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- Gemeentemuseum Helmond nodigt Helmonders met het hele gezin
uit om het museum éénmalig gratis te bezoeken.
Het museum, gevestig in
het Kasteel Helmond en de
Boscotondohal, is naast een
algemeen kunst en cultuurmuseum bovenal een stadsmuseum voor de inwoners
van Helmond. Daarom krijgen Helmonders persoonlijk
een uitnodiging per post
thuisgestuurd. De uitnodiging is tegelijkertijd een
vrijkaartje voor het museum
dat éénmalig en binnen een
bepaalde periode geldig is.

Gaat u scheiden?
Vraag ons
gratis boekje
aan: ‘Help, ik
ga scheiden!’
Het beschrijft de financiële gevolgen van een (echt-)
scheiding en geeft u een goed inzicht in alle zaken
die moeten worden geregeld. Het wordt u kosteloos
en discreet toegestuurd.
Eindhoven
Parklaan 81, 5613 BB Eindhoven
Tel. 0800-scheiden (0800-7243433)
eindhoven@scheidingsplanner.nl
www.scheidingsplanner.nl

ting Leergeld.
De boot
Een drakenboot is 12,5 meter lang en biedt plaats aan
16 roeiers en een trommelaar die het tempo aangeeft.
Een drakenboot met volledige bemanning kan een
snelheid bereiken van 17
kilometer per uur.



Meer informatie over het
festival is te vinden op:
www.drakenbootfestival.
nl/helmond. Kijk ook
op Facebookpagina:
Drakenbootfestival
Helmond.

Kaarten Asten klinkt als Klok
ASTEN - Het evenement

Asten Klinkt als een Klok
wordt vrijdag 15 mei geopend met een (licht)
klassiek concert in Museum Klok en Peel. De

toegangskaarten hiervoor
kunnen vanaf deze week
gratis worden opgehaald
bij de VVV winkel in Asten. Maximaal twee per
persoon én: op=op.
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AfhAAlmAAndmenu mei
Speciaal samengesteld voor
2 à 3 personen bestaande uit:
1. Kipfilet met asperges

Met deze kortingsbon ontvangt u
1,50 korting op dit maandmenu.
OOk beschikbaar: Mini-porties
voor 1 PERSOON vanaf 5,50

!

Rock around the Jukebox
Open-Air is een ongekend
eendaags buiten festijn
dat je niet mag missen.

10 mei 2015

Autotron rosmalen
van 10.00-17.00 uur
D
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De organisatie van Gepast
winkelen vindt dit een goed
moment om ook aandacht te
besteden aan de fietser. In de
bewaakte fietsenstallingen
in Helmond-Centrum worden fietsers geattendeerd
op Gepast winkelen. Dat gebeurt ook met posters langs
de doorgaande wegen en op
beeldschermen in de stad.
Lid worden
Mensen die nog geen lid
zijn van Gepast Parkeren en
ook willen profiteren van de
voordelen van dit parkeersysteem én de voordelen
van Gepast winkelen, kunnen zich aanmelden via de
website www.parkerenhelmond.nl. Dit kost eenmalig
1 euro. Na een paar dagen
krijgen zij dan het parkeerpasje thuisgestuurd en dat
kunnen ze dan activeren
voor Gepast winkelen.
Gepast Parkeren biedt sowieso al een aantal voordelen in vergelijking met betalen bij de betaalautomaat.
In de parkeergarages Boscotondo, City en Doorneind
betalen leden 1,50 euro per
uur in plaats van 2 euro.
Bovendien is in deze garages
het parkeren van maandag
tot en met donderdag tijdens
het tweede uur gratis en betalen zij na sluitingstijd van
de winkels 1,50 euro voor
een hele avond parkeren.
Gemakkelijk dus voor een
etentje of avondje uit.

* I.p.v. witte rijst
met nasi of bami
€ 1,00 extra

!

Gepast winkelen
ook interessant
voor fietsers
woensdag 22 april won Gepast winkelen de derde prijs
bij de vakbeurs Parkeervak 2015. Gepast winkelen
kreeg de prijs voor de innovatie, exploitatie en meerwaarde van deze dienst. De
prijs werd uitgereikt door
Vexpan, het platform voor
Parkeren Nederland.

€ 18,40

EJ

FA

UKEBO
X

festival gaan naar drie goede
doelen. Thea van Sambeeck:
“De kinderafdeling van het
Elkerliek Ziekenhuis moet
verbouwd worden. Onze
donatie is bedoeld om extra karakter aan de afdeling
te geven met o.a. het witte
dierenproject. Dit houdt in
dat er witte knuffels tegen
de muren komen maar ook
knuffels voor de kinderen.
Uit onderzoek is gebleken
dat door de zachte uitstraling van én de knuffels zelf,
kinderen snelle genezen.”
De twee andere goede doelen zijn Stichting JIB (Jeugd
In Beweging) en de Stich-

!

HELMOND

De uitnodigingen worden
gefaseerd, per wijk, verstuurd. De bewoners van
de Annawijk zijn als ‘nabije buur’ als eerste geselecteerd. Daarna volgen de
andere wijkbewoners. ‘Zo
krijgt iedereen in de stad de
mogelijkheid om binnen een
bepaalde periode de tijdelijke en vaste presentaties en
activiteiten op twee prachtlocaties, namelijk het middeleeuwse kasteel en de moderne Boscotondohal, voor
één keer gratis te bezoeken’,
aldus het museum.

s en een trommelaar die het tempo aangeeft. Een drakenboot met
eter per uur.

!

Museum stuurt
uitnodigingen

!

het kanaal
l in Helmond
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Info: www.jukeboxfanaat.nl / www.oldtimerbeurs.nl
HELMOND | KASTEEL-NOORD 71

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

VRAAGPRIJS: € 199.500,- k.k.
WEGENS VERHUIZING IS DIT MET PRACHTIG
UITZICHT, OP DE 1E VERDIEPING GEL. APP.
MET BERG. EN PARKEERPL. TE KOOP!
Dit 3 kmr. app. is keurig onderhouden en voor zowel
jongeren als ouderen geschikt vanwege de ideale
ligging. Incl.: vitrage,overgordijnen en zonwering.
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