan
won Helmond Sport er twaalf, werd er vijf
keer gelijk gespeeld en zes keer gingen de
punten mee naar Eindhoven.

Danskampioenen bij Hoomrun

2 zakken
voor

8 stuks - Diepvriesspecialist

Sparta Rotterdam
Op goede vrijdag komt Helmond Sport in
actie tegen Sparta Rotterdam. De oudste
betaalde voetbalclub van Nederland bezit momenteel de tweede plaats en lijkt
zich te moeten gaan richten op de playoffs. Sparta maakt enkel nog kans op het
kampioenschap wanneer concurrent FC
Twente de resterende vier wedstrijden
verliest. Eerder dit seizoen bleek Helmond

Sport nog te sterk voor de Rotterdammers.
In het SolarUnie Stadion werd met 3-0 gewonnen door doelpunten van Swinnen,
De Louw en Naudts.

€

0.95 12.00 - 17.00U

Voor het grootste assortiment
vaste planten, heesters en
zomergoed. Moet je bij
tuincentrum den Heikant zijn!

Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel
0492-383167 - www.tuincentrumdenheikant.nl
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Feestweek 100 Jaar Blauwwit
breekt aan!

Dubbele houtsnippers en gratis
loterij bij De Houtse Kluppels

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Dit jaar bestaat voetbalvereniging RKSV Mierlo-Hout 100 jaar,
en dat gaan ze vieren ook. Na een
geweldige aftrap in januari met
de jubileumreceptie, komt er
nu een volle feestweek aan! Een
week voor jong en oud en waarin vooral veel gefeest wordt. Een
avond voor de betrokkenen van
de club, de vrouwen, de mannen
en voor iedereen! Met geweldige
artiesten en super acts.

Gedurende de maanden april
en mei krijgt u bij de Kluppelhal voor elke volle zak
kleding, een gratis lot en dubbele houtsnippers. Deze actie
loopt van zaterdag 6 april tot
zaterdag 25 mei.

Het programma ziet er als volgt
uit:
Vrijdag 10 mei: Clubfeestavond
Onze voetbalvereniging is niets
zonder de leden, vrijwilligers en
sponsoren. Zij zijn het bestaansrecht van de club en zorgen ervoor dat we al 100 jaar bestaan.
De feestband DRIVEN zal zorgen voor een fantastische avond!
Deze avond is gratis toegankelijk
voor leden, vrijwilligers, betrokkenen, supporters en sponsoren
van de club. Aanvang: 20.00 uur
Zaterdag 11 mei: Ladiesnight
Aanvang: 20.00 uur De 538 DJ’s
On Tour zorgen voor te gek entertainment en laat alle dames
los gaan op de dansvloer. Met een
heerlijke cocktailbar erbij komt
iedereen in de goede sferen!

De voetbalvelden van RKSV Mierlo-Hout. (Bron foto; Mandy Meeuwsen).
Dinsdag 14 en woensdag 15 mei:
Robotvoetbal
De Wereld Kampioenen Robotvoetbal én zorgrobot NAO komen
in mei 2019 diverse demonstraties
geven in onze jubileumtent.

Hout? Weet jij het beste team
neer te zetten en ervoor te zorgen
dat je de allerbeste bent? In 2 categorieën wordt er gestreden om
de titel. Kijk goed in welke leeftijdsgroep je valt.

Donderdag 16 mei:
’t Hout Inside
Aanvang: 20.00 uur Een avond
lekker lullen over de belangrijkste bijzaak van het leven. Diverse
ex-voetballers (Andy v.d. Meijde
en Glenn Helder) zullen verhalen
vertellen over hun tijd als profvoetballer.

Zaterdag 18 mei: Vrienden
van Mierlo-Hout Live

Vrijdag 17 mei FIFA Toernooi
Groep A: JO-12 t/m JO-17 van 16.00
tot 19.00 uur
Groep B: JO-19 t/m senioren vanaf 19.30 uur
Ben jij Fifa koning van Mierlo-
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Gun uw oude kleren een
tweede leven
Breng uw oude kleren, schoeisel, textiel e.d. naar De Kluppelhal, Koeveldsestraat 16 in
Mierlo-Hout. Voor iedere volle
zak krijgt u één gratis lot cadeau. Voorbeeld: Vijf zakken
kleren betekent vijf loten plus
dubbele houtsnippers voor het
aantal kilo’s dat u inlevert.

Op zaterdag 25 mei rond de
klok van 12.00 uur zal de trekking plaatsvinden van de gun
uw oude kleren een tweede
leven loterij. We verloten zes
supermooie prijzen, dus breng
uw oude kleren, schoeisel, textiel e.d. naar de Kluppelhal en
speel gratis mee met de loterij
en geniet van dubbele houtsnippers. En vergeet vooral
niet: de nieuwe drager van uw
kleding is u eeuwig dankbaar.
De loterij eindigt op 25 mei
2019, de winnende nummers
worden bij de Kluppelhal en
via De Loop bekendgemaakt.
Wat we doen, doen we me
z’n allen. Graag tot ziens en
alvast bedankt voor jullie
medewerking. s

Aanvang: 19.30 uur (!) Hét
spektakelstuk van het
100-jarig jubileum zal op
deze avond plaatsvinden.
Een avond met grote
artiesten zoals Gerard Joling,
Gers Pardoel, Belle Perez,
Puinhoop Kollektiv en veel
anderen!
Wil je een van de evenementen
bezoeken?
Bestel dan snel je tickets via
www.100jaarblauwwit.nl! s

DE GROOTSTE & GOEDKOOPSTE IN (TUIN)MEUBELEN
1e & 2e PAASDAG & KONINGSDAG GEOPEND 12.00-17.00 UUR
LOUNGEBANK

JIVE LOUNGESET

699,-

799,-

ZWEEF
PARASOL
V.A. 79,-

NU MET 100,EXTRA AFHAALKORTING

TEAK
PARKBANK
V.A. 99,-

CONTAINER
VERKOOP

AKTIE!
VERSTELBARE
WICKERSTOEL

CONTAINERPRIJS
INDIA KAST

399,-

STOK
PARASOL
V.A. 39,-

P
OP=O

69,-

IEDERE ZONDAG
GEOPEND 12.00-17.00 uur

INCL. KUSSEN!

BOXSPRING 180X200

399,-

XXL KETTLER WINKEL

UW TEAK
LEVERANCIER
MET MEER
DAN 1000
TAFELS!*
*V.A. 299,-

EIGEN
BEZORG
DIENST

WWW.WIEGERSXL.NL
INDUSTRIELAAN 4, ASTEN T. 0493 670910
MA. 13.00-18.00 UUR | DI. T/M DO. 10.00-18.00 UUR
VR. 10.00-20.00 UUR - ZA. 10.00-17.00 UUR
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de loop weekkrant HELMOND

PAASSHOW
MAANDAG 22 APRIL

DÉ OCCASIONS VAN HELMOND!
Financieren tegen
actierente!
Tijdens de Paasshow
verloten wij onder
de kopers:
20 kaarten
(10 x 2) voor
MARCO
BORSATO
met ANDRÉ
HAZES,
LIL’ KLEINE
EN DI-RECT
in De Kuip
op 2 juni

ti
Ac

epr

ijs!
Ac

Dacia Duster 1.6 Lauréate 2wd 2011
63Dkm, Lmv, Zwart leder,
Parkeersensor, Airco

tie

pri

js!
Ac

tie

pri

js!

Toyota Yaris 1.0 VVT-i Now 5 Deurs 2015 Suzuki SX4 S-Cross 1.6i Comfort 2013

10.445

32Dkm!, Airco, Electrische ramen +
spiegels

10.945

Airco, Trekhaak, USB,
Stoelverwarming

11.445

(0492) 588 970 www.vdns-kia.nl

Ac

tie

pri

js!
Ac

tie

pri

js!
Ac

tie

pri

js!

Kia Carens Business Pack 7Persoons 2013 Kia Rio 1.0iTurbo ComfortLine Navigator 2018 Opel Mokka 1.4Turbo Cosmo 2015
Cruise/climate control, Navigatie +
camera, Velgen

14.450

6 jaar Garantie, Airco, Navigatie
+ camera

15.950

LPG G3, Leder, Dak, 19inch,
70Dkm, Zeer Luxe

20.945

ww.suzuki.nl/vdns

Voor iedere koper:
Diner voor 2 personen bij
La Bocca Grande
Ac

tie

pri

js!

tie

pri

js!

9.445

Automaat, 5Drs, Clima, Cruise,
Keyless, Privacyglas

Ac

tie

pri

js!

Suzuki SX4 1.6 Limited 2012

Suzuki Swift 1.2 Exclusive 2010

Kia Rio 1.2 Super Pack 2012
5Drs, Clima, Cruise control, PDC,
17 Inch, Privacy-glass, Keyless

Ac

9.945

Outdoorpakket, Clima, Keyless,
Trekhaak, Hoge instap

10.945

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

300 gebruikte auto’s
Dit zijn nagenoeg nieuwe Kia’s en Suzuki’s van
enkele maanden oud, vele duizenden euro’s onder de
nieuwprijs, met nog resterende fabrieksgarantie.

ti
Ac

epr

ijs!

Volvo C30 1.8i Sport 2009
Clima, Leder, 17inch, 126Dkm,
Sportuitvoering

ti
Ac

epr

ijs!

Suzuki Jimny 1.3i Exclusive 2007

8.945

Airco, 4WD, 89Dkm

9.945

ti
Ac

epr

ijs!

Fiat 500 TwinAir 2015

Speciale uitvoering, Airco, 36Dkm

11.950

Openingstijden v.d. Nieuwenhuijzen Auto’s - VDNS, Varenschut 21 A-B-C : ma. t/m do. 09.00 - 18.00 uur, vrij. 09.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. Andere tijden op afspraak.

AUTODROOM HELMOND IS IEDERE WERKDAG (EN OOK GOEDE VRIJDAG) TOT 18.00 UUR GEOPEND!

Vraag naar voorwaarden, prijs-, tekst-, afbeeldingsfouten voorbehouden.

waaronder 50 company cars Kia en Suzuki!

de loop weekkrant HELMOND
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lifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

De nummer 1
van Brabant in
Dekunststof
nummer 1 kozi

van Brabant in
kunststof kozijnen
• ‘s-Hertogenbo
• Breda
• ‘s-Hertogenbosch
• Udenhout
• Breda
• Eindhoven
• Udenhout
• Eindhoven
Nuenen

Kijk voor onze openingsti
en speciale acties op

Kijk voor onze openingstijden
en speciale acties op:

www.kozion.n

www.kozion.nl
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Prettige
Pasen.

Tijdens de paasvakantie kunt u genieten van een skivakantie of van een
zonvakantie. Of wat dacht U van een weekendje weg in een vakantiehuisje.
Maar ook thuis blijven kan genieten zijn.
En heeft U zin in te klussen, bijvoorbeeld in huis of in de tuin, laat U dan
inspireren op de Drive-In Boulevard Engelseweg te Helmond.
Je vindt er bijna alles op het gebied van wonen, tuin, dieren en hobbies.
Bovendien deskundige medewerkers, géén tijd verliezen met het zoeken
naar een parkeerplek en gratis parkeren voor de deur van de winkel.
De Engelseweg, de plek waar je urenlang zorgeloos kunt shoppen bij meer
dan 50 winkels of genieten van een lekkere lunch.

En mocht U nog eitjes willen verven,
ook verf is te koop op de Engelseweg.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.
HELMOND

Alvast veel Paasplezier.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DEW WK 16 GP
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Fietsevenement
Rondje Helmond
Zondag 5 mei wordt het fietsseizoen officieel afgetrapt met
fietsevenement Rondje Helmond. Rondje Helmond is een
prachtige belevenis voor jong
en oud. Een route langs de allermooiste plekjes van Helmond.
Binnenstad, architectuur, natuur en woonwijken wisselen
elkaar af. De route is zowel
linksom als rechtsom te fietsen.
Nieuw
Sinds dit jaar is de fietsroute uitgebreid richting Suytkade en een
deel van de Mierloseweg. Nieuw
toegevoegd aan de vaste route
zijn De Cacaofabriek, Fletcher
Welness Hotel Helmond, Leisure
Center Suytkade en Henk van
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Rooij fietsen. Zij zijn aangesloten
als officiële partners aan de hele
route. Bij de start ontvangt de
fietser een stempelkaart waarop alle officiële stempelposten
staan vermeld.
Als de stempelkaart volledig
wordt ingeleverd dan maakt
de fietser automatisch kans
op mooie prijzen. Dit jaar is de
hoofdprijs voor volwassenen
weer een splinternieuwe fiets
van Henk van Rooij fietsen.
Voor de kinderen die meefietsen
zijn er ook weer leuke prijzen
te winnen.

(Bron foto; Wim van den Broek).

Net zoals voorgaande jaren komt
u onderweg een ‘Mysterypost’
tegen met een gezellig terrasje
en kramen van de sponsoren.
Weekkrant de Loop Helmond
heeft dit jaar een eigen stempelpost voor de deur. Kom gerust
eens langs.
Kijk voor meer informatie op
www.rondjehelmond.nl

Veel
fietsplezier
gewenst!

Deelnemers

Tussen 10:00 uur en 12:00 uur kan er gestart worden op elk gewenst
punt langs de route. Deelnemers dit jaar zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Golfclubhuis 10
Paviljoen de Warande
De Pastoor, eten en drinken
Café zaal ’t Aambeeld
Ijssalon Il Circo
De Brandevoortse Hoeve
Cafetaria Brandevoort

•
•
•
•

Eetcafé De Barrier
Palingkwekerij de Rijpelaal
Cafetaria de Smuller
Kinderboerderij
de Veldhoeve
• Jan Visser Museum
• Fletcher welness

•
•
•
•
•

resort Helmond
Leisurecenter Suytkade
De Cacaofabriek
Henk van Rooij Fietsen
Mysterypost
Weekkrant de Loop Helmond
(extra stempelpost tijdens event)

4
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50% KORTING

OP ELKE 2E LUXAFLEX HOR

10% KORTING

OP ONZE VERF & BEHANG*

A FAUTEUIL
GRATIS ANGELIC
t.w.v. € 399,1.750,- of
€
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Hazel artikelen
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DÉ WINKEL VOOR EEN ONE STOP SHOPPING BELEVENIS
EN INTERIEURADVIES OP MAAT
Stijl en Co is dé woonwinkel waar je met iedere woonwens terecht kan. Je vindt
bij ons niet één stijl, maar tientallen stijlen die je je makkelijk eigen maakt.
Warme kleuren in een stoere setting, zachte stoffen met ronde vormen, rotan
met prachtige palmprints, kleurrijk behang, heerlijke bedden, luie stoelen in
een luxe look. Stijl en Co brengt alle stijlen samen in één interieur.
Onze interieuradviseurs helpen je graag om je stijl te bepalen of om advies te geven.
Engelseweg 212, Helmond, Tel. 0492-475624
www.stijlenco.nl en www.covetex.nl

2E PAASDAG GEOPEND VAN 11:00 - 17:00 UUR

* De korting is geldig op verf van Lifestyle en
behang van Effinger, Hooked on Walls en Arte
en geldig van 19 t/m 22 april.
* De 50% korting op Luxaflex Hor is geldig t/m 30 april.
* De kortingen zijn niet geldig in combinatie
andere aanbiedingen. Vraag in de winkel naar de voorwaarden.

Lente
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Door: Carla Hoogland

Was de winter het seizoen van stilte en rust,
de lente is vrolijk, uitbundig, en een en al optimisme.
De lente is de tijd om het beste in jezelf naar boven
brengen. De eerste zonnestralen laten ons weer buiten
genieten en het is de tijd van de grote schoonmaak,
lammetjes, bloesem en ontwaken uit de winterslaap.

VITAMINE D

DE SCHOONMAAK

Elk jaar aan het einde van de winter en het begin van het voorjaar slaan de
lentekriebels toe. Waar komen ze precies vandaan en wat doen ze met je?

De voorjaarsschoonmaak, we zijn er allemaal een beetje mee
besmet. Schoonmaken is niet ieders favoriete bezigheid. Bereid je
daarom goed voor, dat is immers het halve werk. Ontbijt eerst goed
en zet je favoriete muziek op. Als je echt klaar bent om te beginnen,
loop dan een rondje door je huis en maak een lijstje van wat je per
kamer wilt schoonmaken. Bepaal hierbij je persoonlijke focus voor
deze lente: Wil je de aandacht leggen op elektronische apparatuur
of ga je voor blinkende ramen in iedere kamer?

Iedereen krijgt ze en er is bijna niemand die er niet blij van wordt. Lentekriebels
zijn voor veel mensen niet alleen de bevestiging dat het voorjaar is begonnen, maar
ook het signaal om het roer om te gooien en weer naar buiten te gaan. Het leven is
mooi, het is weer lente. De eerste zonnestralen van het voorjaar zijn vaak al genoeg
om de lentekriebels te activeren. De zon schijnt krachtiger dan in de winter. Dankzij
dit zonlicht wordt vitamine D aangemaakt in het lichaam. Vitamine D is belangrijk
voor de productie van hormonen als serotonine en dopamine, die invloed hebben
op het bioritme en het ‘geluksgevoel’ van mensen. Soms worden zo veel hormonen
aangemaakt dat er zelfs sprake is van lichte euforie.

VOORJAARS
BEAUTYTIPS
Eindelijk voorjaar. Een seizoen waarin alles fris
en licht is, en als herboren aanvoelt. Versterk
het luchtige, flirterige lentegevoel door extra
aandacht aan je uiterlijk te besteden. Een fris
lentehuidje begint met een scrub. Laat die kleine
korreltjes hun werk doen. Na een delicate maar intensieve - scrub ziet je huid er weer
als herboren uit. Vooral je gezichtshuid heeft het de
afgelopen winter zwaar te verduren gehad.
Kou, wind en centrale verwarming hebben nu eenmaal een uitdrogend effect. Verwen
je huid daarom met een vochtinbrengend masker en breng - zo nodig - meerdere
malen per dag een vochtinbrengende crème aan. Je zult zien dat droogtelijntjes
verdwijnen en dat je huid weer fris en veel elastischer aanvoelt. Er gaat niets
boven een uitgebreide gezichtsbehandeling door de schoonheidsspecialiste. Laat je
huid tijdens elke seizoenswisseling tenminste één keer grondig reinigen. Rond de
behandeling af met een vochtinbrengend of herstellend masker. Heb je het gevoel
dat je huid slapper wordt, of meer rimpels gaat vertonen, informeer dan bij de
schoonheidsspecialiste ook eens naar een collageenbehandeling.
Je lente make-up kent geen harde en donkere kleuren. Gebruik zachte lieflijke
pastels. Geef je wangen een vertederende, rozerode lenteblos. Maak je ogen op met
zachte pastels (roze en lavendel zijn dé kleuren voor deze lente!). Vervang je zwarte
mascara door een bruine, misschien wel paarse mascara. Kies zachte crèmeachtige
tinten voor je lippen. Ga voor alles wat glos en glans is. Houd het romantisch en licht
voor een ultiem lentegevoel. De lente is het seizoen bij uitstek voor veranderingen.
En met een nieuwe haarstijl voel je je helemaal nieuw!

OPRUIMEN
In het voorjaar is het voor veel mensen tijd voor de grote schoonmaak. Dat begint
met opruimen. Weg met die oude troep, het is tijd voor schoon schip. Geen puf om
het alleen op te pakken of toch nog lastig om dingen weg te doen? Samen met een
personal organizer is je huis (en hoofd!) binnen een dag opgeruimder dan ooit. De
personal organizer doorloopt samen met je het hele huis, voorziet je van nuttige
opruimtips en helpt je spullen weer de baas te worden.

Als je gaat proberen om alles te doen, heb je halverwege je huis
geen zin meer en zakt de moed je in de schoenen. Dus, hoe moeilijk
het ook is, kies voor een aantal belangrijke punten en probeer niet
alles te doen!
Inventariseer daarna de schoonmaakproducten die je in huis hebt.
Het is handig om alles in huis te hebben voordat je begint. Niets is
vervelender dan als je er halverwege het schoonmaken achter komt
dat je niet genoeg doekjes of antikalkmiddel hebt.
In de slaapkamer is het nu de tijd om je kledingkast aan te
pakken. Alle winterkleren en extra dikke dekbedden mogen
naar zolder of een andere opslagplek. Gooi oude kleren weg
(of beter: Geef ze aan de Kledingbank in de buurt) en maak
ruimte in je kast voor zomerkleren.
Haal het dekbedovertrek van je bed, besprenkel het met een flinke
hoeveelheid baking soda of zuiveringszout, laat een halve dag
intrekken en stofzuig je matras aan het einde. Je hebt nog nooit zo’n
fris bed gehad!
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WONEN VOOR
GEVORDERDEN
Als de kinderen het huis uit zijn, als je
rond de vijftig of ouder bent of als je
stopt met werken, komt de vraag: hoe
ziet ons huis en onze straat van de toekomst eruit? Wilt u blijven wonen waar
u nu woont? Of wilt u zich oriënteren
op een levensloopbestendige woning in
een omgeving waar u uw buren kent en
waar elke bewoner de intentie heeft er
voor elkaar te zijn op basis van goed nabuurschap. Deze moderne woonvorm is
gebaseerd op de gedachte iets te betekenen voor een ander en niet alléén oud te
worden.
In Brabant is een groot aantal mensen
actief in initiatiefgroepen op zoek naar
locaties. Mensen die waarde hechten aan
privacy, maar die ook samen activiteiten
willen ontplooien en elkaar willen stimuleren om actief te blijven. Men wil een
duurzame, levensloopbestendige woning
met privé buitenruimte, maar ook een
gezamenlijke buitenruimte om elkaar te
ontmoeten, af en toe samen te eten, een
feestje te houden of activiteiten te organiseren. Soms kiest men ook voor een gemeenschappelijke (goede) logeerruimte,
was- en droog- of klusruimte zodat niet
iedereen dit in de eigen woning hoeft op
te nemen. In Helmond is de initiatiefgroep ‘Buitengewoon’ actief betrokken bij
de nieuw te ontwikkelen locatie Brainport
Smart District dichtbij station Brandevoort. Zij willen hier samen 15 duurzame
appartementen ontwikkelen met gemeenschappelijke ruimtes. De initiatiefgroep

Buitengewoon laat zich hierbij ondersteunen door KilimanjaroWonen.
Stichting KilimanjaroWonen ondersteunt
groepen die zelf een prettige, veilige en
zorgzame leefomgeving willen realiseren.
Een omgeving waar iedereen erbij hoort.
Waar mensen iets kunnen betekenen voor
anderen en waar het vanzelfsprekend is
om – indien nodig – een beroep op elkaar te kunnen doen. KilimanjaroWonen
richt zich op de totstandkoming van levensloopbestendige woongebouwen en
op verbetering van sociale structuren in
bestaande buurten.
Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie
over gerealiseerde projecten, projecten in
ontwikkeling, initiatiefgroepen en locaties
in onderzoek en de werkwijze van KilimanjaroWonen wordt toegelicht. De leden van de initiatiefgroep Buitengewoon
vertellen over hun woonvisie en over
de locatie waar zij actief op inzetten. Ze
zoeken nog medebewoners. Aansluitend
is er gelegenheid om vragen te stellen en
elkaar te ontmoeten onder het genot van
een drankje. Toegang gratis. Aanmelden
vooraf is niet vereist, maar wordt wel op
prijs gesteld. Stuur een mailtje naar info@
kilimanjarowonen.nl
Voor meer informatie:
www.kilimanjarowonen.nl
De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag
23 april van 19.30 tot 21.30 uur in de
Cacaofabriek, Cacaokade 1 te Helmond.

(Paas-) activiteiten
bij kinderboerderij Geldrop
(bron foto; Kinderboerderij Geldrop).
De paashaas heeft alle eieren verstopt.
Wie komt ons helpen zoeken op maandag 22 april, 2e de paasdag. Wie weet
vind jij ze wel! We vieren deze middag
weer een groot paasfeest. De bekende
paashaas loopt weer rond en er is van
alles te doen, eieren schilderen – spelletjes – paasdingen knutselen - knuffelen met de dieren - lekker spelen en nog
veel meer.
Het eieren zoeken is van 14.00 tot 14.10
uur. Iedereen is welkom, kleine kinderen tot 4 jaar zoeken eieren in de geitenwei samen met 1 ouder, de grotere
kinderen gaan zonder ouder in de schapenwei kijken. Tot 14.00 uur is de boerderij die dag gesloten.
Donderdag 18 april van 10.00 uur tot
10.45 uur is er een paasworkshop voor
peuters bij de boerderij. Letstalksigns
biedt met regelmaat workshops aan
voor peuters en hun ouders/verzorgers.
Bij activiteiten kan gedacht worden aan
(bewegings-)spelletjes, liedjes zingen,
knutselen, een verhaal en andere oefeningen die peuters spelenderwijs doen

Deelname aan een workshop van Brainport Smart District met een paar initiatiefnemers namens KilimanjaroWonen. (Bron foto’s; Stichting KilimanjaroWonen).

leren. De workshops duren zo'n drie
kwartier. U wordt verzocht minimaal
twee dagen van tevoren aan te melden
en te betalen; dit kan bij de kinderboerderij in het hoofdgebouw aan de balie.
De kosten bedragen €7,50 per deelnemend kind.
De laatste zondag van de maand kunnen kinderen, als het weer het toelaat,
tussen 11.15 -11.45 uur een ezelritje met
de wagen maken. We beginnen op het
terrein van Kinderboerderij Geldrop.
Het wordt een ritje door het kasteelpark. Kasper en Teun trekken de wagen. De kinderen die mee gaan moeten
zelfstandig kunnen zitten en ouders
mogen meelopen. Kaartjes a €1,00 kunnen die ochtend gekocht worden bij de
balie binnen. Houd Facebook in de gaten voor eventuele updates.
Wist je dat er elke eerste woensdag van
de maand voorgelezen wordt op de
boerderij en dat er het hele jaar workshops voor peuters zijn? Kijk maar eens
op onze website bij activiteiten voor
meer informatie. www.kinderboerderijgeldrop.nl
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BEEK EN DONK

Asten
Zaterdag 20 april
28ste Paasblues
in Asten
In div. cafés in het centrum
van Asten, optredens van nationale en internationale Bluesartiesten. 20 tot 22 april,
Markt, 5721 GE Asten
Meer informatie:
www.blastblues.nl

Vrijdag 26 april
De Slag Om Asten

Vrijdag 19 april
Zesde editie Nightrun
Opbrengsten EyeOn Croy
Nightrun komen ten goede aan
Stichting WensAmbulance
Brabant.
Landgoed Kasteel Croy,
Aarle-Rixtel

Vrijdag 26 april
Oranjefestival
Nieuw tijdens Koningsdag op
het Heuvelplein is de Pop-Up
Outlet.
Heuvelplein, Beek en Donk
Vr 26 april 2019 20:00 uur,
za 27 april 2019 10:30 uur.

Zaterdag 27 april
Kofferbaksale
Een van de nieuwe activiteiten
van het Oranje comité AarleRixtel die dit jaar met Koningsdag op zaterdag 27 april
gehouden worden is de kofferbaksale. Deze vindt plaats rond
de kiosk op de Kouwenberg en
duurt van 13.30 tot 16.30 uur.
Kiosk, Kouwenberg 29.

Zondag 5 mei
Weidegangfeest 2.0
De koeien gaan weer in de wei.
Van 11:00 tot 19:00 uur.
Weidegangfeest 2.0,
Kloosterdreef 8

Zaterdag 27 april
Koningsdag - De Mortel
Op maandag 27 april wordt
ook in De Mortel Koningsdag
gevierd. Een leuk programma
waar alle kinderen en hun
ouders uit de Mortel worden
genodigd. Aanvang 09.00 uur.
einde incl. vrije markt 13.30
uur. ‘s avonds 55 plus avond
in de Sprank.
Oude-Molenweg 10, De Mortel

BAKEL
HANDEL
Zaterdag 27 april
Koningsdag in Bakel
Zoals elk jaar hebben we als
vrijwillige organisatie weer ontzettend ons best gedaan om
een geweldig programma neer
te zetten voor alle inwoners
van Bakel en omgeving. Zowel
jong als oud is op Koningsdag
welkom in het altijd gezellige
Bakel.13.00 uur:
Sint Wilbertsplein, Bakel

Op Koningsnacht barst de
strijd om het slimste team van
Asten weer los in een grote
tent op het Koningsplein.
Tijdens deze avond neemt een
groot aantal teams het tegen
elkaar op in “De Slag Om Asten”, een doldwaze en pittige
quiz. Koningsplein 1, Asten
Vr 26 april 2019 20:30 23:30 uur.
Meer informatie:
www.muziekspektakelasten.nl

Zaterdag 27 april

de mortel

Muziekspektakel Asten
Op Koningsdag start rond
14.00 uur het muziekspektakel
in de grote tent op het Koningsplein.
Verschillende bands spelen allerlei bekende nummers, voor
ieder wat wils. Gegarandeerd
feest! Zorg dat je erbij bent
want het wordt weer een geweldig muziekspektakel met de
beste en gezelligste artiesten
uit de regio.
Koningsplein 1, Asten
Za 27 april 2019 14:00 21:00 uur. Meer informatie:
www.muziekspektakelasten.nl

vlierden

Koningsdag in Handel
Koningsdag wordt in Handel
gevierd op de Speelweide. De
aftrap is om 10.30 uur, dan
wordt de vlag gehesen. Programma met o.a. luchtkussen,
fietscross parcours, schminken, knutselen.
Van 10:30 tot 15:00 uur.
Speelweide, Rector van
de Laarschotstraat

Zaterdag 20 april
Hard Valley
Op 20 april 2019 wordt een
groots dance festival georganiseerd door Thunder Events
op evenemententerrein de
Schabbert te Gemert. Vanaf
16.00 uur
Hard Valley, De Schabbert 1
Meer informatie:
www.hardvalley.nl

Zondag 21 april
Pasen in het
Boerenbondsmuseum
(Eerste Paasdag)
Het is volop lente in het Boerenbondsmuseum tijdens eerste en tweede paasdag. Op
beide dagen kunnen kinderen
kuikentjes kijken en knuffelen
en ook de andere dieren van
het museum staan te trappelen om weer lekker naar buiten
te gaan.
Eerste paasdag Op zondag 21
april kunnen kinderen met het
ponykarretje gratis een ritje
maken over het terrein van het
museum. Ook kunnen ze leuke
paasversierselen knutselen om
mee naar huis te nemen.
Van: 13:00 tot 17:00 uur.
Boerenbondsmuseum Gemert,
Pandelaar 106

Woensdag 24 april
Wielerronde Gemert
Op 24 april 2019 wordt de
wielerronde van Gemert
verreden onder auspicien
van de WVAN. Parcours
Scheiweg,Sparrenweg,Rooije
Hoefsedijk,Diepertseweg .
Vanaf: 19:00 uur.
Wielerronde Gemert, Scheiweg

Zaterdag 27 april
Zaterdag 27 april

GEMERT

Vlierdense molen 175 jaar
Er worden festiviteiten met
amusement en activiteiten
rondom de molen JohannaElisabeth georganiseerd. Vele
Vlierdense verenigingen zullen
zich presenteren en hun medewerking hieraan verlenen.
Van: 09:30 tot 14:00 uur.
Molen Johanna-Elisabeth ,
Molenhuisweg, Meer informatie: www.samenvlierden.nl

Zaterdag 27 april
Koningsdag in Gemert
Op Koningsdag, vindt weer de
jaarlijkse Oranjemarkt in het
centrum van Gemert plaats. In
de straten van het centrum is
er een vrij-markt met allerlei
kraampjes.
Van: 11:00 tot 17:00 uur.
Ridderplein, Ridderplein 49
Meer informatie:
www.hartjegemert.nl
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Koningsdag

DEURNE

helmond

Zondag 21 april

Maandag 22 april

18e BMM festival
in OJC De Roos 2019

Cacao aan de Kade Tasty festival

Tien bands strijden om fel begeerde prijzen. Een professionele jury beoordeelt de bands
OJC De Roos, Deurne,

Wil jij genieten van muziek,
theater, workshops, proeverijen, films, en veel nieuwe
dingen ontdekken? Maandag
22 april (Tweede Paasdag)
Festival Cacao aan de Kade in
en om de Cacaofabriek. Gratis toegankelijk. Van 11:00 tot
18:00 De Cacaofabriek,
Cacaokade 1

Van 14:00 tot 02:00 uur.
OJC De Roos, Haageind 27
Meer informatie:
www.bmmfestival.nl

Maandag 22 april
D.O.C. Oldtimer toertocht
voorjaarsrit tweede
Paasdag
Oldtimer toertocht voor auto'
s van 25 jaar en ouder (bouwjaar 1994). Vertrekpunt vanaf
de Markt te Deurne.
Hotel Boetiek Plein Vijf,
Markt 5
Van 10:30 - 18:00 uur.
Meer informatie:
www.docdeurne.nl

Vrijdag 26 april
The Royal Music Night Grote editie
2-Jaarlijks proms-concert met
medewerking van nationale en
lokale artiesten.
Van: 21:00 tot 00:00 uur.
Centrum, Markt 1
Meer informatie:
www.deurnekleurtoranje.nl

Zaterdag 27 april
Koningsdag Deurne
Feestelijke Koningsdag met o.a.
de traditionele slingermarkt,
diverse spelen en podia voor
optredens met medewerking
van winkeliers, scholen, verenigingen en horeca.
Van: 13:00 - 17:00 uur.
Centrum, Markt 1
Meer informatie:
www.deurnekleurtoranje.nl

Zondag 5 mei
15e Toertocht Deurne
Een toertocht voor fietsliefhebbers, zowel racefietsen
als mountainbikers.
Vanaf 08:00 uur.
Gemeentehuis, Markt 1
Meer informatie:
www.twcdewekkers.nl

Iris Penning op
Cacao aan de Kade
Iris Penning maakt eigenwijze
Poëtische Pop. Ze stond meer
dan duizend keer op de planken: in Paradiso, op Oerol, op
theaterfestivals en in poppodia
door heel Nederland en België,
bracht drie platen uit die lovend
werden ontvangen door de muziekmedia en nu komt ze naar
Helmond! Om 13:00 en 15:30
uur tijdens het festival Cacao
aan de Kade in de Expo ruimte.
www.irispenning.com

Vrijdag 26 april
Koningsfeesten
Helmond
Koningsnacht vier je dit jaar in
Helmond. Met live muziek vier
buitenpodia en een vuurwerkshow belooft Kings Night Festival een mooi feest te worden. Helmond Centrum kleurt
oranje op 26 en 27 april. Helmond Centrum, Markt. Vr 26
april 21:00 tot 01:00 uur en za
27 april 12:00 tot 01:00 uur.
Meer informatie:
www.helmondcityevents.nl

Slingermark,t aubades en
serenades, muziekfestivals,
Warande Concert,
Kindervrijmarkt etc.
Helmond Centrum, Markt
Meer informatie:
www.oranjecomitehelmond.nl

Zondag 28 april
Koopzondag
Helmond centrum
Op zondag 28 april is het gezellig winkelen op zondag in
Helmond Centrum.
Van 12:00 tot 17:00 uur.
Helmond Centrum, Markt
Meer informatie:
www.helmondcentrum.nl

Zaterdag 4 mei
Helmond Live
Helmond Live is een gratis
toegankelijk evenement verdeeld over het centrum van
Helmond waarbij live muziek
centraal staat.
Van 20:00 tot 00:00 uur,
verschillende data
Centrum Helmond, Markt
Meer informatie:
www.helmondcityevents.nl

Herdenkingsconcert
door Nuove Musiche
Op 4 mei herdenken we de
gevallenen. Jarenlang was het
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een traditie in Helmond om
op die dag een requiem uit te
voeren.
Van: 20:58 - 21:45 uur.
Auditorium Elkerliek Ziekenhuis, Wesselmanlaan 25
Meer informatie:
www.lambertusconcerten.nl

Zondag 5 mei
Brandweerdag
Jan Vissermuseum
Het Jan Visser Museum organiseert op zondag 5 mei een

themadag in het kader van de
Brandweer. Er wordt een overzicht geboden van rijdend historisch brandweer materieel.
Van 10:00 tot 17:00 uur.
Jan Visser Museum,
Keizerin Marialaan 5,
Meer informatie:
www.janvisser-museum.nl

Carat Concerten
Op 5 mei is de opening met
een streekmarkt. Diverse organisaties presenteren hun
producenten en streekproducten. Tevens de opening van het
jubileumseizoen.
Van 12:00 tot 17:00 uur.
Carat-Paviljoen Warande,
Warandelaan 1
Meer informatie:
www.caratconcerten.nl

Rondje Helmond
(fietsevenement)
Op zondag 5 mei wordt het
fietsseizoen afgetrapt met
fietsevenement Rondje Helmond. Als je een volle stempelkaart inlevert dan maak je kans
op mooie prijzen! Deelname
gratis.
Van: 10:00 tot 17:00 uur.
Helmond Marketing, Helmond.
Meer informatie:
www.rondjehelmond.nl
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PAASSHOW
VRIJDAG 19 APRIL

ZATERDAG 20 APRIL MAANDAG 22 APRIL

van 09.30-18.00

van 09.30-17.00

van 12.00-17.00

barbecuen

BARBECUE
WORKSHOP
SCHRIJF JE NU GRATIS IN
info@adventurestore.nl

Paasshow

20%
KORTING*

bij Adventure Store

*uitgekeerd in accessoires

relaxstoelen
RSX-A

van 179.99 nu

139.

99

FUTURA
CLIP

EVOLUTION
AIR
COMFORT

van 209.99 nu

van 319.- nu

159.

239.99

99

kamperen
Slaapzak

Tenten collectie
DARWIN 2
DARWIN 3 PLUS
DARWIN 4 PLUS

SILVERTON
COMFORT
350
Mummy
extreem tot
-37 ̊

Koelbox

van 70.- nu

van 160.- nu

Darwin 2
van 95.- nu

79.99

POWERBOX PLUS 36L
12/230 V

59. 149.99
99

outdoor
Afritsbare
outdoorbroek
sneldrogend

GRATIS

• altijd minimaal 10% korting via ons klantenspaarsysteem
• 14 dagen retourrecht
• persoonlijke bediening
• gratis parkeren voor de deur
• kids & koffie corner
• vertrouwd adres sinds 1947

Regenjas
pack-it jacket
water- en
winddicht
ademend

Men/women
van 50,- nu

39.99

Tijdens dit paasweekend hebben we
naast alle nieuwe collecties ook extra
veel mooie aanbiedingen. Voor het voorjaar geld dit o.a. op de relaxstoelen van
Lafuma, alle nieuwe lichtgewicht tenten
van Coleman, Kampa en Bardani, maar
ook op de slaapafdeling. De trend naar
luxe en comfortabel slapen zet zich verder door en naast dat het lichtgewicht
en compact is, hebben we ook hier veel
Paas voordeel.

Tevens hebben we een 20% kortingsactie in accessoires op de hele collectie
barbecues van Weber. Daarnaast hebben we in onze collectie BBQ’s ook nog
de merken Campingaz, Cobb, Cadac en
Boretti. Ook voor een dutch oven kunt
u bij ons terecht, dus ook als je niet mee
kookt zijn er genoeg redenen om langs
te komen en je te laten verwennen.
Tot ziens tijdens het Paasweekend bij
Adventure Store op de Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-Hout (Helmond).
Kijk voor meer informatie op
www.adventurestore.nl

Fit de zomer in

Kids
van 40.- nu

24.99

ro) bij aankoop van een wandelschoen
van Meindl, Lowa, Tecnica of Hanwag.

Tijdens de Paasshow krijgt u een paar
Falke wandelsokken cadeau (t.w.v. 23 eu-

Kids

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

24.

99

Men/women
29.99

2e PAASDAG
GEOPEND

van 12.00-17.00 uur

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 5 mei 2019 en zolang de voorraad strekt.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 16 GP

Bij aankoop van
een wandelschoen van Lowa,
Meindl, Hanwag TK2 wandelsok
of Tecnica
T.W.V. 23.-

Kom op vrijdag 19 april van 9.30 tot
18.00 uur, zaterdag 20 april van 9.30
tot 17.00 uur of maandag 22 april (2e
Paasdag) van 12.00 tot 17.00 uur naar
Adventure Store voor de spectaculaire
Paasshow. De winkel van Adventure
Store staat tijdens dit Paasweekend
geheel in het teken van het voorjaar
ingericht met alle nieuwe frisgekleurde
voorjaars collecties. Zowel op outdoor,
sport, bad& beach als ook op kampeer
gebied is Adventure Store goed voorbereid op een mooi voorjaar en zomerseizoen. U ook?

Jouw Forever Business Owner:

Lenie Klaasen 06-52716622

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

Op de 2e paasdag, maandag 22 april,
komt chef-kok Marco Brans een Weber
barbecue Master workshop en demonstraties geven voor de winkel van de
Adventure Store. Ben je geïnteresseerd
in de fijne kneepjes van het barbecueën,
slow cooking en grillen? Schrijf je dan
in via info@adventurestore.nl om gratis deel te nemen aan deze workshops.
De workshops worden gegeven tussen
13.00 en 16.00 uur.

BUSINESS

OWNER
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MA 22 APR / 14:30 UUR
KASSA’S OPEN OM 13:30 UUR OF BESTEL
ONLINE VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

#LAATONSJUICHEN

ONZE HOOFDSPONSOREN
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Operator Food
Helmond

Wat is vereist

Wat krijg je

Wat doe je

MBO-werk-en-denkniveau

Brutomaandsalaris € 2.267 - € 2534

Machines bedienen en instellen

Ervaring als operator

Direct in dienst met 7 maanden contract

Ombouw van lijnen

Reiskostenvergoeding vanaf 10 km. Enkele
woon-werk afstand, max €6 per dag

Storingen oplossen

De Nederlandse taal goed
in woord en geschrift

19,5% ploegentoeslag
In 3 ploegendienst werken

Aansturen van productiemedewerkers
Veilig werken

25 vakantie dagen per jaar en 15 atv-dagen
8% vakantiegeld
3% eindejaarsuitkering
Een VLEP-bedrijfspensioenregeling
Als je wilt: deelname collectie
ziektekostenverzekering een bedrijfsfitness
40-urige werkweek

Heb jij interesse in een baan als
operator binnen een (h)eerlijk
omgeving? Reageer dan voor 1 mei.
j.wijngaarden@flexx4nu.nl
06 53 90 64 22
www.flexx4nu.nl

2e paasdag alle
vestigingen geopend

Tijdelijk
bij aankoop van
een keuken

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

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Op de ﬁets door

Aangewezen als Natura
2000-gebied is De Peel onderdeel van het Europees
netwerk van beschermde
natuurgebieden. De Peel is
een heel veelzijdig gebied.
Het afwisselende landschap
kent ondoordringbare veenmoerassen, open heideterreinen, uitgestrekte vlaktes,
diverse plassen en vennen,
bosjes en zandruggen. In dit
paradijs voor natuurliefhebbers en wandelaars groeien
talloze bijzondere planten en
vind je de oerkwaliteiten van
het landschap: rust, ruimte
en duisternis. Fietsen in de
Peel geeft je een kijkje in het
verleden van dit
prachtige gebied.

Uniek natuurgebied

De Groote Peel is een grotendeels afgegraven, door Staatsbosbeheer beheerd hoogveengebied op de grens van
de Nederlandse provincies Limburg en
Noord-Brabant. De Groote Peel is een
restant van de Peel, een gebied dat
ooit een zeer ondoordringbaar gebied
moet zijn geweest. De schrijver Antoon
Coolen beschreef het in zijn boek Peelwerkers als volgt:...een mengeling van
grootse, trage, romantische, vegatieve
wording, van eenzaamheid, verlatenheid, barheid, barsheid, grauwheid en
kommervol hard werken.
De Groote Peel is een van de vogelrijkste gebieden van West-Europa en
in oktober/november wil het zelfs wel
eens gebeuren dat op doorreis zijnde
kraanvogels hier even neerstrijken om
op adem te komen.

Tekst: Carla Hoogland

Op de ﬁets

Een ﬁets is meer dan alleen een zadel
en twee ﬁetsbanden. Er komen allerlei andere snufjes bij kijken met allemaal eigen voor- en nadelen. Hoeveel
versnellingen heb je nodig, wat voor
remmen wil je en is een bagagedrager
een must? Je moet bepalen wat het
doel is van je ritjes. Er is een ﬁets te
krijgen voor ieder doel.

Maar waar moet je dan op letten?
Kijk bijvoorbeeld naar het ﬁetszadel.
Een standaardzadel is niet altijd het
meest geschikt. Er zijn heren- en
dameszadels te krijgen met andere
vormen en dit kan een hoop zadelpijn
voorkomen. Zorg dat je lekker zit en
dat het zadel groot genoeg voor je
is. Kijk naar vormgeving en materiaal en kies hieruit je voorkeur. De
framemaat is ook belangrijk. Je kunt
allerlei maten krijgen. Probeer er een
aantal uit, je moet er lekker op zitten
en handig mee kunnen ﬁetsen. Zorg
dat het frame niet te hoog of te laag
is, hier zal je snel last van krijgen. De
benen moeten goed kunnen draaien.
Zet het zadel dus op de goede hoogte. Bij veel ﬁetsers staat het zadel
te laag. Probeer uit wat voor jou het
lekkerste zit. Kleine of grote mensen
kunnen baat hebben bij kortere of langere cranks. Gebruik de versnellingen
voor een prettig beentempo. Schoenen

Gluren bij de buren

Soms staan we er niet bij stil dat het in onze eigen omgeving zo mooi
is. Het is de normaalste zaak van de wereld geworden dat we vlakbij
zoveel unieke natuur leven. Al ﬁetsend ontdek je meer moois in de
buurt. Ontdek dit prachtige natuurgebied, omringd door de Brabantse
gemeenten als Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.
Wist je dat het Museum Klok & Peel in Asten: winnaar is van de
Museumprijs 2014 én Leukste Uitje van Brabant in zowel 2015, 2017
als 2018? Kasteel Helmond is de grootste waterburcht van Nederland.
Deurne heeft het Toon Kortooms Park en het Museum De Wieger
met het naastgelegen ‘Tuinpad van mijn vader’ uit het lied “Het Dorp’
van Wim Sonneveld. De gemeente Laarbeek is in 2016 uitgeroepen tot
groenste gemeente van Nederland en ‘thuis’ van de Bavaria Brouwerij
en het prachtige Kasteel Croy. Tijd om wat vaker de ﬁets te pakken en
te gaan gluren bij de buurgemeenten.

met stijve zolen ﬁetsen prettiger dan
schoenen met slappe zolen. Met klikpedalen zitten je voeten vast aan de
trappers waardoor je meer ontspannen ﬁetst.

Fietsroutes
Bij de plaatselijke VVV zijn vaak ﬁetsroutes te krijgen of te kopen. Zoeken

op internet kan natuurlijk ook en er
zijn speciale apps voor ﬁetsroutes op
je mobiele telefoon. Kijk bijvoorbeeld
eens op www.ﬁetsnetwerk.nl
of www.vvvdepeel.nl
Op www.route.nl staat een gratis
ﬁetsroute (nr 582697) met als startpunt Natuurpoort De Peel. De route is
ongeveer 37 km.
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FEELGOOD MARKET
Paaseditie

(Bron foto; Feelgood Market).

De FeelGood Market staat voor een lekker
dagje uit ( voor het hele gezin) met originele producten, workshops, fijne live muziek en lekkere en aparte ( bio) hapjes. En
omdat FeelGood voor ons ook gaat over
duurzaamheid en Fairtrade, zijn de meeste
producten handgemaakt, zo mogelijk van
gerecyclede materialen en streekproducten. Everything to make you FeelGood!
Live muziek
Gerald Clark: Gerald is een van Zuid-Afrika's bekendste bluesmuzikanten en een
singer / songwriter die wordt herkend
vanwege zijn buitengewone vermogen om
een verhaal met zijn muziek te vertellen.

Clark heeft een stem die tot de ziel doordringt met een eerlijkheid die de Blues is.
Altijd origineel in zijn benadering, blijft hij
verkennen waarmee hij de blues naar een
nieuw level tilt. Gerald speelt samen met
Steven Troch op mondharmonica.
One Revolution Band
Een mix van dancehall en roots reggae met
tropische elementen uit het Caribisch gebied. One Revolution Band bestaat uit ervaren reggaemuzikanten. Frontman Aboubacar komt uit Guinee en heeft veel festivals gespeeld in Gambia, Senegal, Bissau
en Guinee. Aboubacar is een getalenteerde
frontman die je hart raakt.
Workshops en entertainment
Paaseieren zoeken, Workshop kruideninhalers maken ( tegen hooikoorts), TuiNa
Massage, Kinder- tekentafel, Henna Art,
Tai Chi, Voedingsadvies, Proeverijen, Demo
Bio Resonantie, Schminken door Flow Free,
Gitaarles, Springkussen etc.
Waar: Ketelhuisplein 1, Strijp S,
5617 AE Eindhoven | Wanneer:
21 april 2019 12:00-18:00 uur, gratis entree!
www.feelgoodmarket.nl
info@feelgoodmarket.nl
www.facebook.com/FeelgoodMarket

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

Kleinschalig wonen & Dementie zorg
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PVC

TER HURNE
VISGRAAT PVC

12.00-17.00 uur

LAMEL
PARKETin
verkrijgbaar
MULTIPLANK

7 kleuren
van 39.95 nu
per m2

24.
95
47.

95

extra rustiek,
22 cm breed,
15 mm dik
van 69.95 nu per m2

TARKETT
DRIBACK PVC

LAMINAAT

LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in
verkrijgbaar
18 kleurenin
5 kleuren
95
van
nu
van34.
21.95 nu
2
2
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m
per m

16.
9.

95
95

RUSTIEK
EIKEN in
verkrijgbaar
VISGRAAT
4 kleuren

van 39.95 nu
per m2

27.
95
39.

PVC STUNT
inclusief leggen en
inclusief leggen en
zelfklevende ondervloer

95 TARKETT DRIBACK

verkrijgbaar in
diverse kleuren
van 79.95 nu
per m2

VLOER HET ZELF
PLAK PVC XXL

VLOER
HET ZELF
verkrijgbaar
in
PLAK
PVC XXL
7 kleuren

van 39.in957nu
verkrijgbaar
kleuren
2
95 nu
per
mper
van 39.
m2

24.

95

200.000m2 op
voorraad

Gratis reserveren en breed assortiment

Wij zijn de goedkoopste

Laagste prijsgarantie en deskundig advies

2 mm dik, 0,30 toplaag
slijtvast in 18 kleuren
2 voor maar
95 nu per m2
van 55.95

33.

95

...en een pvc vloer heeft vele voordelen zoals: is geluiddempend,
makkelijk in onderhoud, supersterk en duurzaam,
voelt comfortabel aan, gemakkelijk te monteren
en te demonteren etc.
VLOER HET ZELF
VLOER
HET ZELF
EINDHOVEN

Willem v. Konijnenburglaan
1c,
AMSTERDAM
- ARNHEM - BREDA
Industrieterrein
DeIJSSEL
Kade.
CAPELLE
AAN DEN
Tel.
040-2468180
EINDHOVEN - HELMOND
*ALMERE
GESLOTEN
VLOER
HET IS
ZELF
HELMOND
Engelseweg 223b, Helmond.
WWW.VLOERHETZELF.NL
Tel. 0492-52 52 70

Enfloor Starlett

Enfloor
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van 31.95
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kleuren van 31.95
nu
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27.95

Ter
Ter Hurne
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Varenze
Varenze Klik
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PVC
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kleuren van
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31.95

Ambiance
Ambiance Essenzo
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Klik PVC
PVC rigid/kurk
rigid/kurk
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van 52.
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Ambiance Plak PVC
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kleuren van
van 29.
29.95
nu
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95

18.95

Betonlook XL DB

95
in
in 4
4 kleuren
kleuren van
van 39.
39.95
nu voor
nu
voor

27.95

Design Comfort
95
in 9 kleuren van 45.95
nu voor

34.95

Elegance Oak
in 11 kleuren van 54.95
nu voor

37.95

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND.
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

VANDEURSEN.COM VHZ
VHZ WK
WK 15
15
KLAASEN | VANDEURSEN.COM

Kom gezellig paaseieren zoeken op de
FeelGood Market! De paashaas verspreid
ze over het hele terrein. Ook staan we
deze editie voor het eerst weer buiten op
het Ketelhuisplein op Strijp-S. Dubbel reden voor een feestje dus en dat gaan wij er
zeker van maken. Voor al je originele, inspirerende maar ook wekelijkse en duurzame inkopen, met (biologische) versproducten zoals brood, worst en kaas, maar
ook veel originele producten voor in huis
zoals vintage, industrieel, handgemaakt.
Je vindt er verantwoorde kinderproducten, kleding, massage, sieraden, kunst, gezondheidsadviezen en originele vondsten.
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IEDERE DAG TESTDAG PEGASUS
Afspraak maken niet nodig!
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UIT DUITSLAND!
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Onze voordelen
Set binnen en buitenbanden met anti lek laag
28 5/8 3/8 of 26 1 3/8 of 28 1 1/2

van 55.96 nu voor

el 6
voorde

voordeel 13
snelservice bij
reparatie
zonder afspraak

voordeel 7
de beste
merken

el 14
voorde
e op
garanti s
ie
reparat

overtuigd?
www.henkvanrooijfietsen.nl

€ 25.00

Binnenbanden met normaal ventiel.
(geldig tm 27 april 2019)

NU MET BON

op een fietstas naar keuze!
(geldig tm 27 april 2019)

✃

25% KORTING

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

DEALER

VA N

KLAASEN | VANDEURSEN.COM GP WK16

FIETSEN

waardebon|GP
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Tourclub Mierlo-Hout fietst:

Tungelertocht
Mierlo-Hout

Helmond-Oost
Maandag 2e Paasdag organiseert
het Helmonds Muziek Corps
een Paas Superkien avond in het
TOV-gebouw, Azalealaan te Helmond. Als extra is het prijzengeld
verhoogt tot een maximum van
1500 euro. De hoofdprijs bedraagt
400 euro. Iedereen ontvangt bij
binnenkomst een lot om deel te
nemen aan een gratis loterij met
leuke prijzen. Tot slot kan men
mee doen voor het winnen van
o.a. 2 grote gevulde levensmiddelenmanden. Aanvang 20.00 uur.
Zaal open vanaf 18.45 uur.

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

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

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

Mierlo-Hout
Kansrijk Mierlo-Hout organiseert
elke maandagochtend van 9.30
uur tot 11.30 uur een samenloop.
Een ontmoetingsmoment voor
iedereen, voor wat gezelligheid
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 MierloHout, dat kan ook! Iedereen is
welkom voor een heerlijk bakje

koffie of thee. We zien je graag op
maandagochtend in wijkhuis de
Geseldonk (Cederhoutstraat 44).

Helmond
Bij Maatjes staan menselijkheid
en gelijkwaardigheid centraal.
Het draait om persoonlijk contact. Warmte, humor, aandacht,
tijd, respect en begrip zijn belangrijk. Maatjes voelen zich allebei beter door hun wekelijkse,
of tweewekelijkse ontmoetingen. Wanneer jij denkt een keer
per week iemand te kunnen verblijden met een bezoekje, stuur
dan een mailtje naar amicazorg.
wilbert@gmail.com of bel met
06-13671086 waarna je in contact wordt gebracht met een
mevrouw die een maatje zoekt
om mee te praten en samen probleemoplossend te denken en
om samen van een stukje gezelligheid te kunnen genieten.

Aanstaande maandag 22 april,
tweede paasdag, fietst Tourclub
Mierlo-Hout met haar leden en
eventueel geïnteresseerden de
Tungelertocht van 95 km. De
rit wordt voorgereden door de
man met ambities om het bestuur te komen versterken namelijk Gerard v/d Loo.
De tocht gaat vanuit MierloHout richting het zuiden via
Mierlo, Lierop, Sterksel, Maarheeze, Weert naar Tungelroy
waar we na een eierpauze in
restaurant de Toerist aan de
maaseikerweg in Weert de weg

Ons
vertelt…

Rijpelberg
Gratis reparaties bij Repaircafé
Rijpelberg op zaterdag 20 april
van 11.00 tot 15.00 uur. Locatie:
oude basisschool De Torelaar op
de Groningenhof 4, Helmond.
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg

Helmond-Oost
Paasmaandag 22 April rijdt Tourclub’81 Helmond de Meijel wielertocht met een afstand van 75 km.
Ongeveer halverwege houden we
een koffie pauze. Vertrek om 9.00
bij winkelcentrum Straakven.
Wegkapitein is Hein Manders.
Gastrijders zijn welkom en een
volgauto begeleidt ons.

Mierlo-Hout
Zijactief Mierlo-Hout heeft woensdag 24 april een ladies night.. Gezellig samen een ontspannen avondje
film kijken. Aanvang 20.00 uur in
de Geseldonk. Dit is voor leden die
zich hebben opgegeven.

Helmond-Noord
Op 22 april organiseert Hondenwerkgroep Helmond-Noord een
paaswandeling om 14.30 in de
bakelse bossen. Ze gaan eerst
paaseieren zoeken en dan gaan
ze met de honden wandelen in
de bossen. Geef jezelf op via onze
facebook pagina van ‘Hondenwerkgroep Helmond-Noord’.

Winnen winnen winnen
Deze week kunde iets leuks winnen via men column. Ook wel is
leuk toch? 2 kaartjes voor de opnames van Hart voor muziek bij
te wonen. Zoals jullie weten ben
ik een kei grote fan van het Nederlandstalige lied en nee, nie van
Jan Smit ,Borsato of Glennis Grace,
maar van dun Django van Ferry
de Lits van Nelis Leeman van Sieneke, van Wesley Bronkhorst, de
gebroeders KO, John de Bever en
nog veul meer van deze kanjers.
Die allemaal regelmatig te zien
zijn bij Hart voor muziek, het TV
programma zaterdagochtend op
Omroep Brabant.
Maar natuurlijk ben ik ook fan
van Corry Konings, des toch ook
wel van menne tijd en ik vind
Corry een stik leuk mens: “Huilen
is voor jou te laat, mooi was die
tijd”, herken je deze liedjes nog?
Ikke wel, ken ze allemaal mee bléren. Donderdagavond 9 mei is je
kans om een kei skôn mini concert
van Corry Konings bij te wonen bij
Hart voor Muziek èn dichtbij Helmond . in Asten. Daar wilde toch
bij zijn? Tevens kunde ook 2 van
men favorieten horen en zien, die
2 van de foto bij men column: Ne-

naar Mierlo- Hout vervolgen via
Schoor, Nederweert-Eind, Heusden, Lierop en Mierlo.
De volgauto wordt wederom gereden door onze chauffeur Frans
van Dorst. Het vertrek is om
08:00 uur vanuit de scoutingboerderij “De Houtduif” aan de
Koeveldsestraat.
Bent U geïnteresseerd in het
tourfietsen met een snelheid van
rond de 27,5 per uur in groepsverband, dan bent u als gastrijder van harte welkom om eens
mee te fietsen. Vooral de geïnteresseerden die zondags altijd
andere verplichtingen hebben
kunnen maandag kennis maken
met onze tourclub. Voor clubinlis leeman en Ferry de Lits. Ferry
presenteert het programma, maar
zingt die avond ook. En Nelis kent
iedereen van ‘Wie denk jij wel wie
je bent’ en heel veul andere skône
liedjes. Maar er zijn nog veul meer
leuke artiesten die avond aanwezig. Men favoriete TV programma
van Omroep Brabant HVM maakt
TV opnames in Asten. Maar liefst 7
afleveringen worden opgenomen.
Café Jan van Hoek is de locatie ,Ik
ben absoluut van de partij. En als
jij mij via de mail laat weten dat jij
erbij wil zijn, win jij misschien die
kaartjes voor deze kei leuke avond.
Stuur mij een mail via redactie@deloop.eu met als onderwerp:‘ Ik heb een hart voor
muziek’ en wie weet gaan we
elkaar zien op donderdagavond 9 mei in Asten. Trouwens, om nog meer kans te
maken, kan je op de Facebook
van Weekkrant de Loop ook
mee doen. Ook daar kun je
kaartjes winnen door de locatie van de paashazen te raden.
Ik ben echt fan van Hart voor
Muziek dat weten de miste mensen wel. Gegarandeerd wordt da
unne kei leuke avond met kei leuke
artiesten en met de huis DJ onze
FONZZ. Ik kom er al meer als 10
jaar en heb bijna alle afleveringen
bijgewoond. Allemaal meedoen
dus.
Dan wens ik iedereen hele fijne
paasdagen, en nie te veul eikes
eten. Het wordt prachtig weer, dus
dat wordt genieten, we kunnen erop uit. Er is genoeg te doen in onze
omgeving deze dagen kekt maar is
op onze agenda.
Fijn weekend
en tot volgende week,

www.helmondnu.nl

formatie kunnen wij u verwijzen
naar onze website www.tour
club-mierlohout.nl. Of neem een
kijkje op onze Facebook pagina.
Indien je als gastrijder twijfelt
of je de afstand wel aan kunt of
twijfelt over het te presteren nivo, 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.
Hopende op een goede opkomst
en een aangenamere temperatuur, tot maandag 2e paasdag.
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SamenLoop voor Hoop:
het financiële verhaal

De ﬁnanciële eindscore van 2017.

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.
Deze SamenLoop begint op zaterdagmiddag om 14.00 uur en
eindigt de dag erop om 14.00
uur. Er wordt 24 uur voor KWF
onderzoek gelopen, want 24 uur
is ook de strijd die mensen met
kanker elke dag opnieuw moeten aangaan.

“Zoveel mogelijk
opbrengsten, zo laag
mogelijke kosten”
In deze krant zijn al diverse artikelen verschenen die inzoomen
op de aspecten die een rol spelen
bij de organisatie van de SamenLoop voor Hoop. De financiële
component is er daar één van,
en die komt in dit verhaal aan de
orde.
De inkomende geldstroom kent
vele gezichten. Alle lopers beta-

Kim

len een individueel inschrijfgeld
van € 15,- per persoon. Bij 1000
lopers heb je dus een opbrengst
van 15.000 euro. Diezelfde lopers
zijn verenigd in een team. En dat
team onderneemt allerlei activiteiten om geld op te halen. “Dat
kent vele varianten. Per team
zoeken de individuele lopers bijvoorbeeld naar sponsoren in hun
vrienden- en kennissenkring, dat
levert vaak enige tientjes per individu op, vandaar ook de naam
‘tientjesactie’.” Van belang bij elk
team is natuurlijk de kaars, de
kaars die staat voor een herinnering, een toekomst. De kaars
voor degene die de ziekte heeft,
of die overleden is, of die vandaag aan het vechten is. Die
kaarsenzak kun je kopen, het
kost 5 euro, en op de kaarsenzak
schrijf je de wens die je wilt.
Maar ook worden er festiviteiten georganiseerd in de maanden voordat de SamenLoop
plaatsheeft waarbij genodigden
kunnen sponsoren. “Zo is er in
januari een benefiet-feest georganiseerd in een café waarbij een
substantiële opbrengst is gerealiseerd”, put de penningmeester
uit de historie.
En op de dagen zelf, in dit geval
29 en 30 juni, worden er superveel acties ondernomen door
alle aanwezige teams. Ieder

Tegels - Badkamers - Sanitair

team heeft een eigen stand op
het HAC-terrein, en die stand is
24 uur achter elkaar geopend. De
teams verkopen van alles, van
hamburgers en sushi tot zelfgemaakte kettingen en armbanden
en gezondheidsmassages. “De
creativiteit is enorm”, zo meldt
het bestuur, “soms zelfs moeten
we als organisatie het enthousiasme van de deelnemende teams
enigszins temperen, omdat we
niet drie stands kunnen hebben
die erwtensoep verkopen.”
Kortom, alle lopers, alle teams
dragen niet alleen bij om de verbinding en saamhorigheid invulling te geven, maar zijn er ook
om KWF Kankerbestrijding van
gelden te voorzien. “En daarnaast
zijn er ‘last but not least’ de zakelijke sponsoren, de vrienden,
die allen de SamenLoop – om
moverende redenen – vanuit
hun bedrijf of organisatie een
zeer warm hart toedragen.”De
organisatie heeft daartoe een
sponsorcommissie die op allerlei manieren het Helmondse
en Laarbeekse bedrijfsleven
en hun vrienden benadert om
bij te dragen.
Super(markt)-Team
De voorzitter van de sponsorcommissie vult aan: “We hebben
een aantal succesvolle acties. Onder andere hebben we een selecte
groep van 100 gerenommeerde
Helmondse en Laarbeekse bedrijven de mogelijkheid geboden
via de ‘Gouden Enveloppe-actie’
hun bijdrage kenbaar te maken.
Dat wordt ook via de media kenbaar gemaakt om zo die bedrijven ook een podium te bieden.”

2 PAASDAG

OPEN!

2e paasdag geopend van 12.00-17.00 uur
1449,1199,-

2095,160/180x200 cm
elektrisch
verstelbaar

Hoekbank Rana
Uitgevoerd in stof met verstelbare hoofdsteunen en
stijlvolle chromen poten. Breedte 270x241 cm.

Boxspring JBLM

22 april 10u tot 17u
Zie voor onze acties
www.vanerptegels.nl

Rondven 55,
6026 PX Maarheeze
+31 (0)495 – 595 362

De kosten
De penningmeester vraagt nadrukkelijke aandacht voor de
‘stille sponsoren’. “We hebben
ons als doel gesteld om maximaal 10% aan kosten te hebben
ten opzichte van de opbrengsten.
Dat is een hele uitdaging, want
welk bedrijf boekt een resultaat
van 90% op omzet?” Om de organisatie van de SamenLoop in
alle opzichten succesvol te laten verlopen moeten we kosten
maken. Het afval moet worden
geborgen en opgehaald, de muziek en de verlichting moeten er
zijn, ontbijt voor de zondagochtend zal worden geregeld, het
terrein moet vol met kramen,
het entertainment wordt geprogrammeerd, waterflesjes, koffie,
tenten, stroom ….. en nog veel

Paasshow

Optie
uitschuifbare
zitting 120,-

e

En hij vervolgt: “Daarnaast hebben we sponsorpakketten voor
ieder bedrijf dat wil deelnemen.
Ook daar bieden we mediaruimte, zowel voorafgaand aan
de Loop, als tijdens het weekend
van de Loop.” Zijn ogen twinkelen als hij verder vertelt, “We
hebben alle supermarkten in ons
gebied benaderd met de vraag
of ze ons toegang willen geven
tot hun klanten. We vragen dus
niet de supermarkten om geld,
we vragen hen om hun klanten
de gelegenheid te bieden om hun
statiegeldbonnen aan de SamenLoop te geven. Ook wordt aan
de supermarkten gevraagd om
een gezamenlijk Super(markt)Team samen te stellen om mee
te lopen. Tot nu toe hebben we
enkel zeer positieve reacties ontvangen.”

voor

1199,Hoekbank Friso

Zoals afgebeeld 180 x 200 cm, elektrisch verstelbaar
incl. gestoffeerde 7-zone pocketvering matrassen
met polyether afdekking en 1 koudschuim
topdekmatras, oversized hoofdbord Single
110 cm hoog, blokpoot 12 cm hoog.
Nu compleet voor 2.095,ELEKTRISCH VERSTELBAAR

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

160 x 200 cm van 3989,- nu € 2095,180 x 200 cm van 3989,- nu € 2095,-

75
JAAR

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

www.vanheeswijk-wooncenter.nl
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VC Polaris:

Jongens B1 en Meisjes C1 kampioen
Mierlo-Hout

(Bron foto’s; Samenloop voor Hoop).
meer”, zo besluit hij. “En ook
die bedrijven krijgen van ons
podium-ruimte, want zonder
hen kunnen we een evenement
als de SamenLoop niet organiseren. Dat noemen we sponsoring
in natura, ik ben superblij dat we
die steun krijgen.“
Het resultaat voor
KWF Kankerbestrijding en
Inloophuis de Cirkel?
Natuurlijk is iedereen benieuwd
naar het te verwachten resultaat

van de SamenLoop voor Hoop
in 2019. In 2017 haalden we netto
€ 54.000 op voor KWF Kankerbestrijding. Voor 2019 budgetteerden we een netto opbrengst van
€ 64.000, en zoals het er nu naar
uitziet ligt onze prognose op €
70.000 De voorzitter van de SamenLoop voor Hoop droomt dit
lustrumjaar van € 100.000. Het
bestuur roept ieder die dit leest
op om bij te dragen aan de doelstelling, en als het even kan die te
overschrijden. s

Het was voorbije zaterdag druk
in de Houtse Sporthal. Twee
jeugdteams van Volleybal Club
Polaris maakten zich op voor
de laatste wedstrijd van het seizoen en daarna het kampioenschap te vieren. Beide teams
lieten de supporters genieten.

Meisjes C 1 overklaste VCE/PSV
en werden via 25-20, 25-14, 2520 en 25-14 met een straatlengte
voorsprong kampioen in de
hoofdklasse van de Regio Zuid.
Het kampioensteam bestond uit
Fleur, Janne, Nova, Floortje, Tessa,
Megan, Pien, Linda en Isa met
de trainers/coaches Anouk en
Amy. De Polaris jongens B 1 wonnen eveneens met 4-0 en werden

kampioen in de eerste klasse D
van de Regio Zuid. De setstanden
25-17, 24-14, 25-0 en 25-10 tegen
OVOCO uit Oss lieten geen twijfel
bestaan wie het sterkste was. Van
de 50 te behalen wedstrijdpunten haalde het team van trainer
Steff en coach Stefan er liefst 46.
Het kampioensteam bestond uit
Mark, Tim, Stefan, Marijn, Kasper,
Martijn, Tristen en Teun. s

Het kampioensteam bestond uit Mark, Tim, Stefan, Marijn, Kasper, Martijn, Tristen en Teun.
(Bron foto; VC Polaris).

JARIG
JUBILEUM
BASEL

(250 x 305 cm)

Keuken compleet zoals
afgebeeld, inclusief
apparatuur

2e PAASDAG

D
N
E
P
O
E
G
R
U
VAN 12.00 - 17.00 U

NETTO PRIJS:

€ 4.199,-

LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN
EN IN ALLE DENKBARE AFMETINGEN

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

ONZE PRIJS IS HET BEWIJS.

W W W. K E U K E N H A L . N L
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De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Veilig op elke hoogte. DIRKS

Ladders & trappen

Kooiladders

de loop weekkrant HELMOND
Ingezonden brief

Alweer 5 winkels weg uit Helmond Centrum
Helmond
De economie is Booming, de
woningmarkt is krap, vooral
door de vele ‘expats’ die in de
regio werken. Toch weet Helmond daar niet van te profiteren. Alweer 5 winkels weg uit
Helmond Centrum, vanwaar
deze leegloop?
• Pas de parkeertarieven aan:
Bijv. zaterdagmorgen gratis
parkeren
• Besteed het toegewezen
bedrag van 100.000 euro,
van de toeristenbelasting,
aan promotie in de regio.
• Laat in deze promotie zien
wat Helmond allemaal te
bieden heeft
• Promoot de HellemondGift
waardebon in de regio,
immers deze is alleen te
besteden in Helmond
• Win acties, arrangementen,
kortingen etc.
• Overleg met de middenstand

(Bron foto: Eindhovens Dagblad, 17 april 2019).
Daarom, verantwoordelijke instanties: Ga niet met de handen
over elkaar zitten en besteed
het geld goed. Helmond was
vroeger het centrum van de

Peel, het kan nog steeds maar
wel wakker worden dan! s
(Briefschrijver bekend bij de redactie)

houd die adverteerder morgen
toch op? Het tegendeel is waar,
Adcommunicatie heeft nog
steeds het grootste Helmondse
media budget in handen. Ook
op haar online kanalen kan ze de
klant prima bedienen.

Moduletrappen

kosten en
gebruiksdichtheid
Helmond

Steigers

Valbeveiliging

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

D I R KS

K L I M M AT E R I A L E N

Oranjebal met Mark Elbers
Op zaterdag 27 april Koningsdag
organiseert Denheuvel, Dansschool van der Putten en Wim
van den Biggelaar een Oranjebal
met daarbij een spetterend optreden van niemand minder dan
Mark Elbers. Mark Elbers wordt
ook wel “The King van Nederland” genoemd. Nummers van
Elvis Presley zijn hem op het lijf

geschreven. Dit is beslist de beste
Elvis Tribute Artiest van het land.
Zelfs Ray Walker (vriend en collega van Elvis) is onder de indruk
van Mark. Ook is Mark Elbers een
rol aangeboden in een Hollywoodfilm waarin hij een aantal nummers zal zingen. Mark weet zijn
publiek te bespelen met fantastische nummers van toen, maar

Facebook is een platform wat
wereldwijd wordt gebruikt. Het
is zeer geschikt om onderwerpen te delen. Bijvoorbeeld voor
(plaatselijke) evenementen e.d.
Uit een onderzoek bleek dat de
gebruiksdichtheid op dit moment best hoog is, maar niet zo
kwalitatief hoog als gedacht. Van
elke 10 onderzoeks personen, zaten er 4 actief met een account
op Facebook, d.w.z. berichten
plaatsen, andere berichten liken
etc. 3 personen hadden een account maar keken alleen maar
mee en 3 personen, hadden geen
account en zaten dus helemaal
niet op Facebook (meest ouderen, maar ook jongeren).
op verzoek zingt Mark ook gezellige, herkenbare Nederlandstalige
nummers. Mark Elbers is een genot om naar te luisteren, maar er
mag natuurlijk ook gedanst worden. Of het nu gaat om een foxtrot
of wals het komt allemaal voorbij
tijdens deze feestelijke avond. De
avond begint om 20:00 uur bij partycentrum Denheuvel, Heuvel 2 in
Mierlo. Kaarten zijn te bestellen op
www.denheuvel.nl of verkrijgbaar
aan de zaal.

Dus 6 van de 10 personen bereikt
men niet of bijna niet kwalitatief
met een (commerciële) boodschap en zo is print nog steeds
een zeer belangrijk platform
waar je je boodschap heden ten
dage kwijt kunt. De print gaat
misschien de komende jaren veranderen, maar de sociale media
in zijn geheel gaan ook drastisch
veranderen, denk hierbij aan de
privacy wetgeving.
In een wereld waar we digitaal
leven, is het ook voor ondernemers een logische keuze om in
online adverteren te investeren.
Maar print is dus nog steeds een
belangrijk onderdeel voor ieders
communicatieplan. Adcommunicatie Helmond bewijst wekelijks haar gelijk: Als een adverteerder geen respons krijgt, dan

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 hierboven al onze
uitgaves en geef hier aan dat je
interesse hebt.
We nemen dan zo snel mogelijk
contact met je op:
info@adcommunicatie.nl of
bel tel. 0492-845350.
www.helmondnu.nl
www.mierlonu.nl
www.adcommunicatie.nl s
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afdeling Helmond-Centrum
Echtscheidings De Zonnebloem
zoekt een secretaris
dilemma’s
Centrum

Helmond
Elke twee weken wordt er in
Weekkrant de Loop een echtscheidingsdilemma met u gedeeld. Hierop kunnen de lezers
een reactie of advies geven.
Om uw geheugen op te frissen,
wordt het eerste dilemma hieronder nog een keer beschreven,
met enkele reacties van de lezers:

Dilemma 4:

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
hebben we hier beide moeite ingestoken en na enkele goede gesprekken hebben we dit kunnen
oplossen. 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 probleem 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 belang 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 jaloers
hoeft te zijn

- Een betrokken vader

Reactie:

Beste betrokken vader,
Ik snap dat jij het goede wil doen
voor je kinderen, maar er ook
voor je vriendin wil zijn. Hoe
zou het voor je kinderen zijn als
je die gesprekken met je ex niet
meer hebt? Tenslotte heb je al die
moeite voor je kinderen gedaan.
Het lijkt mij dat je moet bedenken of je dan ook echt voor je kinderen zult gaan of dat je vriendin
dan toch belangrijker is. Zij zal in
elk geval moeten begrijpen dat
het niet over je ex gaat, maar over
de kinderen.

Reactie:

Betrokken vader,
Hoe moeilijk het misschien ook
is, maar je bent een nieuw leven
begonnen. Zowel je kinderen als
je nieuwe vriendin zullen moeten
(leren) begrijpen dat jij je niet in
tweeën kunt splitsen. Bij je kinderen zijn betekent niet meteen
bij je ex zijn. Ik ga ervan uit dat je
niet voor niets gescheiden bent,
dus het zou wel goed zijn als je
vriendin dit snapt. Daarvoor is
het misschien goed om dit met
elkaar te bespreken. Je komt bij je
ex voor je kinderen en niet voor
de relatie ga ik vanuit. Met je ex
kun je kijken of er andere manieren zijn om dingen te bespreken
zodat je niet zoveel bij haar bent.

Als alle partijen weten wat er
speelt en hoe ingewikkeld het is,
dan is het nog steeds aan jou om
daarin te balanceren, maar aan
de anderen om dat te accepteren.

Reactie:

Betrokken vader,
Hoe moeilijk het misschien ook
is, maar je bent een nieuw leven
begonnen. Zowel je kinderen als
je nieuwe vriendin zullen moeten
(leren) begrijpen dat jij je niet in
tweeën kunt splitsen. Bij je kinderen zijn betekent niet meteen
bij je ex zijn. Ik ga ervan uit dat je
niet voor niets gescheiden bent,
dus het zou wel goed zijn als je
vriendin dit snapt. Daarvoor is
het misschien goed om dit met
elkaar te bespreken. Je komt bij je
ex voor je kinderen en niet voor
de relatie ga ik vanuit. Met je ex
kun je kijken of er andere manieren zijn om dingen te bespreken
zodat je niet zoveel bij haar bent.
Als alle partijen weten wat er
speelt en hoe ingewikkeld het is,
dan is het nog steeds aan jou om
daarin te balanceren, maar aan
de anderen om dat te accepteren.

Wie wil er aan de slag als vrijwilliger bij de Zonnebloem afdeling
Helmond-Centrum? Landelijk
heeft de Zonnebloem meer dan
40.000 vrijwilligers. Wij, afdeling Helmond-Centrum, willen
graag ons team van vrijwilligers
uitbreiden, met vrouwen en/
of mannen, jong of ouder dat
maakt ons niet uit.

Je kunt bij iemand op bezoek
gaan, samen activiteiten organiseren, meehelpen en mensen
begeleiden tijdens een dagje uit.
Alles is gericht op iets doen voor
een ander en daar zelf ook plezier aan beleven, voldoening van
hebben. De hoeveelheid tijd, die
bepaal je zelf door je deelname
aan een of meerdere van de genoemde zaken.

Gezocht: bestuurslid
Wij zijn op zoek naar een vrijwilliger die de functie van secretaris
(m/v) kan vervullen. Graag komen wij in contact met iemand
die deze functie aankan. Je wordt
niet zomaar voor de leeuwen geworpen, want je wordt begeleid
door de zittende secretaris en
mede bestuursleden, je staat er
dus nooit alleen voor. Het is handig als je over een PC beschikt en
kennis hebt van Word en e-mail
technieken.

maken met de vrijwilligers incl.
het bestuur van de Zonnebloem
afdeling Helmond-Centrum.
Interesse?
Wil je meer weten of je aanmelden? Neem dan contact op
met: Chris Koelemij, telefoon 06
40815402 of mail naar chris@
koelemij.demon.nl s

Kennis maken
We begrijpen dat er best nog wat
vragen of bedenkingen kunnen
zijn. Dat bespreken we graag
in een persoonlijk gesprek met
je, zodat je goed geïnformeerd
wordt en antwoord op al je vragen krijgt. Bij een wederzijds gevoel om samen verder te gaan
willen wij je graag kennis laten

De kampioenen van Dansvereniging X-perience

Reactie:

Beste betrokken vader,
Blijkbaar vertrouwt jouw vriendin de situatie niet helemaal. Ga
voor jezelf na of je vriendin een
punt heeft. Blijf je echt alleen
voor je kinderen nog even bij je
ex hangen? Of is er ook nog een
stukje gevoel vanuit het verleden
wat jouw vriendin voelt? Als dat
laatste zo is ben dan eerlijk naar
jezelf en je vriendin. Dan ben je
misschien nog niet toe aan een
nieuwe relatie.

(Bron foto; DV X-perience).

Helmond

Dilemma 5:
Meebuigen of grenzen stellen?
Sinds een half jaar ben ik gescheiden. We hebben een duidelijke
omgangsregeling, maar mijn ex
houdt zich daar niet aan. Regelmatig neemt hij contact op met
de kinderen en zegt dan dat hij
niet zal komen.
Tegen mij zegt hij niets. Nu heb
ik me voorgenomen om de volgende keer als hij niet met mij
communiceert met de kinderen
weg te gaan, zodat hij voor niets
komt. Zou hij dan snappen dat hij
mij op de hoogte moet brengen?

In het weekend van 13 en 14 april
hebben de dansers van DV Xperience deelgenomen aan de
Nederlandse Kampioenschappen in schaatsparadijs Minli te
Landgraaf. Hierbij zijn ze in de
categorie Show Freestyle Hoofd
Sportklasse, Nederlands Kampioen geworden. Deze groep heeft
vorige week ook de Europacup

Finale welke plaats vond in Overloon gewonnen, waarmee zij al
waren voorzien van een startkaart voor de Europese Kampioenschappen.
Daarnaast is Funky X-perience
in de categorie Show Modern
Jeugd Sportklasse Nederlands
Kampioen geworden. Tijdens het
Nederlandse Kampioenschap in
Landgraaf hebben ook alle andere
dansen goed gepresteerd. Vice-

Nederlands Kampioen zijn geworden de Dancegarde en Dancemodern, Jeffrey. De Teenshow en
de Funkygarde hebben een mooie
3e plaats in de wacht weten te slepen. Op 3, 4 en 5 mei 2019 vinden
in Frankfurt Duitsland de Europese Kampioenschappen in de
Garde & Showdanssport plaats, de
volgende dansen zullen hier aan
deelnemen: Lonne, Funky (Garde
& Modern) Dance (Garde, Modern
& Freestyle) en Jeffrey. s

- Een moeder

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 inbrengen? Mail naar duurzaamouderschap@levgroep.nl, o.v.v dilemma 5 en mogelijk wordt uw reactie over twee weken geplaatst. s

ZOEK JE INFORMATIE OVER
OUDERSCHAP, RELATIE OF
ECHTSCHEIDING?
KIJK OP
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL
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Concert met de Helmondse en
Dansavond in De Geseldonk
Veldhovense Mondharmonicavereniging
Mierlo-Hout

natiepijp. Natuurlijk bent u ook
vooraf reeds welkom om te genieten van onze museale draaiorgels. Onze deskundige vrijwilligers staan klaar om u tekst en
uitleg te geven over de orgels.
Wilt u zelf actief zijn dan is het
ook mogelijk om onder begeleiding ‘onze Klenne’ met de hand
te draaien. Verder kan men ook
kijken naar de snaarinstrumenten en accordeoncollectie van
Arie Willems met exemplaren
meer dan 100 jaar oud. Heeft u
een dorstige keel gekregen dan is
er de horeca.
Op 2e paasdag zal er weer een gezellig concert plaatsvinden in de
Gaviolizaal (Bron foto; Stichting Draaiorgels Helmond).

Centrum
Zondag 21 april: Eerste Paasdag,
op deze dag zijn we gesloten.
Op 22 april, 2e Paasdag zijn we
geopend zoals op zondag en
kunt u van 14.00 tot 16.00 uur
genieten van het concert van
de Heslmondse en Veldhovense
Mondharmonicavereniging.
(HMV en VMV) Beide verenigingen zijn enthousiaste mondharmonica liefhebbers. Voor het
3e jaar op rij verzorgen zij een
prachtig Paas- voorjaarsconcert
te midden van de draaiorgels. De
mondharmonica maakt evenals

een orgel gebruik van lucht. Er
wordt onder leiding van dirigente
Viola Barends in orkestverband
(meerstemmig) gespeeld op de
chromatische mondharmonica,
aangevuld met bas-mondharmonica en akkoordmondharmonica. Een orkest wat volledig
uit
mondharmonica-spelers
bestaat, dat komt maar zelden
voor, en dat maakt HMV en VHV
ook zo bijzonder! Het repertoire
bestaat onder andere uit meezingers, filmmuziek, jaren 60-70 hits
en maar ook Jazz.
De toegang is gratis. Wel zien wij
na afloop van het concert een
vrijwillige bijdrage in onze do-

Koningsdag
Op zaterdag 27 april Koningsdag
is er geen concert, maar bent u
welkom van 13.00 tot 17.00 uur,
om bij ons te komen dansen zoals ook op 30 april 1928 gebeurde
ter er van toen Prinses Juliana.
Ook de oranjebitter staat deze
dag klaar. De toegang is gratis.
Door de groei van het aantal bezoekers en activiteiten kunnen
wij ook extra vrijwilligers, vooral
voor de horeca gebruiken. 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 0639682404. De Gaviolizaal is te
vinden aan de Torenstraat 36a,
5701 SH Helmond. s

Waanzinnige glasvezel actie!!!
6 maanden voor slechts
€29,95 per maand!
Korting op je abonnement tot

€ 294,-

Gratis aanlegkosten t.w.v.

€ 198,-

Gratis uitgebreide installatie t.w.v. € 99,Blijf klant en krijg tot €7,50 korting p.m.!

Actie

Kijk voor meer info en actievoorwaarden op onze website

loopt
t/m
30 ap
ril 201
9!

www.sluitmijaan.NU

In wijkhuis De Geseldonk
wordt op zaterdag 4 mei en
zaterdag 1 juni om 20.30 uur
vrije dansavonden gehouden.
Dansen is weer helemaal van
deze tijd en staat vooral bekend om de gezelligheid en
sfeer.
Er wordt fijne dansmuziek gedraaid waarop u kunt dansen
zoals Foxtrot, Wals, Tango,
Cha, Veleta, Jive, Rumba maar
ook Salsa, Bachata, Mambo en
de Sirtaki. Wel of geen danslessen? Geen probleem. Er is altijd

wel iemand om een dansje
mee te doen. Het motto: lekker swingen en genieten! De
muziek wordt verzorgd door
dj Rob. De toegang is 2 euro.
U bent van harte welkom, alleen of samen. Aanmelden
hoeft niet, u kunt gewoon binnenlopen en wordt vriendelijk
ontvangen. Geniet ook van en
leuke avond uit voor weinig
geld. U vindt Wijkhuis De Geseldonk in de Cederhoutstraat
44 in Mierlo-Hout.

Geniet van de meivakantie
in de bibliotheek!
Centrum
Tijdens de meivakantie heeft
Bibliotheek Helmond-Peel een
speciaal vakantieprogramma
voor de jeugd samengesteld.
Van 23 april t/m 3 mei is er van
alles te beleven in onze Bibliotheken in Asten, Deurne, Helmond en Someren.
Activiteiten in Helmond
Zo zijn er in Helmond diverse
workshops waarbij er feest gevierd wordt met Kikker, je van

alles kunt leren over dieren uit de
prehistorie en magneten en we
met techniek een bedrijf in een
doosje maken. Met Atelier Hatseflats maak je je eigen kunstwerk en op woensdagmiddag
wordt er gratis voorgelezen. En
Annie Mulder komt weer terug
met haar verteltheater om een
prachtige voorstelling te spelen
over Repelsteeltje! Voor kinderen
van 3 t/m 14 jaar.
Tickets en informatie:
www.bibliotheekhelmondpeel.
nl/activiteiten. s

AL UW

DRUK
WERK

SNEL
GOEDKOOP
KWALITEIT
info@adcommunicatie.nl
0492-845350

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 16 vrijdag 19 april 2019

35

Studenten Voeding en welzijn
Helicon MBO Helmond presenteren:

Duurzame Proeverij
Helmond
Tijdens de tweede editie van
het ‘Groene Café’ van Helicon
MBO Helmond presenteerden
de tweedejaars studenten Voeding en welzijn op dinsdag 9
april een bijzondere duurzame
Proeverij. Voorafgaand hebben de studenten de afgelopen
weken een visie ontwikkeld op
duurzame voeding in 2050.

Ook in Helmond zijn er diverse Brainportbedrijven (Bron foto; Brainport Industries College).

Werkend leren
in de Brainportregio:

Grijp je kans!
Helmond
“Welk beroep past bij me? Waar
kan ik mijn opleiding starten?
Wat is beter: Werkend leren
of een voltijd opleiding op een
school?” Allemaal vragen die
een oriënterende schoolverlater
van 16 tot 18 jaar zich zomaar
zou kunnen stellen.
Er zijn legio voorlichtingsavonden bij scholen, je kunt verschillende Tech Events van BI College
bezoeken, je loopt stage tijdens
je vooropleiding en er zijn genoeg bedrijven die op zaterdag
en in de vakanties extra handjes kunnen gebruiken. Dit zijn
goede oriëntatiemomenten die
je helpen bij het maken van de
juiste beroepskeuze.
Kansrijke beroepen
In elke branche gaan ontwikkelingen snel en worden nauwkeurigheid,
zelfstandigheid,
leergierigheid, samenwerken en
omgang met computersystemen steeds belangrijker. Daar

waar voorheen de machine de
spierkracht van de mens vergrootte gaat het tegenwoordig
steeds meer om gezamenlijke
intelligentie. De vakman moet
in staat zijn om samen met zijn
gereedschap of machine mooie
en nauwkeurige producten te
maken. En deze producten weer
samen met andere producten samen te stellen en te monteren tot
een werkend geheel.
In de Brainportregio wordt
steeds meer gewerkt in een zogenaamde ‘cleanroom- omgeving; een werkomgeving waarin
de machines en producten zeer
schoon zijn. Beroepen als verspaner, plaatwerker en las- en
constructiewerker zijn in de metaalindustrie dé kansrijke beroepen van dit moment. Bedrijven
zijn op zoek naar jonge leerlingen. Zij investeren in de jeugd
en leiden ze op tot volwaardig
vakman/vakvrouw via de traditionele route van werkend leren
maar met moderne machines en
besturingen in een schone omgeving. Na het plaatsen en in bedrijfstellen van de verschillende

producten begint de periode van
gebruiken en onderhouden door
operators en onderhoudsmonteurs in allerlei richtingen De genoemde vijf beroepen zijn kansrijk en bieden een goede start in
de Brainportregio.
Vacatures in
de werkend leren route
De Brainportbedrijven hebben zich
verenigd en gezamenlijk werven zij
jongeren om hen een goede leerwerkplek te bieden in een kansrijk
beroep. Voor schooljaar 2019-2020
hebben de 55 Brainportbedrijven
die aangesloten zijn bij het BI College ruim 100 vacatures in de werkend leren route (bbl). Interesse in
een opleiding in de techniek, meld
je aan! www.brainportindustries
college.nl s

Het Groene Café
In het kader van ‘blijven leren,
ontmoeten en onderwijsverbetering’ organiseert Helicon regelmatig thema- en netwerkbijeenkomsten. Op dinsdag 9 april
konden stagebedrijven, decanen,
leveranciers, docenten en andere relaties deelnemen aan een
workshop. Tijdens de workshops
‘co-creatie’, ‘zelfsturing en ondernemingszin’ en ‘ondersteuningsbehoefte’ stond de vraag
centraal of wij jongeren aan het
stuur durven te zetten in onze
leer- en werkomgeving.
Deelnemers gingen onder andere met elkaar in gesprek over het
stimuleren van de ontwikkeling
en creativiteit bij studenten, zowel op school als in de praktijk.
Dit linkt direct naar de beroepspraktijk en het opleidingenpalet van Helicon MBO Helmond
– Voeding, Dier en Outdoor
en recreatie.

Zo kon er onder andere genoten worden van een vegan
burger met zelfgemaakte ketchup van tomatenresten, een
vegetarische bapao met pulled
pumpkin en een frietje van aardappelen uit de regio met mayonaise gemaakt van milieu- en
diervriendelijke eieren.
Voor de zoete trek was er tevens
ruime keuze: blondies met UTZ
gecertificeerde karamel zeezout chocolade, duurzame carrot cake en een gepofte muesli
reep met honing van de lokale
imker. De complimenten van de
aanwezigen maken ons trots op
onze studenten. Helicon MBO
Helmond kijkt terug op een geslaagde, culinaire tweede editie
van het Groene Café. s

Studenten Voeding en welzijn die hun gerechten presenteerden tijdens
de Proeverij. Bovenste rij, derde van links de docent Voeding Dion Spoler en boven vierde van rechts docente Voeding Laura Werson-op den
Camp. (Bron foto; Helicon MBO Helmond).

Een schitterende Maine Coon: Claire
Claire is een schitterende Maine Coon binnenpoes van 6 jaar. Ze is niet gewend aan andere huisdieren
en kinderen. Ze is lief, rustig, een beetje op zichzelf, niet echt een schoot- of knuffelpoes. Ze staat op
blaasgruisdieet. Claire is afgestaan vanwege buiten de bak plassen en privé omstandigheden. Met de urine was
alles in orde. Vaak wordt zo’n kat door opname in een asiel als het ware ‘gereset’ waardoor het ongewenste
gedrag zich niet meer voordoet. Claire doet het bij ons perfect: geen enkel ongelukje! Om de kans op een
probleemloze adoptie zo groot mogelijk te maken, zoeken we rustige mensen in een stabiele situatie zonder
kinderen (en zonder kinderwens), zonder huisdieren, die het blaasgruisdieet strikt gaan voortzetten. Het is
wijs om meerdere kattenbakken neer te zetten en haar rustig te laten acclimatiseren. Interesse? Tel. 0492513971 tijdens kantooruren. Aanmeldingen per mail of via Facebook worden niet in behandeling genomen.

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71
www.dierenambulancehelmond.nl

De Proeverij
Hierna was het tijd voor de Proeverij, waarbij tweedejaars studenten Voeding en welzijn een
buffet met verduurzaamde hapjes presenteerden. Elk gerecht is
door de studenten op vijf punten verbeterd, bijvoorbeeld door
het vervangen of verminderen
van suikers, vlees, melkproducten of het gebruiken van lokaal
geproduceerde en duurzame ingrediënten. Ze worden opgeleid
tot Voedingsdeskundige en om
goed voorlichting te kunnen geven aan bedrijven en consumenten is het heel belangrijk voor de
studenten om een brede basiskennis van voeding te hebben.
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Lezing door
Bernardien van den Berg
‘Middeleeuwse handschriftproductie
in Helmond op het spoor’

Stichting Hellemond Gift is een stichting zonder winstoogmerk.
Stichting Hellemond Gift heeft het primaire doel om Hellemond Gift cadeaubonnen uit te geven, en daarmee de bestedingen in de lokale, Helmondse economie
te stimuleren. Dit met de bedoeling om Helmond leefbaar en bruisend te houden
met een goed, divers en fijn aanbod van winkels, horeca, cultuur en al het andere wat een stad prettig en leefbaar maakt.
Daarnaast wil de Stichting Hellemond Gift vanuit haar morele verantwoordelijkheid en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid niet alleen waardebonnen
‘verhandelen’ maar ook een bijdrage leveren aan de samenwerking en verbinding
in Helmond tussen verschillende partijen die samen een stad ‘maken’. Zelfs onze
jeugd zal met deze fysieke waardebonnen weer achter de computer uit moeten
komen om de waardebon te verzilveren.

Binnenstad
Het bekendste Helmondse middeleeuwse handschrift is het ‘Vesperale van Margriet van Cortenbach’ uit 1536. Het is zo
goed als zeker vervaardigd in het vrouwenklooster Onze-Lieve-Vrouw in de
Hage te Helmond (1462-1543) en onder
andere gebruikt door Margriet van Cortenbach in het klooster Soeterbeeck. De
oude bibliotheek van Soeterbeeck, thans
in bruikleen van Universiteitsbibliotheek
Nijmegen, herbergt nog méér liturgische
handschriften die uit Onze-Lieve-Vrouw
in de Hage afkomstig zouden zijn.

Gezocht:
commercieel talent met tijd

Mediëviste Bernardien van den Berg onderzoekt welke handschriften binnen de
Collectie Soeterbeeck in het scriptorium
van het Helmondse klooster zijn vervaardigd. Zij vertelt over haar (promotie-)onderzoek, de geschiedenis van het klooster
en de reis van de boeken. Na de pauze laat
zij zien welke kenmerken haar leidden tot
de kern van het boekencorpus van de Hel-

Heeft u tijd over of bent u gepensioneerd en wilt u samen met
enkele gemotiveerde Helmondse mensen de HellemondGift tot een
succes maken. Dan zijn we op zoek naar u.
We zoeken iemand die de volgende zaken kan uitvoeren:
-

Bezoeken van Helmondse bedrijven
Bezoeken van deelnemers
Het uitvoeren van projecten
Etc.

mondse regularissen.
De lezing zal plaatsvinden in Het Baken
aan de Pastoor van Leeuwenstraat. Aanvang 20.00 uur. Leden van Heemkunde
Helmont hebben gratis toegang, niet leden betalen twee euro.

Een getijdenboek.
(Bron foto; Heemkunde Helmont).

Winnaar Sudoku Weekkrant De Loop Helmond

Bent u geinteresseerd, in deze, in aanvang, onbezoldigde functie!
Dan horen we graag van u.
Stuur een mail naar info@hellemondgift.nl
Bestuur Stichting HellemondGift

Een dinerbon t.w.v. E 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door:
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!
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Prijswinnaar week 14:
Diana Vasquez
Mail de gele oplossing voor 26 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.

(Bron foto; Christel Sanders).

Helmond
Diana Vasquez uit Helmond stuurde zoals velen de oplossing in van de Sudoku
en was blij verrast dat zij gewonnen had.
Dennis Scheepers (stagiair Adcommu-

nicatie) overhandigde de Holland Casino dinercheque t.w.v. € 100,00 en een
leuke Goodiebag aan Diana.
Iedere 14 dagen plaatst Weekkrant De
Loop Helmond een Sudoku. Lost u deze
op? Dan maakt u ook kans op een dinercheque en een exclusieve Goodiebag
van Holland Casino Eindhoven. s
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Stichting Steun 22Q11
Helmond
Stichting Steun 22Q11 is een Stichting die
zich inzet voor meer bekendheid rondom het 22Q11 syndroom. Een syndroom
waarmee 1:2000 kinderen geboren word.
Het is zelfs na het bekende down syndroom het meest voorkomende.

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

\Bij Sportschool MAACH in Helmond is
de campagne ‘omdat sporten niet vanzelf-

sprekend is’ die zij gestart zijn, overhandigd. Het bord komt in de sportzaal en de
banner in de wachtruimte/kantine. Eigenaar Chaib Maach vertelt over de mooie
aansluiting want bij deze sportschool
wordt ook weerbaarheid/ ouder- kind
training gegeven.
Ook voor kinderen met een beperking.
Groot op de muur staat de kreet: “Impossible is nothing”. Daar sluit de Stichting
Steun 22Q11 zich graag bij aan. s

Zaterdag 20 april Paaswake:
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Plechtige Paaswake m.m.v. het kerkkoor;
overleden ouders van de Laar-van de Ven; pastoor Stuart Allan; Anny van de Mortelvan de Westerlo; Jos van Lieshout en overleden familie; Christina van der Linden-van
Duijnhoven v.w. verjaardag;
Zondag 21 april Eerste Paasdag:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis van Pasen m.m.v. het kerkkoor;
Truus van de Rijt – Beekers
Maandag 22 april Tweede Paasdag:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis van Tweede Paasdag m.m.v. het
seniorenkoor;
Donderdag 25 april:
19.00 uur Alphonsuskapel:
Zaterdag 27 april Beloken Pasen:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Piet en Mina Joosten-van Dijk en overleden familieleden;
www.damiaanhelmond.nl

(Bron foto; Kim van Bekkum/ Stichting Steun 22Q11).

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Donderdag 18 april Witte Donderdag
19.00 uur Mariakoor
Vrijdag 19 april Goede Vrijdag
15.00 uur gezamenlijke koren
Zaterdag 20 april Paaswake
19.00 uur Trudo koor
Zondag 21 april 1e Paasdag
10.30 uur Gregoriaans koor
Joep Schiffers, Rob Mertens, Ans van Zanten-Groenland, Betsie Hamilton-Sol, Sjef
Soeterboek, Ine Toll, Tina de Lorenzo, Ciska de Kok en haar overleden ouders en
verdere familieleden, Annie van Thiel-Swinkels-Soille, Wim van Thiel.
Maandag 22 april, 2e Paasdag
10.30 uur Femmes
Gerrie van der Burgt, Jack Slegers, Wil Gulink-Weekenborg, Ed van den Heuvel,
Hasina Mulder, Irene Martens-Becker, Toon de Greef.
Zondag 28 april
10.30 uur Maria koor
Annie Duijmelinck-van der Steen, Annie Vlamings, Louis de Jong, Piet van Neerven
en Irma van Neerven-Harnisch, Antonius Rooijakkers en Martina Habraken de
echtgenote, overleden ouders De Kok-van de Berk en Ciska de dochter, Ellen
Smithuis-Kok, Riek Merks-Reloe, Ria Verhoeven-van Poppel, Huub Rijkers.
www.damiaanhelmond.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
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

Hondenfeest in Helmond-Noord
Helmond-Noord
Hondenwerkgroep Helmond-Noord organiseert op zaterdag 18 mei a.s. haar
jaarlijkse hondenfeest van 10.00 tot 16.00
uur op het voetbalveld achter de Marslaan/Sterrenlaan (Helmond-Noord). Het
goede doel dit jaar is Dierenlot.
Er zijn weer leuke deelnemers aan het
feestje toegevoegd, denk aan de dierenambulance, een trimsalon, hersenwerk
voor honden, een hondencoach voor kinderen, watertherapie voor honden, een
crematorium, een hondenschool met flybal en hooperen, leuke workshops en pakwerk. We hebben ook een hondenpension
en als het goed is een dierenarts, waar u
raad kunt vragen.
Er is genoeg te kopen en te snuffelen bij
onze kramen. Ook voor de kleine baasjes is er weer een springkussen, rebus en

koekjes raden met leuke prijsjes. Wij zien
u graag op ons hondenfeest
Hondenwerkgroep Helmond-Noord kun
je ook vinden op Facebook en Twitter via
Hondenwerkgroep Helmond-Noord. s

(Bron foto;
Shutterstock).

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

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

0492 - 780 660 (24u) | www.uvdk.nl
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Medailleregen HT’35 bij toestelfinales
en 3x goud bij teamwedstrijden
Mierlo-Hout

het programma. Het resultaat:
12x goud, 10x zilver en 11x brons!

Een druk wedstrijdweekend
voor turn(st)ers van HT’35 Helmond: Boxmeer, Rotterdam,
Enschede. In Sporthal ’t Hoogkoor stonden op zaterdag de
toestelfinales divisie 4-5 bovenbouw en D1-D2 onderbouw op

Ook turnden in Enschede Philip
van Bommel en Imre Remmerswaal hun halve finale. Jammer
genoeg ging het bij beiden op
hun favoriete toestel mis, helaas
geen NK meerkamp voor hen.
Philip heeft wel twee toestelfina-

les in de wacht weten te slepen,
sprong en brug. Stan Classens
(senior 1e divisie) turnde zijn
tweede kwalificatiewedstrijd op
voltige, ringen en rek. Volledige
uitslagen staan op de website:
www.ht35.nl s

(Bron foto; Turnvereniging Avanti).

Podiumplaatsen voor
turnsters Avanti
Helmond
Afgelopen zaterdag 13 april vonden in Boxmeer de toestelfinales
turnen plaats voor regio Brabant
Zuid. Zes turnsters van Avanti
Helmond hadden zich tijdens de
voorwedstrijd in maart van dit
jaar geplaatst voor diverse toestellen.
Op zich al een heel mooi resultaat. Van de tien finales waarin

Divisie 4-5 teams tijdens clubteamwedstrijden (Bron foto; HT’35).

de turnsters uitkwamen, werd
vijf keer een podiumplaats behaald. Een hele goede prestatie!
pupillen 2 D2 Anouk van der
Reek 3e balk
pupillen 2 D2 Ashley Do 2e vloer
jeugd 1 D2 Hannah van der Zanden 1e balk, 2e vloer en 8e sprong
jeugd 1 D2 Rani van Bokhoven 6e
balk
jeugd 2 divisie 5 Franca Schoonen 5e brug en 7e balk
junioren divisie 5 Wendy Huizinga 1e balk en 10e brug s

Wijksportdag Brandevoort
Brandevoort
Op Hemelvaartsdag organiseert SSBB (Stichting Sporten
en Bewegen in Brandevoort)
weer de Wijksportdag. Een
sportief, maar vooral gezellig
evenement. Op het programma
staan onder andere sporten als
voetbal, beachvolleybal, bootcamp, een stormbaan en een
estafette. Sportieve activiteiten
voor alle leeftijden!
De Wijksportdag wordt gehouden op 30 mei 2019 op Sportpark
Brandevoort en we beginnen
rond 10.00 uur en we sluiten de
dag af rond 19.00.
Samen met een team
Vorm samen met je familie,
vrienden, straatgenoten, sport-

team, collega’s of andere bekenden een team van minimaal 10
tot maximaal 15 personen. Iedereen van jong tot oud kan meedoen aan deze sportieve dag.
We vragen aan de deelnemers
een bijdrage in de kosten. Van
deze bijdrage worden de spellen
gehuurd en krijgt iedereen een
lunch én een barbecue aangeboden. Aan de bar in de gezellige
kantine zijn natuurlijk diverse
drankjes te bestellen.
Meedoen?
Wil je een team inschrijven?
Stuur dan een mail naar inschrijvingen@sportparkbrandevoort.nl. Aanmelden kan tot
20 mei 2019.
Lukt het niet om een volledig
team bij elkaar te krijgen, maar
wil je wel meedoen. Laat het
ons dan weten! We kunnen een

Op de wijksportdag is jong en oud welkome! (Bron foto; Sportpark Brandevoort).
oproep voor je plaatsen op onze
Facebookpagina of twee halve
teams samenvoegen. Een mooie
gelegenheid om meer wijkbewoners te leren kennen.

Vrijwilligers gezocht
Iets organiseren zonder vrijwilligers gaat natuurlijk niet. Daarom
zoeken altijd vrijwilligers om mee
te helpen bij het uitzetten en op-

ruimen van de spellen. En om
spellen te begeleiden tijdens de
wijksportdag. Daarvoor kun je je
ook aanmelden via inschrijvingen@sportparkbrandevoort.nl s

Het Beachvolleybalseizoen komt er weer aan!
Mierlo-Hout
Dit jaar heeft Volleybal Club
Polaris alweer 6 jaar de beschikking over de prachtige beachbak op Sportpark Brandevoort. Het beachseizoen loopt
dit jaar van 30 april tot en met
29 augustus.
De weekindeling voor het
komende seizoen luidt als volgt:
Maandagavond: 18:00 tot 20:00
uur
Beachvolleybalschool
BeachVolleybal Helmond. Dinsdagavond: vanaf 19:30 uur senio-

ren. Woensdagmiddag: van 16:00
tot 18:00 uur KBSS (Kadijk Beach
Start Systeem, voor startende
beachers van 6 tot 12 jaar).
Woensdagavond: van 18:00 tot
20:00 uur Beachvolleybalschool
BeachVolleybal Helmond.
Donderdagavond: van 18:00 tot
19.30 jeugd 12+ en vanaf 19.30
uur senioren (indien voldoende
deelnemers). Voor de talentvolle
jeugd en lid van de beachvolleybalschool bestaat de mogelijkheid om beachtrainingen te
volgen door een gediplomeerde
beachtrainer. Voor de jeugd
komt er tijdens het seizoen een

gratis clinic door een internationale topper.
Aanvullende informatie is via de
website www.vcpolaris./nl verkrijgbaar en een inschrijfformulier opvragen kan via beach@
vcpolaris.nl. Voor het laatste
nieuws kun je het beste onze
facebook-pagina en instagram
in de gaten houden.
Foto onderschrift: Luc van Bree
en Mees Sengers van Polaris als
jeugdkampioenen van Nederland in 2018 geflankeerd door de
nationale seniorenkampioenen
Meeuwsen en Brouwer. s

Geflankeerd door de internationals Brouwer en Meeuwsen, vieren Luc
van Bree en Mees Sengers hun kampioenschap (bron foto; VC Polaris).
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HELMONDloopjes
EVENEMENTEN

DIVERSEN

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

KONINGSHOF
te koop
2egevraagd
PAASDAG
te koop
diversen (22 april)
evenementen

Kunstgras
kennismaking
nodig?
vakantie

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

Hele dag gratis
parkeren.
vanaerlebv.nl
0492-525483
Bij mooi weer is de
markt buiten.

personeel
onroerend goed
radio en tv

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

HTN Vloer en Tuin
Beekerheide 28 e 6,50 Voor complete aanleg van
Beek en Donk e 6,50 Tuinen en Terrassen, sierbewww.kunstgrasland.nl
e 6,50 stratingen, opritten. Bezoek
e 8,00 onze showtuin/ showroom.
e 9,50 Engelseweg 200a in HelHTN Vloer en Tuin e 11,00 mond info@htnvloeren.nl
Ruim 600 verschillendee 12,50
T.0492 792499
Wand en Vloertegels te zien
e 14,00
21 april
in onze Showroom. e 15,50
Rolluiken, luifels,
VLOOIENMARKT
Ook
voor
het
laten
leggen
vloerbedekking,
lamellen,
Inleveradres:
Sporthal Strijp
van uw nieuwe vloer bent
(rol)gordijnen, jalouziën, etc.
Weekkrant
De Loop HELMOND
u bij ons op het juiste adres. Zeer concurrerende prijzen.
Rijstenweg
Steenovenweg
20 | 5708 7HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
Geen koude voetjes meer? Gratis meten en prijsopgaaf.
Eindhoven
Denk aan vloerverwarming
Willie’s stoffering,
Gratis entree
en kies voor een compleet
Braaksestraat 10, Helmond,
pakket tegen een scherpe
T: (0492) 535901
9-16 uur
prijs!
Engelseweg
200a
info 06-20299824
in Helmond .
CURSUSSEN
info@htnvloeren.nl
Gezellige schilderclubs
T. 0492 792499
info@artschoolhelmond.nl
Beginners welkom!
FEESTJE?
www.dedakdekker.com
Tent
v.a.
€
20,
;
|
Staan
tafel
Ook voor particulieren
AUTO’S EN MOTOREN
€ 4,-; | Karaoke € 25,-;
T: 0492 - 546007
Tel. 0492-510855
Nieuwe voorruit nodig?
www.ikgeefeenfeestje.nl
SAS Autoglas helpt snel.
Vandaag gebeld,
morgen
hersteld!
Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s
www.sas-autoglas.nl
info@sas-autoglas.nl
06-19182928
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HELMONDloopjes
Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.
te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv
e 6,50
e 6,50
e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

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

KENNISMAKING
Man 67 zoekt lieve vrouw
voor fijne relatie.
06-33233103

PAASSHOW
2e PAASDAG
1200 - 1600 uur
Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

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

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

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

Lenie Klaasen 06-52716622
TE KOOP GEVRAAGD
Uw sloopauto levert geld op!
Wij bieden v.a. 75,- euro
voor sloopauto’s.
Voor rijdende auto’s
v.a. 150,- euro geboden.
ODUS AUTO’S BV,
Achterdijk 6, Helmond
06-52642652

GEZOCHT
Verloren auto sleutel. Merk
Opel. Lopend van kastmolen, Sjef remmenlaan naar
diamantstraat. Gevonden?
Graag reactie 06-23514004.

GOED DRUKWERK

BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
0492-845350
info@adcommunicatie.nl
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Vers uit eigen tuin smullen
Groente planten

Geldig van 17 t/m 23 April 2019

Keuze uit 30 soorten!
o.a. Courgette, Pompoen,
Komkommer, Paprika,
Tomaat enz.
20cm hoog in 11cm pot
€ 1.99

1+1

gratis

1e Paasdag gesloten

Goede vrijdag open
van 9:30 tot 18:00

2e Paasdag open van 12:00 tot 17:00

Paas Boeket

Paas arrangemet

Vlinder Lavendel

Franse geranium

50cm hoog
compleet met
vaas & versiering

Onder grond riet/glas
Bloemen 25cm hoog
Div. Kleuren

25cm hoog in 14cm pot

Div. kleuren
25cm hoog in 12cm pot

Van € 19,95

Van € 13.95

Nu

€9.99

Fuchsia Hangpot
Verkrijgbaar in
div. kleuren
ø50cm

1+1

Nu

€14.99

€ 3.99

gratis

Tuinpalmen

Barbecues

Petunia “Surfinia”

Nu alle maten & soorten

Napoleon
& barbecook
Nieuwe collectie!

Verkrijgbaar in div.
kleuren
ø20cm in 12cm pot
€ 1.99

1+1

Nu

€6.99

gratis
Easy Grill

Perk begonia

Briketten

Mooie volle planten
Div. kleuren
10cm hoog in 9cm pot
Tray á 12 stuks

€ 3,99

Van € 5.99

€3.99
Ilex crenata

20%

20%

1+1

korting

korting

gratis

Anisodontea

Impatiens
“Balzemien”

Aardbei

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

“Kaapse Malva”
Opstam 80cm hoog
in 19cm pot

Van € 12,99

Van € 11.99

Nu

Nu

€8.99

1+1

gratis

Van € 9,99

Nu

€ 2.99

€6.99

Div. Kleuren 25cm hoog
in 13cm pot
€ 2.49

1+1

gratis

www.tuincentrumdebiezen.nl

Keuze uit 8 soorten
in 9cm pot
Van € 1.29

Nu

€0.79

