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Woensdag 6 mei 2015

KOPIJ EERDER
BINNEN

KANOËND TERUG
NAAR BRAZILIË

Traverse sluit deze week eerder
af. Kopij voor 13 mei moet 8
mei vóór 12.00u binnen zijn.

Kanoster Dion Derks wil na het
WK terug naar Brazilië: naar
de Olympische Spelen.
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Zie colofon op

KLIK & WIN ACTIE

Win een ultiem
Moederdagcadeau
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Actie Gepast winkelen in de prijzen

‘Parkeerpas’
voor fietser

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Een maand geleden is in Helmond ‘Gepast winkelen’
geïntroduceerd. Met dit systeem kunnen bezoekers
van het stadscentrum voordeliger parkeren, door
parkeertegoed te sparen bij veertig bij de actie
aangesloten ondernemers’. Nu is Gepast winkelen in
de prijzen gevallen op een vakbeurs over parkeren.
HELMOND - Automobilisten

die lid zijn van Gepast Parkeren kunnen hun parkeerpas ook activeren voor Gepast winkelen. Bijna 1.000
mensen hebben dit sinds
de introductie in Helmond
gedaan. Hun parkeerpas is
nu ook spaarpas waarmee
ze parkeertegoed sparen
én (kunnen) meedoen met

SPAARACTIE
‘GEPAST WINKELEN’
OOK INTERESSANT
VOOR FIETSERS
spaaracties bij veertig aangesloten winkels en horecazaken in Helmond-Centrum. Leden van Gepast
Parkeren, die hun pas nog
niet geactiveerd hebben,
kunnen dit doen via www.
vipzo.nl/aanmelden.
Naast automobilisten kun-

Hemelvaart
14 mei en zondag
17 mei open van
12.00 - 17.00 u

nen ook fietsers meedoen
met Gepast winkelen. Zij
hebben géén profijt van parkeertegoed, de fietsenstallingen in de binnenstad zijn
immers gratis. Fietsers kunnen daarentegen wel parkeertegoed sparen voor een
volgende keer, als ze mogelijk wel met de auto komen.
Zo kunnen fietsers zomers
parkeertegoed sparen, voor
als ze ‘s winters met de auto
naar het centrum gaan.
Wie helemaal nooit met de
auto naar Helmond-Centrum gaat, kan via Gepast
winkelen toch meedoen met
de acties van de aangesloten
ondernemers. Het enige dat
zij hiervoor hoeven doen
is een Gepast Parkeren-pas
aanvragen en deze activeren
voor Gepast winkelen. Aanvragen kost eenmalig 1 euro
en kan via www.parkerenhelmond.nl Verder op pag.2

geranium- perk en Hangplanten in vele
soorten en 1e kwaliteit.

aCtie

3 zakken dCm-potgrond 40 l voor € 10,-

Zoekt u Bomen, Planten, Bemesting of Advies?

barbecue.nl

MOEDERDAG TIP

Loop het
licht tegemoet
Tijdens de ‘Midzomernachtloop’ van Natuurmonumenten
op 20 juni kan in vier Brabantse natuurgebieden gewandeld
worden. De deelnemers steunen met het inschrijfgeld de
aankoop van bloemrijke weides. Die zijn nodig voor vlinders,
bijen en vogels om te kunnen overleven. Voor deze regio is
een nachtelijk loop uitgezet bij De Stippelberg tussen Bakel

Rupsbestrijding in de avonduren
HELMOND - De

Gemeente
Helmond is weer begonnen
met de bestrijding van eikenprocessierupsen. Deze
week worden in alle wijken
eikenbomen preventief bespoten met een biologisch
bestrijdingsmiddel.
De aannemer is maandag
begonnen met de preventieve bespuiting. Dat gebeurt
in de avonduren. Er wordt
begonnen in Rijpelberg en
Brouwhuis en vanuit daar
werkt de aannemer naar de
westkant van de stad, dus
richting Brandevoort en
Stiphout. Waarschijnlijk is
het werk morgen, donderdag
7, of vrijdag 8 mei klaar. Dit

€ 11,65

Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen
Vlees
• Kipﬁlet
• Filetkarbonade
• Varkenssaté
• Mexicaanse
barbecueworst
• Grillburger

Sauzen
Salades
• Komkommersalade
• Zigeunersaus
• Ananas-oriëntalsalade • Cocktailsaus
• Gemengde rauwkost • Knoﬂooksaus
• Huzarensalade
• Satésaus
• Kartoffelsalade
• Stokbrood
• Vers fruit
met kruidencrème

Benodigdheden
• Gasbarbecue

met gasﬂes

• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Tangen

• Servetten

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl

A-Z regelt alles,
zelfs de afwas!

Altijd vers en
gekoeld geleverd

Gratis bezorgd op
locatie in NL en BE

is afhankelijk van de weersomstandigheden.
De eikenbomen worden preventief besproeid met een biologisch bestrijdingsmiddel,
dat alleen schadelijk is voor
de rupsen. Er wordt binnen
de bebouwde kom ’s avonds
en ’s nachts gewerkt om te
zorgen dat de nevel niet op
mensen terecht komt. Het
middel is in principe ongevaarlijk voor mensen, maar
de gemeente wil helemaal
geen risico nemen. Ook is
het ’s nachts vaker windstil,
wat een van de voorwaarden is voor een succesvolle
bespuiting.
Er wordt gewerkt met een

Bezoek
de Carat-concerten
2015
Zondag

A-Z Barbecue Menu per persoon:

Vóór 12:00 besteld
morgen bezorgd

en De Rips. Natuurmonumenten wil met de wandeltochten
mensen bewust maken van de nachtelijke schoonheid
van de natuur en hen doordringen van het belang van
bescherming ervan. Inschrijven kan tot 16 juni via http://
midzomernacht2015.nl Op de website staat ook informatie
over de overige wandelroutes.
(Foto: Natuurmonumenten)

12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur

10 mei

Zanggroep Ark
Vrouwenkoor Mignon
Shantykoor de Klotvaarders

Toegang gratis
Locatie: Carat-paviljoen in de Warande, in Helmond

www.caratconcerten.nl

grote tractor met spuitcombinatie. Doordat het
werk ’s avonds en ’s nachts
uitgevoerd wordt, kan dit
geluidsoverlast geven. De
medewerkers van de aannemer lopen in beschermende kleding en de tractor
is voorzien van extra licht.
Zeker in de nacht kan de
verlichting overlast veroorzaken. Mensen die een gemeentelijke eik bij hun huis
hebben staan, wordt voor de
zekerheid aangeraden om de
ramen te sluiten.
Meer weten? Kijk op www.
helmond.nl of volg Twitter @
gemeentehelmond en met
#rupsen

Deurnenaar
aangehouden in
drugsonderzoek
DEURNE - In januari 2015 is

het Team Ondermijning van
de Politie Limburg gestart
met een onderzoek naar het
aankopen en leveren van
chemicaliën vanuit België
naar Nederland. Deze chemicaliën worden gebruikt
voor de productie van synthetische drugs. In dat onderzoek zijn in de voorbije
weken diverse personen
aangehouden. Onder hen
een 56-jarige inwoner van
Deurne. Verder zijn aanhoudingen verricht in Maaseik,
Reuver en Roermond, Swalmen en Eindhoven.

Vier dagen kermis
Brouwhuisse Peeleik
Helmond/brouwhuis - In

de Helmondse wijk Brouwhuis wordt van zaterdag 9
tot en met dinsdag 12 mei
kermis gevierd.
De Brouwhuisse kermis is
kleinschalig en knus van
opzet.
Op de evenementenlocatie
aan de Peeleik staan elf attracties en verkoopzaken.
Die staan tezamen garant
voor betaalbaar amusement voor jong en oud.
In de wijkbladen de Cor-

ridor en Hofkompas staan
deze week advertenties
met kortingsbonnen voor
diverse attracties.
De kermis is open op zaterdag van 13.00 tot 01.00u,
zondag van 13.00 tot
24.00u, maandag en dinsdag van 14.30 tot 24.00u.
Meer informatie over deze
en alle andere kermissen
in Helmond is te vinden op
de vernieuwde website...



www.helmondkermis.nl

