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STYLE

CASUAL

de loop weekkrant HELMOND

TREND

MODE TREND DAGEN DINSDAG 3 T/M ZATERDAG 7 MAART

EXTRA KOOPAVOND WOENSDAG 4 MAART

VAN 19.00 TOT 22.00 UUR

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

GRATIS PARKEREN

BEKIJK DE NIEUWE COLLECTIE ONLINE WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

OP=OPRUIMING
RUIMING
Dinsdag 3 t/m zaterdag 7 maart 2020
Op alle overjarige modellen uit voorraad

Stadsfietsen | Hybrides | E-bikes | Kinderfietsen
Fietsspeciaalzaak Ad van Lieshout
Dorpsstraat 113 - Helmond (Stiphout) - Tel: 0492 - 52 51 98
info@advanlieshoutfietsen.nl - www.advanlieshoutfietsen.nl
Openingstijden: Di, wo, do 9.00 - 18.00 / Vrij 9.00 - 20.00 / Za 9.00 - 17.00
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Deze aanbieding is zonder inruil

de loop weekkrant HELMOND
Vervolg pagina 1.
Zestig jaar later ligt de speeltuin
er nog steeds. Trots en zelfverzekerd, plezier uitstralend voor
iedereen die graag kinderen ziet
spelen. De speeltuin heeft zijn plaats in de wijk verdiend en
waargemaakt in al die jaren.
Veel is er veranderd: nog slechts
één toestel van het begin staat er,
alle andere hebben het onderspit
gedolven in de regeldrift van de
Nederlandse samenleving. Veiligheid staat voorop waardoor
alle toestellen aan een strenge
keuring onderworpen worden
vooraleer ze een plekje krijgen in
de speeltuin.

week nummer 9 vrijdag 28 februari 2020
De afgelopen jaren is er veel veranderd. De Kasteelherenlaan
en het Goorlooppark zijn aangelegd en hebben gezorgd voor
aanpassingen in de speeltuin.
Toestellen zijn verwijderd, het
grondplan is aangepast maar de
aantrekkingskracht is gebleven.
Jaarlijks trekt de speeltuin 60.000
bezoekers van heinde en ver.
Alle speelplekken in het openbare groen ten spijt, er blijkt een
toenemende vraag te zijn naar
speelgelegenheden die omheind
zijn en waar kinderen onbezorgd
kunnen spelen, niet gehinderd
door verkeer en beperkte ruimte.
Deze week zal ter gelegenheid
van het 60-jarig bestaan een

uniek toestel geplaatst worden in
de speeltuin. Dit toestel is uniek
in Nederland en is speciaal voor
ons gemaakt.
De firma Nijha heeft het, na veelvuldig overleg, met de speeltuin
ontworpen en we zijn er uitermate trots op. Een blikvanger
vanaf alle kanten! Op 28 februari
start de speeltuinorganisatie met
een receptie voor genodigden en
op 1 maart gaat de poort weer
open.
De onderhoudsploeg heeft er
voor gezorgd dat alles er weer
tiptop bij ligt. In het paviljoen is
alles klaar voor de start van het
seizoen. Uiteraard is op de openingsdag de entree gratis. Het is

mogelijk om een seizoensabonnement af te sluiten. De prijs
is ongewijzigd, € 25,- voor 2020
voor het gehele gezin.
Omdat dit een feestjaar is heeft
de speeltuin elke maand een activiteit. Zo organiseert het IVN
iets voor kinderen, wordt er door
de beweegtuin een activiteit gehouden waar kinderen en ouderen samen in beweging komen.
In de zomermaanden zal Blikkie
weer uitgenodigd worden om in
de vakantie voor ontspanning te
zorgen. Houd vooral die 13e juni
in de gaten. Dán zijn we jarig en
geeft de speeltuin een kinderfeest! s

Wat vindt Helmond
van duurzame energie
Helmond
De gemeente Helmond heeft in
2035 de ambitie om klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat er
op jaarbasis net zoveel duurzame energie wordt opgewekt,
als er wordt gebruikt. Denk bij
duurzame energiebronnen aan
bijvoorbeeld windmolens en
zonneparken. Maar, wat vindt
de Helmonder hiervan? Zijn de
inwoners goed op de hoogte
van de maatregelen? En wat
vinden zij dat er moet gebeuren? Voor Weekkrant de Loop
een goede reden om opdracht te
geven aan Toponderzoek voor
een onderzoek naar de mening
van de Helmonders.
Toponderzoek is een onafhankelijk onderzoeksbureau uit Horst
wat veelal werkt voor overheidsinstellingen in Nederland. Het
burgerpanel Tip Helmond kreeg
vier vraagstellingen voorgelegd
over dit onderwerp.
In dit artikel delen we graag de
resultaten met u.”
”In hoeverre vindt u het belangrijk of onbelangrijk dat de gemeente Helmond bewust bezig is
met duurzame energie?”
Op deze vraag antwoordt in totaal 79% van de respondenten
dat zij dit (zeer) belangrijk vinden. Er wordt hierbij aangegeven
dat dit voor de toekomst cruciaal
is. “Het is voor mijn toekomst,
maar ook voor de toekomst van
mijn kinderen en kleinkinderen
belangrijk”, geven enkele respondenten als toelichting.
14% blijft neutraal in de stelling
en 7% van de respondenten antwoordt dat zij het (zeer) onbelangrijk vinden. Zo vinden zij dat

de voorgestelde oplossingen niet
deugen en dat het probleem niet
alleen binnen onze gemeente
ligt, maar ook ver daarbuiten.
”In onze gemeente is voldoende
aandacht voor duurzame
energie”
Hierop antwoordt de meerderheid van de respondenten, 43
procent, met neutraal. Velen zijn
niet op de hoogte van de maatregelen. “ Er mag wel meer aandacht aan besteed worden” en
“dit kan ik niet beoordelen, want
ik heb hier geen inzicht in”, worden genoemd als reden voor dit
antwoord.
36% van de respondenten is het
er (zeer) mee eens. “De voorgestelde maatregelen liggen binnen
het raam van de mogelijkheden”,
luidt één van de antwoorden.
In totaal antwoordt 12% van
de respondenten dat zij het er
(zeer) mee oneens zijn. De redenen hiervoor zijn erg divers. Zo
wordt er geschreven dat subsidies gericht op verduurzaming
voor bedrijven en particulieren
ontbreken. Ook vindt een deel
van de respondenten die dit antwoord gaven, dat de gemeente
Helmond meer aan duurzaamheid zou moeten doen. “Ik ben
van mening dat er nog veel meer
kan en moet. Ik heb ook nog weinig gelezen over plannen inzake
energie en voor het klimaat te
verbeteren. Dat is heel erg hard
nodigen wel met onmiddellijke
ingang.”
Welke maatregelen denkt u dat er
nodig zijn om Helmond klimaat
neutraler te maken?”
53% van de respondenten antwoordt hierop met een maatregel. De voorgestelde maatrege-

len lopen erg uiteen. Zo wordt
het autoluw maken van het
centrum voorgesteld, maar ook
energie zuinige verlichting, meer
‘groene golven’ , meer groen en
bomen, meer zonnepanelen en
Windmolens worden veelvuldig
genoemd. 9% vindt dat er geen
maatregelen genomen hoeven te
worden en 38% weet het niet.
“Ik ben zelf actief bezig met
duurzame energie’’
Op deze stelling antwoordt in
totaal 72% van de respondenten
dat zij het hier (zeer) mee eens
zijn. Zo zetten zij de verwarming
iets lager, hebben zij zonnepanelen op het dak laten leggen en
eten zij iets minder vlees. Ook
vindt een enkeling dat je de gedachte van duurzaamheid moet
doorgeven. “Niet alleen kijken
naar je eigen situatie, maar het
enthousiast uitdragen naar buren, vrienden en familie is belangrijk”.
In totaal antwoordt 9% van de
respondenten dat zij het hier
(zeer) mee oneens zijn. 19% blijft
neutraal.

is gratis, kost weinig tijd en is volledig anoniem. Het invullen van
een enquête duurt slechts enkele
minuten en de onderwerpen zijn
sterk afhankelijk van de actualiteit. U bent en blijft anoniem en
kunt per raadpleging zelf beslissen of u meedoet. U bent niets
verplicht. U kunt ook zelf onderwerpen voorstellen voor de raadplegingen.
Aanmelding is mogelijk via onze website of rechtstreeks via
www.tipdeloophelmond.nl.
Wij nodigen vooral ook jongeren
uit om deel te nemen.
Het hele rapportage kunt u lezen
op www.tiphelmond.nl
onder het kopje onderzoeksresultaten. s
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Omdat iedereen anders is...
Ook als u verzekerd bent bij
Ardanta, Amev, Dela, Monuta
of Yarden bent u vrij om voor
ons te kiezen!

U kunt zich ook aanmelden voor
het burgerpanel
Zes tot tien keer per jaar stellen
we aan ons Burgerpanel Tip Helmond via e-mail enkele vragen
over Helmond. Weekkrant De
Loop Helmond wil, in samenwerking met onderzoeksbureau
Toponderzoek, er op deze manier aan bijdragen dat inwoners
van Helmond hun betrokkenheid bij onze stad kenbaar kunnen maken. De resultaten van
deze raadplegingen leest u doorgaans heel snel, vaak nog in dezelfde maand, in ons Weekblad
De Loop en op onze website.
Ook u kunt meedoen! Deelname

U I T VA A RT S P I E R I N G S
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
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Klimaatdialoog voor inwoners op donderdag
5 maart
Heeft u de afgelopen zomer ook last gehad van hitte? Heeft uw tuin te lijden
gehad onder de lange periode van droogte? Of heeft u juist wateroverlast
gehad door harde regenbuien? We hebben steeds vaker te maken met extreme
weersomstandigheden en daarmee ook met overlast en schade. Dat blijkt ook
uit de zogenoemde klimaatstresstest die een kijkje in de toekomst van Helmond
geeft als het gaat om het klimaat.
Het weer kunnen we niet veranderen, maar we kunnen er wél voor zorgen
dat onze omgeving extreem weer beter aankan. Denk bijvoorbeeld aan het
aanleggen van meer groen dat zorgt voor verkoeling en een betere afvoer van
water. Gemeente Helmond wil werken aan een klimaatbestendige stad en
daarmee ook aan een prettige leefomgeving met veel aandacht voor groen. En
daarbij heeft de gemeente hulp van inwoners nodig.
Praat mee tijdens de klimaatdialoog op 5 maart
Graag nodigt de gemeente u uit voor de Klimaatdialoog voor inwoners op
donderdag 5 maart. We laten dan zien welke plekken in onze stad gevoelig zijn
voor hittestress, droogte en wateroverlast. Ook willen we met u nadenken over
oplossingen. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar in wijkgebouw De Fonkel, Prins
Karelstraat 123.
Wilt u meepraten over een klimaatbestendig en groen Helmond? Meld u dan aan
voor de Klimaatdialoog inwoners via: www.allelichtenopgroen.nl/dialoog.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Kortgeleden heeft iedere inwoner de aanslag voor de gemeentelijke belastingen
ontvangen. Is uw inkomen te laag om de belastingen te betalen, vraag dan
kwijtschelding aan bij de gemeente.
Op www.helmond.nl/kwijtschelding leest u of kwijtschelding of een
betalingsregeling voor u mogelijk is. Ook leest u er meer over de hulp die u kunt
krijgen bij het invullen van uw formulieren. U kunt de gemeente natuurlijk ook
bellen via 14 0492.

Bekendmakingen

Kanaaldijk Z.W. 7 kadastraal H 1126
Marktstraat 3A

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
maken 2e uitweg
OLO 4956869
oprichten woning en maken uitweg OLO 4815795

vergroten woning
vergroten woning
herontwikkeling kantoorpand naar
app. en studio’s
17-02-2020 plaatsen romneyloods
18-02-2020 aanbrengen
brandcompartimentering

OLO 4958239
OLO 4958861
OLO 4946415
OLO 4959685

2020-X0216

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Wesselmanlaan 53
17-02-2020
tegenover Nierslaan 40
18-02-2020
Ansemhoek 2
19-02-2020
(Hazewinkel HZ31)
Achterdijk 33
19-02-2020
Wolfstraat 27 en 27A

20-02-2020

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
1e Indumaweg 3

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
23-12-2019 in- en verkoop gebruikte auto’s
2019-X1564

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

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca:
Gelato Fresco
Café Tante Dientje

Locatie:
Ameidestraat 1A
Markt 40

Omschrijving:

Registratienr./
Datum verzending
exploitatievergunning
34234656/
18-02-2020
drank- en horecawetvergunning
34237002/
13-02-2020

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen,
via telefoonnummer (0492) 58 7627 of gemeente@helmond.nl.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Ansemhoek 7
Broekstraat 99
Zijdevlinder 1

Datum indiening:
13-02-2020
13-02-2020
17-02-2020

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
melding gesloten bodemsysteem
OLO 4953645
melding gesloten bodemsysteem
OLO 4953463
melding gesloten
OLO 4960649
bodemenergiesysteem

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:
Naam inrichting
Revo Automotive

Locatie
1e Indumaweg 5B

Omschrijving melding
Het starten van een bedrijf voor chiptuning
van auto-elektronica.

Kennisgeving melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat er een melding in het kader
van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Hendrickx Grondwerken
B.V. voor de locatie Mierloseweg 149 te Helmond voor de duur van circa 2 dagen in week 8 en
week 9 van 2020.
Een melding in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval betreft uitsluitend
een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een melding bezwaar te maken.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Zoete Kers 8
14-02-2020
Brandevoort (Brand )
14-02-2020
kadastraal U 7691
Zonnedauwsingel 2
15-02-2020
Goorwal 28
16-02-2020
Burg van Houtlaan 142-144
14-02-2020

Grijs/Kroon: K=15

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
rooien boom
OLO 4896885
kappen 1 boom
OLO 4918079
oprichten woning en maken uitweg OLO 4539893

Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor een telefonische
afspraak maken met mevrouw J. Aarts van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,
tel. (088) 3690 369.

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
wijzigen voorgevel plaatsen
tussenvloer
wijzigen indeling woning

OLO 4778409
OLO 4736931

• 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)

27 februari 2020

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.

• 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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F | Marij Scheepens.

Gouden randjes dag
Heb jij ze ook wel eens? Ikke wel,
een paar keer per jaar komen ze
vurbij. Vaak hebben ze te maken
met familie of vriendschap en gezelligheid, maar ook iets anders
kan een gouwe randjes dag maken vur men Deze keer had ik een
schoolreünie. Met 13 dames die zes

jaar met elkaar in de klas hebben
gezeten op de lagere school uit een
volksbuurt in Tilburg.
Een echte meisjes school (met nonnen) waar gin jongens zaten ( zo
was dat vruuger).
Een heerlijke tijd hadden we, daar

zijn we het allemaal over eens. Op
Facebook was ik een zoektocht begonnen naar meisjes waar ik mee
in de klas heb gezeten. Een paar
had ik er altijd al op Facebook en
die wisten dan weer andere te vinden. Zo ging het balletje rollen wat
resulteerde in 15 personen waar er

13 van konden die datum.
Dus besproken bij Peerke Donders
in Tilburg (net zoiets als het kappeleke van Binderen hier) waar
een heerlijk lunchcafé bij zit. We
hadden een lange tafel in de serre
apart van alle mensen die zaten
te lunchen. Want dat we wat luidruchtig waren, mag duidelijk zijn.
Dat hadden ze goed ingeschat.
Hoe leuk om iedereen na al die
jaren weer te zien. Sommige had
ik echt al 45 jaar niet gezien. Vaak
toch wel herkenbaar en zeker als je
ze hoort praten.
We hebben een rondje gedaan zodat iedereen kon vertellen wat er
van haar geworden was.
Foto’s hebben de ronde gedaan
van kinderen, kleinkinderen en
grote liefdes. Hoe leuk om dat allemaal te horen en zien. Veul dames
waren er al oma. Dat hedde als ge
allemaal in 1960/1961 bent geboren.
Herinneringen aan school opgehaald en ook de kinderfeestjes en
het koor kwamen ter sprake. We
hebben heerlijk gegeten en nog
zeker vier uur drankjes samen gedaan tot ze gingen sluiten. Met veel
gekus en knuffels gingen we uit
elkaar, ieder weer naar hun eigen
huisje. En natuurlijk hebben we
een leuke groepsfoto gemaakt die
nu mooi bij dit column past.

5
leuk en heel bijzonder na al die jaren. We gaan dit elk jaar herhalen,
daar zijn we het over eens. Sommige mensen vergeten hun jeugd het
liefste, maar wij hebben allemaal
unne kaai skône tijd gehad op
onze lagere school, ook de warme
thuis nestjes waar we allemaal uit
komen, koesteren we.
Sommige hebben zelfs nog hun
ouders. We zijn bevoorrecht, ik
weet het. Allemaal vertelde we met
een big smile onze herinneringen.
Toen ik naar huis reed naar Helmond, had ik een heerlijk gevoel
van mijn tenen tot mijn kruintje.
Ik dacht dit is weer zonne dag, met
een gouden randje. Hier kan ik zo
intens van genieten. Dankbaar dat
ik ze nog mee kan maken, want uit
die klas zijn er ook al overleden.
Nostalgie: ik hou er van. Familie: ik
hou der van. Vrienden: ik hou der
van. Ik zal er altijd men best vur
doen, voor de mensen waar ik om
geef en die om mij geven. Vur men
is dat heel belangrijk en de sleutel
van een gelukkig fijn leven. Ik kijk
al uit naar de volgende gouden
randjes dag.
tot volgende week

Allemaal vonden we het geweldig

Steeds meer ouders kiezen
voor de vrije school

te welkom om een kijkje te nemen in onze school. We zijn een
streekschool en geven onderwijs
aan leerlingen uit Helmond en
omliggende gemeentes.

Helmond-Noord
“Steeds meer ouders kiezen
voor de vrijeschool”, zo klinkt
het in de media. Maar wat is
er zo aantrekkelijk aan vrijeschoolonderwijs?

‘s Morgens van 9.00 tot 11.00 uur
is er een inloopochtend. Je wordt
rondgeleid en kunt in verschillende klassen en peutergroepen
komen kijken, terwijl de kinderen en leerkrachten aan het werk
zijn. Vrije School Peelland in de
praktijk! Uiteraard is er gelegenheid om al je vragen te stellen.

Onze aandacht voor een brede
ontwikkeling van kinderen, zó
dat zij hun talenten ontdekken
en leren ontplooien. Het brede
aanbod beslaat meer dan rekenen, taal en gymnastiek en is
doorspekt met creatieve, ambachtelijke en kunstzinnige vakken. Denk hierbij aan wekelijkse
lessen handwerken, schilderen,
fluiten, koorzang, houtbewerken
en broodbakken. Kinderen leren
met het hoofd, het hart en de
handen! Wij bieden alle vakken
aan, passend bij de leeftijdsfasen
van de kinderen. Je ontwikkelt je
sámen, leert in een vertrouwde
en veilige groep en je wordt gezíen!
De eerste twee uur van elke
schooldag duikt iedere groep
een paar weken lang samen in
een bepaald thema of vakgebied.
Zo kun je samen leren, een onderwerp echt uitdiepen en wordt
de leerstof beter onthouden. Zeker doordat de verwerking niet
alleen met het hoofd gebeurt,
maar ook door middel van be-

‘s Middags van 13.00 tot 15.00
uur is er een inloopmiddag. Er
is uitgebreid gelegenheid om
met leerkrachten te spreken en
je wordt rondgeleid door het gebouw, waar de hoogste groepen
nog les krijgen. Kinderen kunnen
‘proeven’ aan het onderwijsaanbod in de peuter- en kleutergroep. Ze kunnen schilderen en
broodjes bakken, zoals we dat
wekelijks met de kinderen doen.
F | Vrije School Peelland.
weging, of kunstzinnig zoals
met muziek, toneel, schilderen,
tekenen, boetseren. Oók als het
thema een onderwerp uit de taal
of het rekenen is!
Vrije School Peelland heeft een
groene, avontuurlijke speelplaats
en de klassen gaan eropuit in

het natuurgebied De Bundertjes
(grenzend aan de school). Ze beleven de seizoenen en de natuur.
De kinderen verbouwen groenten en leren metselen.
Zo leren ze samenwerken, zich
verbinden, problemen oplossen, communiceren en oefenen

ze zelfregulering en doorzettingsvermogen. Hoe dat er in de
praktijk uit ziet? Dat willen we je
graag laten zien!
Op woensdag 6 maart 2020
staan de deuren van Vrije School
Peelland open en ben je van har-

Wil je eens vrijblijvend ervaren
hoe er op de vrijeschool met kinderen wordt gewerkt?
Kom langs op 6 maart en laat je
verrassen!
Vrije School Peelland
Helmondselaan 71 te Helmond
www.vrijeschoolpeelland.nl s
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MANDERS::

VACCI (ja-nee) R
De kranten meldden onlangs
dat de daling van de vaccinatiegraad in Nederland was gestopt.
Voorlopige cijfers voor jongere
kinderen laten zelfs een stijging
zien. Als we de landelijke cijfers
vergelijken met de Helmondse
situatie zien we helaas een ander beeld. Zo is het aantal zuigelingen in Helmond dat volledig gevaccineerd is, gedaald van
91.3% (2018) naar 89,8% (2019).
Bij de schoolkinderen is de D(K)
TP-vaccinatie zelfs nog sterker
gedaald van 94.2% (2018) naar
90.4% (2019).

juist de gezondheid van hun
kind schaadt. Soms worden deze
inwoners beïnvloed door spookverhalen op Facebook of door
een winactie waarbij zwangere
vrouwen een blender konden
winnen als ze hun kind de 22-wekenprik niet zouden geven.
Door het algoritme in Google komt de mening van ‘antivaxxers’ vaak hoog te staan in de
ranking. Veel van de informatie
op hun websites is echter niet
gebaseerd op wetenschappelijke
inzichten, maar op aannames en
meningen. Je zou soms denken
dat er zelfs sprake is van twee gelijkwaardige inzichten. De Medische wetenschap is echter geen
mening, het is gebaseerd op fei-

Dit kan te maken hebben met
religieuze motieven of het feit
dat steeds meer mensen in Helmond denken dat vaccineren

ten waar 99% van de geneeskundige wereld achter staat.
De houding van de anti-vaxxers
zorgt ervoor dat de veiligheid van
anderen wordt bedreigd. Spring
Kinderopvang in Helmond wijst
de ouders er daarom ook nadrukkelijk op dat het afzien van
deelname aan vaccinaties minder vrijblijvend is dan het wellicht
lijkt. ‘Het recht op zelfbeschikking ontslaat individuen niet van
de verantwoordelijkheid om rekening te houden met de belangen van anderen’. Estelle van der
Ploeg (kinderopvang ’T Skooltje)
zou het een goede zaak vinden
‘om kinderen die niet mee doen
aan het vaccinatieprogramma,
te kunnen weigeren’. Dat laatste
wordt nu wettelijk mogelijk.

Als meer
kinderdagverblijven
hiervoor
gaan kiezen ontstaan er op andere plekken echter gevaarlijke
‘brandhaarden’ met niet gevaccineerde kinderen. Ieder kind
verdient een gezonde omgeving
en ouders moeten er zeker van
kunnen zijn dat de kinderopvang een plek is die zo veilig
mogelijk is. We moeten dan ook
serieus nadenken over verdere
stappen. Ik sta daarom achter
een nieuw wetsvoorstel van de
VVD en SP dat oproept tot een
vaccinatieplicht bij alle kinderopvangcentra. Deze plicht zou
moeten ingaan als een kritische
ondergrens van gevaccineerde
kinderen wordt bereikt. Het gaat
daarbij niet om een algehele vac-

cinatieplicht, het is voor ouders
immers mogelijk om geen gebruik te maken van kinderdagverblijven.
Theo Manders
Raadslid VVD Helmond

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP
HELMOND

Bron: www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/vaccinaties/regionaal-internationaal/zuigelingen#node-dktp-vaccinaties-gemeente

WWW.HELMONDNU.NL
Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag
alle vestigingen geopend

Bauknecht
vaatwasser cadeau
*

* bij aankoop van een keuken.
Vraag naar de voorwaarden.

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Opnieuw grote schoonmaakactie in ’t Haagje
Helmond-West
Op zaterdag 14 maart 2020
wordt er weer een containeractie in ’t Haagje, Helmond-West,
georganiseerd.
Van 9.30 tot 13.00 uur kunnen alle bewoners van de wijk
meubels, oud ijzer of ander afval aanbieden. Het afval wordt
gratis afgevoerd. Zo zorgen we
samen voor een ﬁjne en schone
wijk.
Samenwerking woCom en
Werkgroep vrijwilligers Helmond West
WoCom en Werkgroep vrijwilligers Helmond West organiseren
al jaren een schoonmaakactie
in Helmond West. Henk Coolen
van Werkgroep Vrijwilligers Helmond West deed dit namens de
Werkgroep al jaren. Colinda Verbaarschot wil het stokje overnemen namens de Werkgroep.

Afval aanbieden op vertoon van
brief
Een fijne en schone wijk dat willen we allemaal. En wat is er nou
gemakkelijker dan bij uw eigen
huis en tuin te beginnen met opruimen. Zowel kopers als huurders uit de wijk kunnen gebruik
maken van de containeractie.
Alle bewoners krijgen een brief
in de bus. Op vertoon daarvan
kunnen ze hun afval gratis aanbieden. Dit kan oud ijzer zijn,
maar ook alle andere goederen
uit uw woning. Uitzonderingen
zijn chemisch afval, vloeistoffen,
autobanden, asbest en dergelijke. Bankstellen alleen wanneer
ze uit elkaar gehaald zijn, anders
is de container zo vol.
14 maart van 9.30 tot 13.00 uur
Op zaterdag 14 maart 2020 staan
er ter hoogte van de kerk hoek 3e
Haagstraat en Arbergstraat twee
grote 20 m3 vuilniscontainers
klaar. Deze containers staan er
van 09.30 uur tot 13.00 uur. Na

deze tijd kan er geen afval meer
ingeleverd worden.
Op naar een ﬁjne en schone
wijk
Vorig jaar waren er 3 grote containers waarmee ruim 13.000 kilo
is ingezameld. De kosten van de
containers en de stortingskosten
neemt woCom voor haar rekening. Samen met de Werkgroep
vrijwilligers Helmond West werken we zo aan een fijne woonomgeving. Wij hopen dan ook
dat de bewoners van ’t Haagje
deze mogelijkheid niet laten
schieten en gebruik maken van
deze kans om de berging, zolder,
tuin etc. op te ruimen. De Jumbo
2e Haagstraat zorgt voor een gezonde attentie voor de vrijwilligers en de mensen die afval in
komen leveren.
Wanneer de weergoden zich op
14 maart van de zonnige kant laten zien, wordt het behalve een
nuttige ochtend, ook nog erg gezellig. s

F | WoCom.

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

laat het voorjaar
maar komen!

stunt
LAMINAAT

actie

√ LAAGSTE PRIJSGARANTIE

STUNT

INCL. ONDERVLOER!

prijs!

Klasse 32, 10 mm dik, in 4 kleuren
leverbaar. Normaal € 16,95 nu

8,99

per m² incl. BTW

van Nederland!

13,

95

TEGEL KLIKLAMINAAT
KRONO IMPRESSIONS
Klasse 32, 8 mm dik, 4x
V-groef Clic2go-systeem,
20 jaar garantie, verkrijgbaar
in 7 kleuren.
Normaal € 24,95 nu

√ >200.000 M² OP VOORRAAD

LIFETIME 25

DE GOEDKOOPSTE

per m² incl. BTW

√ BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND

√ GRATIS RESERVEREN

KLIK PVC

PVC TRAPRENOVATIE

DRAGER RIGID

COMPLETE TRAP 13 TREDEN

Toplaag 0,30 mm, 3,4 mm dik,
in 4 kleuren. Normaal € 37,95 nu

In 10 kleuren, incl. neuslijst en stootborden. Laagste prijs van Nederland!

19,95
per m² incl. BTW

395,-

incl. BTW

7 VESTIGINGEN: ALMERE • AMSTERDAM • ARNHEM • BREDA • CAPELLE AD IJSSEL • EINDHOVEN • HELMOND
VLOER HET ZELF HELMOND ENGELSEWEG 223B, WOONBOULEVARD ENGELSEWEG (NAAST JYSK), TEL. 0492-52 52 70 WWW.VLOERHETZELF.NL
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SUPERKEUKENS VOOR SUPERPRIJZEN!

WIN

TER

SALE

Zegening oude
bromfietsen in Mierlo

!

met
ex
voor tra veel
deel

Zegening oldtimer bromfietsen in Mierlo. F | Jos Lenssen.

Keuken

Salerno

Regio

Afmeting: 300 cm
De fronten van het model
Salerno kenmerken zich door
een extreem hoge glansoptiek.
Deze compacte keuken is
voorzien van alle comfort tegen
een zeer voordelige prijs.

€ 3.199,Eilandkeuken

Casali

Bij de bromfietszegening door pastoor
Van der Maazen uit Geldrop zal ook de
Mierlose ‘Meuterclub’ aanwezig zijn. De
bromfietszegening zal zondag aanstaande
omstreeks 10.15 uur plaatsvinden op het
kerkplein van de Mierlose St. Luciakerk
gelegen aan de Daemenstraat.

Afmeting: 162 +
283 + 197 x 99 cm
Deze landelijke keuken heeft
een ruime kastenwand, luxe
spoeleiland en bijpassende
wandplank. Een genot voor
elke kookliefhebber met een
voorliefde voor klassieke
aspecten.

€ 9.299,Hoekkeuken

Breitner
hout
Afmeting: 247 x 249 cm
Een slimme landelijke keuken
die gezien mag worden!
Opvallend maar toch rustig
door de combinatie van een
licht eiken houtstructuur en
zwarte elementen.

€ 5.999,-

Zondag 1 maart aanstaande worden in
Mierlo zoals al vele jaren een goede traditie is na aﬂoop van de heilige mis van
9.30 uur de oude bromﬁetsen van de
leden van Oldtimer Bromﬁetsclub ‘Op
ons gemekske’ gezegend. Ook niet leden
van de actieve Mierlose bromﬁetsclub, in
het bezit van een oldtimer bromﬁets zijn
tijdens het speciale gebeuren van harte
welkom.

Elk jaar weer is het zegenen van de oude
brommerglorie in het kersendorp Mierlo
een speciaal gebeuren. Van heinde en
verre trekt het zegenen van de vele fraaie
Zündapps, Puchs, Kreitlers en andere
prachtige oude bromfietsen vele doorgewinterde bromfietsliefhebbers en andere belangstellenden. Het zegenen, maar
vooral ook de start van de eerste toertocht
van het nieuwe brommerseizoen vanaf het
Mierlose kerkplein levert vaak de mooiste
en uniekste beelden op. “Belangstellenden
die zondag 1 maart aanstaande van dichtbij getuige willen zijn van het prachtige
schouwspel op het Mierlose kerkplein zijn
van harte welkom”, aldus de organisatie
welke zich ook al enkele maanden volop
bezighoud met de organisatie van de jaarlijkse oude bromfietsenbeurs, die zondag
15 maart aanstaande zal plaatsvinden in
de Veilinghal te Mierlo. s

Interesse in een
zorgopleiding?
Ben jij ook klaar om de stap richting
dit prachtige vak te zetten?
De BBL-opleiding tot Verzorgende C start in
mei 2020. Een werken en leren traject van
13 maanden, waarbij je gemiddeld één dag
per week naar school gaat. Je ontvangt een
leer-arbeidsovereenkomst voor 24 uur per
week met bijbehorend leerlingensalaris.
De kosten van de opleiding worden
vergoed en na diplomeren is er sprake
van baangarantie.

Keuken

Elias
mat zwart
Afmeting: 310 x 247 cm
Koken wordt genieten in deze
greeploze, matzwarte keuken
met 2 cm dik werkblad en
eigentijdse afzuigkap. De
moderne afwerking maakt deze
keuken een echte blikvanger.

€ 7.899,-

Solliciteren kan tot en met 3 maart via

HELMOND

www.werkenbijdezorgboog.nl/vacatures

te

ns

ld

34

keuke

Engelseweg 156 A, 5705 AJ Helmond | T 0492 747010
helmond@superkeukens.nl | www.superkeukens.nl

Je bent bij de Zorgboog nooit
te oud om te leren!

o p ges

Dinsdag, Woensdag, Donderdag: 10:00 tot 17:30 uur | Vrijdag: 10:00 tot 21:00 uur
Zaterdag: 10:00 tot 17:00 uur | Zondag 12:00 tot 17:00 uur

KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR MEER SUPERPRIJZEN

de Werkboog
T 0492 348 402
dewerkboog@zorgboog.nl
www.werkenbijdezorgboog.nl
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Wandeling IVN Helmond in De Bundertjes
Helmond
Op zondag 1 maart om 14:00 uur
houdt het IVN een natuurwandeling in de Bundertjes.
Het verzamelpunt is de parkeerplaats bij het Jan Vissermuseum aan de Keizerin Marialaan. Deelname is gratis. Duur
van de wandeling is circa 2 uur.
Aanmelding voor de wandeling
is niet nodig.
Begin maart is het weer is ongewis. Het voorjaar kan zich al uitbundig aankondigen, maar het
kan ook nog winters koud zijn.
In beide gevallen een uitstekende reden voor een frisse natuurwandeling.
Het gebied van de Bundertjes is
oud cultuurlandschap. Vanouds
is het een moerasbos langs de
Gulden Aa met veel griendhout
(wilgenstruiken). Deze wilgengrienden worden ook wel “wissen”
genoemd. Langs beek, die in de
Bundertjes nog altijd de meanderende loop heeft, liggen moerassige beemden en eeuwsels.
Beemden zijn graslanden in een
beekdal waar het oude moerasbos is ontgonnen. Eeuwsels zijn
beemden, die te nat waren om
als weiland voor de koeien te gebruiken en daarom in hoofdzaak
als hooiland werden gebruikt.

F | IVN Helmond.
Sinds de waterbodemsanering
van de Gulden Aa halverwege
de jaren 90, die ernstig verontreinigd was door industriële
lozingen door de Vlisco in het
verleden is de ijsvogel weer vaste
bewoner van het gebied. In 20122013 heeft de natuurwaarde van
het gebied een impuls gekregen
door extra aanplant van struweel
en het graven van enkele poelen.
Aan de westzijde van de Gulden
Aa is uit verwaarloosde grienden
een weelderige natuur ontstaan
die reeën beschutting biedt en
een rijke vogelstand heeft. De
oostzijde van de meanderende
beek wordt gekenmerkt door
een kleinschalige lappendeken

het klooster van Binderen omgaf. Dit klooster werd gesticht
door keizerin Maria van Brabant,
die leefde van 1189 tot 1260.

rijke plantengemeenschappen
kunnen handhaven met veel tegenwoordig zeldzame soorten
door het specifieke beheer.

De Bundertjes is begin jaren ‘80
van vorige eeuw heringericht.
Vanuit een oorspronkelijk open
beekdallandschap is meer afwisseling ontstaan door de aanleg
van een aantal landschappelijke
elementen en bosjes. Door deze
inrichting heeft het gebied het
huidige beeld gekregen. Bijzondere natuurterreintjes zijn de
ijsbaan van ‘boer Kuijpers’ en de
natuurtuin De Robbert. Op beide
terreinen hebben zich soorten-

Nadere inlichtingen bij Coördinator natuurgidsen: Anne Regts
tel. 06-20491428
anregts@gmail.com
Locatie: Jan Vissermuseum, Keizerin Marialaan 5 5702 NR Helmond
Voor meer informatie over IVN,
kijk op: www.ivn.nl/afdeling/
helmond s

van weilanden en bosjes die begrensd en doorsneden worden
door paden en boomsingels. In
dit gebied is ook de natuurtuin
‘De Robbert’ gelegen.
Tijdens de wandeling komen
de diverse landschappelijke elementen van het gebied aan de
orde.
Ook in cultuurhistorisch opzicht
is de Bundertjes een heel interessant gebied. Zo vindt men er
een schaatsbaan, een voormalige vloeiweide voor bemesting.
Het kapelletje van Binderen is
een voormalige schaapskooi, die
vroeger tot het kasteel van Croy
behoorde. Verder is er nog altijd
de grachtengordel, die vroeger

PvdA Helmond zette op Valentijnsdag
alle juffen en meesters in het
zonnetje als waardering en dank
voor hun goede en belangrijke werk

Wij zijn jarig
en trakteren!
Wij trakteren nu op een lekker tussendoortje
bij iedere wasbeurt in de wasstraat.
WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

Grand Prix Carwash Helmond B.V.
Churchilllaan 48, 5705 BK Helmond
Tel. 0492-555613

ONDERWIJS IS OOK ONZE ZORG!
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Rundvlees, stoofvlees,
goulash en/of kipsaté

Kroketten

Van Rijsingen

5 stuks - Diepvriesspecialist

2 schalen
voor

Normaal vanaf 3,19

4,99

Dikke frites of
dunne frites
2 kilogram - Lutosa

Gemengde
groentemix

2,

99

Normaal 4,49

1 kilogram - Diepvriesspecialist

Ovenschotels

300 à 400 gram - Streekpoelier

Veggie rolls

3 schotels
voor

7,

guacamole of creamy jalapeno

50

33 stuks - Topking

5 schotels
voor

9,98

Annawijk/Suytkade
Alweer voor de 27ste keer wordt het MIECON badminton toernooi georganiseerd.
Het toernooi vindt altijd plaats op de eerste zondag na carnaval, dit jaar dus op 1
maart. Het grootste badminton event in
de regio wordt georganiseerd door twee
badminton verenigingen te weten: Con
Brio Helmond en BV Mierlo ’76.
Alle senioren en oudere jeugdleden van
badminton clubs uit de regio kunnen deelnemen. Er wordt gespeeld op de onderdelen Gemengd Dubbel, Dames Dubbel en
Heren Dubbel in vier verschillende klassen
(A, B, C en D). Deelnemers hebben de gelegenheid om zich in te schrijven op twee
onderdelen. Daardoor speelt iedereen zo’n
zes à zeven wedstrijden, verspreid over de
hele dag. Dit maakt dat er ook tijd is om
lekker bij te praten met bezoekers en andere badmintonspelers. Zodoende beleeft
iedereen, naast de sportieve uitdaging, ook
een gezellige dag. Dát is de kracht van het
MIECON toernooi! Spelers en belangstel-

NIEUW
IN HET
VRIESVAK

Normaal 12,99

9,99

VeeWee is een rustige, lieve poes. Ze komt
veel kopjes geven en is graag bij je. Ze vindt
het alleen niet zo prettig om opgepakt te
worden. Daar staat tegenover dat ze wel
lekker naast je komt liggen en zich ook fijn
op schoot nestelt.
In een nieuwe omgeving is ze heel voorzichtig en op haar hoede, ze zal flink moeten wennen. Ze is gebaat bij een rustige
omgeving zonder kleine kinderen. Ze moet
bij ons niet veel hebben van soortgenootjes.

We zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers, voor alle
voorkomende werkzaamheden. We zitten vooral te springen om
chauffeurs en ook bijrijders op onze ambulances.

Gepelde garnalen
400 gram - Epic

4,99

Maaltijdloempia speciaal

2 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 4,29

fashion
dion
shoes&more
Wij maken plaats
voor de nieuwe collectie

50% KORTING
Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 26 februari t/m dinsdag 10 maart 2020.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

lenden zijn van harte welkom op zondag 1
maart in sporthal Fletcher Wellness-Hotel
op Suytkade in Helmond. Aanvang van de
wedstrijden is om 9:00 uur en de prijsuitreiking vindt plaats rond 17:00 uur. s

VeeWee

www.dierenambulancehelmond.nl

Normaal 7,99

F | Huub Reijnders.

VeeWee is twee jaar en heeft een opvallend gezichtje met een rode en een zwarte
kant, keurig gescheiden door een witte
neusrug die doorloopt op het voorhoofdje.
Mooi ontwerp! Bij haar naam mag u gerust
denken aan een bekend automerk, en haar
vier kittentjes kregen natuurlijk allemaal een
fraaie naam uit de VW-serie.

1,79

Normaal 5,99

Badminton event
MIECON op Suytkade

balkan, europees, broccoli, gemengd

Normaal 2,49

Diverse varianten

de loop weekkrant HELMOND

op de kleding collectie

GRATIS tegen
inlevering van
250 Piggypunten

Mierloseweg 331, Helmond

www.fashiondion.nl
online webshop

INFO-/ ALARMNR.:
0492 - 51 39 71
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Bekijk het landschap door de ogen
van de zestiende-eeuwse meester

KRAMENMARKT
Lucas

De nummer 1
Gassel van Brabant in
van Helmond
28&29 FEBRUARI
kunststof kozijnen
Zorg voor elkaar

2
13

Kramenmarkt
Elzaspassage Helmond

7
17

Asperges op de Velden 18
8

Lucas Gassel, Vlucht naar Egypte, 1542, olieverf op paneel. Bonnefantenmuseum Maastricht. Langdurig bruikleen Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed. Dit kunstvoorwerp is na de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland gerecupereerd, is onder beheer van de Nederlandse Staat
en is in afwachting van restitutie aan de rechtmatige eigenaren of hun erfgenamen. | F Peter Cox

De schilderijen, tekeningen en prenten van
Lucas Gassel komen naar Helmond! Van 10 maart tot
en met 7 juni 2020 is de eerste overzichtstentoonstelling van
deze zestiende-eeuwse meester van het landschap te zien
bij Museum Helmond, in Kunsthal Helmond. Bruiklenen uit
de hele wereld komen er samen: van België tot Spanje en
van Mexico tot de Verenigde Staten.
Maar wie was
Lucas Gassel nu eigenlijk?
In de zestiende eeuw is Lucas
Gassel (ca 1488-1568/69) een
bekend en succesvol schilder en
tekenaar. Kenmerkend voor zijn
werk is een bijbels verhaal in de
voorgrond terwijl in de verte zich
een wijds en bergachtig landschap uitstrekt. Door de tijd heen

nemen zijn landschappen steeds
meer ruimte in. Lucas bevolkt ze
met boerderijen, dorpjes, kastelen en paleistuinen, rivieren met
scheepvaart, mensen en dieren.
Lucas had zijn roots in Helmond,
dat weten we uit de archieven.
Echter, over zijn leven is tot op
heden weinig bekend. Zijn vader

is schilder in Helmond en waarschijnlijk vertrekt Lucas kort
na het begin van de zestiende
eeuw naar Antwerpen — toen
een belangrijke kunststad in het
zuiden van het Hertogdom Brabant waar Helmond ook deel
van uitmaakte. Later woont Lucas in Brussel waar hij overlijdt.
Na zijn overlijden wordt hij, als
een belangrijke schilder van zijn
tijd, vermeld in vooraanstaande
kunsthistorische bronnen. Kom
ook kijken en geniet van het
landschap, door de ogen van
deze meester. Het is heel bijzonder dat zijn werken op een plek
samen komen in Helmond, het is
ook voor de eerste keer ooit dat
dit gebeurt. Dus pak je kans en

bezoek de tentoonstelling ‘Lucas
Gassel van Helmond- Meester
van het landschap’ in Museum
Helmond.
De tentoonstelling is te zien bij
Museum Helmond, in Kunsthal
Helmond aan het F.J. van Thielpark in Helmond. In de tentoonstellingsperiode (10 maart t/m 7
juni 2020) is Kunsthal Helmond
geopend van 10.00-17.00 uur van
dinsdag tot en met zondag.

Meer info over prijzen,
tickets, expositie en stadsactiviteiten vind je op:
lucasgassel.museum
helmond.nl
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• Breda
• Udenhout
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0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

Kijk voor onze openingstijden
en speciale acties op:

www.kozion.nl

Kijk voor onze openingstijden
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Zorgeloos.
Op de Engelseweg te Helmond kun je zorgeloos
shoppen. Je vindt er een wijd scala aan winkels,
Of je nu op zoek bent naar duurzaam,
minimalistisch of elegant, er is voor iedereen en
elke gelegenheid een schatkist vol aan stijlvolle
ideeën en lifestyle items.
En vergeet niet, dat je er advies krijgt van
zeer deskundige medewerkers.
Bovendien is parkeren voor de deur gratis.
Een bezoek aan de Engelseweg kun je natuurlijk
afsluiten met een overheerlijke lunch.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.
HELMOND

Fijn toch, shoppen zonder zorgen

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DEW WK 09 GP
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Kom ook langs tijdens de

Week voor
de Ouderen
bij Museum Helmond!

F | Fotostudio5700.nl
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ZONNIGE PERZIK

Jouw Forever
Business Owner:

Voor meer
informatie bel
ALOË VERA
ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Lenie
Klaasen
06-52716622
THE ALOE VERA COMPANY

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD

Dit jaar organiseert Museum Helmond opnieuw de
‘Week voor de Ouderen’ van 7 tot en met 10 april. Dat betekent
dat je voor een gereduceerd tarief Kasteel Helmond kunt bezoeken
inclusief kop koffie of thee met cake waarna je op eigen gelegenheid of
met een gids de grootste waterburcht van Nederland kunt bezoeken.
Op iedere verdieping staan kasteelvrouwen klaar die vertellen
over de rijke geschiedenis en die je meenemen naar de
mooiste plekken in het kasteel.
Lunchbuffet
Een bezoek aan het kasteel valt nog prettiger met een lekkere lunch, dit lunchbuffet
staat klaar tussen 11.00-15.00 uur. Het buffet bestaat uit een kopje dagverse soep,
zachte broodjes met ham en kaas en een
bekertje yoghurt als nagerecht.
Na het bezoek aan het kasteel wacht er
nog een heerlijk drankje in het sfeervolle
Kasteelcafé waar het gezellig napraten is
over alle ervaringen in een authentieke
omgeving.
Toegankelijk voor rolstoelen
Kasteel Helmond is volledig toegankelijk
voor bezoekers in (gewone) rolstoelen.
Daarnaast is er continue ondersteuning
bij onder andere de rolstoelliften. Afzetten
voor de deur is prima mogelijk, ook kan er
een parkeerontheffing worden geregeld.
Entreeprijs
Deelname kost €11,50 per persoon. Dit
is inclusief entreeticket, gids, koffie/thee
met cake en een drankje. Begeleiders betalen geen entree. Voor deelname aan
het lunchbuffet wordt een toeslag van

Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken
FRISSE CRANBERRY EN APPEL
van Forever! Nog natuurlijker, rijk aan vitamine C
Forever Aloe Berry Nectar. De frisse smaak van cranberry
en zonder
Een ideale
appel geeft aloë een fruitige twist! Forever.
FOREVERconserveermiddelen.
ALOE VERA GEL
FRISSE CRANBERRY ENen
APPEL
aanvulling op een gezond voedingspatroon!
ZONNIGE PERZIK
• Pure aloë vera gel
Forever Aloe Peaches! De zonnige smaak van perzik
• Rijk aan vitamine C
bezorgt je direct een zomers gevoel. Forever Aloe
• Zonder conserveermiddelen
Peaches bevat 84,3% pure aloë vera gel uit het
• Glutenvrij
binnenblad van de plant en is rijk aan vitamine C.
• Natuurlijke smaak
• 100% recyclebare verpakking
THE ALOE VERA COMPANY
• Heerlijk fris
Forever gaat voor pure producten. Alle aloë vera
gel is afkomstig van eigen plantages in Texas en
FOREVER ALOE VERA GEL
de Dominicaanse Republiek. Om de kwaliteit te
waarborgen wordt de gel na de oogst direct verwerkt
Stel je eens voor dat je op een aloë vera plantage staat,
en verpakt in verpakkingen die zijn gemaakt van 100%
het blad van een aloë plant opensnijdt en de gel direct
recyclebaar materiaal. Forever houdt altijd controle over
kunt proeven. Onze suikervrije Forever Aloe Vera Gel
het complete productieproces: From plant, to product,
met 99,7% pure gel komt heel dicht in de buurt! Het is
to you!
niet voor niets het eerste product dat een certificaat
ontving van het International Aloe Science Council
(IASC) voor de puurheid en kwaliteit. Geniet van de
natuurlijke smaak van onverdunde gel en profiteer
van alle waardevolle eigenschappen van aloë vera en
BUSINESS
OWNER
vitamine C. Precies zoals de natuur het heeft bedoeld.

€ 5 per persoon gevraagd. In het bezit van
een Museumkaart? Je ontvangt € 5 euro
korting.
Aanmelden
Dat kan via museumhelmond.nl bij Evenementen, Week voor de Ouderen. Voor
vragen stuur een mail naar evenementen@museumhelmond.nl. Of bel met
0492-587716, het algemene museuminformatienummer.

Week voor de
Ouderen in
Kasteel Helmond

Bereikbaarheid en tarieven
Museum Helmond
Kasteel Helmond maakt deel uit van
Museum Helmond, samen met Kunsthal Helmond. De beide locaties liggen
in het centrum van Helmond en zijn gemakkelijk bereikbaar met de auto en het
openbaar vervoer. Met de trein stap je
uit op station Helmond, het is circa 10
minuten lopen naar Kasteel Helmond.
Parkeren kan op loopafstand, vlakbij het
kasteel. Ga naar museumhelmond.nl
voor actuele informatie over openingstijden, prijzen en het activiteiten- en
tentoonstellingsprogramma.

Beleef de
geschiedenis!

7 t/m 10 april 2020

Meld je nu aan! museumhelmond.nl
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Dement en
toch een goede
oude dag?

Stichting Kleinschalig
Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse
wijk Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste
activiteiten. Een echt THUIS. Een kleinschalig
alternatief voor de verpleeghuiszorg voor
mensen met dementie (ZZP5). 24 uur per dag
professionele begeleiding.

‘Voor iedereen
betaalbaar’
‘We voelen ons
bevoorrecht.’
‘Ik geef een negen!’
’Een mooiere plek
kun je niet wensen.’

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis.
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer?
Kijk op www.kbwo.nl

‘Ma voelt zich
echt thuis.’
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F | Sint Annaklooster

Voel je thuis
Mieke Blankers,

HR Adviseur bij Sint Annaklooster,
heet je van harte welkom !
Wat trekt je aan om bij
Sint Annaklooster te werken?
“Wat mij aantrekt bij Sint Annaklooster
is de kleinschaligheid, korte lijntjes en de
laagdrempeligheid. Ieder heeft vanuit zijn/
haar professionele rol een andere taak,
maar als mens ben je gelijkwaardig en dat
werkt heel prettig. Medewerkers ervaren
dit ook als heel toegankelijk. Ze ervaren
ruimte om zelf over hun werk mee te kunnen denken, invloed te hebben en mee te
denken in beleid”.
Wat merk je van de arbeidsmarktkrapte en
hoe gaat Sint Annaklooster hier mee om?
“Ook binnen Sint Annaklooster voelen we
de arbeidsmarktkrapte, maar het zorgt er
ook voor dat we in creatieve mogelijkheden denken. We zetten bijvoorbeeld in op
innovaties, zoals de ondersteuning van
domotica en robotica, zodat we medewerkers en vrijwilligers kunnen ontlasten.
Daarnaast werken we regionaal samen
met collega organisaties om gezamenlijke
acties uit te zetten in de aanpak van de tekorten. We investeren in het opleiden van
medewerkers, niet alleen om opgewassen

te zijn tegen de tekorten maar vooral ook
om mensen te stimuleren om te kunnen
leren en ontwikkelen”.
Wat maakt jouw werk boeiend?
“De afwisseling en diversiteit in mijn werkzaamheden. Van opleidingsbeleid tot
functie-indelingen, en van een juridische
casus tot arbeidsmarktcommunicatie”.
Wat heeft Sint Annaklooster nieuwe
medewerkers te bieden?
“Het voordeel van Sint Annaklooster is dat
we veel verschillende settingen hebben
binnen onze organisatie. Dit is zowel voor
leerlingen als voor nieuwe medewerkers
aantrekkelijk en het geeft ook mogelijkheden voor medewerkers die zich thuis voelen binnen de organisatie, maar wel eens
een andere uitdaging willen. Zo vind je binnen de organisatie een andere baan, zonder dat je de organisatie hoeft te verlaten.
Als mensen geïnteresseerd zijn in het werken bij Sint Annaklooster kijken we samen naar de mogelijkheden. Zo is er altijd
ruimte voor een oriënterend gesprek of om
eens mee te lopen”.

bij Sint Annaklooster
• Wil jij werken in een zorgorganisatie waar oprechte aandacht is voor
de cliënt en waar iedereen welkom is?
• Wil je samen met collega’s en vrijwilligers je steentje bijdragen om
de eigen regie van de cliënt te versterken?
• Ben je toe aan kleinschalige, hartverwarmende zorg en werk je
graag met passie vanuit het hart?
Dan voel jij je thuis binnen Sint Annaklooster. Wij zoeken:

verpleegkundigen
• verzorgenden IG
• medewerkers voor hulp bij het huishouden
• vrijwilligers
•

Bij Sint Annaklooster word je gewaardeerd en ben je van harte welkom.
Nieuwsgierig geworden? Kijk op onze website voor de nieuwste
vacatures of schrijf een sollicitatiebrief naar werkenvanuitjehart@
sintannaklooster.nl.
Twijfel je nog? Eerst een dagje meelopen mag ook.
Bel dan met de afdeling HR: 040 20 98 429.

www.sintannaklooster.nl

Kansen
voor
iedereen

LEV voor hulp bij vragen en ideeën
Heb je vragen over (mantel)zorg, wonen, relatie, werk, echtscheiding,
taal, geldzaken, voorzieningen of formulieren?
Wil je actief zijn in jouw woonplaats en zoek je vrijwilligerswerk?

Neem contact met ons op via www.levgroep.nl of tel (0492) 50 89 89.

LEV voor werken aan je persoonlijke ontwikkeling
Leren Met LEV biedt trainingen voor iedereen over o.a. gezondheid,
geldzaken, opgroeien, ouder worden, mantelzorg en vrijwilligerswerk.
Kijk voor ons gratis trainingsaanbod op www.lerenmetlev.nl.

Iedereen kan
MEEDOEN met LEVgroep
Soms kunnen omstandigheden ervoor
zorgen dat meedoen niet meer zomaar
gaat. Als je bijvoorbeeld wat minder mobiel wordt, als je plotseling voor een ander
moet zorgen, als je relatie stuk loopt of als
je financiële situatie ingewikkelder wordt.
Dan kan het lastig worden om mee te blijven doen; thuis, in je werk, op school of in
je buurt.
LEVgroep helpt inwoners van alle leeftijden.
“We brengen mensen in beweging, zowel letterlijk als figuurlijk. We zijn er voor wie een
steuntje in de rug kan gebruiken en voor wie
zich graag wil inzetten voor een ander”, vertelt bestuurder Jasper Ragetlie.
Kijken naar wat wél kan,
dat maakt gelukkiger
“Samen met inwoners kijken we naar wat
wél kan. Zo ontdekken we nieuwe kansen
en bieden we perspectief. We geloven dat
mensen dan ook gelukkiger worden. Er zijn
zoveel mooie voorbeelden te noemen. Aan
jonge vrouwen die die het moeilijk vinden
om alle ballen in de lucht te houden, bieden
we bijvoorbeeld de gratis training ‘Jongleren’
aan. Zo leren zij hun balans terug te vinden.

We ondersteunen mantelzorgers door hen
goed te informeren en bijeenkomsten te organiseren. En het allerbelangrijkste is eigenlijk dat we inwoners altijd een goed gesprek
bieden. Zij hebben een vraag of een goed
idee en wij luisteren, denken mee en gaan op
zoek naar de beste oplossing.”
‘Buurten’ in buurten
De LEVteams zitten dichtbij in wijken en
buurten van meer dan 10 gemeentes. Hier
maken zij, samen met inwoners én vrijwilligers het verschil. “We ‘buurten’ in buurten
en verbinden mensen met elkaar. Het is zo
belangrijk dat buurtbewoners elkaar kennen
en weten wat er speelt. Het zorgt niet alleen
voor meer gezelligheid en leuke activiteiten,
maar ook voor helpende handjes, wanneer
het echt nodig is.”
Kijk op www.levgroep.nl voor meer
informatie, of bel naar 0492-598989
Ga naar www.lerenmetlev.nl voor een overzicht van alle gratis workshops en trainingen.
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6.000 m2
WONEN
SLAPEN
VLOER
RAAM
WAND

Engelseweg 212, Helmond, Tel. 0492-475624, info@stijlenco.nl | www.stijlenco.nl
Elke zondag open van 12.00 tot 17.00 uur!
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Komt u ook naar
de kramenmarkt in
de Elzaspassage ?

28&29 FEBRUARI

Ook dit jaar kunt u weer op zoek naar de leukste koopjes of de laatste trends, want op vrijdag 28 en zaterdag 29 februari staan er weer
tientallen kraampjes opgesteld door de Elzaspassage waar de diverse winkeliers enthousiast hun koopwaar aanbieden.
Vaak scoort u op de kramenmarkt
de beste deals en het is nog gezellig ook! Tassen, sieraden, kleding,
parfum, ondermode, bedtextiel
of sokken: alles is te vinden voor
de mooiste prijzen. Als u nog
nooit op de kramenmarkt bent
geweest, is het echt de moeite
waard om eens langs te komen.
De Elzaspassage is overdekt, dus
weer of geen weer, u kunt er altijd lekker shoppen. Parkeren is
ook al geen probleem: dat kan
in de eigen overdekte parking.
Slingerend tussen de kramen
komt u ook regelmatig een mooi
terras tegen in de Elzaspassage.
Dé plek voor een kopje koffie of
een lekkere lunch. U kunt hiervoor terecht bij De stadskamer,
Delifrance of Senders. Als u het
naar de zin hebt gehad op de kramenmarkt, zet dan maar vast in
de agenda dat de volgende editie

eind augustus plaatsvindt. Voor
die tijd bent u natuurlijk ook van
harte welkom om van het ruime
winkelaanbod te genieten in de
Elzaspassage. Alle winkeliers heten u van harte welkom!

Evenementen in
de Elzaspassage
De prestigieuze World Press
Photo-expositie is van 6 tot en
met 29 maart 2020 te zien in De
Cacaofabriek Helmond toe. Nu
Helmond is toegevoegd aan de
kalender van de World Press
Photo, vindt de stad zich op een
lijstje met metropolen als Tokyo,
Rome en Mexico City. De Helmondse stadskunstenaar en fotografe Tahné Kleijn zal, in het
kader van dit grootse evenement
samen met Annique van Heuvel,
tien portretten van Helmonders
uit tien verschillende leeftijdsca-

tegorieën maken, die op de foto
willen met de voor hun meest
iconische nieuwsfoto. De foto’s
worden begin maart in de Elzaspassage gepresenteerd.
Ook zal in de Elzaspassage de
expositie 'het jaar van Lucas
Gassel' van stichting Goeikes
geopend worden op 3 april.
Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk. Er zal samen
een route worden gelopen langs
de expositie.

Voor de actuele tijd van de opening, kunt u de Facebookpagina
van Goeikes in de gaten houden.
Als de expositie is geopend, zal
ook het boek te koop zijn. Ook
zal Tahné Kleijn tijdens de expositie in de Elzaspassage een
workshop fotograferen geven
aan iedereen die daar interesse in
heeft: of u nu een spiegelreflexcamera of een smartphone hebt.
Daarnaast zijn er plannen om
het wereldrecord ‘Langste waslijn met sokken” naar Helmond
te halen. Het actuele record is

vijf kilometer, dus de initiatiefnemers willen minstens zeven
kilometer halen. De organisatie
wil met dit project geld in zamelen voor Helmondse kinderen
die opgroeien in armoede zodat
zij een leuke dag gaat bezorgen.
Houd de Facebookpagina ‘Ouwe
sok’ in de gaten voor actualiteiten.
Gratis parkeren
tijdens koopzondag
Tijdens de koopzondag van 1
maart kunt u gratis parkeren in
de Elzaspassage. Hoe het werkt?
Als u naar het centrum komt en
u parkeert in de parkeergarage
van de Elzas Passage, hebt u de
mogelijkheid tot gratis parkeren.
Hoe dit werkt?
U kunt gewoon normaal gaan
shoppen in het centrum zoals u
gewend bent. Als u bij één van
de ondernemers uit de Elzas
Passage iets koopt, kunt u naar
een ‘Free Parking Hostess’ gaan
met uw kassabon. Deze hos-

KRAMENMARKT
28&29 FEBRUARI

F
FEBRUAR

week nummer 9 vrijdag 28 februari 2020

8&29 FEBRUARI
maart 2020

DEEL JE SAMEN 177
MET DE

HELMOND

tess kunt u vinden op het plein
van de passage (bij de lift en
trap die naar de parkeergarage
leidt). Op vertoon van deze bon
aan de hostess, ontvangt
MET DE u een
gratis uitrijkaart!

DEEL JE SAMEN

U ontvangt de uitrijkaart alleen
als u een kassabon toont van
een Elzas winkelier. De kassabon
dient gedateerd te zijn op de desbetreffende extra koopzondag.
De uitrijkaart is alleen geldig op
diezelfde dag. De reguliere koopzondag, zoals de laatste zondag
van de maand, is uitgesloten van
deze actie.

HELMOND

Gratis parkeren
Als u gebruik wil maken
van de gratis parkeren actie, kunt u, volgens de website van www.parkerenhelmond.nl, uw kentekenherkenning uitschakelen via
uw persoonlijke pagina en
een uitrijkaart nemen. Zo
kunt u een kassabon van
een van de winkeliers uit de
Elzas Passage tonen voor
een gratis uitrijkaart.

FEBRUARI
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Djailany en Jermain, 2018 | F Eric van der Putten

Helmondse top-chefs
koken op de velden

Helmondse top-chefs
koken midden op
de aspergevelden
Van 15 mei tot en met 1 juni zal alweer de zesde editie van Asperges op de
Velden plaats vinden. Een bijzonder evenement waar smaak, sfeer, kwaliteit en
beleving elkaar vinden. Op en top genieten van het witte goud, de trots van ons
Brabantse land, in een unieke omgeving. Bijna drie weken lang verrijst midden
in de aspergevelden een stijlvol ingericht pop-up restaurant waar dagelijks
culinaire lunches en diners worden bereid. Uiteraard met de vers gestoken
asperges van het land gecombineerd met diverse Brabantse streekproducten.

Verhuizing van Nuenen
naar Veldhoven groot succes
Van 2015 t/m 2018 heeft Asperges op de
Velden plaats gevonden bij Raaijmakers
Hoeve in Nuenen. In het kader van vernieuwing is het pop-up restaurant in 2019
verhuisd naar de velden van Aspergekwekerij John Kelders in Veldhoven. Een prachtige locatie met een wijds uitzicht over het
Kempische landschap. Organisator Bertie
Klaassen vertelt enthousiast: “Naast het
fraaie uitzicht, biedt deze nieuwe locatie
ook alle benodigde faciliteiten voor onze
gasten. Bij Raaijmakers Hoeve liepen we
tegen ruimtegebrek aan en faciliteiten zoals parkeren. In Veldhoven kunnen onze
gasten direct bij de entree van het restaurant parkeren en kunnen we dit eindelijk
ook gratis aanbieden.
Daarnaast hebben we veel meer ruimte
waardoor we creatiever kunnen zijn in de
opzet van het restaurant zoals een waanzinnig terras wat aan drie zijden omringd
is door aspergevelden. Mooier wordt het
niet! Dit jaar ontvangen wij onze gasten
dan ook graag weer op onze geweldige locatie in Veldhoven.”
Helmondse top-chefs
koken op de velden
Net als voorgaande jaren zullen toonaangevende restaurants in het pop-up
restaurant koken met de vers gestoken
asperges van het land. Deze editie bieden
we een podium aan de Helmondse culinaire top. Op zondag 17 mei kun je midden in de aspergevelden de passie uit de
keuken van sterrenrestaurant De Rozario
beleven. Spannend, verrassend en werelds.
De gerechten van dit bijzondere restaurant
schudden je wakker en zetten je op het
puntje van je stoel. Geen beperkingen, vol
passie en opvallend puur. Laat je inspireren door de gerechten van chef en eigenaar Jermain. Gerechten met een ziel en
een verhaal. Jermain: ”Ik kwam al vroeg in
aanraking met de Indonesische keuken en
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verschillende Oosterse smaken. Dat heeft
mijn smakenpalet zeker gevormd. Ik kook
hoog in smaak en lekker uitgesproken, ik
ben geen jongen van de klassieke gerechten. Daar ben ik ook te onrustig voor. Als
ik het probeer, merk ik dat ik qua smaken
steeds terugtrek naar het Aziatische.”

Van 15 mei t/m 1 juni
Voor het 6e jaar op rij zal het stijlvolle pop-up
restaurant weer verrijzen midden in de aspergevelden van Veldhoven. Deze editie bieden we een
podium aan de Helmondse culinaire top. Beleef
de passie uit de keuken van sterrenrestaurant De
Rozario op zondag 17 mei. De gerechten van chef
Jermain zijn spannend, verrassend en werelds.
Daarnaast zal toprestaurant Nastrium koken op 25
mei. Half Moluks, hipsterachtig, spicy en toch verrassends Brabants! Chef Djailany presenteert een
mix van Hollandse bodem en zijn eigen roots. De
ingetogen chef gaat shinen met het Hollands goud
‘Op de velden’. Bekijk het volledige programma op:
www.aspergesopdevelden.nl

Maandag 25 mei zal het team van toprestaurant Nastrium de scepter zwaaien, dit
onder leiding van chefkok/eigenaar Djailany van de Laarschot en zijn vrouw Kim.
In 2018 hebben zij restaurant De Raymaert
overgenomen om hun culinaire droom uit
te laten komen. De naam veranderde in
Nastrium, afgeleid van het Engelse nasturium, een Oost-Indische kers waarmee de
chef graag werkt. Djailany leerde het vak
onder andere van Soenil Bahadoer, chef
en eigenaar van tweesterrenrestaurant
De Lindehof in Nuenen, en was chef in
het voormalige Aziatische restaurant De
Blauwe Lotus in Eindhoven. In zijn nieuwe
restaurant geniet je van een Frans georienteerde keuken met een stevige knipoog
naar de Oosterse keuken.
De Indische roots van Djailany vormen
een belangrijk element. Dat hij verstand
van smaken heeft blijkt niet alleen uit zijn
topgerechten. Sinds kort heeft hij ook zijn
eigen Gin gemaakt, geheel naar eigen receptuur. Uiteraard zal deze Gin by Nastrium te proeven zijn bij Asperges op de Velden. Zowel Djailany als Jermain zullen de
gasten gaan verrassende met bijzondere
lunches en diners in het stijlvolle pop-up
restaurant, uiteraard met in de hoofdrol de
oerhollandse asperges, vers van de velden.
Maak kennis met de verschillende keukens en de wereld van de Michelin-koks en
geniet van uiteenlopende aspergegerechten die alle zintuigen prikkelen.
Voor meer informatie en reserveringen
kun je terecht op de website:

WWW.ASPERGESOPDEVELDEN.NL

VERHUISD VAN NUENEN NAAR VELDHOVEN
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Voorzitters wisseling, pionier voorzitter
Wim Kuypers neemt afscheid

Ondernemersfonds
Helmond springlevend,
een zegen!
In 2013 is bij besluit van de gemeenteraad in de gemeente Helmond, na
grote steden als Utrecht en Leiden, een Ondernemersfonds ingevoerd.
Voorafgaand heeft in 2012, met ondersteuning van een extern bureau, een
Helmond-brede stuurgroep onderzoek gedaan naar voldoende draagvlak
voor de invoering van een dergelijk fonds voor de hele gemeente. Het college
van B&W en gemeenteraad hebben toen unaniem vastgesteld dat het
Ondernemersfonds met een periode van vijf jaar op een breed draagvlak kon
rekenen. Helmond was toen het eerste fonds onder de grote rivieren.

Binnenkort moet de termijn
van het fonds weer worden verlengd.
De inzet is om een mandaat te krijgen
voor onbepaalde tijd.
Het Ondernemersfonds is toentertijd
opgericht om ondernemers de mogelijkheid te bieden om samen initiatieven op
te zetten en de organisaties van Park-,
Centrum- en Wijkmanagement een financiële zekerheid te bieden. Het fonds
moest een flinke impuls geven aan de
samenwerking tussen bedrijfsleven (ondernemersverenigingen) en instellingen
in de sectoren zorg, onderwijs, sport, cultuur en buitengebieden en de overheid
(gemeente) en daarmee een waardevolle
bijdrage leveren aan de economische
ontwikkeling van Helmond.
Geconstateerd kan worden dat door het
Ondernemersfonds projecten en samenwerkingen van de grond gekomen zijn die
volop bijdragen aan de ruimtelijke, maatschappelijke en economische vitaliteit van
Helmond. Werkelijk iedereen draagt bij aan
het fonds, elk (zakelijk) pand in de profit
en non-profit sector draagt op elke 100.000
euro waarde van zijn onroerend goed, 30
euro bij, zodoende zijn er geen free-riders,
de gemeente int de gelden via de onroerend
goed belastingen en keert het uit aan het

fonds. Een prima constructie. De drie grote
trekkingsgebieden krijgen op hun beurt
de financien van het Fonds. Wijkmanagement (met o.a. leefbaarheid als speerpunt),
Centrummanagement en het Parkmanagement (schoon, heel, veilig als speerpunten).
Het jaarlijkse totaalbudget bedraagt circa
650.000 euro, waarbij het Centrummanagement (ongeveer 100.000 euro), het Wijkmanagement (225.000) en het Parkmanagement (325.000) de noodzakelijke financiele
middelen hebben om volop projecten op te
starten en te ondersteunen.
Gezien het grote draagvlak en de onmisbare positie die het OFH in de afgelopen
jaren in de Helmondse samenleving heeft
opgebouwd, verzoekt men nu tot instelling van het Ondernemersfonds Helmond voor onbepaalde tijd. Met het verlengen voor onbepaalde tijd verkrijgt het
fonds meer zekerheid en ruimte voor een
langere periode. Alleen dan kunnen langlopende verplichtingen en contracten
worden aangegaan en projecten met een
langere horizon tot stand komen waardoor de effectiviteit vergroot kan worden.

www.ondernemersfondshelmond.nl
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Mede oprichter Ondernemersfonds Helmond

Wim Kuypers (ex-directeur Kuijpers Installaties)

heeft besloten als voorzitter van het eerste uur
zijn taken over te dragen aan Joop Kuijpers

(vennoot fiscaal bij Wesselman Accountants). Joop
voldeed het beste aan de profielschets van het

zittende dagelijks bestuur. De nieuwe voorzitter

moest maatschappelijk actief zijn en een betrokken
Helmondse ondernemer zijn.

In het Helmondse fonds doen, naast de Ondernemers, ook de sectoren Zorg, Onderwijs, Cultuur en Buitengebieden (ZLTO) mee. Vanwege hun omvang behoren ze tot
de grootste betalers. Veel projecten van het ondernemersfonds hebben zodoende ook
een duidelijk maatschappelijke waarde.

Wim Kuypers: 'We werken veelal vraaggericht en zijn een voorname aanjager voor cross-overs.” Met succes. ‘Helmond is een groot dorp, de lijnen zijn hier
kort.’ Het politieke besluit dat elke onderneming verplicht bijdraagt, is een groot
succes geweest, stelt Kuypers. ‘Vóór 2013 was een regiomanager vaak meer bezig
met contributies ophalen dan met de uitvoering van plannen. Sindsdien zijn er geen
free-riders meer en kunnen we vlot dingen voor elkaar krijgen. Het dagelijks bestuur van het fonds, met naast voorzitter Joop Kuijpers, secretaris Ad Klaasen (voorzitter Wijkmanagement), penningmeester Hans van Gennep (bestuurslid Centrummanagement) en lid Audrey van den Broek (bestuurslid Parkmanagement) kijkt
vooral of de middelen doelmatig worden besteed.’ De leiding van het Helmondse
ondernemersfonds staat in nauw contact met de drie verschillende trekkingsgebieden met hun achterban, voor ideeën, om het draagvlak te peilen en om te evalueren. Aan de gemeente, die ook financieel meedoet, wordt verantwoording afgelegd.
Binnenkort moet de termijn van het fonds weer worden verlengd. De inzet is om een
mandaat te krijgen voor onbepaalde tijd. Of dat gaat lukken, is aan de politiek.'

Nieuwe voorzitter Ondernemersfonds Helmond Joop Kuijpers,
geeft aan:
‘Ik wil eerst iedereen goed leren kennen.’ Een van de
aandachtsgebieden kan zijn, op het gebied van de detaillisten. ‘Als iedereen buiten Helmond of online koopt,
dan heeft de stad een probleem.’ Ook anderszins: ‘Wie
sponsoren de verschillende evenementen? De ondernemers.
Maar als zij steeds minder inkomsten hebben?’ Misschien is het maar goed dat ze verplicht bijdragen aan het ondernemersfonds. Kuijpers: 'Het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar het zou er maar eens niet zijn, dan gaan een hoop projecten niet door.’

Voorzitter Wijkmanagement
Helmond, Ad Klaasen
(mede-oprichter):
‘De gezamenlijke Ondernemersverenigingen in de wijken van Helmond, verenigd onder Wijkmanagement
Helmond, zijn zeer enthousiast over het Ondernemersfonds, eindelijk zijn er structureel beschikbare financien,
bijeengebracht door de belanghebbenden en zonder free-riders,
iedereen doet mee, om projecten op te starten in de wijken. Leefbaarheid staat
hierbij hoog in het vaandel, immers in een goed functionerende gemeenschap kan
iedereen gedijen, ook de ondernemers dus. Ook wordt vanuit de ondernemers volop
samenwerking gezocht met de sectoren onderwijs, zorg, cultuur, sport en buitengebieden. Men leert elkaar kennen en waarderen. Cross-over projecten staan hoog
in het vaandel en een eerste financiele toezegging lijdt vaak tot het aanhaken van
andere sectoren en dus voortgang van projecten. Voor ons dus een hele dikke plus.’

Parkmanager Frits Rutten, Stichting Bedrijventerreinen Helmond:
Ondernemersfonds Helmond vormt de basis en de financiering voor de park, centrum en wijk management organisaties. In Helmond kennen we
daarmee al jaren geen free-riders meer. Iedere ondernemer kan profiteren van de collectieve voorzieningen en directe belangenbehartiging. In
de Peelregio wordt het Ondernemersfonds Helmond als goed voorbeeld ervaren. Dit heeft geleid tot de invoering van het Ondernemersfonds
in Laarbeek en is er interesse vanuit Gemert-Bakel, Someren en Deurne. De ondernemers ervaren de voordelen van professionele en dagelijkse
aandacht voor het gebied waarin ze gevestigd zijn. Een veilige, schone en toekomstbestendige omgeving met prima voorzieningen voor
huisvesting, voor energiebewust en duurzaam ondernemen in een vitale arbeidsmarktregio. De managementorganisaties zijn de spreekbuizen
van de ondernemers naar de Gemeente met continue aandacht voor de juiste activiteiten en goede communicatie .
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Ontmoet
de zestiende–
eeuwse meester
in Helmond
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Werk van
Christie van der Haak
bij Museum Helmond
De tentoonstelling Maria van Brabant,
Keizerin te zien van 28 januari tot 25 oktober in Kasteel Helmond, is een beeldend eerbetoon aan het leven van Maria van Brabant (1189-1260), vrouwe van
Helmond en een vooraanstaand inwoner
van de stad.
Zij geldt als een voorbeeld van een sterke
vrouw die veel invloed heeft gehad op de
cultuur en geschiedenis van haar tijd, maar
die in de geschiedschrijving niet of nauwelijks wordt genoemd. Kunstenaar Christie
van der Haak (Den Haag, 1950) laat zich
door Maria van Brabant inspireren en
geeft met nieuwe kunstwerken en patronen haar eigen, hedendaagse visie op deze
middeleeuwse geschiedenis.
Een bezoek aan de tentoonstelling is een
beleving op zich. De bezoeker loopt haast
letterlijk door en over de kunstwerken. Het
is een totaalervaring die een geheel nieuwe
en soms overrompelende betekenis geeft

aan het verhaal van Maria van Brabant.
Toch beoogt de tentoonstelling geen historische vertelling te zijn. Veel meer is het
een beeldende interpretatie van aspecten
uit het leven van Maria van Brabant.
Zo is haar kortstondige functie als keizerin door Christie van der Haak verbeeld in
een grote ontvangstruimte, die zo is ingericht als ware het Maria van Brabant zelf
die bezoek ontvangt. Ook is er een ruimte
ingericht als ‘schatkamer’. Van der Haak
toont hier nieuwe glaswerken en sculpturen die reflecteren op de rijkdom van het
leven van Maria van Brabant. Op basis van
archiefmateriaal is een interpretatie gemaakt van het gezicht van Maria, door Van
der Haak vastgelegd in nieuwe kunstwerken. Zo wordt Maria van Brabant zowel de
inspiratie voor de tentoonstelling als het
kunstwerk zelf.
De tentoonstelling is mede mogelijk
gemaakt door het Mondriaan Fonds.

Word lid van de Center Parcs Familie
Wil jij werken bij de afdeling Housekeeping van Center Parcs Limburgse
Peel? Spreek jij Nederlands, Engels of Duits? Ben jij fysiek in staat om
schoonmaakwerk uit te voeren? Ben je op zoek naar een baan tussen
4,5 en 20 uur per week? Dan ben je van harte welkom bij Center Parcs
Limburgse Peel.
Wij doen het anders, wij stellen namelijk geen vragen. Het enige wat
je moet doen, is zelf langskomen om je in te schrijven. Dat kan iedere
werkdag tussen 10.00 en 17.00 uur bij de Receptie van Limburgse Peel,
Laagheideweg 25 in America. Je bent van harte welkom!

28 JANUARI
25 OKTOBER

Maria
van Brabant,
Keizerin
M U S E U M H E L M O N D. N L

Center Parcs Limburgse neemt deel aan het programma Open Hiring
Een baan zonder sollicitatiegesprek.

www.openhiring.nl/centerparcs
Center Parcs Limburgse Peel, Peelheideweg 25 te America.
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Helmondse
Lichtjes Parade

Literair Café Dommeldal
ontvangt schrijfster

Saskia de Coste
Bij de start van de Boekenweek (7 tot en met 15 maart)
ontvangt Literair Café Dommeldal op zondag 8 maart
schrijfster Saskia de Coster.
Vanaf 14.00 uur is zij te gast
in de Kasteelhoeve in Geldrop
om te vertellen over haar leven en werk.

dan 50.000 exemplaren werden verkocht. Met haar werk
kwam ze op long en short lists
van de AKO literatuurprijs, de
Gouden Uil en de Librisprijs. Ze
won drie maal de Cutting Edge
Award en éénmaal de Opzij Literatuurprijs. Haar werk is vertaald in tien talen.

Saskia de Coster
De Vlaamse auteur Saskia De
Coster is geboren in 1976. Al
jong was ze bezig met schrijven. En niet zonder succes,
want in 1989 ontving zij al een
nationaal laureaat bij de Junior
Journalist wedstrijd. In Leuven
studeerde ze Germaanse Talen
en in 1998, na haar afstuderen,
ging ze verder met een master
in de literatuurwetenschap.
Vervolgens specialiseerde ze
aan de universiteit van Vancouver, Canada. In 2006 verscheen
'Eeuwige Roem' (2006), en in
2013 ‘Wij en ik’ waarvan meer

Daarnaast werkt De Coster actief samen met beeldende kunstenaars. Ze maakt sound performances, werkt met theatermakers en verkent de grenzen
van de literatuur. Ook schrijft
ze pittige columns en wordt
de Coster geroemd voor haar
optredens, debatten en lezingen in binnen - en buitenland.
Volgens Tom Lanoye is ze ‘al jaren de meest originele pen van
Vlaanderen’.
Nachtouders
In 2014 is de geboorte van zoontje Amos Saul Winston de Cos-
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Meld u aan
ter, een belangrijke gebeurtenis, waarover ze schrijft in haar
roman ‘Nachtouders’.

De Helmondse wijk MierloHout verandert zaterdag 28
maart aanstaande weer in een
prachtig sprookjesachtig dorp.
Tienduizenden lampjes kleuren
de tientallen creaties tijdens
de Helmondse Lichtjes Parade.
Hebt u een mooie creatie, individueel of met een groep/wagen?

De alom bejubelde roman
verscheen in 2019. De Coster
schrijft over de onzekerheden
en het hobbelige en wonderlijke pad van het ouderschap.
Zij noemt dit ‘het project Ouderschap’.

Meld je dan aan. Laat zien hoe
innovatief u bent op licht en led
gebied! Denk na over een spectaculaire lichtcreatie en laat de
toeschouwers, groot en klein,
verbaast staan. Aanmelden:
info@helmondselichtjesparade.nl

Kaartjes voor 8 maart
Voor een bezoek, op internationale vrouwendag, aan het Literair Café Dommeldal, mewt
deze veelzijdige gast, zijn de
kaartjes te koop bij Boekhandel
van Grinsven in Geldrop of online, via www.bibliotheekdommeldal.nl/activiteiten

Niet de kwantiteit maar de kwaliteit staat ook voor deze editie
weer hoog in het vaandel. De
route begint, net als bij de vorige edities, op industrieterrein
Houtsdonk.
Vanaf daar trekken de deelnemers vanaf 20.30 uur over de
Houtse Parallelweg richting de

Hoofdstraat. Ter hoogte van de
Windmolenstraat eindigt de optocht. In de grote verwarmde
tent op het Kerkplein gaat men
vanaf 20.30 uur tot 01.00 uur een
fantastisch feest vieren.
Na afloop van de Helmondse
Lichtjes Parade worden daar de
prijswinnaars bekendgemaakt.
Op deze avond zijn de Hoofdstraat en de Houtse Parallelweg
van 18:00 tot 23:30 uur afgesloten voor al het verkeer. Entree is
€ 2,50 per persoon, kinderen tot
4 jaar gratis. www.helmondse
lichtjesparade.nl
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Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl | 0492-524561

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
www.adcommunicatie.nl

COMMUNICATIE
uw communicatie
partner voor:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/
opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting
(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing
Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD

SCHERPE
PRIJZEN!

RED BAND?

Bob Reynolds Group
bij Wim Beeren Jazz Society

Na het eclatante succes van Yellowjackets vorig jaar mei, is Wim Beeren Jazz
Society er wederom in geslaagd een Amerikaanse top band naar Van Bracht in
Aarle-Rixtel te halen: het quartet van de Grammy Award winnende saxofonist
Bob Reynolds, ook bekend van de immens populaire groep Snarky Puppy en al
jaren behorend tot de ‘champions league’ van de jazz-, funk-, soul-, R&B en pop.
Als onderdeel van hun Europese tournee langs steden als onder andere München, Berlijn, Praag, Stuttgart, Rome, Cagliari, Madrid en Rotterdam, is Bob Reynolds Group op dinsdag 10 maart aanstaande te gast bij Van Bracht, Kerkstraat 9
in Aarle-Rixtel. Aanvang: 20.30 uur.
In de beeldspraak zou je de muziek van Bob Reynolds Group kunnen typeren
als het kindje van Yellowjackets en rasartiest D'Angelo. Soulful, sound, sophisticated, melodieus en dynamisch: omschrijvingen die naadloos passen. Bob Reynolds voelt zich evenzogoed thuis in kolkende stadions met beroemde popartiesten, als in intieme jazzclubs. Hij toerde met superster John Mayer,
en ook andere grootheden als Usher, Josh Groban
en Willie Nelson maakten gebruik van
zijn diensten. Bob wordt wel eens
omschreven als een 'melodie architect',
die emotie en communicatie laat
samensmelten tot iets magisch.
Line-up:
Bob Reynolds - sax
Ruslan Sirota - keys
Janek Gwizdala - bass
Gene Coy – drums
Kaarten à € 25,- zijn te bestellen via
www.wimbeerenjazzsociety.nl.
Café van Bracht , Kerkstraat 9,
5735 BW Aarle-Rixtel.
F | Jose Perez
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Adventure Store Helmond
Wandelspecialist van de Regio

23
13

HANWAG
BANKS II GTX
WANDELSCHOEN
DAMES & HEREN

VAN 199.99
VOOR
V

149.99

Vanaf 1997 zijn wij, als Outdoor specialist in wandelen bergschoenen, onszelf steeds blijven ontwikkelen
en hebben inmiddels al duizenden wandelaars naar
tevredenheid berg- en wandelschoenen aangemeten
voor camino- en wandeltochten, reizen en vakanties.

LIFE LINE
TONKIN
HEREN

Dat brengt ons waar wij nu staan als wandelschoenspecialist.
Wij analyseren gratis uw voeten aan de hand van een
Sidas voetscan, wij weten alles af van schoenleesten,
blaarpreventie en vetertechnieken. Met de
merken Meindl, Lowa,
Hanwag, On en
Tecnica in ons
assortiment kunnen
wij elkewandelaar
voorzien van de
juiste schoen.
Dus kom voor
een
deskundig
advies naar
onze winkel.

WANDELBROEK
INSECT &
UV WEREND

VAN 70.VOOR

49.99

De koffie staat klaar

In samenwerking met Lowa
verloot Adventure Store
Helmond 2 gratis startbewijzen
voor de Nijmeegse 4 daagse.

In de afgelopen 23 jaar hebben wij onze schoencollectie steeds verder uitgebreid met
de beste merken en hierbij rekening gehouden met een grote variatie schoenleesten
omdat niet één voet hetzelfde is.
Met het merk Tecnica kunnen wij zelfs
wandelschoenen bootfitten! Wanneer de
interesse uitgaat naar een vederlichte wandelschoen, is het Zwitserse merk ON een
aanrader. Juist omdat niet één voet het-

Meld u aan op onze nieuwsbrief
via info@adventurestore.nl
Inschrijving is mogelijk tot
13 maart.

zelfde is, werken wij met een heel netwerk
van podotherapeuten uit de regio samen.
Daarnaast geeft onze huispodotherapeut Emile Itz elke maand gratis advies in
onze winkel.

Wat
is het nut van goede wandelsokken?
4 halen 3

Het betalen
belang van een goede wandelsok is niet te onderschatten.
Op het gehele
Goede wandelsokken kunnen
FALKE TK2 assortiment
blaren en huidirritaties voorkomen. Ze zorgen voor extra demping bij drukpunten en er zit
een stof in verwerkt waardoor
je voeten minder gaan glijden.
Daarnaast hebben de sokken
van FALKE een anatomische
pasvorm en een langere maatrange wat ervoor zorgt dat ze
perfect aansluiten op de voet.

Of je nu één van de hoogste
toppen in de Alpen beklimt of
een korte wandeling in de stad
maakt, Adventure store heeft
voor iedere type wandelaar de
geschikte sok van FALKE.

Lichte wandelingen
Voor de wat lichtere wandeling
op lage schoenen, bijvoorbeeld
stadswandelingen, is er de FALKE TK5. Deze sokken voeren het
vocht goed af en zijn daardoor
goed geschikt voor de zomer.
Ook deze sokken hebben een
antibacteriële behandeling ondergaan in combinatie met merinowol waardoor nare geurtjes
worden voorkomen. Door het
vocht afvoerende vermogen van
deze sokken blijven je voeten
droog en voorkom je blaren. De
ideale sok voor een lage schoen
in warme omstandigheden.

Per activiteit een
geschikte wandelsok
De wandelsokken van FALKE
hebben allemaal de code TK in
de naam, de afkorting van trekking. Voor iedere soort wande-

De klassieker
De TK2 is de meest verkochte
sok die als sinds decennia bekend is onder een brede groep
wandelaars. In deze serie zitten
ook weer verschillende types be-

Actieperiode geldig tot en met 11 april 2020

4 HALEN
3 BETALEN
Op het gehele
FALKE TK2
ASSORTIMENT
Geldig t/m 11 april 2020

ling is een andere sok ontwikkeld: van TK2 t/m TK5.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond www.adventurestore.nl info@adventurestore.nl

Adventure Store wandelkennisavond
op woensdag 1 april. Tijdens deze avond
krijgt u alle informatie over alles wat te
maken heeft met wandelen. Aanmelden via
info@adventurestore.nl met vermelding van
het aantal personen en het e-mail adres.

staande uit verschillende materialen. Zo zijn er onder andere de
TK2, TK2 Cool & TK2 Silk Wool.
De TK2 is een mix van merinowol en andere functionele garen
die zorgen voor een optimaal
voetklimaat bij een gemiddelde
wandeling. De TK2 Cool bestaat
uit louter koelende garen die uitermate geschikt is voor in warme gebieden.
Tenslotte hebben we de TK2 Silk
Wool. Veel beter dan dit krijg
je het niet. Een mix van zijde &
merinowol biedt een optimaal
draagcomfort en bovendien kun
je deze sokken meerdere dagen
dragen zonder dat ze gaan stinken. Ideaal voor een meerdaagse
wandeltocht.
Perfecte bescherming
in het hooggebergte
De TK4 biedt bescherming voor
het zware werk. Hoe zwaarder de schoen, des te meer bescherming heb je nodig tegen
drukpunten. Uiteindelijk zorgt
dit voor minder wrijving en dus
minder kans op blaren. De TK4

METEN IS
WETEN

• Altijd gratis voetanalyse
• Sidas scan apparaat
• Verschillende leesten
• Hallux Valgus schoen
• Schoenen tot maat 52
is een sok met veel volume en
geeft extra bescherming bij de
wreef voor afdalingen in ruw terrein. Daarnaast door de combinatie van merinowol en andere
vocht regulerende garen blijven
je voeten droog in vochtige omstandigheden. Bovendien zijn ze
sneldrogend waardoor je er klaar
voor bent om meerdere dagen
met één of twee paar op hoogte
te verblijven.

14e Adventure Store
wandelweekend
op zaterdag 4 & zondag 5 april.
Voor meer informatie kijk op onze
website www.adventurestore.nl

24
14

week nummer 9 vrijdag 28 februari 2020 maart 2020

8

OP PAD

MRT

deurne

in de

PEEL
aarle-rixtel

1

MRT

Tocht langs
Aarle-Rixtelse
monumenten

Fiets- of wandeltocht langs AarleRixtelse monumenten.
Passantenhaven, Aarle-Rixtel
Meerdere data: tot en met dinsdag 1
december 2020.

15
MRT

Beeldhoudwerk
en schilderijen in
Gallerie Perron 15

Jan van de Pol en Adjan Broeders
exposeren in Gallerie Perron 15. Galerie
Perron 15, AARLE-RIXTEL

4

MRT

MRT

29
FEB

Nationale
Sterrenkijkdagen
Asten

In Jan Paagman Sterrenwacht en
Pieterse Planetarium, Ostaderstraat
28, 5721 WC Asten. Uitleg over diverse
astronomische bezienswaardigheden
en begrippen, gevolgd door
een voorstelling in het Pieterse
planetarium. Bij helder weer kijken naar
de echte sterren en planeten via de
grote telescoop. Alle Sterrenwachten
in Nederland en België zijn geopend
voor publiek. Entree € 4,-, kinderen tot
12 jaar € 2,-. Telefoon: 0493-695483
vrijdag en zaterdag open vanaf 19.00
uur
Jan Paagman Sterrenwacht, ASTEN, \
Vr 28 februari 2020 19:00 - 21:30 uur,
za 29 februari 2020 19:00 - 21:30 uur.

4

MRT

Beiaardconcert
Asten

Van 10.00 tot 11.00 uur beiaardconcert
door beiaardier Rosemarie Seuntiëns in
de H. Maria Presentatie kerk, Kerkstraat
2, Asten. Luisterplaats: Moussaultpark.
H. Maria Presentatiekerk, ASTEN, www.
depeel.nl/Asten Wo 4 maart 2020 10:00
- 11:00 uur, wo 11 maart 2020 10:00 11:00 uur, wo 18 maart 2020 10:00 - 11:00
uur, wo 25 maart 2020 10:00 - 11:00 uur.

4

MRT

Brei-groep Stitch
'n Bitch

Brei-groep Stitch ’n Bitch Van 19.00 tot
21.30 uur In Zorgcentrum De Lisse, Deken
Meijerstraat 7, 5721 BZ Asten. Wij doen
van alles met een steekje, haken, breien,
borduren en naaien. Voor info 0493693630 Brei-groep Stitch 'n Bitch, ASTEN,
Wo 4 maart 2020, wo 18 maart 2020.

Standaard Molen
De Oostenwind in
Asten

Zadenverdeling
Groei en Bloei
Asten

Aanvang 20.00 uur in de educatieruimte
Klok & Peel Museum Asten. Thema:
Zadenverdeling vaste planten. Entree
leden gratis en voor niet leden € 5,00
p.p. Org. Vaste Plantenwerkgroep Groei
en Bloei Asten-Someren. Telefoon:
0493-693593 Klok & Peel museum
Asten, ASTEN, www.asten.groei.nl
Wo 4 maart 2020 20:00 - 22:00 uur.
donderdag 5 maart

5

MRT

Asten

29

Op zoek naar een leuk begin van
het weekend? Breng een bezoek
aan Standaard Molen Oostenwind!
Standaard Molen Oostenwind in Asten
is vanaf maart op zaterdagmiddag
als op woensdagmiddag van 13.00
tot 17.00 uur geopend voor publiek.
Molenaar Geert van Stekelenburg
vertelt u alles over over deze prachtige
molen! Entree vrijwillige bijdrage.
Standaard Molen Oostenwind in Asten,
ASTEN Meerdere data: Vanaf wo 4
maart 2020 t/m za 28 maart 2020.

5

Amateur
kunstenaar
schildersgroep
Asten

Van 13.30 tot 17.00 uur is het ARTAstique schildermiddag. Locatie:
De Beiaard, bij Pinkeltje. Pastoor de
Kleijnhof 21, 5721 CR Asten. Voor info
0493-692085
Do 5 maart 2020 13:30 - 17:00 uur, do
12 maart 2020 13:30 - 17:00 uur, do 19
maart 2020 13:30 - 17:00 uur, do 26
maart 2020 13:30 - 17:00 uur.

8

MRT

Koopzondag
Asten
verwendag

Van 13.00 tot 17.00 uur winkels open
in het centrum van Asten. Org. O.V.A.
Telefoon: 0493-695619. Koopzondag
Asten, ASTEN
Zo 8 maart 2020 13:00 - 17:00 uur.

14
MRT

NL doet
schietterrein Gilde

Aanvang 10.00 van de werkzaamheden
op schietterrein De Polder aan de
Polderweg 66, 5721 JG Asten.
St Jorisgilde schietterrein, ASTEN,
www.sintjorisgilde-asten.nl
Za 14 maart 2020 10:00 - 17:00 uur.

15
MRT
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Wandelen met
Immer weer

Liefhebbers van een dagje stappen.
Vertrektijd 08.00 uur bij de Beiaard
Pastoor de Kleynhof 21, 5721 CR Asten
en terug ± 18.00 uur.
Thema: We starten in het dal en
wandelen over veldwegen naar de hoog
gelegen krijtrotsen en kunnen we ons
verbazen over de schade aan de natuur
die door de afgravingen ten behoeven
van de cementindustrie is toegebracht.
Plaats: Wonck, een tocht door het Luikse
mergelland. Deelname € 3,-. Tel.: 0493692119
Wandelen met Immer Weer Asten,
ASTEN, www.vvvdepeel.nl/Asten
Zo 15 maart 2020 08:00 - 18:00 uur.

FEB

Tentoonstelling
'Deurne in
Beweging'
Fotoclub Optika

In het kader van het themajaar
'Deurne in Beweging', de expo -in
samenwerking met Fotoclub Optika-,
verbeeldt de passie van Wiegersma
voor snelheid en beweging.
Museum De Wieger, DEURNE,
www.dewieger.nl
Zo 19 januari 2020 t/m zo 1 maart
2020 wo-zo: 12:00 tot 17:00 uur.

29
FEB

Tentoonstelling
eindexamen
Willibrord
Gymnasium Deurne

De leerlingen van Kunstklas 6 van
het Willibrord Gymnasium in Deurne
hebben de afgelopen 3 jaar het vak
kunst gevolgd zowel theoretisch als
praktisch
Museum De Wieger, DEURNE,
www.dewieger.nl
Do 30 januari 2020 t/m zo 1 maart
2020 wo-zo: 12:00 - 17:00 uur.

1

MRT

Open huis bij
St. Ambrosius
Peelland

Elke 1e zondag van de maanden febr.
t/m dec. Het bijenseizoen gaat weer
beginnen, in maart, bij het lengen der
dagen zijn de koninginnen weer 'aan de
leg' De Ossenbeemd, DEURNE, www.
deurne.bijenhouders.nl Zo 1 maart 2020
13:00 - 16:30 uur.

1

MRT

Toertochten
TC 't Verzetje

Deze tochten variëren van 60 tot 110 km
en zijn bedoeld voor recreatieve fietsers
op een racefiets in de periode van 1
maart t/m 25 oktober Secretariaat TC 't
Verzetje, DEURNE, www.verzetjedeurne.
nl Zo 1 maart 2020.

3

Het kloosterleven in Deurne,
Heemhuis, DEURNE, www.
heemkundekringdeurne.nl Zo 13
oktober 2019 t/m zo 8 maart 2020
di: 19:00 - 21:00 uur, Toelichting: Elke
2e en 4e zondag van de maand van
14.00-17.00 uur. woensdag 4 maart

MRT

Voorlezen in de
bibliotheek Deurne

Voor kinderen van 3 t/m 7 jaar
Bibliotheek, DEURNE Wo 4 maart 2020
14:00 - 14:30 uur. donderdag 5 maart

5

MRT

8

MRT

Verhalenverteller
Paul Groos

De Wieger, Museum - Podium,
DEURNE, wwww.dewieger.nl Do 5 maart
2020 19:30 - 22:00 uur. vrijdag 6 maart

Open Bedrijven
Route Deurne
2020

Jong en oud zijn van harte welkom om
te zien wat er binnen de muren van het
Deurnese bedrijfsleven gebeurt. Neem
een kijkje achter deuren die normaal
voor jou gesloten blijven.
Open bedrijven Route Deurne,
DEURNE, www.bedrijvenroutedeurne.
nl/ Zo 8 maart 2020 11:00 - 16:00 uur.

8

MRT

9

MRT

Verzamelbeurs 't
Trefpunt

Deze tochten variëren van 60 tot 110
km en zijn bedoeld voor recreatieve
fietsers op een racefiets in de periode
van 1 maart t/m 25 oktober
Secretariaat TC 't Verzetje, DEURNE,
www.verzetjedeurne.nl

17
MRT

Ondernemerscafé
Deurne

Een unieke netwerkbijeenkomst waar
op informele wijze van gedachten
gewisseld wordt over tal van zaken die
ondernemend Deurne bezighoudt. De
avond heeft een open karakter; ook
niet ondernemers zijn welkom. Het
ondernemerscafé Deurne is altijd de
derde dinsdag van de maand, behalve
in juli en augustus
De Brouwer, DEURNE, www.
ondernemerscafedeurne.nl
Di 17 maart 2020 21:00 - 22:00 uur.

Noorderlingen Brabanders:
Waar komen hun
verschillen vandaan?

Spreker de heer Hans Flapper, die als
Noorderling zijn werkzame leven in
Deurne doorbrengt, valt dit natuurlijk
op. Zijn al die stereotypen waar? Zijn ze
historisch gezien te verklaren?
Cultuurcentrum Martien van Doorne,
DEURNE, www.ccdeurne.com
Wo 18 maart 2020 20:00 uur.

19
MRT

De Wieger Podium
- Kunstcafé OAD

Het Kunstcafé is een ontmoetingsplek
van kunstenaars en mensen die
geïnteresseerd zijn in kunst. Tijdens elk
Kunstcafé wordt een inleiding gehouden
over kunst, een kunstenaar of een aan
kunst gerelateerd thema Museum De
Wieger, DEURNE, www.dewieger.nl Do
19 maart 2020 20:00 - 22:30 uur.

21
MRT

gemert

29
FEB

Toertochten TC 't
Verzetje

Deze tochten variëren van 60 tot 110
km en zijn bedoeld voor recreatieve
fietsers op een racefiets in de periode
van 1 maart t/m 25 oktober
Secretariaat TC 't Verzetje, DEURNE,
www.verzetjedeurne.nl

MRT

Tentoonstelling
Ora et Labora

4

Op de gezellige weekmarkt elke
vrijdagmiddag in het centrum van
Deurne kun je lekker snuffelen
Centrum, DEURNE Vr 6 maart 2020
13:00 - 17:00 uur. zondag 8 maart

18

MRT

Weekmarkt Deurne

Neil Diamond
Memories - Tribute
Neil Diamond

De Nederlandse 'Neil Diamond
Memories' tributeband neemt je terug
naar de glorietijd van Neil in de jaren
’70 en sfeer van zijn legendarische
concerten “Hot August Night”en “Love
at the Greek” Cultuurcentrum Martien
van Doorne, DEURNE, www.ccdeurne.
com Za 21 maart 2020 22:00 uur.

Steven Brunswijk
Humor is voor Steven de beste
manier om de slavernij bespreekbaar
te maken. En het wordt tijd dat ook
dit onderwerp bespreekbaar wordt
gemaakt in het theater.
Cultuurhuis DE EENDRACHT,
GEMERT, www.eendracht-gemert.
nl/theater/voorstelling/stevenbrunswijk-van-slaaf-tot-meester
Za 29 februari 2020 20:15 uur.
Aanvang 20.15 uur entree 17,50 euro
incl. drankje
Cultuurhuis DE EENDRACHT,
GEMERT
Za 29 februari 2020 20:15 uur.

5

MRT

Digicafé: workshop
digitalisering

Op donderdag 5 maart organiseren
Digipunt Gemert en Bibliotheek De
Lage Beemden weer een Digicafé.
Het onderwerp van dit Digicafé
is het digitaliseren van dierbare
herinneringen. Martien Dekkers en Mari
van Berlo van het Digipunt vertellen
hoe je beeld- en geluidcollecties kunt
(laten) digitaliseren en bewaren Het
Digicafé vindt plaats op donderdag
5 maart van 9.30 tot 11.30 uur bij
het Digipunt, Bibliotheek Gemert,
St. Annastraat 60. De toegang is 3
euro. Kaartjes zijn te koop via www.
bibliotheeklagebeemden.nl.
Bibliotheek Gemert, GEMERT
Do 5 maart 2020 09:30 uur.

5

MRT

PETER BUWALDA
Bibliotheek De
Lage Beemden Literair Café

Peter Buwalda (1971) debuteerde in
2010 met Bonita Avenue. Het boek
werd genomineerd voor twaalf literaire
prijzen, waarvan hij er vijf won. De
roman voerde de bestsellerlijsten
aan, verkocht meer dan 350.000
exemplaren en werd wereldwijd
vertaald en bejubeld. Goed schrijven
kost krankzinnig veel tijd, zegt Peter
Buwalda. Hij deed acht jaar over zijn
nieuwe roman Otmars zonen (2019).
En dat is nog maar het eerste deel van
de trilogie.5 maart 2020 literair cafe
de lage beemden in de eendracht te
gemert aanvang 20.00 uur. entree zie
website
Cultuurhuis DE EENDRACHT, GEMERT
Do 5 maart 2020 20:00 uur.

5

MRT

HANS EN STEVEN
KAZÀN Alive and
Kicking

Op 7 maart 2020 een Alive en Kicking
programma op de magic tour in de
Eendracht te Gemert. aanvang 20.15
uur entree 20 euro incl. drankje
Cultuurhuis DE EENDRACHT, GEMERT
Za 7 maart 2020 20:15 uur.
zondag 8 maart
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Voorlezen in de
Bibliotheek

Kinderen houden van boeken en van
voorlezen. Vanaf september gaan we in
de bibliotheken Beek en Donk, Gemert
en Boekel weer voorlezen aan de
allerkleinsten. Steeds met een actueel
thema. Het voorlezen is één keer per
maand op woensdag en is van 15.30
tot 16.00 uur. Het voorlezen is bedoeld
voor kinderen tot 6 jaar en hun (groot)
ouders. Na het lezen nemen we de
tijd voor een activiteit, zoals zingen,
knutselen of een spel. Kom met uw
(klein)kind naar de bibliotheek en
geniet samen van de mooiste verhalen.
De data zijn 11 september,2 oktober,13
november en 11 december 2019 en
verder 22 januari
Bibiotheek de Lage Beemden ,
GEMERT
Meerdere data: Vanaf wo 11 september
2019 t/m wo 13 mei 2020.

15
MRT

MRT

MRT

A markt de
Koksehoeve
Gemert

ERIK BREY
Jubileum

Een cabaretvoorstelling met Erik Brey
in de Eendracht te Gemert op 21 maart
2020. aanvang 20.15 uur entree 15,50
euro incl. drankje.
Cultuurhuis DE EENDRACHT, GEMERT
Za 21 maart 2020 20:15 uur.

21
MRT

6

Concert – Kapel
van de Koninklijke
Luchtmacht

MRT

Op deze avond 6 maart 2020 zal de
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht
een concert geven in Handel, de
exacte locatie wordt nog bepaald.
Voor meer informatie over de Kapel
van de Koninklijk luchtmacht, klik
op de volgende link: hwww.defensie.
nl/onderwerpen/muziek/kapelkoninklijke-luchtmacht aanvang 19.00
uur.
Dorpshuis de Bron Handel, HANDEL
Vr 6 maart 2020 19:00 - 23:00 uur.

helmond

Derde divisie
amateurvoetbal
Gemert tegen Una

Op 22 maart 2020 speelt Gemert
de wedstrijd in de derde divisie
amateurvoetbal op sportpark
Molenbroek te Gemert tegen Una uit
Zeelst. aanvang 14.00 uur. Er gelden de
reguliere entreeprijzen.
v.v.Gemert, GEMERT
Zo 22 maart 2020 14:00 uur.

MRT

FEB

3

MRT

Abba Fever: een ABBA-tribute act van
wereldklasse Met twee fantastische
zangeressen als Agnetha en Frida en
twee rasmuzikanten als Bjoumlrn en
Benny aangevuld met een 5-koppige
swingende liveband. De Cacaofabriek,
HELMOND, www.cacaofabriek.nl/
pop/info/id/2720Za 29 februari
2020 21:00 - 23:00 uur.

LIVE; U2,
tribute by The
Unforgettable Fire
(BE)

Met Pride zorgen Danny Dani Roger
en Dennis beter bekend als Bono
The Edge Adam en Larry voor
een Unforgettable Fire tijdens een
energierijk optreden alsof het New
Years Day is. Muziekcafe Helmond,
HELMOND, www.muziekcafehelmond.
nl/agenda/
Za 29 februari 2020 22:00 - 00:15 uur.

4

MRT

Patrick Laureij

"Hee man, Patrick a.k.a. de
Knotmaestro hier. Mijn tweede show is
getiteld ‘Nederlands Hoop’. Het zou tof
zijn als je langskomt" - Patrick Laureij
Het Speelhuis, HELMOND, www.
theaterspeelhuis.nl/voorstelling/
info/id/4545/tspact/Nederlands_
Hoop_-_reprise
Za 29 februari 2020 20:15 uur.

Boekjes&Babbels

Jesco (BE)

Smerige Folk en Rock n Roll uit
Utrecht.
Lokaal 42, HELMOND, www.lokaal42.
nl/events/jesco/
Zo 1 maart 2020 17:00 - 20:00 uur.

De belastingaangifte:
informatie
bijeenkomst

5

MRT

Comedy Night

Vanuit het hart van de comedy scene
een heerlijke comedy night bij Lokaal
42. Lokaal 42, HELMOND
Do 5 maart 2020 21:00 - 00:00 uur.

5

MRT

Nederlands
Blazers Ensemble

Vier films van Chaplin voorzien van
nieuwe muziek Het Speelhuis, www.
theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/
id/4549/tspact/The-Unknown-Chaplin
Do 5 maart 2020 20:15 - 23:59 uur.

5

PUBQUIZ De
Vijfhoeck

Elke eerste donderdag van de maand
houden De Vijfhoeck en Pubquiz040
een topquiz. Inschrijven kan via een
mail naar eventsdevijfhoeck.nl
Grand Cafe De Vijfhoeck, HELMOND,
www.devijfhoeck.nl/pubquiz
Do 2 januari 2020 20:30 - 23:00 uur,
do 6 februari 2020 20:30 - 23:00 uur,
do 5 maart 2020 20:30 - 23:00 uur.

5

MRT

1

MRT

Bertus Borgers schreef het boek
BORGERS - muziek in de familie
een boek vol verhalen over de rol die
muziek speelde - en nog steeds speelt
- in deze Brabantse familie.
De Cacaofabriek, HELMOND, www.
cacaofabriek.nl/pop/info/id/2679/
Borgers_-_Muziek_In_De_Familie
Vr 6 maart 2020 20:00 - 22:00 uur.

7

MRT

Biologische markt
Brandevoort

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00
uur een biologische markt onder
de Markthal van Winkelcentrum
Brandevoort in Helmond. Markthal
Winkelcentrum Brandevoort,
HELMOND, www.facebook.com/pg/
Brandevoort Vr 6 maart 2020 14:00 18:00 uur.

Het nieuwe album Family And Friends
van Ntjam Rosie neemt je mee naar
de fijne danspopmuziek van de jaren
80. De Cacaofabriek, HELMOND,
www.cacaofabriek.nl/pop/info/
id/2819/Ntjam_Rosie_-_Family_
And_Friends_Tour_2020
Za 7 maart 2020 20:15 - 22:15 uur.

8

MRT

Lambertus
Concerten: Duo
Serenissima met
Elisabethan Songs

Elisabeth Hetherington David Mackor
zijn een absolute sensatie Net
afgestudeerd op het Conservatorium
van Amsterdam concerteren zij al over
de hele wereld.
Dit ensemble is een echte topact
Kasteel Helmond, HELMOND, www.
lambertusconcerten.nl/?tribe_
events=duo-serenissima-elisabethansongs
Zo 8 maart 2020 15:00 - 16:00 uur.

8

MRT

25
15

heusden

Borgers - Muziek
In De Familie

Ntjam Rosie - Family And
Friends Tour 2020

Wil je weten hoe je de belastingaangifte
invult Of hoe je kunt berekenen of
je geld terugkrijgt Kom dan naar de
informatiebijeenkomst door VBOH
met accent op de problematiek
voor ouderen. Bibliotheek Helmond,
HELMOND, www.helmondpeel.opshop.nl/1603/de-belastingaangifte-inf
ormatiebijeenkomst/04-03-2020

MRT

29

MRT

Tineke Schouten

6

Een avond gevuld met alleen de
beste van de beste typetjes, sketches,
grappen en liedjes. Legendarisch en
toch steeds weer verrassend. Met
7-koppig live orkest.
Het Speelhuis, HELMOND, www.
theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/
id/4548/tspact/Highlights
Di 3 maart 2020 20:15 uur, wo 4 maart
2020 20:15 uur.

4

Abba Fever - The
Ultimate Abba Show

FEB

Kamermuziekcyclus
Theo Driessen

Het vijfde concert in het jubileumjaar
Kamermuziekcyclus Theo Driessen met
een concert door het jonge talentvolle
VIRIDE Kwartet uitgevoerd wordt
muziek van Haydn Mendelssohn en
Grieg. Theo Driessen Instituut,
www.kamermuziekcyclus-tdi.nl Zo 1
maart 2020 15:30 - 17:30 uur.

MRT

29
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Het thema is Poets je tandjes Het boek
dat centraal staat is: Anna poetst haar
tanden.
Bibliotheek Helmond, HELMOND,
https://helmondpeel.op-shop.
nl/1054/boekjesbabbels/04-03-2020
Wo 4 maart 2020 11:00 - 12:00 uur.

29

FEB

Op de terreinen bij de Koksehoeve
Gemert wordt op 21 maart 2020 een
grote A markt gehouden (onderdelen 2
CV's). aanvang 10.00 uur tot 16.00 uur.
De Kokse Hoeve - Gemert, GEMERT
Za 21 maart 2020 10:00 uur.

21

handel

Martijn Kuijten vs
Xtort bij dientje

In het kader van de boekenweek 2020
wordt een concert georganiseerd bij
dientje met Martijn Kuijten, een van
de Gemertse exponenten van de
folk scene, schrijft mooie akoestische
liedjes voor zijn band 'op zoek naar
Johan' of 'Mannen met Baarden' maar
kruist nu zijn instrumentale degens
met de elektronische muziek van Xtort.
Twee uitersten in de Gemertse muziek
gaan dwars op elkaar in, gewoon
omdat het 'anders' moet. Het concert
is op vrijdag 13 maart vanaf 20.00 uur
in de zaal bij Dientje in Gemert. Boe
Je komt thuis bij Dientje, GEMERT
Vr 13 maart 2020 20:00 uur.
zondag 15 maart

21

1

Korte verhalen en
talkshow door Rick
Maroon.

Korte verhalen en talkshow door
Rick Maroon Het literaire gedeelte
van de week is in handen van Rick
Maroon. Opgegroeid in Gemert en het
'brutaaltje' van de groep, misschien
de minst geschikte voor poëzie en
literatuur. Toch is Rick aan het schrijven
geslagen en tegenwoordig is hij
onderweg met korte verhalen en een
talkshow rondom zijn persoonlijkheid.
En oprechte rebel en dwarsdenker. Rick
komt met zijn verhalen en talkshow
naar De Bunker op dinsdag 10 maart
om 19.00 uur
Binker Gemert, GEMERT
Di 10 maart 2020 19:00 uur.

11

maart 2020

Moonshine Brigade

4

MRT

Fotozoektocht
per familiefiets in
Asten-Heusden

Aanvang 14.00 uur van de uitgezette
route, plaats de foto’s op de juiste
volgorde! Deelname € 8,- p.p., kinderen
tot 10 jaar € 5,50. Tijdsduur ca. 1,5 uur.
Peelexpress groepsactiviteiten, Behelp
13, Asten-Heusden.
Voor meerdere activiteiten, andere
tijdstippen, of info: www.peelexpress.nl
tel: 0493-693222
Fotozoektocht per familiefiets in
Asten-Heusden, HEUSDEN GEM
ASTEN, Wo 4 maart 2020 14:00 15:30 uur.

8

MRT

Rundvee Fokdag
Zuid Nederlandse
Wintershow AstenHeusden

Van 09.30 tot 16.00 uur in Manege De
Witte Vallei, Gezandebaan 31, 5725 TM
Asten-Heusden. Tijdens deze fokdag
komen 100 zwarte- en roodbont
koeien in de ring. Deelnemers uit
geheel Zuid Nederland.
Div. keuringen gevolgd door de
kampioenskeuring. Gratis entree.
Telefoon: 06-11380945
Manege De Witte Vallei AstenHeusden, HEUSDEN GEM ASTEN, Za 7
maart 2020 09:30 - 16:00 uur.
zondag 8 maart

8

MRT

Jeugdtoneel in
Asten-Heusden

Jeugdtoneel van Onderling Kunstgenot
in BMV Hart van Heuze, Pastoor
Arnoldstraat 2, Asten-Heusden Titel:
Drie harige opdrachten. Regie: Siliva
Driessen en Irene Nijssen Entree €
6,- Zondagen 14.30 uur en zaterdag
19.00 uur
BMV Hart van Heuze, HEUSDEN GEM
ASTEN, http://www.okgheusden.nl
Zo 8 maart 2020 14:30 - 16:30 uur, za
14 maart 2020 19:00 - 21:00 uur, zo 15
maart 2020 14:30 - 16:30 uur.

Americanabluegrasscountry. Lokaal 42,
HELMOND, www.lokaal42.nl/ Zo 8
maart 2020 17:00 - 20:00 uur.

10
MRT

Heemkundelid Martin Geerts zal aan
de hand van fotos en afbeeldingen de
kleurrijke geschiedenis van Helmond
bespreken. Bibliotheek Helmond,
HELMOND, www.helmondpeel.opshop.nl/1083/lezing-helmond-vannul-tot-nu/10-03-2020
Di 10 maart 2020 20:00 - 22:00 uur.

13
MRT

Biologische markt
Brandevoort

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00
uur een biologische markt onder
de Markthal van Winkelcentrum
Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort,
HELMOND, /www.facebook.com/pg/
Brandevoort
Vr 13 maart 2020 14:00 - 18:00 uur.

7

MRT

Koopzondag

Op 15 maart is het koopzondag in
Helmond Centrum.
Helmond Centrum, HELMOND,
https://elzaspassage.nl/
Zo 15 maart 2020 12:00 - 17:00 uur.

Vlooienmarkt
Deurne in Vlierden

Nostalgie en 2e hands spulletjes te
kust en te keur op de Vlooienmarkt in
Vlierden. Gebouwen, VLIERDEN, www.
vlooienmarktdeurne.nl
Za 7 maart 2020 14:00 - 16:00 uur.

14
MRT

Rock aan de Ring
4

Optreden van diverse Rockbands
Zaal Thijssen, VLIERDEN, http://www.
vlierden.com Za 14 maart 2020 14:30
- 23:00 uur.

15

15
MRT

vlierden

Lezing: Helmond
van nul tot nu

MRT

Keeping
TheBluesAlive Blues Alive
Revue Feat.

Richard van Bergen en Sean Chambers
Zaal Thijssen, VLIERDEN, http://www.
KeepingTheBluesAlive.nl
Zo 15 maart 2020 15:00 uur.
zaterdag 21 maart

26
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OUTDOOR
I S

A N

ADVENTURE
LICHT GEWICHT
OUTDOOR
KLEDING
RUGZAKKEN &
REISTASSEN
FIETSTASSEN &
KLEDING
TROPENZORG
&
TRAVELSAFE

BERG & WANDEL
SCHOENEN &
SANDALEN
•
•
•
•
•

Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
Gratis parkeren voor de deur
Persoonlijke en deskundige bediening
Vertrouwd adres sinds 1947
Officieel Partner Outdoorspecialist.nl

voor meer info kijk op
www.adventurestore.nl

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

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 09 GP

TENTEN &
SLAAPMATTEN
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‘Kansrijk Mierlo-Hout’ ook aanwezig
tijdens de grote carnavals optocht

27

Jazz in Mierlo
F | Kwintet Gipsy Mood.

Mierlo
Jazz Café Mierlo biedt een podium aan voor kwalitatieve,
toegankelijke jazzconcerten
met een brede programmering, voor een groot publiek
in Mierlo en omstreken.

F | Anja Donkers.

Mierlo-Hout
Ondanks de straffe wind trok er
een bonte carnavalsstoet door
de straten van Mierlo-Hout.
Ook wij van Kansrijk MierloHout waren aanwezig op de
Hoofdstraat om de uitbundige
toeschouwers te voorzien van
een warme kop soep, worstenbroodjes en nog enkele warme
hartigheden, die er in gingen als
koek.
Na vele uren in de kou te hebben gestaan, bleek, dat we weer
een mooi bedrag bij elkaar hadden behaald. Een bedrag, dat Jan
Linders vanuit het Goede Doelen
Fonds verdubbelt. Het was een
succesvolle dag voor “Kansrijk
Mierlo-Hout”, waardoor we, als
vrijwilligers van “Kansrijk”, weer
extra financiën hebben om zo-

veel mogelijk mensen te laten
genieten van de vele activiteiten, die vanuit “Kansrijk MierloHout” worden aangeboden. We
kunnen met trots terugkijken op
een geslaagde middag met een
goede verkoop.
Dankjewel voor hulp en
gastvrijheid!
Onze dank gaat ook uit naar
degenen buiten onze organisatie, die hebben bijgedragen tot
dit geweldige succes. Wij willen
graag de vrijwilligers van “Nei
Skoen” bedanken, omdat we
gebruik mochten maken van de
keuken en omdat er de hele dag
vrijwilligers voor ons aanwezig waren. Vrijwilligers van “Nei
Skoen” heel hartelijk voor jullie
gastvrijheid. Natuurlijk ook dank
aan alle carnavalsvierders, die
ons hebben ondersteund door
het kopen van onze hartigheden.

Allen bedankt namens de vrijwilligers van Kansrijk Mierlo – Hout.
Volgende actie Kansrijk op
zaterdag 21 maart
Onze volgende actie is op zaterdag 21 maart van 10.00 uur tot
18.00 uur. We zijn dan weer in
de winkel van Jan Linders om
heerlijke zelfgebakken pannenkoeken te verkopen. Je kunt deze
natuurlijk meteen warm opeten,
maar je kunt ze ook verpakt
meenemen om ze thuis op te
eten. De prijs is vijf pannenkoeken voor € 2,50. Daarnaast zijn
er met het enveloppenspel weer
mooie prijzen te winnen, die
voor een belangrijk deel beschikbaar zijn gesteld door plaatselijke sponsors. Voor de kinderen
staat er een grabbelton met vele
leuke prijsjes.
Graag tot zaterdag 21 maart. s

Kwintet Gipsy Mood weet al
dertig jaar de gevoelige snaar
te raken. In het theater, waar
het verhaal achter de muziek
centraal staat, voelen zij zich
thuis. Maar ook op feesten en
partijen, waar ze zowel sfeervolle achtergrondmuziek als
swingende, dansbare muziek
spelen, zorgen ze voor de juiste sfeer. Verwacht een cocktail
van feestelijke zigeunermuziek, prikkelende klezmer, tra-

Graag nodigen wij de echte
muziekliefhebbers uit voor dit
concert op woensdagavond 4
maart aanstaande om 20.00
uur, in ’t Patronaat, Heer van
Scherpenzeelweg 14-16, Mierlo.
Kaarten à € 8 zijn alleen in de
voorverkoop verkrijgbaar in
Mierlo bij De Bottelarij, Margrietstraat 43 en TabAktief
Dreverman, Wilhelminastraat
91. (bij voorkeur contante en
gepaste betaling). Betaald reserveren kan via de website:
www.jazzcafemierlo.nl
Informatie:
info@jazzcafemierlo.nl s

WWW.HELMONDNU.NL

Helmond Sport –
FC Dordrecht
Helmond
Helmond Sport ontmoet op
vrijdag 6 maart in het SolarUnie Stadion FC Dordrecht.
In de laatste elf wedstrijden is
de balans met de Schapenkoppen volledig in evenwicht, beide
teams kwamen tot vijf zeges.
Eerder dit seizoen won Helmond Sport de uitwedstrijd aan
de Krommedijk. Het team van
Wil Boessen had het echter wel
erg lastig tegen de groen-witten,
zo had ex-Feyenoorder Anass
Achabar een uitgelezen kans om
zijn team op voorsprong moeten
zetten. Deze spits zal er nu niet
meer bij zijn, in de winterstop
vertrok hij naar Sepsi OSK uitkomend in de hoogste Roemeense
divisie.

F | Wim van den Broek.

ditionele Oost-Europese muziek, invloeden uit Zuid-Amerika en Kaapverdië en de swing
van de Hot club de France.

Halverwege de tweede helft
kantelde de wedstrijd volledig,
via Dean Koolhof en een eigen
goal van Thomas Kok kwam
Helmond Sport op een verrassende 0-2 voorsprong. Na de
aansluitingstreffer van Jordy
Wehrmann kwam de spanning
weer helemaal terug. Linksback
Brandon Ormonde-Ottewil (ook

in de winterstop vertrokken, inmiddels uitkomend voor Excelsior) had zijn oude club nog van
de eerste uitzege van het seizoen
kunnen afhouden, maar miste
twee opgelegde kansen.
Er waren nog heel wat meer
mutaties in de winterstop bij de
Dordtenaren. Middenvelder Kevin Vermeulen kwam over van
FC Dordrecht, Achraf el Bouchataoui werd gehuurd van Feyenoord. Drie andere huurlingen
van Feyenoord, te weten Noah
Lewis en de (reserve-)doelmannen Jordie van Leeuwen en Ramon ten Hove, gingen juist retour.
Onder de lat staat nu Mike Havekotte, deze huurling van ADO
Den Haag houdt Petar Stoskovic
(ex-keeper van UNA uit Veldhoven) op de bank. Laatstgenoemde was in het Riwal Hoogwerkers
Stadion diep in de blessuretijd
overigens nog dichtbij de 2-2 met
een kopbal uit een corner.
Niet alleen veel spelersmutaties,
ook op de bank is er een wijziging. Trainer Claudio Braga werd
ontslagen vanwege de matige
prestaties, technisch manager
Harry van den Ham neemt zijn
taken over. s
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Lambertus Concerten presenteert:

Internationaal befaamd Duo Serenissima met Elisabethan songs
Warande
Op zondagmiddag 8 maart
treedt het Nederlands-Canadese
top-ensemble Duo Serenissima
op met liederen voor sopraan en
theorbe uit het tijdperk van koningin Elizabeth I van Engeland
(1558-1603).
Op het programma staan wereldlijke werken van de grootste liedcomponist uit die tijd,
John Dowland en tijdgenoten.
Dit concert vindt plaats in het
kader van de opening van de
tentoonstelling 450 jaar Lucas
Gassel, Helmondse schilder en
tekenaar. Plaats: Raadzaal van
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1.
Aanvang: 15.00 uur. Entree: €15
(met kortingen €12, €10, gratis
t/m 12 jaar)
Onlangs traden ze nog op in het
Concertgebouw in Amsterdam,
in het avondconcert dat rechtstreeks werd uitgezonden op
radio 4: het internationaal furore
makend Duo Serenissima, met
een prachtig Engels programma
uit de tijd van Elizabeth l, de – zeker in cultureel opzicht - Gouden
Eeuw van Brittannia. Een tijd ook
waarin muziek, poëzie en literatuur een grote bloei doormaakten. En dat is goed te horen! Ra-

Kinderopvang,
peutergroep
en basisschool
voor kinderen
van 0-12 jaar

dio4-presentator Hans
Haffmans
was lyrisch
over uitstraling van het
duo,
hun
presentatie
en hun vertolking van
de liederen
van
Dowland en tijdgenoten. Terecht, want
de Canadese
sopraan Elisabeth Het h e r i n g to n
en de Nederlandse luitist
David Mackor zijn een absolute sensatie!!
Nog maar enkele jaren afgestudeerd aan het Conservatorium
van Amsterdam concerteren zij
als muzikaal én liefdes-duo al
over de hele wereld. De naam Serenissima verwijst naar de stad
Venetië, de meest serene, vanwege haar (culturele) pracht, waardigheid en vredelievendheid. En
die naam past helemaal bij deze
jonge musici en hun programma.
Op een van de mooiste locaties
van Helmond, namelijk de Raadzaal van Kasteel Helmond, brengt
Duo Serenissima deze middag

F | Lambertus Concerten.
een werkelijk prachtig programma uit de tijd van Shakespeare.
Naast instrumentale werken van
Danyel, Rosseter en Mynshall
staan er vocale juweeltjes op het
programma van o.a. Dowland
(Flow my tears), Ford en Pilkington. Beschouwende stukjes over
de natuur, melancholische liederen over vergane of onvervulde
liefdes en opgewekte muziek
over de geneugten van het leven.
Zelfs popartiest Sting was zo onder de indruk van de liederen van
John Dowland dat ook hij enkele
jaren geleden zijn interpretaties,

6 maart

samen met
theorbespeler Mike
Fentross, op
cd zette.
Sinds de oprichting in
2016 is Serenissima
uitgenodigd
om op gerenommeerde
concertlocaties door
heel Europa
op te treden: Festival
Oude Muziek Utrecht,
Ravennafestival Italië, evenals
in het Concertgebouw als solisten bij het Nederlands Blazers Ensemble. Daarnaast zijn
ze geprezen om hun “mooie en
intieme interpretaties van Monteverdi” (Het Parool, 2017) en de
“...delicate zang en presentatie
van airs de cour et parodies spirituelles” (El Pais, 2017). Hoewel
gespecialiseerd in muziek uit de
16e en 17e eeuw, presenteren zij
een breed scala aan programma’s – van Engels Lute Song tot
Venetiaans Opera, naar Franse
airs de cour. In 2019 waren ze
artists in residence bij de Neder-

landse omroep AvroTros waar
ze hun debuutalbum opnamen.
Diepgaand onderzoek (o.a. naar
de oorspronkelijke uitspraak van
het Elizabethaans Engels) en
gepassioneerd uitgevoerde programma’s bewijzen de uitzonderlijke kwaliteit van dit virtuoze
duo.
Op deze dag van de opening van
de tentoonstelling met werk van
Lucas Gassel, brengt Lambertus
Concerten een programma met
wereldlijke muziek uit de tijd
van deze 16e-eeuwse Helmondse
schilder. In het weekend van 5-7
juni volgen dan activiteiten in het
kader van religieuze muziek.
Meer informatie hierover vindt
u op de website van het Lucas
Gasseljaar (www.lucasgassel.nl).
Voorafgaand aan dit concert
treden vanaf 13.00 uur diverse lokale amateurensembles op met
gevarieerde instrumentale muziek (talentstroom Kunstkwartier, Rossini Trio, Eddie Franken,
trombonekwintet The old Bones)
Meer info op:
www.lambertusconcerten.nl
Dit concert is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Podiumkunsten. s

Wil jij
een bonus van
Bezorgerosor
gezocht uvt enen makkelijk
stipho uis
brouwh en snel geld

Inloopochtend 9.00-11.00 uur

Kijkje in de klassen en informatie over de school en de Kindertuin.

Inloopmiddag 13.00-15.00 uur

verdienen?

Meld je dan aan als
krantenbezorger bij

‘Workshops’ voor peuters en kleuters, rondleiding en informatie
over de school en de Kindertuin.

VRIJESCHOOLPEELLAND.NL
Helmondselaan 71, Helmond

bezorging@deloop.eu
of stuur een appje naar:
06-18 93 89 12
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Voiceware en Popkoor Skoor
treden op in De Fonkel

Nieuw: Literaire Pubquiz
in Bibliotheek Helmond

maart via literairepubquiz@
gmail.com

Centrum
Op zondagmiddag 8 maart
organiseren jongeren van @
pubquiz een literaire pubquiz
in de Bibliotheek met als thema: duurzame verhalen. Dus
haal je duurzame romans (zoals Max Havelaar) en gerecyclede verhalen (zoals Romeo
en Julia) maar uit de kast en
doe mee!
Je kunt meedoen met een
team van maximaal 4 personen. Aanmelden kan t/m 4

F | sKoor.

Binnenstad
Een nieuwe en leuke variant
waarin Voiceware graag van
zich laat horen. Samen met
popkoor sKoor uit Deurne
wordt weer een muzikaal interessante en gezellige avond verzorgt in Wijkhuis De Fonkel te
Helmond. Twee verschillende
acts met ieder hun eigen stijl
waar u getuige van kunt zijn.
Popkoor sKoor is een gezellige
club mensen met één gezamenlijke passie: zingen! Uitgangspunt is kwaliteit, zowel in zang
als in podiumpresentatie. Het
repertoire is veelzijdig: swingen-

de popsongs, mooie ballads en
enkele rocknummers. Dit alles
onder de bevlogen leiding van
dirigent Vera Keijsers. De songs
komen pas echt tot hun recht
door de muzikale begeleiding
van het eigen sCombo. sKoor
bestaat uit ongeveer 35 zangers
en zangeressen en heeft Deurne
als thuisbasis.
Voiceware Band & Voices – is
een vocal group met begeleidingsband met roots in Mierlo
en Helmond, die een zeer gevarieerd muziek programma brengt
met swingende soul, lekkere
blues, afgewisseld met pop en
klein à capella werk. De groep
van 8 “voices” zingen meerstem-
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De literaire pubquiz wordt
gehouden bij Lunch- en Leescafé De Bieb in Bibliotheek
Helmond. Er zijn leuke prijzen
te winnen.
Met de Literaire Pubquiz op
zondagmiddag 8 maart vanaf
13.30 uur wordt in Bibliotheek
Helmond-Peel de Boekenweek
afgetrapt. De Boekenweek is
van 7 tot en met 15 maart en
het thema is dit jaar: Rebellen &
Dwarsdenkers. s

mig maar staan ook als solisten
hun mannetje. Daarbij worden
zij begeleid door een achtkoppige begeleidingsband met een
krachtige blazerssectie en gave
percussie. Voiceware staat garant voor een vrolijke stemming
met veel muzikaliteit.
De aantrekkingskracht van de
beide acts deze avond is hun
passie voor muziek waarbij het
plezier er van afspat.
Het concert vindt plaats op zaterdag18 april om 20.00 uur.
Entree bedraagt 5 euro per persoon. Wijkhuis De Fonkel, Prins
Karelstraat 131, 5701 VL, Helmond. Meer informatie vindt
je op: www.voiceware.nl of
www.skoor-deurne.nl s

Kookcursus van Volksuniversiteit Helmond

‘Even echt de tijd om
kookkunst te verfijnen’
Dinsdagavond 19.30 uur. Uitjes worden gesneden, Engelse pie gemaakt, het vlees ligt in
de oven, tijd om het toetje te bereiden. Als een
geoliede machine werkt deze groep kookcursisten samen. En het kookplezier spat er vanaf. ‘Leuk om nieuwe smaken te ontdekken.’
Koken met Giovanni, zo heet de cursus koken
bij de Volksuniversiteit in Helmond (VUH).
Maar Giovanni blijkt helemaal geen Italiaan,
het is gewoon Hans Gloudemans.
Het leek hem wel grappig, die knipoog naar
zijn favoriete keuken, de Italiaanse dus. In deze
cursus staat elke keer een ander land centraal,
dit keer Engeland. ‘Ik heb altijd gekookt, heb
vroeger een eetcafé gehad en op festivalletjes
stond ik met mijn eten. Ik kom uit een familie
met echte Bourgondiërs, dus inspiratie genoeg’, lacht hij. ‘En net als iedereen haal ik ook
gerechten uit kookboeken en geef er dan mijn
eigen draai aan. Ik ga voor puur eten, niet te
moeilijk.’

Verrassende gerechten
Hans vindt het een uitdaging om zijn cursisten te verrassen. ‘De mensen die hier komen
kunnen allemaal koken, ik wil ze iets laten maken wat ze nog niet kennen.’ En dat lukt goed,
gezien de vele cursisten die al jarenlang trouw
komen koken. Zoals Riet Hagelaar en Lisanne
Lammers, ze zijn al vier jaar present. ‘De gerechten die we hier maken, zetten we ook thuis
op tafel’, vertellen ze. ‘Het leuke is dat we allemaal met hetzelfde recept aan de slag gaan,
maar toch ieder er zijn eigen draai aan geeft.’
Inspirerend & gezellig
Gaspar van Roessel schuift ondertussen zijn
maaltijd in de oven. ‘Ik vind koken leuk en
hier heb ik er echt even de tijd voor, los van
de dagelijkse verplichtingen. Ik doe hier nieuwe
ideeën op’, vertelt hij. En dan kan al het lekkers
op tafel. Hans: ‘De gezelligheid vind ik ook heel
belangrijk!’
Meer informatie? www.vuhelmond.nl
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DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS
VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

• VLOERVERWARMING

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

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

• RADIATOREN

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

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

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout www.wesatuinhout.nl
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

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

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

N C O M P A G N O N G I D E L
E O F E D N A M I R P E R N K
T N I O I Z G N A D M R A E G
Vloer Het Zelf is een landelijk bekende parketspeciaalzaak voor de
doe-het-zelver, met vestigingen in Almere, Amsterdam, Arnhem,
Breda, Capelle aan den IJssel, Eindhoven en Helmond. De klant heeft een grote
keuze uit planken, kant-en-klaar parket en laminaat. Een groot gedeelte van
het assortiment is als palletvoorraad in de winkel aanwezig waardoor de klant
direct over het gekochte product kan beschikken.
I.v.m. met drukte zijn wij voor ons centrale magazijn in Eindhoven op zoek naar:

FULL-TIME
MAGAZIJN MEDEWERKER
Taken:

• Klaarzetten en verzenden van bestellingen.
• Het in ontvangst nemen van leveringen en bestellingen.
• Verrichten van alle voorkomende magazijnwerkzaamheden.
• Uitvoeren van administratieve werkzaamheden.

Profiel: • Eigen initiatief en een zekere mate van zelfstandigheid.
• Ervaring en in bezit van heftruck rijbewijs heeft onze voorkeur.
Geboden wordt: Vloer Het Zelf biedt jou een zelfstandige, verantwoordelijke en
afwisselende functie met toekomstperspectief. Een goede honorering.
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij Dhr. Dirk Versteeg.
Uw reactie: Voel jij je aangetrokken tot deze leuke en afwisselende functie?
Richt dan jouw sollicitatiebrief met CV binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad
aan onderstaand adres t.a.v. Dhr. Dirk Versteeg, of per e-mail:
info@vloerhetzelf.nl Vloer Het Zelf, Postbus 38, 6850 AA HUISSEN

www.vloerhetzelf.nl

E

S A D N A G A P O R P R O E

I

U A E A T A E N A P O T T W

H L M N N R E D N R S R O A I
C A A R D O L I E I E S U K E
S A A V O H E J N H A B E L K
E T L O H A S E K S P A A N S
B O P H O U D E N O O D L O T
AANPASSEN | AARDOLIE | AARDVLO | BESCHIETEN | COMPAGNON
CONSULAAT | DEMON | FONTEIN | GEARMD | GENIAAL | GEWIEKST
HERTOG | HOLTE | JEHOVA | KATOEN | KEROSINE | KOORD | LADING
LEDIG | NOODLOT | OMGAAN | OPHOUDEN | PROPAGANDA | RADIO
REPRIMANDE | SAMEN | SJERP | SLURP | SPAANS

Winnaar week 7: Henny Aben. Antwoord: Chroom.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.
Maak kans op een:

Oozoo
horloge
(t.w.v. € 59,95)
naar keuze

Streep alle woorden weg, het
overgebleven woord is de oplossing.
Mail dit woord samen met
uw naam, tel.nr. en adresgegevens
vóór woensdag 4 maart
naar: actie@deloop.eu
De winnaar wordt in deze krant
bekend gemaakt.
Migagifts Helmond
Elzaspassage 11 | 0492 524411 | www.migagifts.nl
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Helmond-Oost
Iedere maandag organiseert het
HMC een Superkien in het TOV,
Azalealaan te Helmond. Een
totale geldprijzenpot van EUR
1500,- waarvan een hoofdprijs
van: €400, Tevens een loterij
voor het winnen van 2 grote gevulde levensmiddelenmanden
en gratis kienkaarten. Op deze
avond vindt er iedere week een
grote gratis loterij plaats. Aanvang 20.00 UUR. Zaal open vanaf 18.45 uur.

Mierlo-Hout
Elke vrijdag organiseert bridgeclub ’t Houtse Slem bridgedrives,
ook voor niet-leden. Men dient
zich uiterlijk om kwart over een
als paar aan te melden in De Geseldonk. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. Iedere drive is
er een fles wijn te winnen.

Annawijk/Suytkade
In buurthuis St. Anna aan de
Hoogeindsestraat 24 kun je iedere maandagavond vanaf half
8 prijskaarten. Je kunt er terecht
voor jokeren en rikken. De organisatie ligt in handen van seniorenvereniging St. Anna.

Mierlo-Hout
Kansrijk Mierlo-Hout organiseert elke maandagochtend vanaf 9 uur een ontbijt voor 1 euro in
De Geseldonk. Toegang voor iedereen. Aansluitend de Samenloop van 9.30-11.30 uur. Een ontmoetingsmomentje voor iedereen, voor een praatje en wat gezelligheid. Ben je minder mobiel
of zoek je een maatje om samen
mee te gaan, neem contact met
ons op. Wil je je aanmelden als
vrijwilliger voor Kansrijk, dat kan
ook! Iedereen is welkom voor
een heerlijk bakje koffie of thee.
We zien je graag op maandagochtend in De Geseldonk.

week nummer 9 vrijdag 28 februari 2020

31

Helmond
Expositie ‘Landschap van Muziek’ van vier schilders / muzikanten van het Symfonieorkest Helmond/Venray. Anton
Fransen, Riet Jagers-Krüll, Marij
Spaapen-Dibbets en Herman
Burger. De expositie is van 28
Februari tot 2 April in de Fonkel
Prins Karelstraat 123 te Helmond

Regio
Op zondag 1 maart wordt de
tweede auto-puzzelrit van dit
jaar verreden. U wordt van harte
uitgenodigd om aan deze puzzelrit deel te nemen.
Bij de puzzelrit zal een eenvoudig
reglement gebruikt worden, dat
bij aanvang aan de wedstrijdtafel zal worden uitgereikt. Het
inschrijfgeld voor deze puzzelrit
bedraagt € 10,- per equipe. De inschrijving en start zijn in de kantine van korfbalvereniging DKB
(nabij sporthal Naestenbest) aan
de Jacob van Wassenaerstraat 65
te Best.
Er kan vanaf 13.00 uur tot uiterlijk 13.30 uur gestart worden. De
rijtijd bedraagt twee uren.
Omtrent het doorgaan van
de puzzelrit kunt u bij slechte
weersomstandigheden contact
opnemen met tel. 040-2527488
of raadpleeg de website www.
amcduitlaat.com.

䴀䄀吀䌀䠀䐀䄀夀
嘀刀⼀㘀䴀刀吀⼀㈀ 㨀
F | Wim Klaasen.

Een videoverslag van deze gebeurtenis is nu ook te zien op
www.helmondnu.nl
en op de Facebookpagina van Weekkrant De Loop Helmond.

䠀䔀䰀䴀伀一䐀
Ontwikkelingen
Helmond Sport匀倀
Helmond

䘀䌀 䐀伀刀䐀刀䔀䌀

Door een zorgvuldig proces om
Helmond Sport gezond te maken, te laten groeien en weer
sportief te kunnen presteren zijn
er nieuwe inzichten en vragen
ontstaan over de destijds gestelde voorwaarden van het nieuwe
multifunctionele stadion en
hoe die tot stand zijn gekomen.
Voorwaarden die ervoor moeten
zorgen dat Helmond Sport een
sterke partner kan blijven voor
het gezamenlijk project Campus
de Braak.

Het is onze verantwoordelijkheid
om zowel voor Helmond Sport,
als de samenwerking met de
partners van Campus de Braak
en de Helmondse samenleving
om daarover in gesprek te gaan
met het gemeentebestuur, voordat we een akkoord kunnen geven op een voorlopig ontwerp.

schap per 21 februari te beëindigen.
Bestuur en directie Helmond
Sport. s

Aangezien er binnen het bestuur
van Helmond Sport geen unanieme overeenstemming is over dit
besluit, hebben voorzitter Frans
Stienen en waarnemend secretaris mevrouw Renee Hoekman
besloten hun bestuurslidmaatSpreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70

do

Rijpelberg: Twijnsterhof 161

vr

Stiphout: Dorpsstraat 51

ma

Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1

ma

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

Binnenstad
Tot 26 februari exposeren Enver
Buzo en Henk van Lieshout hun
schilderijen in wijkhuis De Fonkel Prins Karelstraat 123 te Helmond. Te bezoeken tijdens openingsuren van de Fonkel.

NU OOK
AVONDSPREEKUUR

Regio
Bridgeclub BCA in Aarle-Rixtel is
op zoek naar nieuwe leden. We
spelen op dinsdagavond en beginnen om 19.40 uur. Heeft u belangstelling? Neem contact op
met Jaap Ebben,
tel.nr. 06 21 96 41 34.

唀唀刀

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout
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PATHÉ HELMOND
DO. 27 FEB. T/M WO. 4 MAART

vr 28 feb T/m vr 13 mrt
cacaofabriek.nl
podium
ZA 29 feb 21:00 u

Abba Fever

THE ULTIMATE ABBA SHOW (UITVERKOCHT)
vr 06 mrt 20:00 u

Borgers

MUZIEK IN DE FAMILIE
za 07 mrt 20:15 u

ntjam rosie

FAMILY AND FRIENDS TOUR 2020
zo 08 mrt 20:00 u

Diamond Head

THE COFFIN TRAIN TOUR 2020
vr 13 mrt 21:00 u

Atrophy

30 YEARS VIOLENT BY NATURE

Expo
V.A. 6 MRT

EXHIBITION 2019 HELMOND
film

LES MISERABLES

NU

RICHARD JEWELL

V.A. 06 MRT

L’ARGENT

MA 09 MRT

HOPE GAP

V.A.12 MRT

Meeslepende verhaal van Stéphane
Over beveiliger bij bomaanslag Atlanta
Film met filosofie (Filosofilm reeks)

Emotionel verhaal tussen ouders en kind

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

VR 28 FEB T/M VR 13 MRT
THEATERSPEELHUIS.NL

DI 3 + WO 4 MRT 20:15 u

CABARET

TINEKE SCHOUTEN

Highlights (optie theaterdiner)
DO 5 MRT 20:15 u

KLASSIEK

NL BLAZERS ENSEMBLE

The Unknown Chaplin (inleiding 19:30u)
DI 10 MRT 20:15 u
TONEEL

EVA LINE DE BOER
& HET ZUIDELIJK TONEEL
(inleiding 19:30u)
WO 11 MRT 20:15 u

CABARET

FUAD HASSEN

Remmende voorsprong
DO 12 MRT 20:15 u

SHOW

PEPIJN GUNNEWEG

The Great Wonder
VR 13 MRT 20:15 u

TONEEL

VINCENT CROISET,
TIJN DOCTER E.A.

Cocktails

BINNENKORT:
ZA 14 MRT 20:15 u

MUZIEKTHEATER

MARISKA VAN KOLCK
EN TONY NEEF

Haal het doek maar op, de musical
DI 17 MRT 20:15 u
CABARET

SANNE WALLIS DE VRIES

Kom
ZA 21 MRT 20:15 u

DANS

THE ROYAL MOSCOW BALLET

Romeo & Juliet
VR 27 MRT 20:15 u

TONEEL

DE AANSLAG

Naar de klassieker van Harry Mulisch
Door Peter Bolhuis, Victor Löw e.a.
SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

1917 (DOV)
Ma, Di 11:45 uur / Zo 16:15 uur / Di, Wo 20:15
uur / Do, Ma 20:30 uur / Vr, Za 21:00 uur
April, May en June (DNL) Vr 14:15 uur / Za, Ma
14:30 uur / Do, Di 15:15 uur
Bad Boys For Life (DOV)
Ma, Di 16:30 uur / Zo 20:15 uur / Wo 20:30 uur
/ Do 20:45 uur / Vr, Za 21:30 uur
Beentjes van Sint-Hildegard, De (DNL)
Di 10:45 uur / Do, Zo - Wo 15:00, 19:00 uur / Vr,
Za 15:45, 19:15 uur
Birds of Prey (DOV) Wo 16:45 uur / Ma 17:15
uur / Do, Zo, Di 18:00 uur / Vr, Za 19:00 uur
Blumhouse’s Fantasy Island (DOV) Zo - Wo
21:30 uur / Do 21:45 uur / Vr, Za 22:15 uur
Boy: Brahms’ Curse, The (DOV)
Do 11:45, 22:00 uur / Zo 11:50 uur / Ma 12:00,
21:30 uur / Vr, Za, Wo 12:15 uur / Di 12:45 uur /
Do, Zo - Wo 17:30 uur / Vr, Za 18:15, 22:30 uur /
Zo, Di, Wo 21:45 uur
Call of the Wild (DNL) Zo 13:45 uur / Do 14:00
uur / Wo 14:30 uur / Vr, Za 16:30 uur
Call of the Wild (DOV)
Di 13:15 uur / Ma 14:00 uur / Zo, Di, Wo 17:45
uur / Do, Ma 18:00 uur / Vr, Za 18:30 uur
Dolittle (DNL) Do, Zo 10:30 uur / Vr, Za 10:45
uur / Wo 11:15 uur
Gentlemen, The (DOV)
Zo, Di 11:00 uur / Wo 11:30 uur / Vr, Za 12:00,
21:45 uur / Ma 13:00 uur / Di 20:45 uur / Do,
Ma, Wo 21:00 uur / Zo 21:15 uur
Green Book (DOV) Di 13:30 uur
Grote Slijmfilm, De (DNL)
Za 10:00 uur / Do 10:15 uur / Vr 10:30 uur / Do
- Za 13:00 uur / Zo 13:15 uur / Wo 13:45, 16:15
uur / Di 14:35 uur / Ma 14:45 uur / Vr, Za 15:15
uur / Do, Zo 15:45 uur
Invisible Man, The (DOV) Zo 20:45 uur
Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn (DNL)
Vr 10:00 uur / Zo 10:15 uur / Za 10:30 uur / Ma,
Di 10:45 uur / Do 11:00 uur / Wo 13:15 uur / Do,
Zo 13:45 uur / Vr, Za 14:30 uur
Like a Boss (DOV) Ma 11:00 uur / Do, Zo 12:15
uur / Vr, Za 12:30, 17:00, 20:30 uur / Di 13:45,
19:45 uur / Do, Zo - Di 16:45 uur / Zo, Ma, Wo
19:30 uur / Do 20:00 uur
Marianne & Leonard: Words of Love (DOV)
Ma 20:00 uur
Mees Kees In De Wolken (DNL) Wo 11:15 uur /
Zo 13:00 uur / Do 13:15 uur / Vr, Za 14:00 uur
Nick Jr. Voorjaarsbios 2020 (DNL)
Do, Za 10:00 uur / Zo 10:10 uur / Vr 10:15 uur /
Ma - Wo 10:30 uur
Onward (DNL) Wo 11:00, 16:00 uur
Onward (N3D) Wo 13:30 uur
Onward (O3D) Wo 18:30 uur
Onze Jongens in Miami (DNL) Do, Ma - Wo
21:15 uur / Zo 21:30 uur / Vr, Za 22:00 uur
Parasite (DOV) Ma 11:30 uur / Di 12:15 uur / Do
16:30 uur / Vr, Za 17:15 uur
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur
Sonic (DNL) Do, Zo, Wo 10:45 uur / Vr, Za, Di
11:00 uur / Ma 11:15 uur / Do - Za 13:30 uur /
Zo 13:45 uur / Wo 14:00 uur / Zo, Wo 15:30 uur
/ Do - Za, Ma, Di 16:00 uur
Sonic (DOV)
Ma 13:30 uur / Wo 18:00 uur / Do, Ma, Di 18:30
uur / Zo 18:45 uur / Vr, Za 19:45 uur
Spike en De Magische Steen (DNL) Vr, Zo
10:00 uur / Za 10:15 uur / Do 11:15 uur / Zo
11:45 uur / Vr, Za 12:00, 14:45 uur / Wo 13:00
uur / Do, Zo 14:30 uur / Ma - Wo 15:45 uur
Suriname (2020) (DNL)
Ma 12:45 uur / Vr, Za 17:30, 20:00 uur / Zo - Wo
19:15 uur / Do 19:30 uur
Zenek (DOV) Zo 16:00 uur
Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag 10.15 uur
zaterdag en zondag 9.45 uur
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KUNST & CULTUUR

The Royal Moscow Ballet betovert met

Romeo & Juliet

Helmond

Voor de derde keer komt The
Royal Moscow Ballet naar Het
Speelhuis in Helmond! Ze zijn
terug in het theater met een
hartstochtelijke bewerking van
Shakespeare’s wereldberoemde
liefdesverhaal Romeo & Juliet.
Een droomvoorstelling voor
elke balletliefhebber! De afgelopen twee seizoenen gaf The
Royal Moscow Ballet al een indrukwekkend visitekaartje af
met ‘The Sleeping Beauty’.
Romeo, lid van de familie Montague, wordt in het geheim verliefd
op Juliet, een lid van de familie
Capulet. Beide families zijn gezworen vijanden. Reden daarvoor is een vete uit het verleden.
De liefde van Romeo en Juliet zou
de verzoening van beide aartsrivalen kunnen betekenen. Maar
zo ver zal het nooit komen. Door
een noodlottig toeval zal de onmogelijke liefde voor beiden zeer
slecht aflopen. Leonid Lavrovsky
was verantwoordelijk voor de
oorspronkelijke
choreografie.
Deze is nu te zien in een bewerking van Anatoly Emelianov. Deze prijswinnende choreagraaf en
eerste solist sluit hierbij een haast
perfect huwelijk tussen dramatische muziek, tragische verhaallijn en magistrale dans. Zwijmel
weg bij deze tragische, maar
passionele dansvoorstelling over
verboden liefde.
Zaterdag 21 maart • 19.30u
Romeo & Juliet van The Royal
Moscow Ballet
www.theaterspeelhuis.nl s

F | Het Speelhuis

Lezing Helmond van nul tot nu
Helmond
Het Kasteel, de Cacaofabriek
en de Kubuswoningen. Allen
kenmerkend voor de stad Helmond. Maar hoe is Helmond
uitgegroeid tot de stad die het
nu is? In een lezing van twee
uur vertelt kunsthistoricus en
Heemkundelid Martin Geerts
alles over de kleurrijke geschiedenis van Helmond. De lezing
wordt gehouden op dinsdag 10
maart in bibliotheek HelmondPeel om 20.00 uur.
Hoe was het leven in Helmond

tijdens de middeleeuwen en tijdens de tachtigjarige oorlog?
De stad heeft een omvangrijke
geschiedenis. In de lezing ‘Helmond van nul tot nu’, zal kunsthistoricus Martin Geerts deze geschiedenis aan de hand van foto’s en afbeeldingen bespreken.
Hij staat onder meer stil bij het
ontstaan van de stad, de bewoners en de bouw van het kasteel.
Over de spreker
Martin Geerts is jurist en heeft
naast zijn rechtenstudie een opleiding aan de kunstacademie
gevolgd. Daarnaast is hij lid van
Heemkundekring Helmont.

Aanmelden
Om teleurstelling te voorkomen,
wordt het bezoekers aangeraden
om zich vooraf aan te melden.
Dit kan bij de Volksuniversiteit
Helmond (VUH) via tel: 0492 532 729 of via mail: info@vuhelmond.nl. De kosten voor de lezing bedragen 6 euro, betaling
bij binnenkomst. s
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.
Vrijblijvend
infogesprek over
de mogelijkheden
en kosten.
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

Misintenties
Misintenties dienen twee weken van tevoren opgegeven te
worden om geplaatst te kunnen worden.
Zondag 1 maart Veertigdagen 1, doopzondag
10:15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het
kerkkoor
Overleden ouders Janus en Stien Meulendijks-van Gennip,
Piet Santegoeds, Harrie van der Vorst; Harry van Bree;
Riek van Doorn-Verstappen; Ria Haast-Bombeeck;
Sjef Remmen en Annie Noordman;
Donderdag 5 maart
19.00 uur Damiaanhuis;
voor hen die eenzaam sterven.
Zaterdag 7 maart Veertigdagen 2
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid
en St. Anna,
Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Intentie voor de Boeren en hun gezinnen.

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

Zondag 1 maart
10.30 uur Trudokoor
Ed van de Heuvel, Joop Smits, Jac en Trees JansenWijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs, André
Krösing, Stephanie Wever-Fentener van Vlissingen,
Albert Bergmans, Aart Swinkels.
Zondag 8 maart
10.30 uur Mariakoor
Helmi de Swart-Kornuijt, Jack Slegers, Wilhelmina
Gulink-Weekenborg, Hasina Mulder, Irene MartensBecker, Toon de Greef, Julie Loop-Lemans, Henk Sengers.

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

Wel zo’n gerust
gevoel voor de
achterblijvers...
Ook als u bent verzekerd bij o.a. Dela of Monuta.

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

In Memoriam: Rinus van Weert
Op 23 februari 2020 overleed Rinus van
Weert. Hij was al geruime tijd ziek en
heeft de strijd tegen de ziekte niet kunnen overwinnen.
Rinus stond in Helmond bekend als een
voorvechter van de positie van de oudere
medemens. Niet alleen vanwege de pensioenperikelen, maar zeker ook als het
ging om voorzieningen, eenzaamheid ,
juiste informatie en vervoer. Hij was actief in de ouderenbond.
Hij was in Helmond een drijvende kracht
achter het ontstaan van het Automaatje,
een vervoersoplossing voor ouderen.
Zijn inzet voor de oudere medemens vertaalde hij ook in politiek opzicht. Rinus
was de stuwende kracht achter 50PLUS
in Helmond. Zijn drive was richtinggevend en het enthousiasme om zich in te
zetten voor de oudere medemens diende
voor velen als voorbeeld.

Met een hem kenmerkende aanpak en
ingehouden humor leidde hij de 50PLUS
beweging naar een vaste plaats in de samenleving van Helmond.
Zijn eigen politieke levenswerk stopte hij
in zijn zetel in de Provinciale Staten van
Noord-Brabant.
Verdriet en verslagenheid overheersen
bij het verlies van Rinus van Weert.
Herinneringen aan hem worden gekoesterd.
Fractie 50PLUS Helmond
Frans Mol, Jan van Aert
Jan Karel van de Zanden, Rene van Lierop
Rene Heijl, Jan Hendriks

heLmond

www.50pluspartij.nl/helmond

Vrouwen van de raad en college
Helmond organiseren talkshow
Helmond
Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Ook de Vrouwen uit de Raad en
college organiseren dit jaar, na een succesvolle eerste talkshow vorig jaar, weer
een laagdrempelig event.
Een talkshow waar iedereen gratis aan
kan deelnemen. Het wordt een inspirerende middag met verhalen van genodigden en de zaal. Een bijeenkomst van,
voor en door Helmondse vrouwen.
Op de bijeenkomst op 8 maart zullen veel
vrouwen uit de raad en het college van allerlei partijen aanwezig zijn. Het publiek in
de zaal kan voor, na en vooral ook tijdens
de talkshow gemakkelijk met hen kennismaken en in gesprek gaan.
Ook wethouder Gaby van den Waardenburg zal aanwezig zijn. Zij zal de bijeenkomst afsluiten.

Internationale Vrouwendag 2020:
Vrijheid!
Dit jaar staat de Internationale Vrouwendag in het teken van vrijheid. Vrijheid kan
voor vrouwen van jong tot oud en met
wisselende achtergronden verschillende
dingen betekenen. Dat is het thema van
de Talkshow dit jaar: wat betekent vrijheid
voor jou?
De vrouwen van de Helmondse raad en
college nodigen alle vrouwen in onze stad
uit. Van jong tot oud, uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden.
Zij gaan met hen en met een aantal vrouwelijke gasten uit de stad, praten en luisteren naar wat vrijheid voor hen betekent.
Van recht op meningsuiting, de vrijheid
om vrouw-zijn op je eigen manier vorm
te geven, je eigen boterham te verdienen
enzovoort.
Deze middag vindt plaats in het Annatheater, Floreffestraat 21a te Helmond. Inloop om 16.00 uur . De talkshow start om
16.30 uur en de toegang is gratis. s
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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.
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

Nieuwe vloer
Zondag 8 maart
voor
je bedrijf?
ZWARTE MARKTcursussen
te koop
kennismaking

PIWO BIER TAXI
Bier en sterke dranken.
Bezorging tot
05:00 ‘s ochtends.
Schotel kip/donor kebab
€ 12,50
Wolfstraat 122, Helmond.
M: 06-33 62 64 66

te koop gevraagd
te huur
vakantie
Venray
evenementenhal.
FEESTJE? Tent v.a. € 20,-; |
diversen
huisdieren
personeel
Staantafel € 4,-; | Karaoke
evenementen
auto’s
en
motoren
onroerend goed
550 kramen
woningruil
radio en tv
€ 25,-; Tel. 0492-510855
Beekerheide 28
vanaerlebv.nl
www.ikgeefeenfeestje.nl
e 6,50
Beek en Donk
0492-525483
e
6,50
www.vloerenland.com

e 6,50
e 8,00 Rolluiken, luifels,vloerbedekking,
Ontruimen van woningen,
e 9,50 lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën,

winkels, kantoren, zolders,e 11,00 etc. Zeer concurrerende prijzen.
schuren en garages e 12,50 Gratis meten en prijsopgaaf.
(bezemschoon). Ook voore 14,00
Willie’s stoffering,
Sporthal Tivoli Eindhoven
kleine verhuizingen en e 15,50 Braaksestraat 10, Helmond,
Geert Grootestraat 72
herstelwerkzaamheden
T: (0492) 535901
Inleveradres:
9.00-16.00u
aan huis en tuin. Bel Twans
T:06-20299824
Woningontruiming:
Weekkrant
De Loop HELMOND
www.timmermans
06-13208306.
Steenovenweg
20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492
84 53 50
evenementen.nl

VLOOIENMARKT
1 maart

Kun jij reanimeren?

Meld je aan op
hartstichting.nl/
reanimatie

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

PIWO BIER TAXI
Piwo i cięższe alkohole, dowóz
każdego dnia do godziny
05:00 rano.
Schotel kip/donor kebab
€ 12,50
Wolfstraat 122, Helmond.
M: 06-33 62 64 66

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg
van Tuinen en Terrassen,
sierbestratingen, opritten.
Bezoek onze showtuin/
showroom.
Engelseweg 200a in Helmond
info@htnvloeren.nl
T.0492 792499

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende Wand
en Vloertegels te zien in onze
Showroom. Ook voor het
laten leggen van uw nieuwe
vloer bent u bij ons op het
juiste adres. Geen koude
voetjes meer? Denk aan
vloerverwarming en kies voor
een compleet pakket tegen
een scherpe prijs!
Engelseweg 200a in Helmond
info@htnvloeren.nl
T. 0492 792499
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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

KENNISMAKING
Vrouw van 57 jaar zoekt een
lieve man met humor om een
gezellige tijd mee te beleven.
Graag alleen serieuze reacties.
Brief onder nr. 200903.
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond.
o.v.v. Kennismaking

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

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

Lenie Klaasen | 06-52716622

BUSINESS

OWNER

weekkrant de loop

HELMOND
is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 |
AKO, Brouwhorst 27
Brandevoort Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo,
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
Dierdonk Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
Helmond-Centrum Elzas Passage | Delifrance
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11,
Keizerinnedeal, Kanaaldijk N.O. 70
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 | Jumbo, Wederhof 14
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie, Steenovenweg 20 |
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

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

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.
(Forever Business Owner).

ZOEK JIJ NOG EEN LEUKE BIJBAAN?

0618938912

WWW.HELMONDNU.NL

EXTRA BONUS!

BEZORGERS GEVRAAGD
De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

€50,

00

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reperaties!

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