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Goedkoop drukwerk nodig? info@adcommunicatie.nl
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www.deijkersmeubelen.nl • 06-52072755
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Helmond kiest voor harde aanpak

Door: Trudy Veenhuys

Op 21 maart aanstaande zijn de 
verkiezingen voor de gemeen-
teraad. Afgelopen jaar hebben 
we ons burgerpanel (de mensen 
die zich hebben aangemeld bij 
TipDeLoop) gevraagd naar de 
onderwerpen die zij voor onze 
gemeenteraad van belang vin-
den en deden we daarvan ook 
verslag in De Loop. Een van de 
onderwerpen die, ook volgens 
het burgerpanel, in onze ge-
meente  spelen, is het drugs-
beleid. Reden voor ons om hier 
met het burgerpanel wat dieper 
op in te gaan. In de Verkiezings-
bijlage bij De Loop van 9 maart 
2018 kunt u nalezen wat de po-

litieke partijen die aan de ge-
meenteraadsverkiezingen mee-
doen van dit onderwerp vinden.

Om het drugsbeleid in de ge-
meente tegen te gaan, hanteert 
de Gemeente Helmond het Da-
moclesbeleid. Dit houdt in, dat 
overtreders van de Opiumwet 
kunnen rekenen op boetes, een 
gevangenisstraf, het in beslag 
nemen van de opbrengst, het 
invorderen of stoppen van uit-
keringen en/of naheffing van de 
energierekening. Ook mag de 
Burgemeester overgaan tot het 
sluiten van een pand voor mini-
maal drie maanden. 

Damoclesbeleid algemeen
We vroegen onze panelleden of 
ze het eens zijn met de stelling: 
“Ik vind het Damoclesbeleid een 

goed beleid om drugscriminali-
teit aan te pakken”.

Maar liefst 78% van de deelne-
mende panelleden is het (zeer) 
eens met deze stelling. 8% Staat 
hier neutraal tegenover en 9% is 
het (zeer) oneens met de stelling. 
4% Geeft aan het niet te weten. 
Veel burgerpanelleden hebben 
hun antwoord toegelicht.
Enerzijds benadrukt men daarin, 
dat het van belang is om vooral 
ook degenen die achter de thuis-
teelt zitten op te pakken en dat 
goed moet worden nagegaan 
of de thuistelers hiertoe wor-
den gedwongen. Als zij (of de 
nietsvermoedende verhuurder) 
slachtoffer zijn, zou het beleid 
wat soepeler kunnen. Voor de 
echte criminelen mag het beleid 
nog wel strenger zijn. 

Anderzijds merkt men op dat 
wietteelt in de hand wordt ge-
werkt door verkoop in coffee-
shops toe te staan (voorkant) 
en het leveren van de voorraad 
(achterkant) niet. Dat beleid zal 
ook de nodige aandacht moeten 
krijgen. 
Enkele panelleden benadruk-
ken dat straffen van crimine-
len vooral een zaak van poli-
tie en justitie hoort te zijn en 
niet van de burgemeester. Een 
enkeling vraagt zich af of het 
drugsbeleid er daadwerkelijk 
toe leidt, dat de handel in drugs  
vermindert.

Waarom is het Damoclesbeleid
goed of niet goed
Op de vraag wat de reden is waar-
om men het Damoclesbeleid 
een goed beleid vindt, zegt 59% 

Helmond

van de burgerpanelleden dat het 
mensen afschrikt om zelf in hun 
woning te gaan telen of hande-
len. 56% Van hen vindt, dat dit 
beleid ervoor zorgt dat misdaad 
niet loont en 50% vindt, dat de 
buurt er veiliger door wordt. 

(Lees verder op pag. 3)

TIP 
DE LOOP 

HELMOND
.NL

UW MENING TELT! 

Wilt u ook uw mening geven? Meld u dan aan voor het burgerpanel van Tip De Loop! (Foto: Eric van der Putten www.helmondnu.nl)
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L I E S H O U T  H O L L A N D

ONZE HOOFDSPONSOREN

HELMOND SPORT –
FC OSS
23/MRT/20.00 UUR

Kassa’s open om 19.00 uur 
of bestel online via
www.helmondsport.nl/tickets

KOM NET ALS ONZE MIDDENVELDER JASON 
EN AANVALLER FURHGILL 100% ACHTER 
ONZE CLUB STAAN

VOLG ONS OOK OP 

FACEBOOK.COM/HELMONDSPORT 
EN TWITTER @HELMONDSPORT
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Het	meest	gekozen	antwoord	(59%)	op	vraag	1.1	Wat	is	de	reden	dat	u	het	Damoclesbeleid	wel	een	
goed	beleid	vindt	om	drugscriminaliteit	aan	te	pakken?	is:	"Het	schrikt	mensen	af	om	zelf	in	hun	
woning	te	gaan	telen	of	handelen".	

Anders,	namelijk:	
• Beter	voor	de	buren.	Ze	weten	het	wel	maar	durven	het	niet	te	melden.	
• Drugs	zorgt	alleen	maar	voor	narigheid	in	de	wereld	
• Geeft	het	sign	"misdaad	loont	niet"	af	en	wellicht	leren	ze	er	iets	van	
• Indien	mogelijk	plukn	ze	wetgeving	
• Nog	harder	straffen	
• Omdat	dit	gewoon	de	wet	handhaven	betekent.	Wat	we	met	zijn	allen	afspreken,	moet	

daarom	ook	gehanhaafd	worden.	
	
	
Toelichting	
• Brand	en	veiligheid	komt	in	gevaar	voor	buren	&	wijk	
• Er	zal	intensief	gecontroleerd	moeten	worden	
• Het	mag	toch	niet	zo	zijn	dat	misdaad	loont.	
• Nog	beter	zou	zou	zijn	als	we	in	de	EU	geen	cash	geld	meer	zouden	hebben,	maar	uitsluitend	

betaalkaarten.	Dan	zou	er	een	heleboel	misdaad	verdwijnen.	
• Of	de	buurt	daar	veiliger	mee	wordt,	weet	ik	niet.	Hard	straffen	kan	niet	hard	genoeg	zijn.	Er	

gaan	veel	levens	naar	de	knoppen	door	deze	handel.	Men	mag	best	nog	strenger	optreden.	
• Opsporing	en	vervolging	moeten	successful	zijn.		Anders	hebben	we	een	lege	huls.	
• Zo	ie	zo	moet	criminaliteit	hard	aangepakt	worden	dus	ook	drugscriminaliteit.	Anders	wordt	het	

alleen	maar	erger	en	groter.	
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1.1	Wat	is	de	reden	dat	u	het	Damoclesbeleid	wel	een	goed	
beleid	vindt	om	drugscriminaliteit	aan	te	pakken?	

(Meerdere	antwoorden	mogelijk)	
(n=164)	

Het verlaagt de kans op brand, 
vindt 26% en 4% geeft als reden 
“anders”. Van deze laatste groep 
geven sommigen als toelichting, 
dat het gaat om het handhaven 
van gezamenlijk vastgesteld be-
leid en anderen dat dit beleid bu-
ren van telers helpt die wel weten 
wat er naast hen gebeurt, maar 
dat niet durven te melden. Ter 
toelichting op de overige reac-
ties geven panelleden aan, dat de 
controle intensief moet zijn en 
de opsporing en vervolging suc-
cesvol, anders is dit beleid een 
lege huls. 

Op de vraag wat de reden is om 
het Damoclesbeleid geen goed 
beleid te vinden om drugscri-
minaliteit aan te pakken, vindt 
56% dat dit beleid ingrijpende 
gevolgen heeft voor eventuele 
(jonge) kinderen in het gezin. 
Ongeveer 32% is van mening 
dat de gesloten woning niet snel 
vrijkomt voor anderen, terwijl er 
een tekort aan woningen is. 44% 
Vindt iets anders, namelijk dat 
het beter is om de oorzaak aan 
te pakken bij mensen die er-voor 
kiezen om drugs te telen of te 
verhandelen. Een enkeling geeft 
aan geen probleem met drugs 
te hebben en een ander vindt dit 
beleid niet meer van deze tijd. Uit 
de overige toelichtingen komt 
naar voren, dat er ook mensen 
(andere gezinsleden of bewo-
ners) worden gestraft die part 
noch deel hebben aan de gecon-
stateerde criminaliteit en dat het 
op straat zetten indruist tegen 
elke vorm van mensenrechten. 
Sommigen vinden dat dit beleid 
dweilen met de kraan open is.

Sluiting panden voor 
minimaal drie maanden
Gevraagd naar hun mening over 
de stelling “Het is een goede 
zaak dat panden voor minimaal 
3 maanden worden gesloten”, 
geeft 68% aan het hiermee (zeer) 
eens te zijn. Neutraal geeft 11% 
aan en 17% is het met de stelling 
(zeer) oneens. 4% Geeft aan het 
niet te weten. 
Van degenen die het met de stel-
ling eens zijn, geeft een deel als 
toelichting, dat sluiting ook wel 
langer mag dan drie maanden. 
Een ander deel legt in de toelich-
ting de nadruk op het belang van 
kinderen of van onwetende/on-
schuldige verhuurders: voor hen 
kan sluiting zeer onterechte ne-
gatieve gevolgen hebben en die 
belangen moeten goed worden 
gewogen bij een besluit tot het 
al dan niet sluiten van een pand. 
Sommige burgerpanelleden ge-
ven als toelichting dat sluiting 
van een pand te weinig effect 
heeft voor het bestrijden van 
deze criminaliteit en enkele an-
deren vragen zich af of het slui-
ten van panden wel consequent 
wordt toegepast.

Eigen ervaringen met 
drugsoverlast
De vraag of men zelf het afgelo-
pen jaar drugsoverlast heeft er-
varen in Helmond, beantwoordt 
23% met ja en 70% met nee. 7% 
Geeft als antwoordt “weet niet”.
Degenen die “ja” hebben geant-
woord, geven als toelichting, dat 
er vele plekken (ook op speel-
plaatsen bij basisscholen) in de 

stad zijn waar gedeald wordt, 
dat ze gedumpt afval hebben 
zien liggen, dat ze in de straat 
wietlucht ruiken of dat ze dit via 
de media hebben gehoord. De-
genen die “nee” hebben geant-
woord, geven als toelichting dat 
ze dat graag zo willen houden. 
Op de vraag waar men de over-
last hebben ervaren, noemen de 
burgerpanelleden bijna alle wij-
ken van de stad, soms op hele 
concrete locaties

Verbeterpunten aanpak 
drugsoverlast
Van de burgerpanelleden geeft 
12% aan geen verbeterpunten 
te hebben, 60% vindt dat de 
gemeente moet doorgaan op 
dezelfde weg, 4% vindt dat er in 
onze gemeente geen drugsover-
last is en 24% heeft wel enkele 
tips voor verbetering.

De meeste tips hebben betrek-
king op meer, betere en strengere 
controle (ook met camera’s, en 
infiltraties) en hardere en stren-
gere straffen, ook als het om 
jongeren gaat en zeker als het 
gaat om degenen die er achter 
zitten. Sommige tips gaan over 
meer voorlichting (klikken mag) 
en over het legaliseren van wiet 
(zie hierna). 

Al dan niet legaliseren van 
wietteelt
We legden de burgerpanelleden 
de stelling voor “Ik ben voorstan-
der van het legaliseren van de 
wietteelt “ en vroegen hen wat 
ze daarvan vonden. 53% Is het 
(zeer) eens met deze stelling, 20% 
is neutraal, 19% is het er (zeer) 
mee oneens en 8% geeft geen 
mening. Uit de toelichtingen van 
degenen die het met de stelling 
eens zijn, blijkt dat men vindt dat 
er nu eenmaal gebruikers zijn en 
dat er dus ook vraag is. Er is al 
vol-doende ervaring opgedaan 
met het alcoholbeleid. Legalise-
ring betekent dat de kwaliteit ge-
controleerd kan worden en dat 
er BTW en accijns geheven kan 
worden. Legaliseren is goed als 
daardoor de criminaliteit daalt. 
De een vindt dat iedereen wel 
een paar plantjes in huis mag 
hebben en de ander vindt dat 
het telen alleen op industrieter-
reinen met een goede controle 
mag plaatsvinden. Degenen die 
het niet met de stelling eens zijn, 
geven als toelichting dat lega-
lisering indruist tegen het anti 
-rookbeleid en dat men hooguit 
voor eigen gebruik zou mogen 

telen. Gevraagd naar de reden 
waarom men voorstander is van 
het legaliseren van wietteelt, wa-
ren meer antwoorden mogelijk. 
80% Zegt voorstander te zijn 
vanwege de beter controleerbare 
handel; 71% verwacht dat er dan 
minder criminaliteit is, 37% ver-
wacht een besparing van justiti-
ele kosten en 33% verwacht dat 
dit geld oplevert omdat er BTW 
en accijns kan worden geheven. 

Ook op de vraag waarom men 
tegenstander van legalisering is, 
waren meer antwoorden moge-
lijk. 61% Geeft als antwoord, dat 
het mogelijk kan leiden tot een 
toename van drugstoeristen en 
57% antwoordt dat het gevaarlijk 
is voor de gezondheid. Legalise-
ring druist in tegen de afspraken 
die met andere landen zijn ge-
maakt, vindt 5% en 29% noemt 
een andere reden, namelijk: jon-
geren krijgen het idee dat drugs 
normaal zijn en onderschatten 
de risico’s op de lange termijn; 
het wekt de indruk dat het goed 
is, terwijl het zoveel overlast en 
baldadigheid veroorzaakt. 

Uit de andere toelichting blijkt 
dat de panelleden tegenstander 
van legalisering zijn, omdat het 
dan te gemakkelijk wordt om 
aan drugs te komen en omdat 
de wiet van tegenwoordig wel 
degelijk een verslavend karakter 
heeft. Sommige panelleden twij-
felen eraan of er dan wel goed 
gehandhaafd wordt.

Streng handhaven zolang legali-
sering niet duidelijk is.
Tot slot vroegen we de burger-
panelleden of ze het eens zijn 
met de stelling: “Zolang er lan-

delijk geen duidelijkheid is over 
gelegaliseerde wietteelt, dient er 
streng gehandhaafd te worden”. 
77% Van de panelleden is het 
(zeer) eens met deze stelling, 12% 
is neu-traal en 10% is het er (zeer) 
mee oneens. 2% Geeft aan het 
niet te weten. Volgens de toelich-
tingen van degenen die het met 
de stelling eens zijn, is het zon-
neklaar: het is nu verboden, dus 
moet er gehandhaafd worden.
Van degenen die het niet met 
deze stelling eens zijn, vinden 
sommigen dat gemeenten hierin 
hun eigen koers moeten kun-
nen varen. Anderen vinden dat 
wietteelt en criminaliteit te vaak 
over één kam worden geschoren; 
wietteelt en wietgebruik moeten 
losgemaakt worden van crimi-
naliteit.

Conclusies
De meeste burgerpanelleden zijn 
het eens met het bestaande Da-
moclesbeleid om drugscrimina-
liteit aan te pakken. De gemeen-
te moet daarmee doorgaan, al 
vraagt men wel meer aandacht 
voor personen (vooral kinderen 
en onwetende verhuurders) die 
part noch deel hebben aan il-
legale activiteiten. Van overlast 
van drugscriminaliteit is in nage-
noeg alle wijken van Helmond 
sprake. Ongeveer de helft van de 
panelleden is voorstander van 
het legaliseren van drugs. 
Tegenstanders hiervan wijzen 
vooral op het feit dat het ener-
zijds in strijd is met het algemene 
anti rookbeleid en anderzijds dat 
- als wiet straks op een aantal 
plaatsen gewoon te koop is- het 
verslavende gehalte van de te-
genwoordige te gemakkelijk kan 
worden onderschat, vooral door 

jongeren. We hebben het com-
plete onderzoeksrapport ook 
aangeboden aan burgemeester 
E. Blanksma, hieronder haar  
reacte:

U kunt zich ook aanmelden 
voor het burgerpanel!
Een keer of tien per jaar stellen 
we aan ons Burgerpanel TipDe-
Loop via e-mail enkele vragen 
over Helmond. Weekkrant De 
Loop Helmond wil, in samen-
werking met onderzoeksbureau 
Toponderzoek, er op deze ma-
nier aan bijdragen dat inwoners 
van Helmond hun betrokken-
heid bij onze stad kenbaar kun-
nen maken. De resultaten van 
deze raadplegingen leest u door-
gaans heel snel, vaak nog in de-
zelfde maand, in ons Weekblad 
De Loop en op onze website. 

Ook u kunt meedoen! 
Deelname is gratis, kost weinig 
tijd en is volledig anoniem. Het 
in-vullen van een enquête duurt 
slechts enkele minuten en de on-
derwerpen zijn sterk afhankelijk 
van de actualiteit. U bent en blijft 
anoniem en kunt per raadple-
ging zelf beslissen of u meedoet. 
U bent niets verplicht. 
U kunt ook zelf onderwerpen 
voorstellen voor de raadplegin-
gen. Aanmelding is mogelijk via 
onze website of rechtstreeks via 
www.tipdeloophelmond.nl. Wij 
nodigen vooral ook jongeren uit 
om deel te nemen. s
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De	overheid	gaat	experimenteren	met	het	legaliseren	van	de	wietteelt.	Dit	experiment	moet	
uitwijzen	of	met	de	legale	wietteelt	de	criminaliteit	afneemt	en	de	wiet	minder	schadelijke	
stoffen	kan	bevatten.	
	

	
53%	is	het	(zeer)	eens	met	stelling	5	‘Ik	ben	voorstander	van	het	legaliseren	van	de	wietteelt’,	19%	is	
het	er	(zeer)	mee	oneens.	Het	meest	gekozen	antwoord	is	"Mee	eens"	(35%).	

Toelichting	
Zeer	mee	
eens	

• Er	is	genoeg	ervaring	met	de	andere	drug:	alcohol.	
• Ieder	huishouden	zou	1	of	2	plantjes	mogen	hebben	en	behouden!	Nu	geld	er	een	

zero	tolerance	en	dit	werkt	averechts	vooral	bij	de	grote	jongens	aangezien	er	toch	
vraag	naar	is.	Vraag	=	Aanbod	

• Kwaliteit	van	drugs	is	te	controleren,	er	is	BTW	te	heffen,	er	is	accijns	te	heffen.	
Rekening	van	electra	wordt	betaald,	etc.	

• Legaal	aan	de	voordeur	en	illegaal	aan	de	achterdeur????	
• Samen	met	legaliseren	van	verkoop	en	gebruik	haalt	dit	de	softdrugs	uit	de	

criminaliteit	,	net	als	de	softdrugs	alcohol	en	tabak,	die	in	de	praktijk	net	zo	
gevaarlijk	of	gevaarlijker	zijn	

	
Mee	eens	 • Als	daardoor	de	criminaliteit	naar	beneden	gaat.	

• Als	het	gelegaliseerd	wordt	is	het	criminele	gedeelte	er	niet	meer.	
• Er	is	ondanks	de	maatregelen	die	getroffen	zijn	geen	daling	van	de	wietteelt	
• Ik	denk	dat	wiet	minder	schadelijk	is	dan	roken	of	alcoholgebruik.	
• Kan	de	kleine	criminaliteit	verminderen	en	zo	dus	meer	veiligheid	
• Zolang	er	zoveel	geld	te	verdienen	in	deze	handel	zal	er	illegaal	gedeald	worden.	
	

Neutraal	 • Alleen	op	industrie	terrein	met	goede	controle	
• Dubbel,	ik	wil	niet	dat	het	gebruik	gestimuleerd	wordt,	maar	vindt	wel	goed	dat	er	

bemoeienis	zal	zijn	van	overheid.	
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5	‘Ik	ben	voorstander	van	het	legaliseren	van	de	wietteelt’	
(In	hoeverre	bent	u	het	(on)eens	met	de	stelling?)	

(n=209)	

“Als burgemeester ben ik ver-
antwoordelijk voor de open-
bare orde en veiligheid en een 
belangrijk onderdeel daarvan is 
het Damoclesbeleid. In de afge-
lopen twee jaar hebben wij meer 
dan 32 panden gesloten en dat 
gebeurt met belangrijke rede-
nen: het neemt het gevaar voor 
de openbare orde weg en daar-
naast wordt de loop naar een 
pand voor criminele activiteiten 
(en het faciliteren daarvan) eruit 
gehaald. We proberen ervoor te 
zorgen dat de naamsbekendheid 
van deze panden voor dit soort 
activiteiten wordt doorbroken. 
Het gaat erom dat we dus grip 
krijgen op gevaarlijke situaties. 
De wet Damocles geeft mij 
handvatten en bevoegdheden 
om snel actie te ondernemen, 
en dus sneller door te pakken. 
De resultaten uit jullie onder-
zoeksrapport laten zien dat men 
die aanpak waardeert en dat is 
mooi om terug te lezen.”
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Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

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

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

Gemeenteraadsverkiezing en referendum 
21 maart 2018

De gemeenteraadsverkiezing van Helmond is op woensdag 21 maart 2018. 
U kunt op deze dag ook stemmen voor het raadgevend referendum over de 
nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De stembussen 
zijn op deze dag open van 7.30 tot 21.00 uur.

Gaat u stemmen, dan bent u verplicht om de stempas en een geldig 
legitimatiebewijs mee te nemen naar het stembureau. Een geldig 
legitimatiebewijs is een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs. Dit document 
mag voor deze verkiezingen tot maximaal vijf jaar verlopen zijn. Zonder stempas 
én legitimatiebewijs kunt u niet stemmen.

Wie mag stemmen?
De voorwaarden om te mogen stemmen voor gemeenteraad en/of referendum 
zijn verschillend. Het kan dus, afhankelijk van uw situatie, voorkomen dat u één 
stempas heeft ontvangen.

Stembureaus in Helmond
Er zijn 39 stembureaus in Helmond. U kiest zelf bij welk stembureau u stemt. 
Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u 
bent niet verplicht om daar te stemmen. 

Stemhulp
Weet u nog niet op welke partij of groepering u wilt stemmen? Dan kan de 
Stemhulp (www.mijnstem.nl) u wellicht helpen in uw keuze.

Alle informatie op www.helmond.nl/verkiezingen
Op www.helmond.nl/verkiezingen vindt u alle informatie over:
• de gemeenteraadsverkiezingen
• het raadgevend referendum
• wie er mag stemmen voor gemeenteraad en/of referendum
• wat u kunt doen als u uw stempas kwijtraakt
• hoe u iemand kunt machtigen om voor u te stemmen
• alle stembureaus in Helmond
• de partijen die meedoen met de verkiezingen
• de Stemhulp.

Meld uw idee voor plaatsen bomen

De gemeente Helmond gaat de komende twee jaar 200 bomen planten en 
hoort graag van u of u een goede plek weet. Heeft u een idee voor een 
boom op een openbare plek in Helmond? Meld deze dan aan op 
www.helmond.nl/200bomen. 

Al uw ideeën zijn van harte welkom. Houdt u er wel rekening mee dat 
waarschijnlijk niet alle openbare plekken geschikt zijn. Zo mogen er geen 
ondergrondse kabels en leidingen liggen, moet de aanwezige verharding juist zijn 
en moet er voldoende groeiruimte boven de grond zijn. De gemeente toetst de 
ingezonden locaties hierop en kiest vervolgens de plaatsen.
De gemeente investeert in tal van projecten op het gebied van duurzaamheid en 
gezondheid. Het planten van 200 bomen is daar onderdeel van. 

Ophalen klein chemisch afval

Heeft u nog klein chemisch afval (KCA)? In de periode van 19 tot en met 26 maart 
komt de KCA-bus in uw wijk langs om het KCA in te zamelen. Wilt u weten op 
welke locaties het KCA wordt opgehaald? Ga dan naar www.helmond.nl/kca voor 
het ophaalschema van 2018.

Technische snufjes voor zelfstandig wonen in 
Vooruitkomst

Vanaf 16 maart kunt u een kijkje nemen bij Vooruitkomst. Op deze plek in 
de Elzapassage maakt u kennis met allerlei (technische) snufjes die u het 
functioneren in en om het huis makkelijker kunnen maken zodat u langer 
zelfstandig kunt leven. 

In Vooruitkomst kunnen ouderen, mensen met dementie, mantelzorgers, 
zorgprofessionals en andere zorgvragers terecht voor persoonlijk advies. De 
probeerplaats is geen winkel, maar een plek waar u hulpmiddelen kunt proberen 
en ervaren. Vooruitkomst is open van woensdag tot en met vrijdag van 13.00 tot 
17.00 uur. 

Quartz, het transmuraal centrum voor de regio Helmond, opent deze 
probeerplaats voor zelfredzaamheid in samenwerking met de gemeente 
Helmond. Binnen Quartz werken de Zorgboog, Savant zorg, Sint Annaklooster, 
Elkerliek ziekenhuis, de Regionale Huisartsenvereniging en GGZ Oost-Brabant 
samen. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 20 maart en 3 april 2018. 
Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op www.helmond.nl/welstandscommissie. 
Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 
35 te Helmond, geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. 

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op via 0492 – 587 575
 of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

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

Stiphout Zuid Sectie B,  01-03-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3416623

perceelnr. 4313

Schootense Dreef 23 01-03-2018 afwijken van bestemmingsplan OLO 3513465

Dorpsstraat 55 01-03-2018 wijziging op verleende vergunning OLO 3511239

Entrees Park 02-03-2018 plaatsen landmarks OLO 3515393

Goorloop-Noord en Goorloop-Midden

Liverdonk cluster 2 02-03-2018 oprichten 18 woningen OLO 3357275

Liverdonk kavel L5 05-03-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3516375

Lage Dijk 27 05-03-2018 uitbreiden bedrijfspand OLO 3519607

Zoete Kers 7 02-03-2018 wijzigen vergunning (oprichten woning) OLO 3517307

De Kromme Geer 84 03-03-2018 wijzigen kozijn aanbouw OLO 3517775

Maisdijk 5 05-03-2018 uitbreiden bedrijfsgebouw OLO 3427135

Brand kavel BR86 05-03-2018 oprichten woning OLO 3410629

Elzehoutstraat 60 05-03-2018 vergroten woning OLO 3519731

Zeeuwendonk 6 05-03-2018 maken uitweg OLO 3518711

Azalealaan 7 05-03-2018 maken uitweg OLO 3519577

Stiphout-Zuid 06-03-2018 oprichten woning OLO 3417633

kavel Z19 Vuurvlinder

Velhorstweide 8 06-03-2018 vergroten woning met erker OLO 3524469

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

Vlierdense Bosdijk 11 07-03-2018 vestigen bed & breakfast OLO 3451425

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

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist. 

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket

Kanaaldijk Z.W. 3 08-03-2018 oprichten werktuigenberging OLO 3230281

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

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

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Zeeuwendonk 3 22-12-2017 oprichten woning OLO 3271123

Burgemeester van Houtlaan 08-11-2017 brandveilig gebruik, handelen in strijd OLO 3300441

12A-12-14B-16A-16-18A-18   met bestemmingsplan

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

De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat 

ons college over de plannen heeft beslist. 

Vastgesteld “Paraplubestemmingsplan Parkeren”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 

3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 27 februari 2018 het  

“Paraplubestemmingsplan Parkeren” gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt 

met ingang van 15 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage. 

Het plan

Voor 2014 stonden de parkeereisen voor bouwplannen in de bouwverordening. Per 1 juli 2018 

vervalt deze regeling van rechtswege. Het is de bedoeling dat vanaf die datum de parkeereisen 

geregeld worden in de bestemmingsplannen.

Inzage plan

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

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

NL.IMRO.0794.0000BP150164-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, 

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

de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 16 maart 2018 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig  

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de 

inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend 

belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om 

voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan 

opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen 

geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP) Het college van B&W 

heeft het voornemen voor deze personen de aantekening te plaatsen in de BRP “vertrek met 

onbekende bestemming” Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer als ingezetenen in 

Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen waardoor dit 

gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort, subsidies enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

Yuruk, R 15-11-1969

Ülker, B 14-08-1980

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 140492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

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 14 maart 2018

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

Broenshofweide 20 06-03-2018 verbreden uitweg OLO 3442583

Leemkuilenweg 5 06-03-2018 oprichten woning OLO 2901521

Voorste Straakven t.o.  07-03-2018 kappen 5 bomen  OLO 3512615

groenstrook  Broederbos

Raktweg t.h.v. huisnr. 42 07-03-2018 kappen 1 boom OLO 3512633

Jan Steenlaan 07-03-2018 kappen 2 bomen OLO 3512531

Nachtegaallaan 07-03-2018 kappen 1 boom OLO 3512505

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 Locatie Omschrijving melding

Car Cleaning Stiphout Gerwenseweg 22a Het starten van een bedrijf voor het 

  poetsen van auto’s.

Milieu (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond, gelet op artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer, maken bekend dat er maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld ten aanzien van:

Legro Beheer BV, Gerstdijk 14 te Helmond, het betreft een inrichting voor het verwerken van 

kokos, de productie van perliet en het maken van betonmortel. De maatwerkvoorschriften 

gaan over een nadere invulling of aanvulling van de voorschriften van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer in het belang van de bescherming van het milieu. Het besluit en de bijbehorende 

stukken liggen vanaf 15 maart 2018 tot en met 25 april 2018 ter inzage in het Stadskantoor, 

Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. 

Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492. Voor een mondelinge 

toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690278) een afspraak maken.

Milieu (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

CAN-PACK NL Holdings B.V., Maisdijk 9 te Helmond. Het betreft een vergunning voor het 

milieuneutraal veranderen voor het plaatsen van twee bovengrondse tanks voor de opslag van 

watergedragen lakken, OLO-nummer 3444699. Het besluit en de bijbehorende stukken liggen 

vanaf 15 maart 2018 tot en met 25 april 2018 ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den 

Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. 

Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492. Voor een mondelinge 

toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690278) een afspraak maken.

Milieu
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij een 

vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeeltelijk hebben 

ingetrokken van:

Elkerliek Ziekenhuis voor het in werking hebben van een ziekenhuis aan de Wesselmanlaan 

25 in Helmond. De vergunning wordt ingetrokken voor zover het de opslag van lachgas in 

een opslagtank betreft. Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen 

ingebracht. De beschikking is niet gewijzigd ten opzicht van het ontwerp. 

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 15 maart 

2018 tot en met 25 april 2018 ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te 

Helmond. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch 

(088-3690455) een afspraak maken.

Gedurende de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet 

worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn 

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt 

dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Een verzoek 

om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de 

rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Milieu
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan zijn 

een vergunning in te trekken ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:

de Nuenensedijk 21 in Helmond. Het betreft een varkenshouderij waarvan de 

omgevingsvergunning(en) voor het onderdeel milieu in zijn geheel wordt ingetrokken.

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 15 

maart 2018 tot en met 25 april 2018 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den 

Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via 

www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492. Voor een mondelinge toelichting 

op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690359) een afspraak maken. Gedurende 

bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen ten 

aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 

8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u bellen naar de 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690359).
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.
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ONZE 
MENUKAART

IS TROEF

HEUVEL

EINDHOVEN

Deze advertentie geeft recht op 
50% korting van 12 t/m 31 maart 2018.

Reserveer nu via 040 - 2 357 357

Frans van Asten

Noorddijk 1  5705 CX Helmond  Tel. 0492-512377  Mob. 06-53754231
E-mail: info@zonweringsreparateur.nl  www.zonweringsreparateur.nl

Ook verkoop van:

Rolluiken,
Horren & 

Hordeuren en 
Screens

Frans van Asten

Noorddijk 1  5705 CX Helmond  Tel. 0492-512377  Mob. 06-53754231
E-mail: info@zonweringsreparateur.nl  www.zonweringsreparateur.nl

Ook verkoop van:

Rolluiken,
Horren & 

Hordeuren en 
ScreensOOK REPARATIE ROLLUIKEN

Bij inlevering van deze advertentie 
krijgt u het 2e 3-gangen keuzemenu 
à € 29,50 per persoon gratis.
U dient vooraf te reserveren o.v.v.: Actie Weekkrant De Loop.

Kijk voor de gerechten op:
www.paviljoendewarande.com
De Kluis 2, 5707 GP Helmond
0492 536 361

LEZERSACTIE
2e MENU GRATIS

De reserveringen zijn op basis van beschikbaarheid. Deze actie is geldig 
tot en met vrijdag 30 maart 2018.  Actie geldig van woensdag t/m vrijdag.

✁

✁

Zoekt u een specialist voor de behandeling van 
kalknagels? Onze deskundige dermatologen volgen 
de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied en 
passen deze toe in de praktijk. Wij hebben de 
meeste ervaring in Nederland op het gebied van 
laserbehandeling bij schimmelnagels.

SPECIALISTEN LASERBEHANDELING 
KALKNAGELS HELMOND

ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS!
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DR. R.P.M Ceulen
Dermatoloog

Stationsstraat 1
5701 MK 
Helmond
0492-792939

Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893

info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond

Maandag 19 maart
Helmond west: West

Dinsdag 20 maart
Rondom ziekenhuis

Woensdag 21 maart
Brandevoort - Oost

Donderdag 22 maart
Rijpel - Oost + 

Brandevoort - Veste

Kijk voor meer informatie op:
www.helmond.nl/afvalapp 

Openingstijden: ma. t/m za. 9.30-16.30 uur

Wij heten u welkom, in onze winkel.

COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen (06-13 82 90 17)
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81) 
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)

BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen 
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@deloop.eu  
Internet www.deloop.eu 
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

BEZORGING EN VERSPREIDING
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m. 
melden via bezorging@deloop.eu 
of telefonisch tijdens kantooruren 
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen,
Mandy Meeuwsen, Youri Buis,
Bjorn Klaasen en Roos Lebens

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
Aan de inhoud van Weekkrant De Loop Helmond is 
alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

Kunst, cultuur, muziek, en gezelligheid:  
alweer de 4de editie van de Franse Markt

Op Hemelvaartsdag staat donderdag 10 
mei 2018 de Helmondse wijk Suytkade in 
het teken van de Franse Markt.  

Een markt waar kunstenaars graag komen. 
Al meer dan 50 kunstenaars hebben zich in-
geschreven om er zeker van te zijn  dat ze een 
plekje te kunnen bemachtigen op een mooi 
stukje Helmond, vanaf de brug over de Seine 
(de kanaal) richting City Resort. 
Kunst voor jong en oud, waar vele kunste-
naars actief het publiek betrekken bij hun 
kunstwerk.
Ditisonzewijk doet Live verslag van de ver-
schillende optredens op het grote podium 
op de Suytkadeboulevard. Ook omroep 
Helmond Radio is van de partij. Het volle 
programma van 11.00 tot 17.00 uur wordt live 
uitgezonden op 107.2 FM.

De organisatie van de Franse markt is zeer 
vereert dat de Stichting Musicals in Hel-
mond heeft toegezegd een preview te geven 
van de musical Jekyll & Hyde, die een maand 
later in de schouwburg te zien zal zijn. Ook 
zullen er veel verschillende artiesten met 
zang en dans akte 'd presents geven. Dit alles 
is gratis toegankelijk voor alle Helmonders. 
Rondom de rotonde, kan het publiek op het 
terras genieten van Franse wijn, stokbrood 
en Franse kaas. Of lekker in de zon op zoek 
gaan naar historische spulletjes. Een ware 
brocante Rie staat op de markt, waar oude 
antieke spullen in de kraampjes worden ten-
toongesteld. Natuurlijk kan er een partijtje 
jeu 'd Boule worden gespeeld. Op de voor 
vele vrije dag zijn er genoeg redenen een 
bezoek te brengen aan de Franse markt op 
Suyt.

Hopelijk wordt het gezellig druk op 10 mei 
a.s. Tot dan! s

Annawijk/Suytkade

(Foto’s Henk van Dijk en Mario Coolen).
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Plameco Vakbedrijf Van Osch Kruiseind 16c | 5421 ND Gemert 
T 0492-368100 | www.plamecogemert.nl | E info@plamecogemert.nl

BEZOEK ONZE SHOWROOM 
OP DONDERDAG, VRIJDAG OF 
ZATERDAG OF OP AFSPRAAK
BEL 0492-368100 
3  Schone montage in één dag
3 Zonder hakken en breken 
3 De meubels kunnen blijven staan
3 Voor elke interieurstijl
3  Verlichting naar wens
3  Uit één geheel op maat gemaakt

EEN MOOI 
PLAFOND
MET VERLICHTING NAAR WENS!

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

•  Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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PASSIE
VOOR SPORT EN OUTDOOR

KIJK OOK 
EENS OP

WWW.
ADVENTURE-

STORE.NL

1500m2 avontuurlijk 
winkelplezier

HANWAG
BELORADO
MID GTX 

FALKE
TK2 
WANDELSOK 
and

DEUTER
RACE
DAYPACK

ASICS
FUZEX RUSH

WALKING • TRAVEL • SPORTS • BIKING • FITNESS • RUNNING

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 18 MAART 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.  

VAN 189.99 NU NU 2e PAAR KORTING VAN VAN 69.99 NU VAN 120.00 NU

159.99 50% 49.99

WANDELSCHOEN
DAMES EN HEREN

DAMES, HEREN EN
KINDEREN

10 LITER RUGZAK
IN ZWART EN ROOD

HARDLOOPSCHOEN 
DAMES (GRIJS)  
EN HEREN (ZWART)

79.99

Open dag St. Anna Zorggroep afgelast 

Vandaag is besloten de open 
dag van de St. Anna Zorggroep 
af te gelasten. Deze stond ge-
pland op a.s. zaterdag 17 maart.

Ingrid Wolf, voorzitter raad van 
bestuur, licht toe: “De griepepi-
demie heerst nog steeds. Dit 
merken wij in een sterke toe-

name van het aantal patiënten. 
Tegelijkertijd zien we ook dat 
medewerkers ziek zijn. Onze 
open dag trok de afgelopen jaren 
gemiddeld 3.000 bezoekers, in 
verband met besmettingsgevaar 
vinden wij het op dit moment 
onverantwoord veel mensen in 
ons ziekenhuis te ontvangen. 
De veiligheid van onze patiënten 
én van onze medewerkers staat 
voorop.” s

Regio

Binnenkort telt Helmond 40.000 
woningen. De 40.000e woning 
is inmiddels in aanbouw. Het 
gaat hierbij om een woning in 
het nieuwbouwproject ‘’12 soci-
ale koopwoningen’’ aan de Dol-
fijnlaan. 

Deze woning maakt uit van 
een bijzonder project: de eer-
ste aardgas loze woningen die 
sinds de intentieovereenkomst 
voor een aardgasvrij Helmond  
worden opgeleverd. Wethouder 
Stienen en Wethouder Smeul-
ders hielden een korte speech, 
waarna zij een naambordje over-
handigden aan de toekomstige 
bewoners, Rens Verhoeven en 
Emmelie van Lierop,  van deze 
40.000e woning. s

Helmond

40.000ste woning Helmond

Wandeltocht bij Adventure Store 

Adventure Store organiseert in 
samenwerking met de Stichting 
Wandelorganisatie Peelland 
alweer de 12e Adventure Store 
wandeltocht door de prachtige 
omgeving van Helmond. 

Ook de uitdagende 5e Kids Ad-
venture Trail vindt op deze dag 
plaats. Start & finish in de winkel 
van Adventure Store. De winkel 
is geopend op deze koopzondag 
van 8.00 tot 17.00 uur en staat vol 
met stands van leveranciers en 
medisch specialisten. 
Ook zijn er spectaculaire aan-
biedingen op het gebied van het 
wandelen en hebben we zelfs de 
primeur met de Lowa Experience 
trailer op de parkeerplaats voor 
de winkel. Test gratis je nieuwe 
schoenen uit voordat je ze met 
een mooie korting aan kan 
schaffen!

12e editie Adventure Store 
Wandeltocht
Startlocatie & Finish: Adventure 
Store, Kastanjehoutstraat 3, 

5706 XX  Helmond, 
Tel. 0492-523668,  
www.adventurestore.nl

Tochtinformatie
Vertrek vanuit de winkel van Ad-
venture Store, met gratis koffie, 
thee, fris en cake, gaan de wan-
delroutes door de diverse mooie 
natuurgebieden zoals het Groot 
Goor, de bosgebieden tussen 
Mierlo en Lierop, Strabrechtse-
heide en Molenheide. De grote 
rustplaats wordt weer verzorgd 
door de Scouting op hun thuis-
honk in Brandevoort. Verder zijn 
er onderweg diverse wandel-
vriendelijke rustplaatsen.
Tevens is het zondag 8 april 
koopzondag van 8.00-17.00 uur

Er zijn tijdens dit wandelevene-
ment diverse toon-aan-gevende 
leveranciers uit de wandelsport 
in de winkel aanwezig waarbij 
u advies en informatie kunt in-
winnen. We hebben voor 2018 
als sponsor: Lowa, de nummer 
1 in wandelschoenen, Falke de 
nummer 1 in wandelsokken en 
Sidas, de specialist in inlegzolen 
en voetoplossingen. We hebben 

zelfs een primeur voor de regio 
met  de Lowa Experience Trailer 
voor de deur van de winkel waar 
u gratis schoenen kan uitzoeken 
en tijdens de wandeltocht kan 
uitproberen. Ook de Sidas 3d 
scan is aanwezig om uw voeten 
100% nauwkeurig op te meten en 
daarbij de best passende schoen 
te adviseren.
Uiteraard zijn er op deze koop-
zondag spectaculaire kortings-
acties.  Dus kom langs, laat je 
verwennen ook als u niet mee 
wandelt. Het is zeker de moeite 
waard! s

Mierlo-Hout

Rens Verhoeven en Emmelie van Lierop ontvingen uit handen van 
Wethouder Stienen en Wethouder Smeulders het naambordje. 
(Foto: Jan Dijstelbloem Jadijfoto)

Als u kiest voor kwaliteit

In- en verkoop van gebruikte kwaliteitsmeubelen 
voor een betaalbare prijs.

Bezoek onze winkel en overtuig uzelf.

Mierloseweg 321, Helmond
TEL. 06-12655003 WWW.TWEEDEZITENZO.NL

Wekelijks nieuwe aanvulling 
op onze meubelcollectie.

MEUBELSHOW
ZONDAG 18 MAART GEOPEND 

VAN 12.00 - 16.00 UUR

www.helmondnu.nl
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Ondernemersfonds Helmond dynamische verbindingen en 
samenwerkingen vanuit ondernemers naar: zorg, onderwijs, 

cultuur, sport en buitengebieden.

(Verenigde) 
inwoners Van 
de Helmondse 

wijken

Heeft u een idee of 
project maar geen 

financiën om het uit te 
voeren?

neem dan altijd 
contact op met 

wijkmanagement 
Helmond. 

info@wijkmanagementhelmond.nl
www.wijkmanagementhelmond.nl

Gefinancierde en gerealiseerde projecten in de Helmondse wijken zijn o.a.:

Hanging 
baskets

(ondernemers 
leefbaarheid).

Speeltoestellen 
stichting ORO

(i.s.m. ondernemers
en zorg).

Project ‘Fit Werkt’.

St. Nicolaas 
intochten

(i.s.m. ondernemers, 
onderwijs en 

verenigingen).
Kindervakantieweek.

Koploper van
Peelland.

Kerstverlichting
(ondernemers 
leefbaarheid).

Braderie 
Combicentrum.
OVMH Beurs.

Energie Huis
Helmond.

Cameratoezicht.

Respect project
Helmond (i.s.m. 
ondernemers

en sport).

Meer projecten zie: www.ondernemersfondshelmond.nl/projecten2

s

s s s s

s s s

Hebt u opmerkingen of extra gegevens voor de website? Stuur ze naar: webmaster@wijkmanagementhelmond.nl

Nieuwe website www.wijkmanagementhelmond.nl online!

Wijkmanagement Helmond ook actief in Brandevoort

FOH Wijkmanagement Hel-
mond is voortgekomen uit 
FOH, (Federatie van organi-
saties in de detailhandel en 
dienstverlening en ambacht 
van Helmond). Na invoering 
van het Ondernemersfonds 
van Helmond op 1 januari 
2013 zijn de sectoren: Zorg, 
Onderwijs, ZLTO (buitenge-
bied), Sport, Cultuur toe-
gevoegd. En is de naam ge-
wijzigd op 1 jan. 2018 naar 
FOH Wijkmanagement Hel-
mond. Hierdoor vinden we 
een betere aansluiting met 
Centrummanagement en 
Parkmanagement, gezamen-
lijk hoofdtrekkingsgebieden 
van het Ondernemersfonds 
Helmond. 

Voor wie is het bedoeld? In 
principe voor alle instanties 
die actief zijn in de wijken 
van Helmond op de gebieden 
van: commercie, detailhan-
del, zorg, cultuur, onderwijs, 
sport en agrarisch/buitenge-
bied. Het Wijkmanagement is 
van en voor bovengenoemde 
aandachtsgebieden/trekkings-
gerechtigden in Helmond. Dat 
betekent onder meer dat het 
geld dat via de belastingkas 
door alle bezitters/beheerd-
ers van niet-woningen wordt 
opgebracht, ook weer ten 
goede komt van die trekkings-
gerechtigden. Maar dit moet 
wel in georganiseerd verband 
gebeuren. Een flink deel van 
de wijken is al georganiseerd 
in winkeliersverenigingen of 
een onderwijs stichting etc.

De trekkingsgerechtigden krij-
gen het geld dat is opgebracht 
in hun werkgebied niet con-
tant in handen. Dat zou im-
mers vergruizing betekenen 
van het wijkfonds over een 
hele serie subfondsjes, terwijl 
we met het wijkfonds juist een 
wijk-brede aanpak voorstaan. 
Het geld blijft in een  
centrale kas. Maar de trek-
kingsgerechtigden hebben wel 
‘trekkingsrechten’, naar rato 
van hun bijdrage aan de be-
lastingkas. Zij kunnen plannen  
maken en aanvragen indi-

enen ter hoogte van hun trek-
kingsrecht. De website is een 
vindplaats voor eventuele  
mede trekkingsgerechtigden 
en waarmee men projecten 
kan aanvragen en uitvoeren.

Voorbeeld van een project is: 
Bijdrage aan de Dutch Tech-
nology Week. “Beleef een 
week lang de Dutch Technol-
ogy Week en ervaar dat tech-
nologie alles om ons heen 
met elkaar verbindt.” Veel  
topprestaties in de high tech 
industrie worden bereikt. Daar 
zijn we ontzettend trots op! 
Bedrijven, overheden en ken-
nisinstellingen organiseren 
samen deze week vol met 
technologische verrassingen. 
Zie, voel en ervaar hoe kansri-
jk en uitdagend het is om mee 
te werken aan uitvindingen die 
de wereld veranderen. Tech-
nology connects!

In Brandevoort zijn al diverse 
projecten mede gerealiseerd 
met financiering vanuit het 
fonds. Te denken aan: Hang-
ing Baskets, Kerstversiering 
(LED verlichting), Dickensnight, 
Kindervakantieweek, Bran-
devoorter Dag, speeltoestel-
len. 

Kindervakantieweek Bran-
devoort: Van maandag t/m  
vrijdag werd Brandevoort 
omgetoverd tot een heus olym-
pisch dorp. De negende editie 
van Kindervakantieweek Bran-
devoort stond namelijk in het 
teken van de BRANDEVOORTSE  
SPELEN! Het programma 
zat vol met leuke, creatieve, 
sportieve en uitdagende activi-
teiten en werd afgesloten met 
een ware slotceremonie! Alles 
uiteraard met de olympische 
gedachte: ‘Meedoen is belan-
grijker dan winnen!’

Ook wordt Brandevoort elk 
jaar bezocht door een dele-

gatie van Wijkmanagement, 
Wethouder(s) en de verant-
woordelijke ambtenaren.

Ook wordt er prima samen- 
gewerkt met de Winkeliers- 
vereniging, Gemeente Helmond  
en de eigenaars van bijv. het 
winkelcentrum. Doel van  
Wijkmanagement is om 
verbindingen te leggen  
tussen de diverse geledingen. 
Zo wordt de Leefbaarheid in 
de wijk mede hoog gehouden. 
Immers in een goed leefbare 
onmgeving kan iedereen 
gedijen.

Helmond

Wijkmanager is mw. 
Hennie de Gooijer, 
info@wijkmanage-
menthelmond.nl
U kunt gerust contact 
zoeken met haar voor 
uw eventuele vragen. 
Meer info is natuurlijk 
te vinden op www.
wijkmanagement
helmond.nl

Brandevoort

info@wijkmanagementhelmond.nl | www.wijkmanagementhelmond.nl
www.facebook.com/wmhhelmond | www.twitter.com/wmhhelmond 

Wijkmanagement is samen 
met Centrummanagement 

en Parkmanagement 
hoofdtrekkingsgerechtigde van het:

Hanging Baskets. Gerealiseerd 
in vele wijken in Helmond.
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‘De Pagador’ jubileumvoorstelling 
Vreemd Beest en Annatheater 

Met de voorstelling ‘De Paga-
dor’ vieren het  Annatheater 
en amateur toneelgezelschap 
Vreemd Beest twee jubilea. Het 
Helmondse cultuurpodium be-
staat dit jaar namelijk 15 jaar 
en de toneelgroep maar liefst 
25 jaar. Vrouw achter deze suc-
cesvolle culturele initiatieven is 
Lavínia Germano. 

Helmond heeft het aan haar te 
danken,  dat zonder structurele 
subsidie al die jaren toneellief-
hebbers kunnen genieten van 
bijzondere voorstellingen in dit 
bijzondere theater.  ‘’Met hard 
werken, veel idealisme en de 
hulp van vrijwilligers hebben we 
dit allemaal neer kunnen zetten”, 
vertelt Lavínia. “Voor  mij is het 
belangrijk, dat bezoekers voelen 
dat het ons om de kunst gaat, 

dat wij onze passie over kunnen 
brengen. Het Annatheater is ge-
bouwd met de gedachte dat die 
leegstaande vervallen kerk een 
tempel voor de amateurkunst 
zou worden”. Helmond heeft ge-
zien dat die wens is uitgekomen.

De van oorsprong Braziliaanse 
theatermaakster en regisseuse is 
voor de jubileumvoorstelling op 
zoek gegaan naar een speciaal 
stuk. “In mijn achterhoofd had ik 
het idee een moderne productie 
te brengen, maar ik kwam er niet 
uit. Ik heb toen aan een vriendin 
gevraagd met me mee te denken 
en zij kwam met het voorstel van 
‘O Pagador de Promessas’  , wat 
‘De Betaler van de Belofte’ bete-
kent, van de schrijver Alfredo Di-
as Gomes. Een echte Braziliaanse 
klassieker. Geen nieuw stuk voor 
mij. Ik ben namelijk met het re-
gisseren ervan afgestudeerd aan 
de Toneelacademie in Amster-

dam, dus het is wel een mooie 
keuze”.
‘De Pagador’ is door samenwer-
king met Helmondse musici en 
figuranten spectaculair totaal-
theater. Het is een tragikomedie 
die zich afspeelt in een Brazili-
aans dorp op de dag van de Heili-
ge Barbara. Het nog steeds actu-
ele thema van het stuk, namelijk 
het belang van het naar elkaar 
te luisteren en zich te kunnen 
verplaatsen in de ander, wordt 
met lichtheid en humor op de 
planken gezet. Vreemd Beest is 
bijna een jaar vol overgave bezig 
geweest met de voorbereidingen 
om de jubileumvoorstelling een 
groot succes te laten worden.

De première van ‘De Pagador’ 
is op 17 maart a.s. De voorstel-
ling is daarna nog 9 keer te 
zien. Voor meer informatie of 
het reserveren van kaarten:  
www.annatheater.nl s

Annawijk/Suytkade

De première van ‘De Pagador’ is op 17 maart a.s.  in het Annatheater.

door jan van rest

Gewoon de beste!
Net als volgende week, waren 
er ook in 1998 gemeenteraads-
verkiezingen. 
Ik zat al in de raad, maar op de 
nieuwe lijst was ik nu op een 
lagere plaats gezet.
Ook een collega was dit lot be-
schoren, ondanks haar grote 
inzet. Zij verbrak gekwetst en 
teleurgesteld de banden met 
de partij en vertrok. Anderen 
drongen er bij mij op aan me 
nu juist te verweren. Zelf wilde 
ik me ook niet gewonnen ge-
ven en kon daarbij rekenen op 
de steun van een groot aantal 
partijgenoten. Na veel gedoe 
werd afgesproken dat ik een 
voorkeursactie kon beginnen, 
met mij onderaan op de lijst. 
Dankzij het feit dat ik lid was 
van een grote partij, waarvan 
veel leden achter mij stonden, 
durfde ik het avontuur aan.
Haalde ik het, dan kwam ik 
in de raad, haalde ik niet vol-
doende voorkeurstemmen, 

dan waren die alsnog voor de 
partij. 
Maar in januari, tijdens de 
drukke voorbereidingen voor 
deze verkiezingen, zou ik op 
vakantie zijn in Zuid-Afrika. 
Die lag al tijden vast, daar viel 
niks meer aan te morrelen.
Dat betekende dat ik al ruim 
voor de jaarwisseling mijn 
campagne op de rails had. 
Zoals afspraken met de pers, 
advertenties in dag- en week-
bladen, e.d. 
Mijn slogan was: “Al staat hij 
op de lijst als leste, U kiest met 
Jan gewoon de beste!”

Toen ik terugkwam uit Zuid-
Afrika volgden al snel de ver-
kiezingen. Afijn, het resultaat 
was dat ik met voorkeur in de 
raad kwam. Ik denk daar nog 
altijd met heel veel plezier aan 
terug.

Jan van Rest

Beleef de Tour in Helmond! 

Als van de zomer de Tour de 
France weer van start gaat, be-
gint menig wielerhart sneller te 
kloppen. Wat zou het mooi zijn 
om zelf als wielrenner deel uit 
te mogen maken van zo'n veel-
kleurig en langgerekt peloton... 
Zijn dromen bedrog? Nou nee, 
want op zondag 10 juni 2018 kun 
jij deel uitmaken van een heus 
peloton wielrenners tijdens de 
spectaculaire Helmond Tour 
georganiseerd door Tourclub 
'81.

Tijdens deze groepstoertocht 
(GTT) voor max. 250 geoefende 
toerfietsers wordt dat unieke 
tour etappe gevoel opgewekt 
door de aanwezigheid van bege-
leidende motards, een mini re-
clamekaravaan en materiaal- en 
bezemwagen. 

Wat een heerlijk gevoel om on-

gehinderd met een snelheid van 
max. 28 km per uur in 2 ronden 
van 50 km elk door Helmond en 
omgeving te slingeren! 

Grand départ en ravitaillering 
vinden plaats bij het Carolus 
Borromeus college; Markesingel 
2; 5707 DJ Helmond. 

Voor de kosten hoef je het niet te 
laten: NTFU leden betalen €6,- 
en anders €8,-. 

Je startnummer kun je afhalen 
tussen 08:00 en 08:45 uur en 
precies om 09:00 uur geeft tour-
directeur Arie Manders het start-
sein. 

Allez en route pour la petite 
boucle! s

Helmond

Parc Valère aan Europaweg gewilde locatie

Door: Jet Vetter

Meer dan de helft van de luxe 
appartementen van Parc Valère 
aan de Europaweg in Helmond 
is al verhuurd. Het druk bezoch-
te Open Huis voor huurders en 
geïnteresseerden van 10 maart 
jl. heeft daar zeker aan mee ge-
holpen. Dat het appartemen-
tengebouw zo gewild is, is goed 
te begrijpen. Want wie wil er 
nu niet op loopafstand van bij-
voorbeeld het centrum, De Wa-
rande, de winkels van het Com-
bicentrum aan de Mierloseweg 
of het ziekenhuis wonen?

Gelukkig zijn er nog voldoende 
opties voor geïnteresseerden. 
Zij kunnen voor uitgebreide in-
formatie aankloppen bij Inge 
Lewandowski van ERA vb&t 
Makelaars Helmond. “Natuur-

lijk kunnen belangstellenden 
ook veel informatie vinden op 
de website, maar ik vind het wel 
heel leuk gegadigden persoon-
lijk antwoord op al hun vragen 
te kunnen geven. Zo kan ik hen 
onder meer vertellen, dat we hen 
van begin tot eind kunnen be-
geleiden bij de verkoop van een 
eventuele huidige woning tot het 
huren van een appartement in 
Parc Valère. Wij zorgen ervoor, 
dat dat naadloos verloopt. Laat 
hen maar bellen, dan sta ik hen 
met veel plezier te woord of ma-
ken we een afspraak bij ons kan-
toor aan de Steenweg”.
Alle appartementen van Parc Va-
lère hebben een luxe badkamer, 
een volledig ingerichte Keller 
keuken met Siemens appara-
tuur, ruime balkons en, hoe kan 
het ook anders, vloerverwar-
ming. Allemaal zaken die ervoor 
zorgen, dat wonen in het Parc 
Valère een genot is. De ligging 
van het gebouw zorgt bovendien 

voor een perfecte bereikbaar-
heid. Niet alleen met de auto, 
maar ook met het openbaar ver-
voer. 
De huurprijzen van de appar-
tementen zijn vanaf € 791,- per 
maand exclusief € 50,- service-
kosten. Alle appartementen be-
schikken een ruime woonkamer, 
2 slaapkamers, mooi balkon en 
natuurlijk over een eigen par-
keerplaats op het binnenterrein. 
Uiteraard is er ook voldoende 
parkeergelegenheid in de directe 
omgeving. 
“Het ligt in de planning, dat de 
appartementen in het tweede 
kwartaal van dit jaar kunnen 
worden bewoond”, aldus Inge. 
Voor meer informatie of het ma-
ken van een afspraak met Inge 
Lewandowski kunt u bellen naar 
088 545 46 45.
Kijk ook eens op de website: 
www.hureninparvalere.nl of 
volg de Facebookpagina: face-
book.com/parcvalere. s

Helmond

De tweede wens van de O.V.M.H. wensboom is in vervulling gegaan!
Dit keer werden de dames van kleinschalig wonen (Alphonsus) echt 
verrast met een bloemstuk!
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Woonzorgcentrum Savant Rivierenhof is een onderdeel van Savant Zorg. Savant is aan-
gesloten bij Zorgcampus de Peel. De Zorgcampus is een modern netwerkverband waarin 
organisaties samenwerken aan het verkrijgen en behouden van zorgmedewerkers.

Benieuwd naar Savant
als werkgever of opleider?
Kom langs op onze OPEN DAG!
Zaterdag 17 maart van 10.00 - 14.00 uur

Woonzorgcentrum Savant Rivierenhof,
Hof Bruheze 16 in Helmond

Tijdens de open dag kun je de sfeer proeven, de zorg
beleven en ontdekken wat we voor je in huis hebben.

We ontmoeten je graag!

www.savant-zorg.nl • (0492) 572 111 • werving@savant-zorg.nl

Ook voor
vrijwilligerswerk!

 

Wil jij zorgdragen voor een optimaal productieproces, conform de World Class Manufacturing 
eisen? Ga jij de uitdaging aan om 0 ongevallen, 0 fouten en 0 verliezen te realiseren? Heb jij 
ervaring in het aansturen en motiveren van operators? Ben jij in staat om verbeterprojecten te 
initiëren en te begeleiden? 
Dan zoeken wij jou!

Ter uitbreiding van ons productieproces zijn we binnen BU EPS op zoek naar een:

Teamleider 
2-ploegendienst

Organisatie en afdeling:
Kingspan Unidek is leverancier van innovatieve oplossingen voor snel en efficiënt bouwen en 
isoleren voor de Benelux. Deze oplossingen leveren een actieve bijdrage aan energiebesparing 
en optimalisatie van het wooncomfort. Dankzij de voortdurende aandacht voor milieueffecten 
tijdens productontwikkeling, productie en recycling, zijn de isolatieoplossingen bovendien 
duurzaam. De onderneming, opgericht in 1969 en voorheen bekend als Unidek B.V., telt ruim 
200 medewerkers. Onze productielocatie en het verkoopkantoor zijn gevestigd in Gemert 
(Nederland). Deze rol valt onder de business unit EPSProfs.

Functie eisen:
Je hebt een MBO+/HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur in een bedrijfskundige richting 
en tenminste drie jaar leidinggevende ervaring in een productieomgeving. Je hebt kennis 
van verbetertechnieken (bij voorkeur SGA), World Class Manufacturing en het Roadmap 
principe. Je spreekt goed Nederlands en Engels, je bent communicatief vaardig en beschikt 
over leiderschapscapaciteiten. Als laatste voldoe je aan onze kernwaarden: Samenwerken, 
Kwaliteits- en Klantgericht, Ondernemen, Nakomen van afspraken (SKON).

Interesse?:
Heb jij interesse in deze uitdagende functie en voldoe je aan het omschreven profiel? 
Solliciteer dan nu door je cv én motivatiebrief te mailen naar Bernadine Dirks (bernadine.
dirks@kingspanunidek.com / 0492 378 111). Meer informatie over deze en al onze andere 
vacatures vind je op onze website: https://www.kingspan.com/nl/nl-nl/carriere
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatie procedure.

OPEN DAG 18 maart 11-13u

Mierlo
• Haver 9-13
• Biss. van Mierlostraat 92    

Techniek verbindt
Iedereen is van 

harte welkom, mét en 
zonder kinderen!

EEN 18075 AFF Open dag Techniek verbindt A3.indd   1 02-03-18   13:44

MIERLO IS 
DICHTERBIJ 

DAN U DENKT
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Legitimatie 
check, stemkaart 
check en rood 
potlood hebben 
ze daar

Ons 

vertelt…

Yes, we gaan stemmen! 
Niemand kan er onderuit, we ko-
men het echt overal tegen, al wilde 
het niet zien ge ziet het toch. Al die 
posters overal langs de weg met 
foto’s da ge op hun moet gaan 
stemmen,
ge slaat de krant open en alles 
staat vol.
De Loop had vorige week maar 
liefst een verkiezingsspecial van 20 
pagina’s.

Ik vind ook echt da ge moet gaan 
stemmen, maar vind je nog de 
goeie boom in da bos met al die 
bomen ?
Je stem verloren laten gaan kan 
echt niet vind ik.
Dat stemrecht hebben ze voor ons 
verworven met bloed, zweet en 
tranen. En dan praat ik even voor 
dames. Daar hebben ze echt hun 
nek voor uitgestoken, dat alleen al 
is een reden om als vrouw te gaan 
stemmen.
Maar we moeten allemaal gaan, 
as ge niet gaat stemmen meude 
ook nooit mauwen en da doe ik 
soms zo graag. 
Op wie moete gaan stemmen das 

een goeie vraag, maar da meude 
zelf weten.
Wa ik altijd doe is men eigen af-
vragen, wa vind ik belangrijk? 
waar liggen mijn prioriteiten?
Ik heb bijvoorbeeld een dochter 
met een verstandelijke beperking. 
Ik vind het héél belangrijk dat er 
dingen voor haar geregeld zijn of 
worden.
Das veul belangrijker als vur men 
eigen.
Dus lees ik goed wie daar zijn ei-
gen voor inzet en waar maakt.
En witte het echt niet dan vraagde 
het aan oew vrouw of aan oewe 
meens of oew  (volwassen) kin-
ders.
Da stemmen is zo gedaan en bij 
het stembureau komde altijd wel 
iemand uit de buurt tegen waar 
ge effe mee kunt buurten, gezellig 
toch?
We gaan dees jaar gewoon alle-
maal stemmen.

As we het dan over buurten heb-
ben, ziede gullie wie ik tegen 
kwaam?
Kék is goed naar de foto bij men 
column, ben er echt kei freet mee.
Onze burgemeester Elly Blanks-
ma. Ik wou vur bij men column 
een foto hebben met da grote rooi 
potlood wat in de Cacaofabriek 
staat. 
En laat nou net op dat zelfde mo-
ment onze burgemeester ook die 
gedachte hebben, die wou ook 
mee da potlood op de foto.
Ik ha ze nog nooit in het echt ge-
zien, maar wat is da een leuk 
vrouwke, ze had zelfs durre mooie 
ambtsketting aan. Ze heurde gelijk 
da ik een immigrant was toen ik 
menne mond open deed en zelfs 

da ik uit Tilburg kwam heurde ze.
Vur da ik er erg in ha had ik het al 
gevraagd ”kunnen wij samen een 
selfie doen bij dat rooi potlood” vur 
bij men column.
Ze vond het een kei leuk idee (ge-
lukkig).
Dus wij in de startblokken, 2 foto’s 
genomen maar het was niks. Ik 
zei tegen haar “we staan verkeerd 
ik moet aan de andere kant da 
is menne goeie foto kant” en da 
kwam heeeel goed uit want hare 
goeie kaant was ook dun andere 
kant.
Dus wij wisselen en hoppa foto 3 
was gelijk bingo.

We hebben nog ff wa gebabbeld 
en ik heb nog een keer gezegd da ik 
haar heeeel graag wil helpen mee 
het kerstpakket dees jaar.
En zij heeft men belooft dat ze deze 
week men column gaat lezen, kei 
leuk wen tof vrouwke!

Vergeet niet da we dees jaor ook 
een referendum WIV hebben wa in 
men ogen ook heeeel belangrijk is.
Da ga over oe persoonsgegevens  
wat daar wel of niet mee mag , de 
privacywet.
Nog een goede reden om echt te 
gaan dees jaor en, je voor of tegen, 
te laten horen.
Ik wens iedereen suc6 met stem-
men en tegen Elly (onze burge-
meester) wil ik zeggen:
” kei bedankt voor de leuke selfie”.

Tot volgende week ,Vooruitkomst: probeerplaats 
voor zelfredzaamheid 

Op donderdag 15 maart a.s. 
wordt probeerplaats Vooruit-
komst officieel geopend door 
wethouder Nathalie van der 
Zanden. Vanaf vrijdag 16 maart 
is Vooruitkomst open voor het 
publiek. 

Quartz, het transmuraal centrum 
voor de regio Helmond, opent 
deze probeerplaats voor zelfred-
zaamheid in samenwerking met 
de gemeente Helmond. Op deze 
plek in de Elzapassage kunnen 
inwoners kennismaken met al-
lerlei (technische) snufjes die het 
functioneren in en om het huis 
makkelijker kunnen maken zo-
dat zij langer zelfstandig kunnen 
leven. Binnen Quartz werken de 
Zorgboog, Savant zorg, Sint An-
naklooster, Elkerliek ziekenhuis, 
de Regionale Huisartsenvereni-
ging en GGZ Oost-Brabant sa-
men. 

Vooruitkomst
Langer zelfstandig wonen; dat 
moeten we (straks) allemaal. 
Gelukkig zijn er genoeg handige 
hulpmiddelen en slimme oplos-
singen die ons daarin kunnen 
ondersteunen. De meeste oude-
ren en mantelzorgers weten die 
echter niet altijd te vinden. Met 

Vooruitkomst willen we daar 
verandering in brengen.
In Vooruitkomst kunnen ou-
deren, mensen met dementie, 
mantelzorgers, zorgprofessio-
nals en eventuele andere zorg-
vragers terecht voor persoonlijk 
advies in een huiselijke sfeer. 
Vooruitkomst dient als een scha-
kel tussen deze groepen en tech-
nologische hulpmiddelen (smart 
health) en praktische hulpmid-
delen.
De probeerplaats is geen win-
kel die spullen verkoopt maar is 
er om de bezoekers op weg te 
helpen naar een makkelijker en 
comfortabel leven. Ervaren staat 
centraal in Vooruitkomst. De be-
zoekers kunnen de hulpmidde-
len proberen en ervaren of het bij 
hen past. Het motto is; U moet 
alles eerst zelf kunnen ervaren, 
dan weet u pas écht of het iets 
voor u is!

Het team van Vooruitkomst heet 
iedereen van harte welkom van-
af vrijdag 16 maart van 13:00 uur 
tot 17:00 uur.

Vooruitkomst is gevestigd in de 
Elzaspassage naast C&A en te-
genover schoenenwinkel Arnani.
De voorlopige openingstij-
den zijn 13:00 uur tot 17:00 uur 
op woensdag, donderdag en  
vrijdag. s

Centrum

Open dag Puur Sang: feest van techniek

Zondag 18 maart van 11.00-13.00 
uur, zetten de twee locaties 
van Kindcentrum Puur Sang in 
Mierlo de deuren open voor ou-
ders, belangstellenden en toe-
komstige basisschoolkinderen 
en voor gebruikers van de kin-
deropvang.

Elk jaar koppelt de school een 
thema aan deze open dagen om 
te laten zien wat de kinderen al-
lemaal beleven op Puur Sang. 
Dit jaar maken de kinderen op 
allerlei manieren kennis met 
techniek. Met drones, robots, 
3-D virtuality een reis door de 
ontdekfabriek, bouwtechniek, 
communicatietechniek enz. enz. 
Op de open dag kunt u zien 
wat het gepersonaliseerde on-
derwijs van Puur Sang zo bij-
zonder maakt en welke enorme 
ervaring de kinderen hebben 
opgedaan met betrekking tot 
de techniek die hun hele verdere 
leven zal beheersen of hun werk 
zal verschaffen. Vol trots zullen 
de kinderen hun werkstukken  
laten zien. 

Twee techniektrucs voor 
alle kinderen in Mierlo
De Installatiebranche (OTIB) 
stuurt maar liefst twee trucs vol 
techniek naar Mierlo om van 
10.00 tot 14.00u alle kinderen uit 
Mierlo kennis te laten maken 
met de wereld van techniek. De 
kinderen tot 14 jaar kunnen dan 
zelf al doende kennismaken met 
technologische ontwikkelingen. 
Verder zijn er drones te zien, 
robots, kinderen die program-
meren, green-screen en stop-
motion filmpjes, enz.

Oude historische bus
Tussen de twee locaties rijdt een 
oude historische bus op en neer 
zodat u de auto kunt laten staan 
en kennis kunt maken met een 
historisch stukje techniek. 

Kortom; een leuke gezinsactivi-
teit en een aanrader als u nog een 
school of kinderopvang zoekt 
voor uw kind! s
 

OPEN DAG 18 maart 11-13u

Mierlo
• Haver 9-13
• Biss. van Mierlostraat 92    

Techniek verbindt
Iedereen is van 

harte welkom, mét en 
zonder kinderen!
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Regio/Mierlo

Regio

50% korting in restaurant Holland Casino Eindhoven

Begin december 2017 werd het 
restaurant van Holland Casino 
Eindhoven bekroond met plaats 
104 in de IENS TOP 1000 beste 
restaurants van Nederland en 
binnen de stad Eindhoven zelfs 
op de derde plek. Tijd dus om 
onze gasten, aan wie we deze 

notering te danken hebben, te 
belonen.

Op pagina 6 van Weekkrant De 
Loop Helmond treft u een adver-
tentie aan van Holland Casino 
Eindhoven. 

Indien u een reservering maakt 
via 040 – 2357 357 in de periode 
van 12 tot en met 31 maart 2018 

én de advertentie meeneemt, 
ontvangt u 50% korting op uw 
restaurantrekening.
Deze actie wordt u aangebo-
den door Weekblad De Loop 
in samenwerking met Holland  
Casino Eindhoven. s

 

www.helmondnu.nl

Burgemeester Blanksma en Marij samen op een selfie.
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SLA 
DE 
PLANK 
NIET 
MIS!

VLOER HET ZELF EINDHOVEN 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 

Industrieterrein De Kade. 
Tel. 040-2468180.

VLOER HET ZELF HELMOND 
Engelseweg 223b, Helmond. 

Tel. 0492-52 52 70. 

Gevestigd in: Almere, 
Amsterdam, Arnhem, Breda, 

Capelle aan den IJssel, 
Eindhoven en Helmond.

GRATIS 
PARKEREN

WIJ ZIJN DE 
GOEDKOOPSTE 
LAAGSTE PRIJS GARANTIE EN DESKUNDIG ADVIES

KLIK PVC
LANDHUISDELEN 

EXTRA BREED
Met Riged Drager, 5 mm dik, 

toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag, 
eenvoudig zelf te leggen.
per m2 incl. btw    Van 39,95 Voor

27.95

PLAK PVC
LANDHUISDELEN 

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.

per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

14.95

TRAPRENOVATIE
MASSIEF EIKEN 

Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden, anti-slip strip, 

montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

875.-
N

IE
U

WLAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

24 cm breed, 8 mm dik, 
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 

structuur, leverbaar in 5 kleuren.
per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.95

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT

14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 
afmeting 15x75 cm, leverbaar in diverse 

kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 
per m2 incl. btw    Van 79,95  V.A.

42.95

SLA 
DE 
PLANK 
NIET 
MIS!
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klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 
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klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 
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structuur, leverbaar in 5 kleuren.

N
IE

U
W

structuur, leverbaar in 5 kleuren.
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per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.959.959.

VLOERHETZELF.NL
Klaasen|Vandeursen.com
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6e Groenmoesmarkt in de 
tuinhallen te Boekel 

De Groenmoesmarkt is een 
markt voor natuurlijk moes tui-
nieren en eerlijk voedsel. Door 
zijn specialistische karakter 
spreekt deze markt veel men-
sen aan die bewust in het leven 
staan en die actief zijn op tuin- 
en natuurgebied. Het is naast 
een verkoopmarkt voor biologi-
sche en natuurvriendelijke pro-
ducten ook een informatieve 
markt. Je vindt er informatie 
over historische moestuinza-
den, het versterken van de bio-
diversiteit, permacultuur, het 
zelf gezond bezig zijn en over 
gezonde voeding.

De Groenmoesmarkt is uitge-
groeid tot de grootste in zijn 
soort in de Benelux maar tracht 
door keuze van deelnemers en 
locatie intimiteit te behouden. 
Dat de locatie in Brabant ligt 
heeft enerzijds te maken met 

de organisatorische voorberei-
dingsmogelijkheden, maar be-
tekent in feite ook een centrale 
ligging voor de deelnemers en de 
bezoekers die ervoor van Noord-
Nederland tot Zuid-Vlaanderen 
naar (het Nederlandse) Brabant 
komen.

De Groenmoesmarkt telt ca 90 
deelnemers. Bezoekers kunnen 
er hun weg vinden omdat een 
10-tal gevormde clusters dat ver-
gemakkelijkt. 

Je vindt er achtereenvolgens:  
1. Grote diversiteit aan zaden, 
2. Groente- en kruidenplanten, 
eetbare vaste planten, pootgoed 
,shiitake- en oesterzwammen-
broed, (zomer)bollen, 3. Klein 
fruit, 4. Tuinmaterialen- en ge-
reedschappen, 5. Materialen 
voor bodem, bemesting en ge-
wasbescherming, 6. Informatie 
over en producten van oogst en 
verwerking, 7. Groene en gezon-
de informatie, 8. Gezonde voe-

ding , 9. Grootfruit, 10. Overige, 
zoals imkerij en cholfittykaas.

Hans van Eekelen uit Best is or-
ganisator van deze markt. Onder 
eigen naam en later onder de 
naam Groenmoes geeft hij meer 
dan 12 jaar lang publicaties uit 
met natuurlijk (moes)tuinieren, 
eerlijk voedsel en regionale be-
trokkenheid als kernwaarden.

Enkele duizenden bezoekers zul-
len op 18 maart 2018 van 10.00 – 
17.00 uur worden ontvangen in de 
Tuinmarkthallen, Gemertseweg 
9a te Boekel. Kassatickets zijn 
er voor € 7,50. In diverse (tuin)
bladen worden voor het begin 
van de markt kortingskaarten à  
€ 6,50 opgenomen (kinderen tot 
12 jaar gratis). 

Direct tegenover de Tuinmarkt-
hallen kan gratis worden gepar-
keerd.

Zie ook www.groenmoes.nl s

Regio

Er worden enkele duizenden bezoekers verwacht op 18 maart 2018 van 10.00 – 17.00 uur in de Tuinmarkthallen. 

Workshops 'Werken met Lightroom!'

Veel mensen zullen met de han-
den in het haar zitten, als ze ont-
dekken dat een foto toch niet 
helemaal goed gelukt is. Welnu 
de oplossing is voorhanden met 
het Lightroom bewerkingspro-
gramma. Hiermee kan men een 
foto 'opkrikken' of verfijnen.

Omdat de eerste cursus 'Fotobe-
werking met Lightroom' al heel 
snel vol zat, bieden wij nu een 
tweede cursus aan. Er zijn nog 
een paar plekken vrij!

Wil je weten hoe je je foto’s 
kunt verbeteren? 
En hoe je die duizenden foto’s 
op je computer beter kunt orga-
niseren? Dat kun je leren tijdens 
de serie van 4 workshops op de 
dinsdagavond van 19.30 tot 22.00 
uur. En wel op 20 en 27 maart, 17 
en 24 april in IVN- trefpunt De 
Koekoek, Arbergstraat 85, 5707 
TK Helmond.

Tijdens deze workshop leert Jan 
van Bommel (lid van IVN-Hel-
mond) je in vier avonden van 

twee en half uur de uitgebreide 
mogelijkheden van het digitaal 
optimaliseren en bewerken van 
foto’s. Ook geeft hij aandacht 
aan het inrichten van een slimme 
workflow, waardoor je minder 
tijd kwijt bent aan het organise-
ren en bewerken van je beelden.
De workshop is bedoeld voor 
mensen die al enige ervaring met 
digitale fotografie hebben en 
meer willen doen met al die fo-
tobestanden op hun harde schijf.
Tijdens de workshops wordt ge-
bruik gemaakt van Adobe Light-
room CC Classic. Lightroom is 
beschikbaar voor Windows en 

Mac OS X. Tijdens de vier bijeen-
komsten komen verschillende 
onderwerpen aan de orde die te 
maken hebben met fotobewer-
king. Na afloop van de workshop 
kun je je foto’s met verschillende 
gereedschappen optimaliseren 
en op een logische manier orga-
niseren.

Voor meer informatie kijk op 
de site van IVN Helmond:
www.ivn.nl/helmond
Inschrijven via 
lightroom@kieknauw.nl 
Contactpersoon: 
Jan van Bommel  06-54378173 s

Wil je weten hoe je je foto’s kunt verbeteren?  Dat kun je leren tijdens 
een serie van 4 workshops!

Helmond

Gemeenteraads-
verkiezingen en Sport!

Op woensdag 21 maart is het 
zover: de gemeenteraadsver-
kiezingen. We krijgen met z’n 
allen de kans om te stemmen. 
Maar waar stem je nu op? Hoe 
goed sluit een partijprogram-
ma aan bij jou als persoon of je 
persoonlijke situatie? 

Uiteraard hebben wij met extra 
belangstelling gekeken naar de 
verschillende visies over spor-
ten, bewegen en een gezonde 
leefstijl. 
Sport en bewegen wordt soms 
genoemd in programma’s 
maar soms ook ‘overgeslagen’.

Vele onderzoeken hebben 
het al vaker bewezen, sporten 
maakt blij. 
Zelfs een lage intensiteit aan li-
chaamsbeweging zorgt al voor 
een aanzienlijke verbetering in 
je mentaal welzijn. 
Wat voor wandelen geldt, 
geldt ook voor andere vormen 
van sport. 
Misschien zelfs in een hogere 
mate. Fietsen, zwemmen, een 
flinke fitness-sessie, boksen, 
pilates of bootcamp; het zijn 
allemaal manieren om je her-
senen ‘aan de gang’ te krijgen. 
Want je lijf doet misschien het 
werk, maar het is je koppie 
dat voor de chemische stofjes 
zorgt. 
Om het niet te technisch te 
maken, er komen simpelweg 
gelukshormonen vrij in je her-

senen op het moment dat je 
beweegt. 
  
In Helmond kun je bijna elke 
sport beoefenen. Vele balspor-
ten maar ook surfen, zeilen, 
kanovaren, (kick)boksen, judo, 
tafeltennis, bootcamp, crossfit, 
motorcross, wielrennen en ve-
le vormen van dans. Een groot 
aantal Helmonders is lid van 
een sportclub. Om fit te blij-
ven, om mensen te ontmoeten 
of om te presteren. Op ieder 
niveau en voor ieder wat wils. 

Wij vinden sport één van de 
belangrijkste bezigheden in 
de maatschappij. Niets draagt 
zó goed bij aan de fysieke en 
mentale gezondheid van men-
sen. Niets zorgt voor een betere 
gezondheidsbasis bij (opgroei-
ende) kinderen dan sporten/
bewegen. Bij sportclubs sluiten 
mensen vriendschappen voor 
het leven. 

Wij dagen alle politieke par-
tijen uit om te gaan sporten. 
Wellicht komen er zoveel ge-
lukshormonen vrij dat sport 
en bewegen een prominente 
plek krijgt in de verkiezings-
programma’s! 
We zullen er allemaal bij ge-
baat zijn ;) 

JIBB’er Nicole  s

Regio

Jubileum: 12,5 jaar fysiotherapie 
Marc De Jong

Sinds september 2005 is in ge-
zondheidscentrum ‘De Poort’ 
aan de Cortenbachstraat 130 in 
Helmond fysiotherapiepraktijk 
Marc de Jong gevestigd.  Het 
team bestaat uit fysiotherapeu-
ten Marc de Jong, Mirjam Koen, 
Anke van Aken en secretaresse 
Mariette Fransen. 

Iedere fysiotherapeut heeft zijn/
haar eigen specialisaties. Hier-
door krijgt u altijd de best mo-
gelijke behandeling op maat. 

Na aanmelding wordt u direct 
ingepland voor een afspraak op 
korte termijn. Er wordt dus niet 
gewerkt met wachtlijsten. 
Ook is het mogelijk om een af-
spraak ’s avonds of op zaterdag-
ochtend te maken. 
Bij fysiotherapie Marc de Jong 
staat aandacht voor de patiënt 
hoog in het vaandel;  dit betekent 
dat u na een eerste intake en on-
derzoek individueel behandeld 
wordt door de fysiotherapeut in 
de praktijk die gespecialiseerd is 
in uw specifieke klachten. Wij 
staan erom bekend dat we met 
onze handen werken en niet met 

Fysiotherapiepraktijk Marc de Jong bestaat dit jaar 12,5 jaar en dat 
wordt gevierd. (Foto: Eric van der Putten www.helmondnu.nl)

allerlei ingewikkelde apparatuur.  
Jarenlang tevreden patiënten be-
wijzen dat de expertise en aan-
pak van fysiotherapie Marc de 
Jong werkt!
Op  zaterdag 24 maart  van 16.00 

tot 18.00 uur is er een receptie in 
de praktijk om het 
12,5  jarig bestaan van de praktijk 
te vieren. Alle (oud) patiënten 
en andere betrokkenen zijn van 
harte uitgenodigd om samen 

met Marc en zijn medewerkers 
het glas te heffen. 
Tot dan!
Cortenbachstraat 130  Helmond, 
telefoon 0492-536613, www. 
fysiomdj.nl, info@fysiomdj.nl s

Helmond
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MAART 
WOONMAAND

21% KORTING 
op de maakkosten  
van overgordijnen, 
vitrages en in-be-tweens

10% KORTING 
op raamdecoratie  

systemen, zoals rol- en 
duorolgordijnen,  

lamellen, jaloezieën,  
plissés en paneelgordijnen

MOEITE MET METEN?
LAAT HET ONS WETEN! 

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492-547023 

Het Goedkope Huis 
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495-533552

STOFFEN, FOURNITUREN EN 
RAAMBEKLEDING PARADIJS!

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

0492-382120
info@fysiokempsrijf.nl
www.fysiokempsrijf.nl

085-7821616
info@jvdi.nl
www.fysioclub.nl/jvdi 

Kromme Steenweg 25, 5707 CA  Helmond

Ook in Helmond dichtbij 

Onze therapiesoorten

Manuele therapie 

Kinderfysiotherapie 

Geriatrische fysiotherapie

Craniomandibulaire fysiotherapie 

Oefentherapie cesar

Bekken fysiotherapie 

Handtherapie 

Sportfysiotherapie 

Orthopedische revalidatie 

Small group training

Jou bewegen, 
jou in beweging houden. 
Daar doen we alles voor.

Voor meer informatie en online kaarten 
bestellen www.annemariekoenen.com

Op deze avond (alleen voor vrouwen) vertel ik over het 
vallei-orgasme en wat dat voor mij heeft betekend. 

Ook taotrainer Reinoud Eleveld die zich al meer dan 40 jaar verdiept 
in het taoïsme, zal spreken over de opmerkelijke visie van de 

oude taoïsten op seksualiteit èn over hoe we deze kennis kunnen 
inzetten voor onze gezondheid en vitaliteit.

Reinoud Eleveld Annemarie 
Koenen – Manders

Lezing seksualiteit 
en vitaliteit

Wijkhuis het Brandpunt
Biezenlaan 29, Helmond

Dinsdag 27 maart 2018   
20.00 - 22.00 uur

Lezing: seksualiteit en vitaliteit

27 maart a.s. vindt in Het Brandpunt, Bie-
zenlaan 29 in Helmond, een lezing over 
het vallei-orgasme plaats. De lezing is een 
initiatief van Annemarie Koenen – Man-
ders en heeft als doel ‘seksuele voorlich-
ting geven die in het westen ontbreekt’.

(alleen voor vrouwen)
De lezing wordt verzorgd door de taoïsti-
sche leraar Reinoud Eleveld, expert op het 
gebied van seksuele kennis van de taoïsten 
uit China. Aanwezigen horen onder meer 
hoe bepaalde technieken ervoor zorgen 
dat je middels zelfbeminning tot op hoge 
leeftijd vitaal kunt blijven. Volgens Rein-
oud Eleveld is dit letterlijk ‘vitale kennis 
waar onze cultuur ongelofelijk veel be-
hoefte aan heeft’.
Reinoud vervolgt: ’Het aantal mensen met 
energietekort en burn-outs in onze maat-
schappij is stuitend. 
De Chinezen snappen al duizenden jaren 
lang dat er een relatie is tussen vitaliteit en 
seksualiteit. Hoewel die link voor veel van 
ons onbekend is, snappen we heel goed 
dat je met seksualiteit een kindje kunt 
maken. Ik leg uit hoe we die kracht voor 
onszelf kunnen aanwenden. Het is niet 
moeilijker dan leren fietsen. Het is alleen 
onbekend.’
Organisator en Vallei-coach Annemarie 
vult aan: Toen ik een viertal jaren geleden 
met het taoïsme in aanraking kwam, her-
kende ik veel van mijn eigen levenshou-
ding in de taoïstische levenskunst van het 
niet-doen. Ik leerde over de seksualiteit 
van de vrouw en dat dit veel weidser en 
dieper gaat dan ik kon vermoeden. Er lag 

een pad naar wijsheid voor mij open waar-
naar ik diep van binnen altijd heb verlangd. 
Ik werd vallei-coach en begeleid vrouwen 
– van jong tot oud- in het ontdekken van 
hun eigen kracht. Op weg naar hun bron 
als (eigen-) wijze vrouw.

De taoïsten gaven de seksuele technieken 
aan elkaar door, niet voor genotsdoel-
einden, maar voor gezondheidsredenen, 
oa behoud energie niveau, hoe je batterij 
weer op kan laden, overgangsklachten, 
emotionele balans vinden, verbindings-
kracht met je partner vinden, zin in seks 
die past bij jouw seksuele identiteit. Voor 
meer informatie en aanmelding kijk op: 
www.annemariekoenen.com s

Brandevoort

Organisator en Valei coach Annemarie 
Koenen-Manders
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Grootste jeugdtoernooien in de regio 
slaan handen ineen!

Tennisverenigingen TV Carolus 
uit Helmond en MTV uit Mierlo 
slaan de handen ineen om vanaf 
de zomer hun jeugdtoernooien 
aan elkaar te koppelen. Afgelo-
pen week werd dit op de finale-
dag van het wintertoernooi van 
TV Carolus bekend gemaakt. 

Bastiaan van de Laar, Pam Sij-
mens (MTV) en Veerle de Mar-
telaere (TV Carolus) hebben, 
samen met enkele anderen, de 
afgelopen maanden verkend hoe 
beide toernooien nog sterker ge-
maakt kunnen worden. Hoewel 
beide verenigingen niet hoeven 
te klagen over deelnemers, elk 
toernooi heeft ongeveer 200 
deelnemers, biedt samenwerken 

nog meer perspectief. 

De jeugdige vrijwilligers hebben 
inmiddels hun sporen verdiend 
als toernooicoördinator. Beiden 
werken met een gedreven com-
missie met daarin veel jeugd 
ondersteunt met enkele volwas-
senen. En zijn dit alle ideeën voor 
de toekomst? Zeker niet, waar 
mogelijk zal ook met andere ten-
nisverenigingen worden samen-
gewerkt. Het gaat erom dat we de 
tennisjeugd mooie wedstrijden 
kan spelen en dat we zorgen voor 
onvergetelijke toernooiweken. 

De samenwerking is ook voor 
de sponsors Sported Mierlo en Il 
Borgo Helmond interessant. Zij 
zijn blij met de samenwerking en 
het vergroten van hun bereik. Il 
Borgo verlengde recent het con-

tract, als partner voor de jeugd 
van TV Carolus met drie jaar.

Vanaf deze zomer gaat de Sum-
mer Grand Slam van start. Beide 
toernooien hebben vaste weken, 
het toernooi bij TV Carolus is de 
laatste week voor de zomerva-
kantie en bij MTV wordt in de 
laatste week van de zomerva-
kantie gestreden om de titels.

Open jeugd zomertoernooi 2018 
(IL Borgo – TV Carolus)
30 juni t/m 8 juli. Rood: 1 juli. 
Oranje 4 juli.
Inschrijven €8 t/m 18 juni

24e Mierlose open 
jeugdtoernooi ( Mtv)
8 augustus t/m 19 augustus
Rood/oranje: 18 augustus
Inschijrven: €8,-  t/m 28 juli s

Brandevoort

Joris Clermonts en Neo Artens tijdens het wintertoernooi.

Toneelvereniging d’Opkamerkomedianten 
speelt de klucht: komt wel weer goed, schatje 

Toneelvereniging d’Opkamer- 
komedianten speelt nog twee 
keer de klucht “Komt wel weer 
goed, schatje”. Afgelopen week-
end werden de eerste voorstel-
lingen met veel enthousiasme 
door het publiek ontvangen. 
De voorstelling is nog te zien 
op 16 en 17 maart in Zalencen-
trum De Smed (Dorpsstraat 40, 
Helmond-Stiphout). De uitvoe-
ringen beginnen om 20.00 uur. 
Kaarten á € 7,50 zijn verkrijg-
baar via  www.opkamerkome-
dianten.nl. 

Het stuk is een door Jan Tol be-
werkte versie van de klucht “The-
re goes the bride” en is geschre-
ven door de bekende Engelse 
schrijvers Ray Cooney en John 
Chapman. De regie is in handen 
van Marij Hendriks.

komt wel weer goed, 
Het is de trouwdag van Judy 
Oosterhuizen en haar vriend Ni-
colaas. Althans, het is de bedoe-

ling dat Judy gaat trouwen, want 
op het laatste moment moet 
er nog een heleboel geregeld 
worden. Vader van de bruid (en 
tevens reclameman) Timo Oos-
terhuizen is druk bezig met de 
corsages, de sokken van opa, de 
catering én met een belangrijke 
reclamecampagne. 
Na een klap tegen zijn hoofd is 
het nog maar de vraag of doch-
ter Judy ooit voor het altaar zal 
verschijnen. Het wordt in ieder 
geval een bruiloft om nooit te 
vergeten! s

Stiphout

Nog maar twee keer 
speelt Toneelvereniging 
d’Opkamerkomedianten de klucht 
“Komt wel weer goed, schatje”.

Lopen in een landelijke omgeving: 
3e editie Gerwen-Nederwetten Loop

Na het grote succes van de vo-
rige twee edities, wordt zater-
dag 17 maart a.s. voor de derde 
keer de “Gerwen-Nederwetten 
Loop” gehouden.

Wat begon als een gezellig “wan-
delclubke”, veranderde in 3 jaar 
tijd in een gezellig en profes-
sioneel opgezet hardloop-eve-
nement. Er kunnen twee routes 
worden gelopen: de tien kilome-
ter-run en de vijftien kilometer-
run. Aan het einde van de mid-
dag als iedereen weer binnen 
is volgt de prijsuitreiking in de 
feesttent.

Door de vele positieve reacties 
werd in 2017 het evenement voor 
de tweede editie gehouden. Dit-
maal was het een stuk professio-
neler. Zo was het inclusief offici-
eel benoemde verkeersregelaars, 
evenementenvergunning en 

sponsoren.  Ook deze 2e editie 
werd zeer enthousiast bevonden 
door de lopers zelf , maar ook de 
diverse sponsoren waren erg te 
spreken over het evenement.

Organisator Gerard:  "we zijn nu 
op het punt gekomen dat we ei-
genlijk niet meer kunnen stop-
pen. 
Vandaar dat zaterdag 17 maart 
a.s. de 3e  editie van de Gerwen-
Nederwetten Loop zal plaatsvin-
den. 
Behalve een totaal nieuw en zéér 
verrassend parcours door Ger-
wen en Nederwetten, 
is deze derde editie nóg profes-
sioneler!
Zo komt er een grote tent en zal 
de  “Start / Finish” plaatsvinden 
net voor de grote tent; 
best uniek! 
Alles wordt geconcentreerd 
rondom deze grote tent waarin 
ook voldoende ruimte zal zijn 
voor de diverse sponsoren, cate-
ring en omkleedruimte. 

Daarnaast zal een ‘Speaker’  het 
een en ander aan elkaar gaan 
praten en zijn we bezig met elek-
tronische tijdswaarneming; al 
met al gaat er deze derde editie 
veel veranderen en zal het nog 
serieuzer georganiseerd  worden. 
‘’Wat niet zal veranderen is de 
gemoedelijke Brabantse gezel-
lige sfeer inclusief tomatensoep 
en worstenbroodjes na afloop!’’ 
aldus organisator Gerard van 
Heugten. 

Interesse in deelname aan de ge-
zelligste loop van Brabant?
Schrijf u nu in op www.inschrij-
ven.nl  of kijk op onze site www.
gerwennederwettenloop.com of 
onze facebookpagina. 
Tot ziens op de 
Gerwen-Nederwetten Loop! s

Regio

Open huis bij IVN- Trefpunt 
de Koekoek

Kom je ook op ons feest? We 
houden een open huis bij ons 
nieuwe IVN-trefpunt: De Koe-
koek!. We hadden een Huis; Nu 
hebben we weer een Thuis!

Jarenlang mochten we als na-
tuurorganisatie gebruik maken 
van ruimtes in de Groene Cam-
pus. Nu hebben we weer een 
thuis gevonden in het gloed-
nieuwe paviljoen van Speeltuin 
Helmond-West. Dit fantastische 
gebouw ligt in de fraaie, groene 
omgeving van de Goorloop en op 
korte afstand van natuurgebied 
Groot Goor. In een aparte ruimte 
is een nieuw centrum voor na-
tuureducatie gerealiseerd. Op 
deze mooie plek (en daarbuiten) 
willen wij graag jong en oud la-
ten beleven hoe leuk, gezond en 
belangrijk de natuur is. 
Want de letters IVN staan niet 
voor niets voor: Instituut voor 

natuureducatie en duurzaam-
heid.

Op zondag 25 maart van 13.00 
tot 16.00 uur houden we ‘’Open 
Huis’’ voor het grote publiek.
Iedereen is welkom op! Ben je ge-
interesseerd? Loop dan gewoon 
even binnen. 
Zowel jong en oud kunnen mee 
doen aan IVN-activiteiten ter 
plaatse: Diverse workshops, 'n 
speurtocht, prijsvragen, wande-
lingen in de omgeving, presen-
taties bekijken en natuurlijk ook 
nu weer de bezichtiging van IVN-
trefpunt De Koekoek.

Op deze zondag is de speeltuin 
gratis toegankelijk! Heb je je 
kleurplaat binnen af, laat dan 
even je benen bungelen in de 
speeltuin. Iedereen mag daar lek-
ker gaan spelen. 

Kijk voor algemene informatie 
over het IVN op de site 
www.ivn.nl/helmond s

Helmond-West

Op zaterdag 25 maart kun je een kijkje gaan nemen bij het nieuwe 
IVN-trefpunt in Speeltuin Helmond-West. 
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De wereld verandert, we werken steeds meer mobiel en communiceren steeds vaker 
digitaal. Op het moment dat mensen elkaar wel persoonlijk ontmoeten, moet de omge-
ving hen inspireren en in staat stellen effectief hun doelen te bereiken. Gielissen Interiors | 
Exhibitions | Events  loopt voorop in deze veranderende wereld.  Vanuit onze vestigingen 
in Amsterdam, Eindhoven en Helmond. Maar ook vanuit Duitsland, België, Verenigd 
Koninkrijk, Verenigde Arabische Emiraten en de Verenigde Staten realiseren wij met 350 
vakmensen en ruim 80 jaar ervaring deze inspirerende ontmoetingsplekken op het gebied 
van interieur, tentoonstellingen en events. 

Werken bij Gielissen wil zeggen dat je onderdeel uitmaakt van een informeel en hecht 
team in een ondernemende organisatie. Samenwerking, ondernemerschap, creativiteit 
maar ook collegialiteit zijn voor ons daarbij van groot belang. Je krijgt de kans om jouw 
stempel te drukken op toonaangevende projecten. Zonder vakbekwaamheid, toewijding 
en inzet van onze medewerkers zou Gielissen niet bestaan en daarom bieden wij onze 
medewerkers een goed, marktconform pakket arbeidsvoorwaarden aan.

Per direct zijn wij voor onze vestiging Helmond (Interiors)  
op zoek naar:

 Allround Meubelmakers
 Calculators
 Uitvoerders
 Werkvoorbereiders
Voor meer informatie en meer vacatures kijk op www.werkenbijgielissen.nl  
of neem contact op met Noortje Versteijnen (HR Adviseur) – telefoonnummer + 31 492 53 15 31

Wil je direct solliciteren? Mail dan je cv (bij voorkeur met foto) en motivatie naar  

vacatures@gielissen.nl en vermeld er duidelijk bij op welke vacature je solliciteert.

Vacature  VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

CV ketels en onderhoud  Complete Badkamers 
Stadsverwarming   Radiatoren 
Vloerverwarming   Sanitair en Tegels 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Gezocht taalvrijwilligers
Heb jij iets met taal? Zoek jij zinvol vrijwilligerswerk?

Dan zoeken wij jou!
Als taalvrijwilliger ga je aan de slag met het bieden van ondersteuning bij het leren van de 
Nederlandse taal. Je helpt mensen echt verder! We zoeken vrijwilligers voor verschillende 
projecten: voorlezers en coördinatoren voor de Voorleesexpress & taalcoaches en taaltrainers 
voor volwassenen in het project Taal.

Wij bieden: 
Deskundigheidsbevordering, open en collegiale sfeer, ondersteuning vanuit LEVgroep

Interesse?
Neem dat contact op met de Voorleesexpress via 
voorleesexpress@levgroep.nl of project Taal via 
taalvrijwilligers@levgroep.nl
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“Ik ben geboren en getogen in Brandevoort, 
waar ik nog steeds woon. Ik ben de oudste 
van een gezin van 9 kinderen. Toen mijn vader 
al op jonge leeftijd overleed, heb ik met mijn 
broer Henk het familiebedrijf overgenomen. Het 
veehouderijbedrijf is inmiddels verhuisd naar 
West-Brabant.

Toen Brandevoort in 1995 als nieuwe woonwijk aan 
Helmond werd toegevoegd (vanuit Mierlo), begon 
mijn politieke interesse. Het CDA is van oudsher al 
een partij die gaat over het samen doen van mensen, 
dat sprak me meteen al aan. Een partij voor iedereen, 
van jong tot oud en voor familie en gezin.

Vanaf 1998 ben ik gemeenteraadslid namens 
het CDA. Sinds 2016 ben ik fractievoorzitter en nu 
dus voor het eerst lijsttrekker. Als gemeenteraadslid 
ben ik in de afgelopen periode ook nog waarnemend 
voorzitter van de gemeenteraad geweest. Dat 
betekent dat wanneer burgemeester Blanksma 
de vergadering niet kan voorzitten, dat ik haar 
ambsketting tijdelijk mag dragen en de gemeenteraad 
leidt.

In mijn vrije tijd ben ik actief bij SV Brandevoort. Ik 
keur de velden namens de KNVB onder andere 
bij extreme weersomstandigheden. Daarnaast 
ben ik actief bij de ‘schoeffelploeg’ bij het kerkhof 
in Mierlo-Hout. Samen met vrijwilligers houden we 
hier het kerkhof schoon. Bij carnavalsvereniging 
de Brandeliers doe ik de nodige werkzaamheden 
rondom de carnavalsoptocht.”

Wat is je hoogtepunt uit alle jaren Helmondse 
politiek?
“In de 20 jaar dat ik in de politiek zit, heb ik Helmond 
in vele opzichten zien groeien. Niet alleen fysiek 
maar ook in werkgelegenheid en infrastructuur. 
Daar hebben we als CDA ook de nodige bestuurlijke 
bijdrage aan geleverd.

Voor de komende 4 jaar hoop ik ook weer een 
positieve bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur 
van onze stad. De economie fl oreert weer en de 
werkgelegenheid trekt weer aan. Er zijn gelukkig 
weer bouwkranen in bedrijf.

En ik ben trots op de mooie plannen bij Sport- en 
beleefcampus De Braak. Een mooi initiatief om sport, 
gezondheid en het onderwijs samen te brengen. Dat 
zoveel dingen daar samenvallen qua onderwijs en 
werkgelegenheid is ook echt iets waar wij als CDA 
voor staan. Samen bereik je altijd meer dan alleen.

21 maart zijn de verkiezingen voor onze 
gemeenteraad. Het zou goed zijn als veel mensen 
gaan stemmen en zich daarmee betrokken tonen bij 
Helmond. Het gaat toch om het bestuur van onze 
stad en daarin heeft iedere Helmonder een stem. Ik 
zou iedereen toch zeker adviseren om een stem uit 
te brengen, een belangrijke plicht die we hebben.

We hopen dat onze inzet in de afgelopen jaren uw 
vertrouwen heeft gesterkt en dat we weer op u en uw 
stem mogen rekenen.”

Wie is onze 
lijsttrekker, 
Jan Roefs?
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gemeenteraad. Het zou goed zijn als veel mensen 
gaan stemmen en zich daarmee betrokken tonen bij 
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10 Goede redenen om op het CDA te stemmen zijn...

Volg CDA Helmond ook op: Facebook, Twitter, YouTube en bekijk ons volledige verkiezingsprogramma 
en kandidatenlijst op www.cdahelmond.nl

Een veilig en goed woon- en leefklimaat bevorderen door een schone stad, vreedzame wijken, buurtpreventieprojecten, 
stadswachten in de wijk en zorgen dat meldingen serieus worden opgepakt.

De eigen bijdrage op de WMO afschaffen. Samen met de ouderen bonden willen we de zorg voor ouderen verbeteren. 
Denk aan aandacht voor eenzaamheid, dementie, mantelzorgers en de eigen woning geschikt maken om langer thuis te 
wonen.

Het ondernemersklimaat versterken door aandacht voor ons vestigingsklimaat, onze top bedrijven en door gericht met 
onderwijs en bedrijfsleven naar kansen te zoeken voor vak- of bedrijfsscholen en 2e kans onderwijs voor jongeren zonder 
diploma.

Werken aan een betere ontsluiting, doorstroming en bereikbaarheid van Helmond voor ondernemers en forensen 
met maatregelen voor de nadelige gevolgen van verkeer (fi jnstof en geluid).

Stimuleren dat iedereen gezond en vitaal kan leven door goede sportvoorzieningen, zoals het sport- en (be)leefpark 
de Braak, maar ook door beweegtuinen in wijken en het stimuleren van sport en bewegen van onze jeugd, ouderen en 
werknemers.

Stimuleren van een sterk en vitaal verenigingsleven met sterke wijkhuizen. Wij denken mee met het vinden van 
oplossingen voor de uitdagingen waar verenigingen voor staan, zoals het vinden van vrijwilligers voor bestuurlijke 
functies en de regeldruk vanuit de overheid.

Een sterke regionale samenwerking, waarbij Helmond een voortrekkersrol blijft vervullen.

De OZB niet verhogen, behalve met de infl atiecorrectie.

Het vangnet voor kinderen versterken. Denk aan armoede en (vecht)scheidingen. Denk aan de social media, 
waardoor pesten en uitsluiten eenvoudiger dan ooit is.

We willen duurzaamheid vertalen naar de dagelijkse praktijk. Bewustwording daarbij is essentieel.
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Voor elkaar!

Gemeenteraads 
verkiezingen 

21 maart

3week nummer 1 vrijdag 1 januari 2018de loop weekkrant HELMOND

1. 
Jan 
Roefs

3. 
Désirée 
Meulenbroek

2. 
Thijs 
van Wetten

4. 
Yalcin 
Yeyden

Wijk: 
Brandevoort

Kijkt uit naar: Uitwerking van de 
plannen op de Braak, waar sport, 
gezondheid en onderwijs 
samenkomen. 
Een aanwinst voor onze stad!
Wat wil je Helmond meegeven? 
Draag Helmond positief uit, lever 
een bijdrage waar je kan door bijv. 
vrijwilligerswerk.

Wijk: 
de Warande en 
Rijpelberg

Kijkt uit naar: verdere versterking en 
verbetering van de zorg voor jeugd 
en ouderen en als gemeente iedereen 
kansen geven die passen bij zijn of 
haar talenten. Wat wil je Helmond 
meegeven? Maak gebruik van het 
stemrecht en ga stemmen de 21ste!  
En als je meer wilt doen, wordt actief 
lid van een politieke partij naar keuze.

Wijk: 
Oranjebuurt

Kijkt uit naar: Een Helmond waar 
het goed en prettig wonen & leven 
is met elkaar, waar iedereen mee 
kan doen en waar we een bloeiend 
verenigingsleven houden. Wat wil je 
Helmond meegeven: We bijven trots 
op onze stad, houden oog voor al het 
goeds dat Helmond te bieden heeft, 
en zorgen er met elkaar voor dat dit zo 
blijft!

Wijk: 
Binnenstad/
centrum

Kijk uit naar: Goede invulling van de 
winkelstraten en het centrum van 
Helmond. Een stad waar ondernemers 
zich graag willen vestigen.
Wat wil je Helmond meegeven: 
Helmond is al een fantastische stad 
waar je fi jn kunt wonen, werken 
en winkelen. Dit kunnen we verder 
versterken.

5. 
Ron
Peters

7. 
Pieter 
Vervoort

6. 
Sedat
Dere

8. 
Marcel 
Heesakkers

Wijk: 
Binnenstad

• Voor vrijwilligers
• Een leefbare gemeenschap
• Fatsoenlijk werk
• Dienstbaarheid
• Zorg voor elkaar

Wijk: 
Mierlo-Hout en 
Stiphout

Kijk uit naar: De opening van ons 
Speelhuis, ons Havenpark en de start 
van de sportcampus De Braak en 
meteen daarna de sportcampus in 
Mierlo-Hout en in Stiphout.
Wat wil je Helmond meegeven: Een 
gezonde, sportieve en een veilige, 
schone stad waar het goed wonen, 
verblijven en sporten is.

Wijk: 
Annawijk

Kijkt uit naar: Een Helmond met hoge 
onderwijsinstellingen, een heel goede 
bereikbaarheid en een stad met veel 
bedrijvigheid en lage werkloosheid. 

Wat wil je Helmond meegeven: Ik wil 
Helmond en de Helmonders meegeven 
dat ze dit allemaal kunnen bereiken 
want we hebben enorm veel potentie 
als stad en inwoners.

Wijk: 
Helmond-West

Kijkt uit naar: Realisatie van het Havenpark, 

een mooie groene plek midden in het 

stadscentrum waar je samenkomt voor 

ontspanning, sport of een gezellige picknick. 

Wat wil je Helmond meegeven? De mooie 

plekken en evenementen in onze stad 

moeten meer bekendheid krijgen, ook buiten 

onze stadsgrenzen. Goede marketing, 

bereikbaarheid en parkeervoorzieningen zijn 

hierbij van belang.

13. 
Albert 
van Dam

15. 
Hennie 
de Gooijer

14. 
Patricia 
Nacinovic

Wijk: 
Rijpelberg

Kijkt uit naar: Het toekomstbestendig 
maken van Helmond op het gebied van 
duurzaamheid, infrastructuur, betere 
zorg op maat, stadsverwarming.

Wat wil je Helmond meegeven? 
Extra aandacht voor de jeugd met 
problemen maar ook de jeugd in het 
algemeen. Want zij zijn de toekomst.

Wijk: 
Centrum

Kijk uit naar: Een mooi havenplein. 
Startersloket voor ondernemers zodat 
winkels weer gevuld worden. De 
cultuurroute van het kasteel naar het 
speelhuis. Wat wil ik Helmond meegeven: 
na een vreedzame school en wijk ook een 
vreedzame stad. Realiseren van stichting 
Meedoen, die de armoede onder ouderen 
gaat aanpakken en daarmee ook een halt 
roepen aan eenzaamheid. Iedereen moet 
mee kunnen doen in ons Helmond.

Wijk: 
Stiphout

Kijkt uit naar: Een gemeente die mensen helpt 
zoeken naar werk en, waar nodig, zorgen voor 
aangepast werk. Het helpt natuurlijk als het 
goed gaat met de economie. We moeten ons 
dus blijven richten op de ontwikkeling van de 
economische activiteiten in de regio. Wat wil je 
Helmond meegeven? Op het gebied van kunst, 
cultuur en recreatie is er nog behoorlijk wat 
te winnen om meer toeristen naar Helmond te 
trekken. Het is toch zonde om al het moois van 
Helmond voor onszelf te houden! En als we 
meer toeristen te trekken, dan is dat ook nog 
eens goed voor de Helmondse economie.

9. 
Eef 
luyben

11. 
Leo 
van de 
Heuvel

10. 
Holke 
Flapper 

12. 
Dominique 
Le Doux

Wijk: 
Stiphout

Kijkt uit naar : Realisatie uitbreiding  
sportpark molenven en de 
parkeerplaatsen zodat dit een veilige 
situatie gaat opleveren.

Wat wil je Helmond meegeven? Een 
gezond verenigingsleven waar vele 
vrijwilligers zich blijven inzetten en 
gewaardeerd worden.

Wijk: 
Helmond-West

Wat wil je Helmond meegeven? Als 
we toch gaan bouwen dan bouw iets 
wat iedereen mooi vindt. Voorbeelden 
Dierdonk, Brandevoort en een aantal 
projecten in de binnenstad. Ik zit 
niet te wachten op arichitectonische 
hoogstandjes zoals de toren op het 
Willem Prinsenplein.

Wijk: 
Brandevoort

Kijkt uit naar: Verantwoorde afbouw van 
onze wijk en verwelkoming van nieuwe 
bewoners zodat deze actief meedoen in het 
verenigingsleven. Aandacht voor senioren 
en realisatie van voldoende contact- en 
ontspanningsmogelijkheden, naast goede 
zorg. Wat wil je Helmond meegeven? Actief 
meedenken over plannen en projecten, die 
Helmond op de kaart zetten en regionale, 
nationale en internationale bekendheid geven. 
Aandacht voor de mensen, die in Helmond 
werken, wonen winkelen en recreëren en 
zorgen voor passende voorzieningen.

Wijk: 
Brandevoort

Kijkt uit naar: Een gemeenteraad 
die ook de jongeren in Helmond een 
stem geeft! Groeiende mogelijkheden 
voor onze jongeren om in Helmond 
te blijven, zoals: meer (hoger) vervolg 
onderwijs en starterswoningen.
Wat wil je Helmond meegeven: We 
mogen als Helmonders trots zijn op 
onze mooie stad! Dit moeten dan ook 
met z’n allen uitstralen vind ik!
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10 Goede redenen om op het CDA te stemmen zijn...

Volg CDA Helmond ook op: Facebook, Twitter, YouTube en bekijk ons volledige verkiezingsprogramma 
en kandidatenlijst op www.cdahelmond.nl

Een veilig en goed woon- en leefklimaat bevorderen door een schone stad, vreedzame wijken, buurtpreventieprojecten, 
stadswachten in de wijk en zorgen dat meldingen serieus worden opgepakt.

De eigen bijdrage op de WMO afschaffen. Samen met de ouderen bonden willen we de zorg voor ouderen verbeteren. 
Denk aan aandacht voor eenzaamheid, dementie, mantelzorgers en de eigen woning geschikt maken om langer thuis te 
wonen.

Het ondernemersklimaat versterken door aandacht voor ons vestigingsklimaat, onze top bedrijven en door gericht met 
onderwijs en bedrijfsleven naar kansen te zoeken voor vak- of bedrijfsscholen en 2e kans onderwijs voor jongeren zonder 
diploma.

Werken aan een betere ontsluiting, doorstroming en bereikbaarheid van Helmond voor ondernemers en forensen 
met maatregelen voor de nadelige gevolgen van verkeer (fi jnstof en geluid).

Stimuleren dat iedereen gezond en vitaal kan leven door goede sportvoorzieningen, zoals het sport- en (be)leefpark 
de Braak, maar ook door beweegtuinen in wijken en het stimuleren van sport en bewegen van onze jeugd, ouderen en 
werknemers.

Stimuleren van een sterk en vitaal verenigingsleven met sterke wijkhuizen. Wij denken mee met het vinden van 
oplossingen voor de uitdagingen waar verenigingen voor staan, zoals het vinden van vrijwilligers voor bestuurlijke 
functies en de regeldruk vanuit de overheid.

Een sterke regionale samenwerking, waarbij Helmond een voortrekkersrol blijft vervullen.

De OZB niet verhogen, behalve met de infl atiecorrectie.

Het vangnet voor kinderen versterken. Denk aan armoede en (vecht)scheidingen. Denk aan de social media, 
waardoor pesten en uitsluiten eenvoudiger dan ooit is.

We willen duurzaamheid vertalen naar de dagelijkse praktijk. Bewustwording daarbij is essentieel.
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Voor elkaar!

Gemeenteraads 
verkiezingen 

21 maart

3week nummer 1 vrijdag 1 januari 2018de loop weekkrant HELMOND

1. 
Jan 
Roefs

3. 
Désirée 
Meulenbroek

2. 
Thijs 
van Wetten

4. 
Yalcin 
Yeyden

Wijk: 
Brandevoort

Kijkt uit naar: Uitwerking van de 
plannen op de Braak, waar sport, 
gezondheid en onderwijs 
samenkomen. 
Een aanwinst voor onze stad!
Wat wil je Helmond meegeven? 
Draag Helmond positief uit, lever 
een bijdrage waar je kan door bijv. 
vrijwilligerswerk.

Wijk: 
de Warande en 
Rijpelberg

Kijkt uit naar: verdere versterking en 
verbetering van de zorg voor jeugd 
en ouderen en als gemeente iedereen 
kansen geven die passen bij zijn of 
haar talenten. Wat wil je Helmond 
meegeven? Maak gebruik van het 
stemrecht en ga stemmen de 21ste!  
En als je meer wilt doen, wordt actief 
lid van een politieke partij naar keuze.

Wijk: 
Oranjebuurt

Kijkt uit naar: Een Helmond waar 
het goed en prettig wonen & leven 
is met elkaar, waar iedereen mee 
kan doen en waar we een bloeiend 
verenigingsleven houden. Wat wil je 
Helmond meegeven: We bijven trots 
op onze stad, houden oog voor al het 
goeds dat Helmond te bieden heeft, 
en zorgen er met elkaar voor dat dit zo 
blijft!

Wijk: 
Binnenstad/
centrum

Kijk uit naar: Goede invulling van de 
winkelstraten en het centrum van 
Helmond. Een stad waar ondernemers 
zich graag willen vestigen.
Wat wil je Helmond meegeven: 
Helmond is al een fantastische stad 
waar je fi jn kunt wonen, werken 
en winkelen. Dit kunnen we verder 
versterken.

5. 
Ron
Peters

7. 
Pieter 
Vervoort

6. 
Sedat
Dere

8. 
Marcel 
Heesakkers

Wijk: 
Binnenstad

• Voor vrijwilligers
• Een leefbare gemeenschap
• Fatsoenlijk werk
• Dienstbaarheid
• Zorg voor elkaar

Wijk: 
Mierlo-Hout en 
Stiphout

Kijk uit naar: De opening van ons 
Speelhuis, ons Havenpark en de start 
van de sportcampus De Braak en 
meteen daarna de sportcampus in 
Mierlo-Hout en in Stiphout.
Wat wil je Helmond meegeven: Een 
gezonde, sportieve en een veilige, 
schone stad waar het goed wonen, 
verblijven en sporten is.

Wijk: 
Annawijk

Kijkt uit naar: Een Helmond met hoge 
onderwijsinstellingen, een heel goede 
bereikbaarheid en een stad met veel 
bedrijvigheid en lage werkloosheid. 

Wat wil je Helmond meegeven: Ik wil 
Helmond en de Helmonders meegeven 
dat ze dit allemaal kunnen bereiken 
want we hebben enorm veel potentie 
als stad en inwoners.

Wijk: 
Helmond-West

Kijkt uit naar: Realisatie van het Havenpark, 

een mooie groene plek midden in het 

stadscentrum waar je samenkomt voor 

ontspanning, sport of een gezellige picknick. 

Wat wil je Helmond meegeven? De mooie 

plekken en evenementen in onze stad 

moeten meer bekendheid krijgen, ook buiten 

onze stadsgrenzen. Goede marketing, 

bereikbaarheid en parkeervoorzieningen zijn 

hierbij van belang.

13. 
Albert 
van Dam

15. 
Hennie 
de Gooijer

14. 
Patricia 
Nacinovic

Wijk: 
Rijpelberg

Kijkt uit naar: Het toekomstbestendig 
maken van Helmond op het gebied van 
duurzaamheid, infrastructuur, betere 
zorg op maat, stadsverwarming.

Wat wil je Helmond meegeven? 
Extra aandacht voor de jeugd met 
problemen maar ook de jeugd in het 
algemeen. Want zij zijn de toekomst.

Wijk: 
Centrum

Kijk uit naar: Een mooi havenplein. 
Startersloket voor ondernemers zodat 
winkels weer gevuld worden. De 
cultuurroute van het kasteel naar het 
speelhuis. Wat wil ik Helmond meegeven: 
na een vreedzame school en wijk ook een 
vreedzame stad. Realiseren van stichting 
Meedoen, die de armoede onder ouderen 
gaat aanpakken en daarmee ook een halt 
roepen aan eenzaamheid. Iedereen moet 
mee kunnen doen in ons Helmond.

Wijk: 
Stiphout

Kijkt uit naar: Een gemeente die mensen helpt 
zoeken naar werk en, waar nodig, zorgen voor 
aangepast werk. Het helpt natuurlijk als het 
goed gaat met de economie. We moeten ons 
dus blijven richten op de ontwikkeling van de 
economische activiteiten in de regio. Wat wil je 
Helmond meegeven? Op het gebied van kunst, 
cultuur en recreatie is er nog behoorlijk wat 
te winnen om meer toeristen naar Helmond te 
trekken. Het is toch zonde om al het moois van 
Helmond voor onszelf te houden! En als we 
meer toeristen te trekken, dan is dat ook nog 
eens goed voor de Helmondse economie.

9. 
Eef 
luyben

11. 
Leo 
van de 
Heuvel

10. 
Holke 
Flapper 

12. 
Dominique 
Le Doux

Wijk: 
Stiphout

Kijkt uit naar : Realisatie uitbreiding  
sportpark molenven en de 
parkeerplaatsen zodat dit een veilige 
situatie gaat opleveren.

Wat wil je Helmond meegeven? Een 
gezond verenigingsleven waar vele 
vrijwilligers zich blijven inzetten en 
gewaardeerd worden.

Wijk: 
Helmond-West

Wat wil je Helmond meegeven? Als 
we toch gaan bouwen dan bouw iets 
wat iedereen mooi vindt. Voorbeelden 
Dierdonk, Brandevoort en een aantal 
projecten in de binnenstad. Ik zit 
niet te wachten op arichitectonische 
hoogstandjes zoals de toren op het 
Willem Prinsenplein.

Wijk: 
Brandevoort

Kijkt uit naar: Verantwoorde afbouw van 
onze wijk en verwelkoming van nieuwe 
bewoners zodat deze actief meedoen in het 
verenigingsleven. Aandacht voor senioren 
en realisatie van voldoende contact- en 
ontspanningsmogelijkheden, naast goede 
zorg. Wat wil je Helmond meegeven? Actief 
meedenken over plannen en projecten, die 
Helmond op de kaart zetten en regionale, 
nationale en internationale bekendheid geven. 
Aandacht voor de mensen, die in Helmond 
werken, wonen winkelen en recreëren en 
zorgen voor passende voorzieningen.

Wijk: 
Brandevoort

Kijkt uit naar: Een gemeenteraad 
die ook de jongeren in Helmond een 
stem geeft! Groeiende mogelijkheden 
voor onze jongeren om in Helmond 
te blijven, zoals: meer (hoger) vervolg 
onderwijs en starterswoningen.
Wat wil je Helmond meegeven: We 
mogen als Helmonders trots zijn op 
onze mooie stad! Dit moeten dan ook 
met z’n allen uitstralen vind ik!
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Als je als Helmonder van geboorte drie periodes wethouder in je eigen stad mag 
zijn voor het CDA, dan is dat een geschenk waar je alleen maar trots op kunt zijn. Al 
mijn dagelijkse contacten met Helmonders over stedelijke ontwikkeling, woningbouw, 
sport en cultuur in de Binnenstad (De Fonkel, Weverspoort, Zonnekwartier, Heistraat, 
Vossenberg), in Mierlo-Hout (Geseldonk, Bevrijdingsmonument, De Kluppels, 
Mierloseweg, 40.000e woning aan de Dolfi jnlaan, Houtse Akkers), in Stiphout (Sportpark 
Molenven, CPO-woningen, Stiphout-Zuid), in Dierdonk (32 sociale huurwoningen, 
schooluitbreiding Dierdonk, natuurontwikkeling Bakelse Beemden), in Helmond-Oost 
(beachveld HV Swift, woningbouw, klokken Goede Herder Kerk), in Helmond-Noord 
(appartementen Bergopwaarts, herinrichting winkelcentrum de Bus), in Brandevoort 
(sportpark Brandevoort, nieuwbouw Carolus, woningbouw, hoogspanning), in Rijpelberg 
(padelbanen tv ’t Lobke, huisvesting arbeidsmigranten, renovatie kleedruimtes R&TC 
Buitenlust), in Brouwhuis (accommodatie VV Bruheze, woningen Heiakker, behoud 
natuur Varenschut), in het Centrum (Oranjekade, Koninginnehof, Station Helmond, 
Suytkade) en in Helmond-West (Goorloop, Speeltuin, woningbouw, Combicentrum) zijn 
voor mij van onschatbare waarde en ik bewaar daar dierbare herinneringen aan! We 
waren het niet altijd eens, maar we hebben samen onze stad beter en nog mooier 
gemaakt dan die al was. Ik vertrouw er op dat mijn CDA-opvolgers ervoor zorgen dat 
actuele thema’s als de Braak, ons Speelhuis, onze kermissen, onze grote en kleine 
culturele instellingen en al onze sportclubs (en die van de amateurvoetbalclubs in het 
bijzonder), samen met de andere Helmondse partijen van toegevoegde waarde blijven 
voor ons allemaal! Hartelijk dank voor alle mooie en spannende momenten en blijf onze 
stad hoog in het vaandel houden!

Voorste rij vlnr: Marianne Hegeman nr.22, Roos Kerren nr.21, Hennie de Gooijer nr.15, Dèsirée Meulenbroek nr.3, Jan Roefs nr.1, Huub Vleeshouwers nr.17. 
Tweede rij vlnr: Piet Maas nr.20, Marlène Blijlevens nr.18, Marcel Heesakkers nr.8, Thijs van Wetten nr.2, Holke Flapper nr.10, Leo van de Heuvel nr.11, 

Ron Peters nr.5, Yalcin Yeyden nr.4. Derde rij vlnr: Pieter Vervoort nr.7, Eef Luyben nr.9, Theo Migchels nr.19, Sedat Dere nr.6, Jan Drouen nr.24, 
Marco van der Burgt nr.23, Patricia Naconovic nr.14.

Dankwoord 
Frans Stienen

Frans Stienen
CDA Wethouder 2006 – 2018

Hoogtepunten die 
het CDA de afgelopen 
periode voor elkaar 
heeft gekregen

Sport- en beleefcampus 
de Braak

Havenpark

Motie geuroverlast Brouwhuis/
Rijpelberg

Motie veiligheid

€ 14,5 miljoen voor onderwijsbeleid

Herstructurering Mierloseweg, 
Mierlo-Hout
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Afscheidsbrief van Theo van Mullekom, raadslid Helmond Aktief

Aan alle inwoners van Helmond/speciaal Mierlo-Hout
Aan dezelfde keukentafel waar 
ik vele jaren terug het par-
tijprogramma van Helmond 
Aktief op papier zette, schrijf 
ik nu mijn afscheidsbrief aan 
ALLE  inwoners van Helmond/
speciaal Mierlo-Hout. Door 
mijn zwakke gezondheid ben 
ik genoodzaakt aan het einde 
van deze raadsperiode te stop-
pen met mijn raadswerk. Ik 
doe dit met pijn in het hart. Ik 
heb het altijd als een roeping 
gezien, maar het is helaas niet 
anders.

Ik wil daarom, alle Helmonders 
en Houtenaren die op de een of 
andere manier het mij mogelijk 
gemaakt hebben dit raadswerk 
20 jaar lang te mogen doen, har-
telijk bedanken. Voor het poli-
tieke handwerk nemen anderen 
bij Helmond Aktief de scepter 
over, maar ik blijf wel als advi-
seur aan de partij verbonden. 
Want ik kan het niet laten. Ik 
wil dit op de achtergrond blij-
ven doen, wat ik als raadslid ook 
altijd heb gedaan: de gewone 
Helmonders/Houtenaren een 
steun in de rug geven. Op 3 de-
cember 2001 de lokale partij Hel-
mond Aktief opgericht, om de 
lokale politiek meer inhoud te 
geven. Om deze redenen is het 
ook dat ik graag lijstduwer wil 
zijn bij de a.s. verkiezingen van 
Helmond Aktief, lijst nummer 7.  

Mijn betrokkenheid bij de man 
en vrouw in de straat heeft altijd 
voorop gestaan in mijn visie op 
de politiek. Zoals gezegd, ik doe 
een stap terug omdat het moet. 
Maar Helmond Aktief komt dit 
jaar, met de gemeenteraadsver-
kiezingen van 21 maart a.s. terug 
met sterke kandidaten. 

Op onze lijst staan 22 kandidaten 
waaronder maar liefst 9 vrou-
wen, met ieder een geweldige 
staat van dienst. Onze lijsttrek-
ker is Berry Smits, woonachtig 
in Helmond West/Mierlo-hout. 
Tijdens mijn ziekteperiode heb 
ik ontzettend veel warme reac-
ties van burgers uit   mijn eigen 
Mierlo-hout, de stad en politiek 
gekregen. Dat heeft veel voor 

mij, mijn vrouw en kinderen be-
tekend.  Hoewel, als je mij wér-
kelijk een plezier wilt doen, stem 
dan bij de a.s. raadsverkiezingen 
op lijst 7 Helmond Aktief. De 
lokale partij Helmond Aktief is 
sinds haar bestaan nooit van 
naam veranderd, hier was ook 
geen reden voor. “eensgezind” 
en door alle jaren heen hebben 
wij het beste voorgehad met alle 
inwoners van Helmond, jong en 
oud, al 20 jaar lang. Nu en in de 
toekomst  zullen wij dat met uw 
steun en stem als lokale partij 
zeker blijven doen. Ga in ieder 
geval stemmen a.u.b. want uw 
stem telt, zeker als u uw stem 
gaat uitbrengen op onze partij 
met zeer betrokken kandidaten 
van 1 t/m 22 op onze lijst num-

mer 7, Helmond Aktief. Een 
mooier afscheid als raadslid 
kan ik me niet voorstellen, dan 
veel stemmen op woensdag 21 
maart en dan het liefst op mijn 
partij, Helmond Aktief, lijst 7. 

Namens alle kandidaten wens 
ik u dat het u allen, zeker in 
gezondheid blijvend goed mag 
gaan.

Hartelijke groet 
van Theo van 
Mullekom

Vlnr: Gerard van Vugt, Berry Smits, Theo van Mullekom, Melina Swinkels

Advertorial
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Als je als Helmonder van geboorte drie periodes wethouder in je eigen stad mag 
zijn voor het CDA, dan is dat een geschenk waar je alleen maar trots op kunt zijn. Al 
mijn dagelijkse contacten met Helmonders over stedelijke ontwikkeling, woningbouw, 
sport en cultuur in de Binnenstad (De Fonkel, Weverspoort, Zonnekwartier, Heistraat, 
Vossenberg), in Mierlo-Hout (Geseldonk, Bevrijdingsmonument, De Kluppels, 
Mierloseweg, 40.000e woning aan de Dolfi jnlaan, Houtse Akkers), in Stiphout (Sportpark 
Molenven, CPO-woningen, Stiphout-Zuid), in Dierdonk (32 sociale huurwoningen, 
schooluitbreiding Dierdonk, natuurontwikkeling Bakelse Beemden), in Helmond-Oost 
(beachveld HV Swift, woningbouw, klokken Goede Herder Kerk), in Helmond-Noord 
(appartementen Bergopwaarts, herinrichting winkelcentrum de Bus), in Brandevoort 
(sportpark Brandevoort, nieuwbouw Carolus, woningbouw, hoogspanning), in Rijpelberg 
(padelbanen tv ’t Lobke, huisvesting arbeidsmigranten, renovatie kleedruimtes R&TC 
Buitenlust), in Brouwhuis (accommodatie VV Bruheze, woningen Heiakker, behoud 
natuur Varenschut), in het Centrum (Oranjekade, Koninginnehof, Station Helmond, 
Suytkade) en in Helmond-West (Goorloop, Speeltuin, woningbouw, Combicentrum) zijn 
voor mij van onschatbare waarde en ik bewaar daar dierbare herinneringen aan! We 
waren het niet altijd eens, maar we hebben samen onze stad beter en nog mooier 
gemaakt dan die al was. Ik vertrouw er op dat mijn CDA-opvolgers ervoor zorgen dat 
actuele thema’s als de Braak, ons Speelhuis, onze kermissen, onze grote en kleine 
culturele instellingen en al onze sportclubs (en die van de amateurvoetbalclubs in het 
bijzonder), samen met de andere Helmondse partijen van toegevoegde waarde blijven 
voor ons allemaal! Hartelijk dank voor alle mooie en spannende momenten en blijf onze 
stad hoog in het vaandel houden!

Voorste rij vlnr: Marianne Hegeman nr.22, Roos Kerren nr.21, Hennie de Gooijer nr.15, Dèsirée Meulenbroek nr.3, Jan Roefs nr.1, Huub Vleeshouwers nr.17. 
Tweede rij vlnr: Piet Maas nr.20, Marlène Blijlevens nr.18, Marcel Heesakkers nr.8, Thijs van Wetten nr.2, Holke Flapper nr.10, Leo van de Heuvel nr.11, 

Ron Peters nr.5, Yalcin Yeyden nr.4. Derde rij vlnr: Pieter Vervoort nr.7, Eef Luyben nr.9, Theo Migchels nr.19, Sedat Dere nr.6, Jan Drouen nr.24, 
Marco van der Burgt nr.23, Patricia Naconovic nr.14.

Dankwoord 
Frans Stienen

Frans Stienen
CDA Wethouder 2006 – 2018

Hoogtepunten die 
het CDA de afgelopen 
periode voor elkaar 
heeft gekregen

Sport- en beleefcampus 
de Braak

Havenpark

Motie geuroverlast Brouwhuis/
Rijpelberg

Motie veiligheid

€ 14,5 miljoen voor onderwijsbeleid

Herstructurering Mierloseweg, 
Mierlo-Hout

DENK NIET WIT, 
DENK NIET ZWART

MAAR IN DE 
KLEUR VAN 

JE STAD
LAAT JE STEM NIET 
VERLOREN GAAN, 

GA 21 MAART 2018 STEMMEN

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

99LijstLijst15. Christel Uffink13. Karin Ermens12. Mientje Bos-van Eerd 14. Rianne Hermans

1. Harrie van Dijk

20. Henk Bekkers19. Theo van de Ven18. Pierre Aarts17. Bert Bralten16. Huub Verschuuren

11. Ton Coolen10. Henn Pluijm9. Ghislaine Baudert8. Peter van Gastel7. Kim Breuer-Dijkers

6. Maarten Janssen5. Tiny Kuypers4. Jack Hamacher3. Henrië�e Verouden-Berens2. Anja Spierings- van Deursen

www.lokaalsterkhelmond.nl
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VVD Helmond: voor een stad met ambitie!

De VVD is trots op Helmond. 
Onze stad heeft veel kwaliteiten 
en mogelijkheden. Toch is Hel-
mond ook bescheiden terwijl er 
nog erg veel kansen liggen om 
onze mooie stad verder te ont-
wikkelen. De VVD Helmond wil 
die kansen pakken, Helmond 
moet weer een stad worden met 
ambities. 

Een stad die haar aandacht richt 
op alle inwoners van jong tot 
oud, een zorgzame stad die ook 
streeft naar een grotere betrok-
kenheid van haar inwoners. Een 
stad die ambitieuze plannen ont-
wikkelt en iets gaat doen aan het 
gevoel van onveiligheid, aan de 
te hoge werkloosheid en aan de 
slechte bereikbaarheid.

Maar daar blijft het niet bij, de 
VVD Helmond beseft dat de 
verduurzaming van onze stad 
uitstekende kansen biedt voor 
het lokale bedrijfsleven. De VVD 
Helmond is een partij die zich 
meer dan anderen realiseert dat 
juist dit bedrijfsleven nodig is 

om onze stad op een hoger plan 
te tillen en het aantal werklozen 
te verminderen. Wij zijn er dan 
ook van overtuigd dat door een 
goede samenwerking tussen het 
bedrijfsleven, onderwijs, wel-
zijnsorganisaties, de gemeente-
lijke overheid en de inwoners 
Helmond haar ambitieniveau 
verder kan gaan opschroeven, 
haar bescheidenheid kan losla-
ten en een stad kan worden waar 
we nog trotser op zullen zijn.

Onze jarenlange bestuurlijke en 
politieke ervaring in het college 
en de raad maakt dat onze ideeën 
niet alleen goed doordacht zijn, 
maar ook uitvoerbaar in de prak-
tijk. De VVD Helmond streeft 
naar een kleine, slagvaardige 
overheid die garant staat voor 
een veilige en eerlijke samen-
leving, waar iedereen die hard 
werkt de ruimte krijgt om zijn of 
haar ambities te realiseren.

In dit verkiezingsprogramma 
leest u hoe we dit willen bereiken. 
Hierin staan we niet alleen, want 
de VVD is een landelijke partij en 
beschikt over een enorm netwerk 
in de provincie en in de Haagse 

kringen. Dit netwerk kunnen 
wij in tegenstelling tot de lokale 
partijen, ten goede laten komen 
aan de stad. De VVD Helmond is 
daarom beter dan wie dan ook in 
staat haar ambities echt waar te 
maken.
Wij hopen dat ook u ambitieus 
bent en uw stem geeft aan de 
VVD, wij zullen uw vertrouwen 
niet beschamen!

Ons volledige verkiezingspro-
gramma kunt u vinden op onze 
website; wwwhelmond.vvd.nl s

Helmond

LIJST 3 HELMOND

Feestelijke opening van het Patronaat

Zaterdag 10 maar was het ein-
delijk zover: de opening van het 
Patronaat te Helmond-West. 

Na het openingswoord van wet-
houder van Bree werd het logo 
officieel onthuld. 
Aansluitend kon men een kijkje 
te nemen in het Patronaat. Net 
als 90 jaar geleden was ook KHS 
Phileutonia aanwezig om voor 
de muzikale omlijsting te zorgen 
tijdens de opening. 

In 2017 zijn ze gestart met de 
restauratie van dit prachtige en 

beeldbepalende pand. Het ont-
werp van architecten EN-EN 
brengt het statige uiterlijk en een 
modern interieur samen. Crea-
tief-ambachtelijke ondernemers 
zullen nieuw leven blazen in dit 
karakteristieke pand in het hart 
van Helmond-West. 

Nog enkele units te huur
In ‘t Patronaat zijn in totaal 10 
werkateliers gerealiseerd voor 
creatief ambachtelijke onder-
nemers. ‘t Patronaat ligt nabij 
het centrum van Helmond en is 
goed bereikbaar. Het gebouw is 
voorzien van alle basisvoorzie-
ningen, en ondernemers werken 
er te midden van geestverwante 

collega’s. In het voorjaar 2018 
wordt de openbare ruimte rond 
het gebouw heringericht. 

Er worden onder andere vol-
doende gratis parkeerplaatsen 
gerealiseerd voor huurders en be-
zoekers. Er zijn nog enkele werk-
units te huur. Geïnteresseerden 
kunnen contact opnemen met 
vastgoed@helmond.nl. 

Meer informatie is te vinden 
www.helmond.nl/patronaat

Meer zien? Op de Facebookpa-
gina van Weekkrant De Loop 
staan een aantal foto's én een 
video van de onthulling. s

Helmond-West

Wethouder van Bree samen met de ondernemers die hun intrek nemen in het vernieuwde Patronaat.

Singlecafé Brandevoort

Singles in Brandevoort en om-
geving organiseren regelmatig 
bijeenkomsten in het Brand-
punt aan de Biezenlaan 29, 
Brandevoort. De eerst volgende 
avond is op vrijdag 23 maart  om 
20.30 uur.  De entree voor dit 
evenement is gratis.

Het is de bedoeling om daar dan 
iedereen te ontmoeten en onder 
‘t genot van een drankje een ge-
zellige avond te maken met el-
kaar. 

Hierdoor kunnen we dan met 
elkaar nieuwe contacten leggen.
Voor meer informatie kunt u te-
recht bij: Jan van der Sanden, te-
lefoon 06-10 72 03 31. s

Brandevoort

Helmonder Roland Deelen grijpt 
de titel op NK bandstoten

Roland Deelen heeft in Oegst-
geest beslag gelegd op de Ne-
derlandse titel in de eerste klas-
se bandstoten klein, het hoog-
ste niveau op het 2.30 biljart. 
Met een gemiddelde 7.05 was 
hij de beste.

De kortste party was in 4 beurten 
uit, met een gemiddelde van 25 
en met de serie’s van 10-38-32-20.
Zo wist hij met 6 winst en 1 ver-
lies party, een prachtig resultaat 
neer te zetten en mocht zich 
toen Nederlands kampioen 1 klas 
klein biljart noemen. s

Helmond

Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop Helmond

Monique Sauvé uit Helmond 
stuurde zoals velen de oplos-
sing in van de Sudoku en was 
verrast dat zij gewonnen had. 
Bjorn Klaasen (stagiair Ad-
communicatie) overhandigde 
de Holland Casino diner-
cheque t.w.v. € 100,00 en een 

leuke Goodiebag aan Moni-
que, die aangaf hiervoor heer-
lijk met haar dochter uit eten 
te zullen gaan.
Iedere 14 dagen plaatst Week-
krant De Loop Helmond een 
Sudoku. Lost u deze op? Dan 
maakt u ook kans op een di-
nercheque en een exclusieve 
Goodiebag van Holland Ca-
sino Eindhoven. s

Helmond

Foto: Rik Aarts (www.helmondnu.nl)
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Verkiezingsavond 

Cacaofabriek
20 maart vanaf 20.00 uur 

Stemmen kan vanaf 00.00 uur 
Stempas = entreebewijs! 

De partijen 
laten nog 
één keer hun 
stem horen! 

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

Laat je stem 

horen! 
Gemeenteraadsverkiezingen 

21 maart
Meer weten?
Helmond.nl/verkiezingen

Hulp nodig? 
helmond.mijnstem.nl 
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www.planhelmond.nl

 wil een ton voor elke wijk

Om de leefbaarheid te 
bevorderen willen wij 
jaarlijks voor elke wijk 
een ton ofwel €100.000,- 
reserveren. Het is aan de 
wijkbewoners om, bijvoor-
beeld via een wijkraad, 
met elkaar te bepalen 
waar het geld aan wordt 

besteed. Elke wijk zal daarbij eigen keuzes mogen maken. 
Het geld wordt op die manier ‘op maat’ besteed.

 streeft naar tastbare politiek

plan! spreekt duidelijke taal zodat jij precies weet wat er 
wordt bedoeld. Het belangrijkste is dat Helmond er ook 
letterlijk iets van gaat merken. Dát noemen wij tastbare 
politiek. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 zegt: Helmond blijft Helmond!

Er worden weer allerlei 
balletjes opgegooid 
om te komen tot groot-
schalige herindeling. 
Van 21 gemeenten er 
1 maken of komen tot 
4 grote gemeenten in 
onze regio?

Onzin! Door nieuwe tussenlagen wordt de afstand tussen 
politiek en inwoner alleen maar groter en de OZB hoger!

 wil een raadgevend referendum

In de huidige samen-
leving is het van het 
grootste belang om 
bij kwesties met grote 
maatschappelijke ge-
volgen de mening van 
alle Helmonders te 
peilen. 37 raadsleden 

zijn tenslotte niet alwetend. Daarom is plan! een sterk 
voorstander van een raadgevend referendum. 
Medezeggenschap… de normaalste zaak van de wereld!

Ons Centrumplan! 
(staat ook online)

Revitalisering 
buurtspeeltuintje.

Meer draagvlak voor 
het beleid.

Geen herindeling van 
de 21 gemeenten.

Rode fi etspaden; 
overal in Helmond.

Blijvend gratis gebruik 
van fi etsstallingen.

Verkeersmaatregel, 
bijvoorbeeld: drempel.

Openbare discussie 
onder inwoners.

Samenwerken oké, 
maar wel zelfstandig.

Helmonds Sportgala 
komt terug.

Met carnaval frisfeest 
voor de jeugd.

Uw idee voor de wijk 
is zeer welkom!

Medezeggenschap: 
democratie ten top!

Unieke brugfunctie 
Peel en Eindhoven.

Een passend 
vrijheidsfeest.www.planhelmond.nl

Jouw stem, 
ons plan!

12lijst

1. Sacha van Lierop

4. Ank de Voogd

7. Ronald de Leest

2. Henk Klarenbeek

5. Jos van Bussel

8. Rob Scheepers

3. Henk de Leest

6. Guido van Dooren

9. Bob de Voogd

Nieuw schoolplein de Korenaar nodigt 
uit tot bewegen

Voor basisschool de Korenaar 
was 2017 een feestjaar, de school 
uit Brouwhuis bestond maar 
liefst 90 jaar. Dat moest gevierd 
worden! Daarom zette de school 
zich in voor een leuker, sportie-
ver schoolplein. Schoolplein 14 
van De Johan Cruijff Founda-
tion biedt uitkomst. In mei kun-
nen de kinderen als het goed is 
lekker buitenspelen, mede door 
de ondersteuning van het Wijk-
fonds van Rabobank Helmond.

‘Het is voor kinderen ontzet-
tend belangrijk om te bewegen 
en om buiten te zijn’, vertelt Tilly 
van den Waardenburg van basis-
school de Korenaar. Daar is het 
inmiddels overleden voetbali-
coon Johan Cruijff het roerend 
mee eens: ‘Buitenspelen zou een 
vak moeten zijn op school’, zei hij 
eens. 

Door middel van het initiatief 
Schoolplein14 worden school-
pleinen weer aantrekkelijk ge-
maakt, door in samenwerking 
met de school en leerlingen lij-
nen en kleurvlakken (coatings) 
op de grond en muur aan te 
brengen. Enkele voorbeelden zijn 
een atletiekbaan, een speelcirkel 
of een goal op de muur. Op deze 
manier worden op natuurlijke 

wijze spelactiviteiten van kinde-
ren gestimuleerd.

Kerstmarkt
De leerlingen (en ouders) van 
de Korenaar hebben zich volop 
ingezet om geld te verzamelen 
voor hun school. Zo leverde de 
kerstmarkt een mooi bedrag op: 
1.000 euro. ‘Daarnaast draagt de 
gemeente bij en we hebben dus 
een aanvraag gedaan bij Ra-
bobank Helmond’, vertelt Van 
den Waardenburg. ‘De kinderen 
worden ook op andere manieren 
betrokken. Ze hebben mogen 
stemmen over welke vlakken we 
gaan gebruiken en we hebben 
het al met stoepkrijt ingetekend 
op het schoolplein. Het wordt 
straks echt ‘hun’ schoolplein en 
daardoor zullen ze er ook zuinig 
mee omgaan.’ 

Meer bewegen
Marion Werff is namens Rabo-
bank Helmond Wijkambassa-
deur voor de wijk Brouwhuis. 
‘Het is niet zo dat we als Ra-
bobank Helmond meewerken 
aan elke opknapbeurt van een 
schoolplein, maar toen ik het 
hele verhaal hoorde, wist ik dat 
het hier anders ligt. Ten eerste 
heeft het schoolplein een bre-
dere functie, zo maakt ook de 
kinderopvang hier gebruik van 
en wordt het plein ook openge-
steld bij evenementen in de wijk’, 

vertelt ze. ‘Daarnaast draagt dit 
nieuwe plein bij aan meer bewe-
ging bij kinderen, iets wat wij als 
bank van harte aanmoedigen.’ 
Toen er ook nog een gedegen 
plan bleek te liggen en er meer-
dere financiers waren, was de 
knoop snel doorgehakt. ‘Leuk 
dat er snel slagen gemaakt zijn 
en dat de kinderen in het voor-
jaar lekker op het plein kunnen 
spelen.’  s

Brouwhuis

In mei kunnen de kinderen als het 
goed is lekker buitenspelen op het 
vernieuwde schoolplein.

Afgelopen vrijdag 9 maart heeft het college van burgemeester en wet-
houders van Helmond zich, samen een groep enthousiaste vrijwilligers 
ingezet tijdens NLdoet. Dit jaar hebben de collegeleden meegeholpen 
aan de voorjaarsschoonmaak van het Jan Visser Museum. 
(Foto: Eric van der Putten www.helmondnu.nl)

NLDoet Helmond; wederom geslaagd!

Zoals ieder jaar, medio maart, 
is er afgelopen weekend op veel 
plekken in Helmond geklust, 
schoon gemaakt en bovenal is 
het heel gezellig geweest. Het 
Jan Visser Museum, Zorgboog, 
Savant, sportverenigingen en 
ga zo maar door. Ze deden alle-
maal mee met NLDoet.

NLDoet was dit jaar op vrijdag 
9 en zaterdag 10 maart. NLDoet 
is Nederlands grootste vrijwilli-
gersactie, waar ook in Helmond 
veel aan meegedaan wordt. 

Dit jaar waren er weer zo’n 450 
vrijwilligers actief. Vrijwilligers 

van de deelnemende organisa-
ties zelf, maar ook groepen van-
uit scholen, bedrijven en andere 
initiatieven. De laatste jaren zien 
we steeds meer van dit soort 
groepen  die zich willen inzetten 
tijdens NLDoet.

Een mooie trend die, hopelijk, 
komende jaren doorzet.

In 2019 is er weer een NLDoet. 
Dan op vrijdag 8 en zaterdag 9 
maart. Zet deze datum vast in 
uw agenda. s

Helmond
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Word jij onze nieuwe collega?

Interesse?
Mocht u geïnteresseerd zijn 
in een van de naastgenoem-
de functies, dan verwachten 
we uw sollicitatie binnen 8 
dagen na verschijnen van 
deze oproep. 

Voor meer informatie om-
trent deze functies kunt 
u contact opnemen met 
dhr. Mario van der Putten, 
via 06-51 394 113. 

Uiteraard zullen wij uw 
sollicitatie vertrouwelijk 
behandelen.

Acquisitie n.a.v. deze 
advertentie wordt niet 
op prijs gesteld.

Ventilatie Techniek Brabant B.V. is een jong en nieuw bedrijf op het gebied van 
luchtkanalen en ventilatietechniek ten behoeve van grote en kleine utiliteits- en 
industriële projecten. Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Wat verwachten wij:
• Relevante werkervaring in de luchtkanalen- en ventilatiebranche
• Leergierig en verantwoordelijkheidsgevoel, geen 9 tot 5 mentaliteit
• Spreekvaardigheid in de Nederlandse taal
• Woonachtig in Mierlo, Helmond of de directe omgeving
• LUKA-opleiding is een pré

Wij bieden:
• Een uitdagende en zelfstandige fulltime functie in een enthousiast team.
• Een passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals u van een moderne
  onderneming mag verwachten.

Ventilatie Techniek Brabant B.V. 
Industrieweg 42C, 5731 HR  Mierlo
Tel. 06-51 394 113

Ervaren calculator / werkvoorbereider
Met ervaring in de luchtkanalenbranche

Ervaren plaatwerker(s)
Voor het vervaardigen van luchtkanalen

Ervaren monteur(s)
LUKA-opleiding is een pré

Ervaren isoleerder(s)
Ruime ervaring in isoleren van luchtkanalen

met wol of armafl ex

Ook ZZP’ers metruime ervaringkunnen zichaanmelden!

Ventilatie Techniek Brabant B.V. 
Industrieweg 42C, 5731 HR  Mierlo
Tel. 06-51 394 113

Interesse?
Mocht u geïnteresseerd zijn 
in een van de naastgenoem-
de functies, dan verwachten 
we uw sollicitatie binnen 8 
dagen na verschijnen van 
deze oproep. 
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Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV-
gebouw, Azalealaan te Helmond. 
Er is een prijzenpot van €1.400 
met als hoofdprijs een bedrag 
van 350 euro. Tevens is er een 
loterij voor het winnen van twee 
grote gevulde levensmiddelen-
manden en gratis kienkaarten. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 
vanaf 18.45.

Helmond-Oost

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

Annawijk/Suytkade

De Gaviolizaal met zijn collectie 
draaiorgels en accordeons van 
Arie Willems, beheerd door de 
Stichting Draaiorgels Helmond, 
is elke zaterdag en zondag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen ook op afspraak, info: 
info@draaiorgelshelmond.nl 
Op zondagen ook regelmatig 
concerten. U bent welkom in de 
Torenstraat 36a. 5701 SH Hel-
mond.

Helmond

Helmond

Helmond

Bridgeclub ’t Houtse Slem orga-
niseert elke vrijdagmiddag een 
bridgedrive in De Geseldonk. 
Ook niet-leden zijn van hate 
welkom en kunnen tegen een 
kleine vergoeding meespelen.  
Er zijn kleine prijzen te winnen. 
Aanmelden als paar op 13.00 
uur aan de zaal. Meer weten:  
www.houtseslem.nl

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Gratis reparaties bij Repair-
café Rijpelberg op zaterdag 24 
maart van 11.00 tot 15.00 uur. 

Rijpelberg

Op zondag  18 maart rijdt Tour-
club’81 Helmond de Toon Kort-
oomstocht onder leiding van 
wegkapitein Eric Janssen. Vertrek 
is om 9.00 bij winkelcentrum 
Geysendorfferstraat in Helmond 
en de afstand is 65 km. Gastrij-
ders zijn altijd welkom. Een volg/
materiaal auto rijdt met ons 
mee, dus bij eventueel niet snel 
te verhelpen materiaal, pech, of 
persoonlijke problemen kun je 
de rit met de volgauto vervolgen.

Zijactief gaat woensdag 21 
maart naar de eendracht in Ge-
mert voor een culturele avond 
.Dit wordt verzorgt door Rayon 
Deurne. De aanvang is om 20.00 
uur bij de eendracht in Gemert 
. We vertrekken vanuit de par-
keerplaats achter zaal adelaars 
om 19.00 uur. 

Zanggroep Aventurino nodigt u 
uit voor een voorjaarsconcert op 
zondag 18 maart 2018. Aanvang 
12.00 uur  in Wijkgebouw de Zon-
nesteen, Rijnlaan 91 te Brouw-
huis.  Koffie en thee staan voor u 
klaar en de toegang is gratis.

Brouwhuis

Goud van Oud op ’t Hout  op za-
terdag 24 maart. Een jaarlijks te-
rugkerend evenement in Café de 
Karper, Walvisstraat 34 Mierlo-
Hout. Dj’s René en Perry draaien 
muziek uit de jaren ’70-’80 en ’90 
en live Mark Elbers, de beste EL-
VIS Tribute artiest van het land. 

De klok vooruit, maar met de 
muziek terug in de tijd. We be-
ginnen om 20.30 uur en de toe-
gang is gratis.

Locatie: oude basisschool De 
Torelaar op de Groningen-
hof 4, Helmond. Meer info:  
www.facebook.com/Repairca-
feRijpelberg  
Wegens drukte tevens nieuwe 
vrijwilligers welkom!  

Kraamverhuur rommelmarkt GAC Gemert

Het is weer zo ver. We zijn weer 
begonnen met de voorbereidin-
gen van onze jaarlijkse rommel-
markt. De e-mailtjes zijn nog 
maar net de deur uit en de eerst 
inschrijvingen voor het huren 
van een kraam zijn alweer bin-
nen.

Heeft u ook voorjaarskriebels 
en de grote schoonmaak in uw 
hoofd? Gaat u de kasten uitrui-
men en de zolder en garage leeg 
maken? Daar staat natuurlijk 
van alles dat u al jaren bewaard 
en toch nooit meer iets mee doet. 
Dan is het nu tijd om een kraam 
te huren op onze gezellige rom-
melmarkt en zo uw spulletjes 
aan de man te brengen. 
Zondag 15 april van 10.00 tot 16.00 
uur houden we weer een grote 
rommelmarkt op het prachtige 

terrein van de Gemertse Atle-
tiek Club. Ieder jaar groeit het 
aantal deelnemers en het aantal 
bezoekers. Met ruim 230 kramen 
en grondplaatsen en een bezoe-
kersaantal van ruim 3000 men-
sen, is dit een zeer aantrekkelijke 

rommelmarkt voor deelnemers 
en bezoekers. Als u een kraam 
huurt kunt u de auto achter de 
kraam parkeren. Het is ook mo-
gelijk om een grondplaats te hu-
ren.Voor meer informatie kunt u 
naar: www.gacgemert.nl s

Regio

Zondag 15 april van 10.00 tot 16.00 uur houden is er weer een grote 
rommelmarkt op het terrein van de Gemertse Atletiek Club.

Helmond

Vrijwilligerspenning voor mevrouw Hoet

Mevrouw W. Hoet heeft op 
vrijdag 9 maart de vrijwilligers-
penning van de gemeente Hel-
mond gekregen voor haar 25 
jarige vrijwilligerswerk in het 
Elkerliek ziekenhuis. De onder-
scheiding werd uitgereikt door 
wethouder Margreet de Leeuw-
Jongejans.

De afdeling Vrijwillig Patiënten-
vervoer van het Elkerliek Zieken-
huis bestaat ruim 34 jaar. 
Een groep vrijwilligers onder-

steunt de verpleging door mid-
del van het patiënten transport.  
Mevrouw Hoet is 25 jaar actief 
als vrijwilligster op deze afdeling. 
In het verleden heeft mevrouw 
Hoet zich 22 jaar vrijwillig ingezet 
bij peuterspeelzaal 't Kruimeltje 
in Helmond Noord, waarvan 5 
jaar als bestuurslid.

De onvermoeibare vrijwillige 
inzet gedurende vele  jaren is 
voor burgemeester en wethou-
ders aanleiding geweest om aan 
mevrouw W.J.F. Hoet de vrijwil-
ligerspenning van de gemeente 
Helmond toe te kennen. s

Mevrouw Hoet ontving vrijdag 
9 maart een vrijwilligerspenning 
van de gemeente Helmond.

Vriezer vul weken bij Diepvriesspecialist 
van Rijsingen in Helmond!

In andere landen is het al de 
normaalste zaak van de wereld: 
ketens van diepvrieswinkels die 
de uitstraling hebben van een 
supermarkt. "In Nederland ken-
nen we een dergelijk concept 
niet. Diepvriesproducten zijn 
vaak nog ondergeschikt en daar 
willen wij verandering in aan 
blijven brengen", zegt filiaalma-
nager Jordy v.d. Nieuwenhof. De 
“vriezer vul weken” gebruiken 
we dan ook graag om diepvries-
producten op een positieve ma-
nier in het daglicht te plaatsen.

Geen klantenkaart nodig 
Diepvriesspecialist van Rijsingen 
is voor iedereen toegankelijk. 
Men heeft hier geen “speciaal 
pasje” nodig om boodschappen 
te doen. 

U kunt er als klant wel voor kie-
zen om een klantenkaart aan te 
vragen. Hiervoor spaart u name-
lijk voor gratis (diepvries)pro-
ducten.

Duurzaam
Het doel hierbij is de consument 
bewuster te maken van dat wat 
de diepvries te bieden heeft. 
"Invriezen is een duurzame en 
goede manier van conserveren", 
zegt Jordy v.d. Nieuwenhof. "Niet 
alleen blijft de smaak behouden, 
dat geldt ook voor de vitami-
nen die in een product zitten. 
Uit wetenschappelijk onderzoek 
is gebleken dat diepvries- en 
conservengroenten zelfs beter 
scoorden dan de verse groenten 
die in de supermarkt worden 
aangeboden. Bij Diepvriesspe-
cialist van Rijsingen werken we 
bijna uitsluitend met producten 
uit de eigen regio. 

Soms denken mensen verse 
groenten te kopen, maar die 
blijkt dan uit Zuid-Spanje of 
Noord-Afrika of zo te komen. 
Hier garanderen we dat alles bin-
nen een dag ingevroren is, vaak 
zelfs al na een paar uur."
Simpel gezegd is zowat alles 
wat in te vriezen is, verkrijgbaar 
bij Diepvriesspecialist Van Rij-
singen. Van groenten, fruit en 

snacks tot ijssoorten, vlees, vis 
en aardappelproducten. Maar 
ook niet voor de hand liggende 
producten als edamame boon-
tjes, diverse kruiden en fruit voor 
smoothies. Vooral in de catego-
rie snacks is de Diepvriesspeci-
alist zeer onderscheidend. Met 
meer dan 70 verschillende soor-
ten snacks word een assortiment 
aangeboden wat nergens anders 
te krijgen is voor particulieren. 

Vriezer vul weken
"Het totale assortiment wordt 
continu aangepast met die pro-
ducten waar de consument naar 
vraagt", zegt Jordy v.d. Nieuwen-
hof. "Bovendien is er ook een 

groot aanbod in bijzondere items 
zoals glutenvrije of vegetarische 
producten. 

Tijdens de vriezer vul weken 
worden producten extra scherp 
aangeboden zodat u als consu-

ment extra voordelig uw vriezer 
kunt vullen. En zoals gewoonlijk 
kunt u aanstaande zaterdag 17 
maart weer lekker komen proe-
ven. Iedere zaterdag staat er voor 
de klant namelijk iets lekkers 
klaar in de winkel! s

Mierlo-Hout
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GROENMOES
DE GROOTSTE MOESTUINMARKT

VAN NEDERLAND!

ZONDAG
18 MAART

Tuinmarkthallen
Gemertseweg 9a - Boekel

10.00 - 17.00 uur
Entree € 7,50 - Kinderen tot 12 jaar gratis - Gratis parkeren - Meer informatie: 

www.groenmoes.nl

14 april @ 19:30

AVOND VAN 
DE LACH

Reserveren kan al vanaf 2 personen op www.plattevonder.nl
Partycentrum De Platte Vonder    Nieuwendijk 10  Someren-Eind    0493-491381    info@plattevonder.nl    www.plattevonder.nl

53,50 ALL IN

Een compleet verzorgde feestavond 

voor families, vriendengroepen & 

ideaal als bedrijfsuitstapje. Inclusief

onbeperkt eten & drinken!!

~ Uitgebreide dinerbuffetten

~ Alle dranken (onbeperkt!) 

~ Avondvullend entertainment

~ Interactief programma

~ Allround muziek repertoire

~ Dessertbuffetten & koffiebars

18 mei @ 19:30

 Rock Around The Jukebox
Een compleet verzorgde feestavond 

voor families, vriendengroepen & 

ideaal als bedrijfsuitstapje. Inclusief

onbeperkt eten & drinken!!

53,50 ALL IN

De Helmondse 
50PLUSser van de maand is 
Peter van der Horst.

Wist u dat Helmond een heus 
kinderboerderij rijk is? In Helmond-Noord 
aan het kanaal (Breitnerlaan 19) ligt 
kinderboerderij de Veldhoeve. En die zou 
er niet zijn als niet de vrijwilligers onder 
leiding van Peter van der Horst iedere dag 
weer klaar staan om al die dieren te 
verzorgen, de horeca te bemensen en er 
aldus voor te zorgen dat die 
kinderboerderij blijft bestaan. 

Peter van der Horst stuurt als vrijwilliger nu al 
jaren die groep van vrijwilligers aan. 
Peter heeft, na een moeilijke periode in zijn 
leven, zo’n 10 jaar geleden bewust gekozen 
voor het vrijwilligerswerk, en voor de 
kinderboerderij de Veldhoeve. 

heLmond

Restaurant De Steenoven
stelt een dinerbon 

ter waarde van 50 euro 
beschikbaar

Dat is nu zijn lust en zijn leven, hiervoor is 
hij dag en nacht in touw. En daarom heeft 
50PLUS Helmond hem uitgeroepen tot 
50PLUSser van de maand. 

In een gesprek met Peter vertelt hij 
enthousiast over zijn werk op de 
kinderboerderij. Over de vele dieren die er 
zitten, zoals kippen, ganzen, varkens, cavia’s 
en zelfs pony’s en ezels. Al die dieren moeten 
dagelijks verzorgd worden, en daar zijn veel 
vrijwilligers voor nodig. En ook voor het 
bemensen van de horeca. Want niets gaat 
zonder vrijwilligers, die er nu in onvoldoende 
mate zijn. En daarom is de kinderboerderij 
niet zo vaak open als Peter wel zou willen. 

Om als vrijwilliger op een kinderboerderij 
aan de slag te gaan, hoef je heus niet een 
dierenliefhebber te zijn. Goed met mensen, 
en dan vooral met kinderen, om kunnen gaan 
is ook een gevraagde eigenschap. Want ook 
voor de horeca worden nog mensen gezocht. 
Dus als u nog een ochtend of middag uw tijd 
nuttig wilt besteden, dan weten ze daar bij de 
Veldhoeve wel raad mee. 

Je hoort en ziet steeds vaker dat onze 
maatschappij draait op vrijwilligers. En veel 
van die vrijwilligers zijn 50PLUSsers, inmiddels 
met pensioen of door zwaar werk in de WAO 
beland. Dat geldt ook voor de vrijwilligers van 
kinderboerderij de Veldhoeve. En daarom is 
deze erkenning als 50PLUSser van de maand 
niet alleen voor Peter van der Horst, maar 
ook voor dat enthousiaste team van 
vrijwilligers dat hij om zich heen heeft 
verzameld. Een kinderboerderij geleid door 
een team waar Helmond trots op mag zijn.

De dinerbon wordt in het bijzijn van enige 
vrijwilligers door 50PLUS kandidaat Yvonne Peeters 
overhandigd aan Peter van der Horst.

www.50pluspartij.nl/helmond
info@50plushelmond.nl

UW PROTHESE OP MAAT GEMAAKT. 
OOK AAN HUIS!  

▪ Klikgebit
▪ Kunstgebit
▪ Frames
▪ Rebase
▪ Reparaties 

Ruime vergoeding bij elke verzekering!

www.rofradent.nl 06  42686523
info@rofradent.nl        Zonnehof 5 Helmond

www.rofradent.nl
info@rofradent.nl
















6 dagen per week geopend!
(langs de weg van Helmond naar Deurne)

MARJO
lingerie

bestaat 25 jaar in GELDROP!
en dat vieren wij graag met u

HELMOND: Steenweg 33
GELDROP: K.Kerkstraat 19

(*uitgezonderd andere aanbiedingen)

25 DAGEN LANG!

25% 
KORTING 
OP ALLES!*

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Al eens nagedacht over uw uitvaart?

Kleinschalig en dichtbij
Helmond, Mierlo-Hout e.o.

Regeling en verzorging naar uw 
persoonlijke wensen, met eigen 
faciliteiten in Helmond (‘t Hout) en Mierlo.

Bel ons gerust voor meer info, ook als u 
verzekerd bent bij Dela, Monuta of Yarden.
U bent vrij om zelf te kiezen wie uw 
uitvaart regelt.

Dag en nacht (overlijden melden en info)

0492 - 78 06 60
www.uvdk.nl | info@uvdk.nl

‘t Damiaanhuis
Gelegen aan het 

Alphonsusplantsoen.
Uw naasten met een gerust 
gevoel achterlaten?
Kijk eens op: www.vooruitvaart.nl

Aanstaande zaterdag is het zover: 
De Helmondse Lichtjes Parade! 

Mierlo-Hout verandert aanstaande za-
terdag in een klein Disneyland. Tiendui-
zenden lampjes toveren de pikdonkere 
straten om tot een waar sprookje tijdens 
de negende editie van de Helmondse 
Lichtjes Parade (voorheen Wooden Light 
Parade). Vanaf 19.30 uur trekken de ver-
schillende verlichte creaties door Mierlo-
Hout.

Niet de kwantiteit maar de kwaliteit staat 
ieder jaar weer hoog in het vaandel voor 
de deelnemers. Met hun schitterend ver-
lichtte creaties vermaken zij het publiek. 
De route begint, net als bij de vorige edi-
ties, op industrieterrein Houtsdonk. 

Vanaf daar trekken de deelnemers over 
de Houtse Parallelweg richting de Hoofd-
straat. Ter hoogte van de Windmolenstraat 
eindigt de optocht. 

In de grote verwarmde tent op het Kerk-
plein gaan we er vanaf 19.30 uur tot 01.00 
uur een fantastisch feest van maken. Na 
afloop van de Helmondse Lichtjes Parade 
worden daar de prijswinnaars bekendge-
maakt.

Op deze avond zijn de Hoofdstraat en de 
Houtse Parallelweg van 18:00 tot 23:30 uur 
afgesloten voor al het verkeer. Toegang tot 
de parade kost € 2,50 per persoon, kinde-
ren tot 4 jaar gratis. s

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Voor maar 5,00 euro 2 elektrische fietsen

Zoals reeds aangekondigd, is het Gilde 
Sint Antonius Abt druk in de weer met 
het organiseren van de Kringgildedagen 
die van 21 juni t/m 24 juni 2018 plaatsvin-
den.

Om deze Kringgildedagen te kunnen be-
kostigen, vraagt het Gilde Sint Antonius 
Abt om uw financiële steun.
Het Gilde doet dit niet vaak, maar nu heb-
ben wij uw financiële steun echt nodig.
Speciaal voor deze kringgildedagen orga-
niseert het Gilde een bijzonder aantrekke-
lijke loterij met als hoofdprijs twee elektri-
sche fietsen t.w.v. 2500,- euro.

De loten zijn te koop voor 5,- euro per stuk 
bij Slijterij ’t Pijpke, Friture zaal Adelaars, en 

bij al onze leden. De trekking zal plaatsvin-
den op vrijdagavond 22 juni 2018 in onze 
activiteitentent op sportpark De Beemd. 
U kunt hierbij aanwezig zijn en tevens 
genieten van onze hilarische kienavond, 
gepresenteerd door het onvolprezen duo 
‘’Striepke Veur’’. 

De winnende uitslagnummers zullen te-
vens bekend worden gemaakt via De Loop 
en onze website: www.gildemierlohout.nl
 
Steun het Gilde middels het kopen van lo-
ten en maak tevens kans op het winnen 
van 2 fantastische elektrische fietsen.  Er 
zullen maximaal 2500 loten worden ver-
kocht uw kans om de hoofdprijs te winnen 
is hierdoor ontzettend groot.

Namens het Gilde Sint Antonius Abt, onze 
hartelijke dank. s

Tweedehands markt bij de  Scouting in Mierlo-Hout

Op zondag 27 mei a.s. organiseert Scou-
ting Mierlo-Hout haar 7e editie van de 
inmiddels jaarlijks terugkerende Twee-
dehandsmarkt. 

Op deze dag zal het terrein van Jumbo 
Groenewegen BV aan de Mierloseweg 244 
omgetoverd worden tot een heus markt-
terrein met tientallen kraampjes en koop-
waar uit alle mogelijke categorieën. Noteer 
deze datum dus alvast in uw agenda!
Net zoals voorgaande jaren zullen alle spul-
len voor deze markt door Scouting Mierlo-
Hout opgehaald worden bij de inwoners 

van Helmond. Heeft u goede spullen die u 
niet meer gebruikt? Geef ze dan een nieuw 
leven: meld ze aan via www.scouting 
mierlohout.nl/tweedehandsmarkt 
en indien u in Helmond woont, worden ze 
gratis bij u opgehaald.
Met uw spullen steunt u Scouting Mierlo-
Hout, want de opbrengst van deze markt 
komt geheel ten goede aan de activiteiten 
en kampen van onze jeugdleden. s

www.helmondnu.nl

Grootste communicatieplatform van Helmond en omstreken

Bereik Weekkrant De Loop 
wederom gestegen!

Na onderzoek is wederom gebleken dat 
het bereik van Weekkrant De Loop/
www.helmondnu.nl zowel in PRINT als 
ONLINE opnieuw is gestegen.

Elke week worden 39.500 papieren ex. 
gedrukt en verspreid op alle adressen  in 
Helmond. Uit het onderzoek bleek dat op 
minstens 80% van de adressen Weekkrant 
De Loop daadwerkelijk elke week wordt 
gelezen. 

Ga er van uit dat op elk adres minstens 2 
personen de papieren krant lezen/inkij-
ken en we komen tot een bereik in Hel-
mond 63.200  lezers. 70% Van de totale 

Helmondse bevolking (zowel ouderen als 
minderjarigen) ziet deze weekkrant elke 
week in. Doe daarbij nog de cijfers van 
www.helmondnu.nl met het laatste lokale 
nieuws en de digitale krant en we komen 
elke week tot meer dan 100.000 contact-
momenten, met onze media uitingen. 

De cijfers van onze uitgave Groot Peelland  
(elke maand 100.000 ex.) zijn hier zelfs nog 
niet in meegenomen. Een aantal waar we 
trots op zijn en dat bewijst dat u met uw 
reclame boodschap bij ons aan het goede
adres bent. 

We gaan door op de ingeslagen weg 
en blijven het grootste lokale com-
municatie platform in deze regio  
(uitgever Ad Klaasen). s

Helmond
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• MEER DAN 250 VAKANTIEREIZEN NAAR BESTEMMINGEN IN HEEL EUROPA
• MODERNE BUSSEN MET VRIENDELIJKE CHAUFFEURS
• 

Altijd beter uit met Ghielen!Altijd beter uit met Ghielen!

STANDAARD

COMFORTCLASS

100%
Geniet

Garantie!

WWW.GHIELEN.NL ISO
9001

GENIETEN...

ELFSTEDEN FIETSTOCHT
Vanuit het dorpje Rijs doen we in 7 etappes alle elf Friese steden aan. U fi etst door de 
mooiste dorpjes en stadjes. 
Vertrekdata: 5 mei, 7 juli en 18 augustus - 8 dagen - € 595,-

KRAKAU POLEN
Vertrekdata: 5 mei en 21 juli
9 dagen halfpension  € 775,-

STEDENREIS PRAAG
Vertrekdata: 23 mei, 27 juni en 5 sep.
5 dagen volpension € 460,-

HOLZGAU OOSTENRIJK
Vertrekdata: 27 mei en 16 sep.
8 dagen halfpension 
vanaf € 570,-

LA ROCHE-EN-ARDENNE BELGIË
Vertrekdata: 4 juni, 23 juli en 27 aug.
5 dagen halfpension vanaf € 430,-

RONDREIS KROATIË 
Bij deze reis maakt u kennis met Kroatië, een land met oneindig veel variatie. Tevens 
bezoek aan Mostar in Bosnië-Herzegovina en Kotor in Montenegro. 
Vertrekdata: 6 mei en 1 september- 12 dagen - vanaf € 995,-

! NIEUW

! MORE INCLUSIVE

NAUDERS 
OOSTENRIJK
Vertrekdata: 
2 juni, 14 juli en 4 aug.
10 dagen halfpension

vanaf € 775,-

AINRING 
DUITSLAND
Vertrekdata: 20 mei, 
1 juli en 12 aug.
8 dagen halfpension

€ 665,-

GILLINGHAM 
ENGELAND
Vertrekdata: 
7 mei, 9 juli en 15 okt.
6 dagen halfpension

€ 475,-

OBERDRAUBURG 
OOSTENRIJK
Vertrekdata: 1 juni, 
17 aug. en 14 sep.
10 dagen halfpension

vanaf € 675,-

SALZBURGER 
MUSIKFRÜHLING
Vertrekdatum: 30 mei 
6 dagen halfpension

€ 625,-

ENKERING 
DUITSLAND
Vertrekdata: 
27 mei en 7 juli.
8 dagen halfpension

€ 595,-

MERZIG-
DUITSLAND
Vertrekdata: 27 mei,
15 juli en 17 sep.
5 dagen halfpension

€ 395,-
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idee! gemeenteraadsverkiezingen 
21 maart 2018 opkomst bevorderen? 
gemeente helmond geef ‘n hellemondgift waardebon van 
 10 euro cadeau? geld blijft in helmond, opkomst gaat omhoog!
Besteedbaar bij meer dan 140 Helmondse ONDERNEMINGEN.

behoud de economie in helmond, steun de leefbaarheid, laat niet alles wegvloeien naar het internet. Advertentie wordt gesponsord door weekkrant de loop t.b.v. MKB 
helmond Verkooppunten: Bloemstudio tini Roefs, Cacaofabriek horeca, da drogist stiphout, giels bloemboetiek, jumbo stiphout, konings verf & behang, leef en zorg 
helmond, lunchroom de keijser, primera de luifel, the readshop, vvv kantoor en wijnhuis helmond. www.hellemondgift.nl

geef de hellemondgift waardebon cadeau!

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

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 140 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • GRATIS PARKEREN • DORPSSTRAAT 161B  MIERLO
SHOP OOK ONLINE 24/7!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

 
KYRA & KO EVENT

ONTVANG BIJ AANKOOP VAN KYRA & KO OP 16 EN 17 MAART EEN LEUKE GIVE AWAY*
EN MAAK KANS OP 1 v/d 6 MODECHEQUES T.W.V. €50,-! *ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

VRIJDAG 16 EN ZATERDAG 17 MAART

Start  Walking Football in Mierlo-Hout
Volgend jaar bestaat voetbal 
vereniging RKSV Mierlo-Hout 
100 jaar. In de aanloop daar-
naartoe heeft de jubileumcom-
missie het plan opgepakt om 
een old star team op te richten 
m.b.t. 55+ Walking Football. 

Voorzitter van de commissie 
Pieter Vervoort vertelt enthou-
siast:  “Afgelopen maanden zijn 
de nodige voormalig actieve 
voetballers gevraagd wat ze van 
Walking Football vonden. Zon-
der uitzondering: iedereen was 
enthousiast! Men had zin om 
weer eens met de bal bezig te 
zijn. Maar ook mensen die nog 
nooit gevoetbald hadden, zagen 
het helemaal zitten. Vandaar dat 
enkele mensen de stoute schoe-
nen hebben aangetrokken en 
van start zijn gegaan met het op-
starten van Walking Football in 
Mierlo-Hout.”

Vanaf komende september 
wordt gestart met het spel en 
wordt op sportpark De Beemd 
het Walking Football officieel 
omgedoopt tot: OLD STARS 
MIERLO-HOUT.
De spelregels kort samengevat:  

niet rennen met de bal, de bal 
hoogstens op heuphoogte spe-
len, er is geen keeper, er wordt 
gespeeld op een klein veldje 
(25x40m), buitenspel staan kan 
niet en men speelt 6 tegen 6. En 
dit alles in de leeftijdscategorie 
van 55 tot ? jaar.

“Wij als organisatie vinden het 
belangrijk dat het niet alleen 
om lekker gezond bewegen 
gaat maar om samen gezellig 
bij elkaar; sociale contacten en 
zelfredzaamheid stimuleren wij 
van harte. Vandaar dat elke bij-
eenkomst begonnen wordt met 
een bakje koffie of thee en er ge-
legenheid wordt geboden  om: 
‘even gezellig bij buurten over 
van alles en nog wat’ vertelt Pie-
ter verder.

Na afloop kan er in de kantine 
nog nagekaart worden. En is het 
te warm, te koud of te nat: de bij-
eenkomsten gaan altijd door.
Het ligt in de planning om op 
donderdagochtend om 9.45 
uur de bijeenkomsten te laten 
plaatsvinden en bij voldoende 
animo kan de maandagochtend 
hieraan toegevoegd worden.

Om het voor iedereen betaal-
baar te houden bedragen de 

kosten € 2,00 per keer en dat 
is inclusief een kopje koffie of 
thee. Bovendien worden de eer-
ste twee bijeenkomsten ter ken-
nismaking  gratis aangeboden.                                                       

Eind mei zal er een aparte infor-
matieavond belegd worden voor 
geïnteresseerden.

Voor meer informatie kan men 

terecht bij Pieter Vervoort 06-
531619 56
Aanmelden kan bij Riny van 
Oorschot per mail: Ledenadmi-
nistratie@rksv-mierlo-hout.nl s

Mierlo-Hout

Zin in een potje voetbal maar dan anders? Voor alle 55+ers onder ons: doe eens mee aan een potje walking 
football! (Foto: Eric van der Putten www.helmondnu.nl)
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FEEST!

Korting knippen
25 jaar

Tuincentrum De Biezen

Geldig van 12 maart t/m 20 maart*
3300000000251

2
25 jaar

Tuincentrum De Biezen

Geldig van 12 maart t/m 20 maart*

2
25 jaar

Tuincentrum De Biezen

Geldig van 12 maart t/m 20 maart*

2

Het voorjaar begint nu wel heel voordelig bij Tuincentrum de Biezen. 

Wij vieren feest en jij profiteert!

Tijdens het korting knippen krijg je 25% korting op een artikel naar keuze*.

Deze kortingen zijn éénmalig en geldig van 12 t/m 20 Maart 2018.

 Knip de kortingsbonnen uit en lever ze in bij de kassa 

met de artikelen waarop je korting wilt ontvangen.

Actievoorwaarden
Maximaal één kortingsbon per artikel.
Maximaal één bonnenblad per klant.  

Korting geldt niet op aanbiedingen en afgeprijsde artikelen.
Bij aankoop van meerdere dezelfde artikelen, 

geldt één bon op één artikel.
Geldig van 12 maart t/m 20 maart 2018.

Knip uit en pak het voordeel!

3300000000251 3300000000251

Gratis kinderspeelpaleis
Het Tuincafé

Verse koffie met gebak €3.95.

Deze actie is geldig van 
12 maart t/m 20 maart 2018.

1 + 1 
GRATIS

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

 Biezenweg 2A • 5741 SB  Beek en Donk • 0492 - 46 13 10 

www.tuincentrumdebiezen.nl
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Stijlvol lunchen of dineren midden 
in de aspergevelden! 

Van 16 t/m 30 mei vindt alweer 
de vierde editie plaats van As-
perges op de Velden. Een uniek 
evenement waar smaak, sfeer, 
kwaliteit en beleving elkaar vin-
den. Op en top culinair genieten 
van het witte goud in een unie-
ke omgeving. Twee weken lang 
zal het stijlvolle pop-up restau-
rant weer verrijzen middenin de 
aspergevelden van de Raaijma-
kers Hoeve, in het buitengebied 
van Eindhoven.

Pop-up restaurant
Het stijlvolle openlucht restau-
rant is direct gelegen aan de 200 
meter lange aspergebedden en 
biedt zowel ruimte voor kleinere 
groepen, sfeervol en intiem, als 
voor grotere gezelschappen tot 
een maximum van 150 (overdek-
te) zitplaatsen. 

Elke dag bereiden de koks culi-
naire hoogstandjes rondom de 
vers gestoken asperges in com-
binatie met andere Brabantse 
streekproducten. U wordt in de 
watten gelegd met een aange-
klede lunch of uitgebreid diner 
midden in de natuur. Omdat 
asperges en wijn onlosmakelijk 
met elkaar zijn verbonden, heb-
ben onze sommeliers een mooie 
selectie van verschillende wijnen 
samengesteld die naadloos aan-
sluiten bij de gerechten die ge-
serveerd worden.

U kunt vooraf een mooi plekje 
aan de aspergebedden reser-
veren waar u in ons sfeervolle 
openlucht restaurant geniet van 
een voortreffelijke 3-gangen 
lunch of 4-gangen diner, bereid 
met de vers gestoken asperges 
van het land. Voor de lunch zijn 
wij dagelijks geopend tussen 
12.00 tot 15.00 uur en het diner 
start vanaf 18.00 uur. 
Het is mogelijk om voorafgaand 
aan de lunch of het diner een 
rondleiding te krijgen en te zien 
hoe de asperges gestoken wor-
den. Daarnaast is er ook de mo-

gelijkheid om zelf asperges te 
steken als u dat wenst. 

Lunchen & dineren op
sterrenniveau!
Deze editie wordt extra bijzonder 
door de unieke samenwerking 
van sterrenrestaurants Zarzo uit 
Eindhoven en Tribeca uit Heeze. 
Adrian Zarzo en Jan Sobecki 
hebben de handen in elkaar ge-
slagen om samen de sterren van 
de hemel te koken op de velden. 
Op maandag 28 en dinsdag 29 
mei zullen zij, samen met hun 
collega’s, aan het roer staan in 
ons stijlvolle pop-up restaurant. 
Beide dagen zullen zij zowel de 
lunch als het diner in stijl en op 
culinair topniveau verzorgen. 
De gerechten worden uiteraard 
samengesteld met de vers gesto-
ken asperges van het land en met 
zorg voor u bereid door een team 
wat goed is voor maar liefst 3 Mi-
chelin-sterren! Daarnaast vormt 
Asperges op de Velden een po-
dium voor toonaangevende res-
taurants uit de omgeving zoals 
toprestaurants zoals Lugar uit 
Waalre en Truffelaer uit Veldho-
ven.

Locatie
Asperges op de Velden vindt 
plaats bij de Raaijmakers Hoeve. 
De Nuenense Boord, waar wij 
u samen met Martin & Bernie 
Raaijmakers in stijl zullen ont-
vangen, mag met recht het mooi-

ste en meest pittoreske plekje 
van Brabant genoemd worden. 
Immers, Van Gogh schilderde er, 
Gerard van Maasakkers zong er-
over… en er liggen maar liefst 18 
aspergevelden bij elkaar. 

Eigen event organiseren 
Heeft u een jubileum, relatie-
bijeenkomst, personeelsfeest, 
bruiloft, familiefeest, verjaardag 
of een bijeenkomst voor een net-
werkclub te organiseren? Krijgt 
u buitenlandse bezoekers die u 
graag iets van onze cultuur wilt 
laten zien en laten proeven? Ons 
openluchtrestaurant is op aan-
vraag volledig naar uw wensen 
en voor uw specifieke gezel-
schap in te vullen. 

Werken bij Asperges op 
de Velden?
Ben jij een topper in de bedie-
ning, achter de bar of in de spoel-
keuken? En heb jij interesse om 
onderdeel te worden van ons 
hardwerkende, gezellige Asper-
ge-team tijdens pop-up restau-
rant Asperges op de Velden, in de 
periode van 16 t/m 30 mei? 

Laat het ons dan weten door je 
gegevens door te sturen, wat je 
ervaring is en waarom jij in ons 
Asperge-team wil werken! We 
zien graag je reactie tegemoet op 
info@aspergesopdevelden.nl

www.aspergesopdevelden.nl s

Regio

Van 16 t/m 30 mei vindt alweer de vierde editie plaats van 
Asperges op de Velden.

Stichting Dierenasiel & Dierenambulance Helmond e.o. is geopend op maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 12.00u tot 16.00u en op zaterdag van 12.00u tot 15.00u. Grasbeemd 17, 
5705 DE Helmond, tel. 0492-513971.

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 
0492 - 51 39 71

Jacky
Jacky is een prachtig kereltje met een zwarte vacht. Hij is 9 
jaar met warempel een paar witte snorharen. Hij is niet stress-
bestendig en heeft daarom een rustig huishouden nodig, zon-
der rond stuiterende kinderen. Hij gaat graag een paar keer 
per dag naar buiten voor een inspectierondje en blijft meestal 
dicht in de buurt. Hij vindt het fijn om altijd brokjes te hebben 
staan, hij neemt geregeld wat hapjes en overeet zich niet. Hij 
krijgt preventief blaasgruisdieet en daar doet hij het uitstekend 
op. Af en toe komt hij op schoot liggen genieten. Zachtjes 
aaien wordt op prijs gesteld. Als hij ‘s nachts op het voeteneind 
van het bed mag slapen is hij de koning te rijk. Zijn favoriete 
speelgoed is een hengeltje met veren. 
Als u op vakantie gaat moet er beslist verzorging aan huis ko-
men, hij is niet bestand tegen opname in een dierenpension. 
Hij kan ook helemaal niet overweg met andere katten of hon-
den. Jacky logeert in een gastgezin. 

U kunt bellen naar 0492-513971 om een 
kennismakingsafspraak te maken. 

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. H.Lambertus (Kerk-
straat/Centrum) zo. 11.00; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) zo. 
9.30; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00. Weekda-
gen: 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. pastor-
koopmans@live.nl. Diaken drs. P.C.G. de Vries 
tel. 476345. diaken@heiligelambertus.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.

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl  
Website: www.heiligelambertus.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Zaterdag 17 maart:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
Voor de zieken; Josina en Jan Donkers-Kolenberg v.w. verjaar-
dag moeder;

Zondag 18 maart:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerk-
koor;
Noud en Bennie Meulendijks en hun ouders v.w. verj. Moeder; 

Donderdag 22 maart:
19.00 uur Alphonsuskapel Boeteviering ter voorbereiding op 
de Goede Week en Pasen.
 
Zaterdag 24 maart;
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna 
m.m.v. het kerkkoor Cantemus Domino; Mia van den Reek-
Canters v.w. kaartclub Ruiten Troef Westwijzer;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Volkszang;
René Michielsen;

www.damiaanhelmond.nl

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

Zondag 18 maart
10.30 uur Gregoriaans koor
Ferdinand Boudewijns, Sjaak en Elisa van Roij en hun dochter 
Maria, Jan van Berkel, Tom Swinkels, Trudo van Dijk, Joke 
Geubbels-Verberne, Jan Rooijakkers en Jo Rooijakkers-Vogels, 
Mark Strijbosch  en Lonne van Uden, Cees Schueler, Hans 
Graat, Femke van Stiphout, Ria van den Reek-van den Hurk, 
Nelly Cranenbroek-Meulendijks, Bénédicte Raijmakers, Piet 
Fransen, Frits Verstappen, Mia Plouvier-Jansen, Jac Panhuizen 
en Marie-José Panhuizen-Jacobs, Riet Pasnagel-de Kok, Sen 
de Roij, Martin van den Eijnden.

Woensdag 21 maart
14.00 uur Vrijwilligers gevraagd om koper te poetsen in de 
Trudokerk.

Zondag 25 maart 
10.30 uur Femmes
Joep Schiffers, Piet van Neerven en Irma van Neerven-Har-
nisch, Jan van Berkel en Helena van Weick de echtgenote, Jo 
van Duren-van Mook, Rieky Meulendijks-van de Veerdonk, 
San Boekhorst-Drouen, Carel van der Zanden, Theo Benders, 
Bertha Gruijters-van Gameren, Anne-
ke van Oorschot-Reloe, Gerrit Rijkers, 
Marianne Colen-Beekmans, familie 
Van Asten-Van Lent. 

www.damiaanhelmond.nl
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save the datemaart WEEK VAN 16 MRT. TM 22 MRT.

EVENEMENTEN

DONDERDAG 22 MRT. 
LENTEKRIEBELS HOE VERTEL 
IK HET?
Hoe vertel ik het Ouderavond. Handreikingen voor 
ouders bij de seksuele opvoeding van kinderen in 
de basisschoolleeftijd.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 1
Do 22 maart 19:30 - 21:00 uur.

+

ZATERDAG 17 MRT. 
HELMONDSE LICHTJES PARADE
De 9e editie van de Helmondse Lichtjes Parade.
Centrum Mierlo-Hout.
Za 17 maart 19:30 - 00:00 uur.

+

ZATERDAG 17 MRT. 
WEEKMARKT CENTRUM 
HELMOND
Weekmarkt Centrum Helmond op zaterdag. 
Kom elke zaterdag naar de gezellige Helmondse 
markt! De Helmondse Markt, elke week een feest.
De Helmondse Markt, Watermolenwal
Za 17 maart 09:00 - 16:00 uur.

+

ZATERDAG 17 MRT. 
LIVE: ELVIS PRESLEY 
BY BLUE MOON TRIO
Met voornamelijk muziek uit het Elvis 
Presley-repertoire van de Sun-periode uit de jaren 
50 (dus zonder drums) speelt dit trio de sterren 
van de hemel.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39
Za 17 maart 22:00 - 01:00 uur.

+
VRIJDAG 16 MRT. 
LIVE: THE RAMONES 
BY ONETWOTHREEFOUR
OneTwoThreeFour (est. 2017) speelt de 
aller-laatste show van begin tot eind 32 nummers 
iets meer dan een uur pure Punk Rock Mayhem.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39
Vr 16 maart 22:00 - 02:00 uur.

+

PREMIÈRE DE PAGADOR
25 jaar toneelgroep 
Vreemd Beest en 
15 jaar Annatheater. 
Het huisgezelschap van 
het Annatheater speelt 
vanaf 17 maart 
2018 ‘De Pagador’ een 
groots opgezette 
voorstelling Annatheater 
Helmond, Floreffestraat 
21a. Za 17 maart 
20:15 - 22:30 uur.

HET ZUIDELIJK TONEEL
| BOG. 8+ - KID
Kinderen worden altijd 
volwassen en 
volwassenen zijn nog 
steeds kinderen. Of is het 
omgekeerd? 'KID.' is 
twee bijzondere 
voorstellingen in één. 
Als kind en als
volwassene zie je de 
voorstelling allebei vanaf 
de andere kant. Je hoort 
wat er aan de andere 
kant gebeurt maar dat is 
niet altijd wat je denkt. 
En wat je ziet, is niet 
altijd wat je hoort. 
Voor 'KID.' Theater 
Speelhuis, Kromme 
Steenweg 29
Zo 18 maart 15:00 uur.

POPPENTHEATER DE PEEL 
- TRUBBEL EN TROELS 
TRIMSALON
Poppentheater 
Onjeklonje speelt De 
showpoedels van 
Trubbel en Troels zien 
op TV honden die buiten 
mogen spelen en 
lekker vies mogen 
worden. Wie of wat laat 
ze niet ontsnappen.
De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1
Zo 18 maart 15:00 uur.

KUNSTLOKAAL42
Kunstlokaal42
Lokaal 42, Markt 42
Wo 21 maart 21:00 - 
00:00 uur.

SVEN RATZKE - FOR ONE 
NIGHT ONLY
Na een zinderende 
succesvolle tour met de 
muziek van david bowie 
is onze favoriete 
rasentertainer terug for 
one night only
Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29
Do 22 maart 
20:15 - 22:30 uur.

OPENLUCHT EXPOSITIE FOTO'S COLLECTIE 
MUSEUM HELMOND
Een passende expositie in de vitrines onder het 
Traverseviaduct tussen kasteel en Smalle Haven. 
Met als motto: de collectie van Museum Helmond 
is van en voor alle Helmonders.
Galerie Kanaaldijk. 
t/m za 30 juni. ma-zo: geopend.

VRIJDAG 16 MAART
COMEDY NIGHT - COMEDY IN CACAOFABRIEK
We zijn alweer toe aan de derde Comedy Night van 
het seizoen 2017-2018. En dit wordt een hele 
speciale editie. Geniet van een avond stand up in 
zijn puurste vorm. De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Vr 16 maart 20:30 uur

ZATERDAG 17 MAART
DR.-KNIPPENBERGCOLLEGE - JEANNE D'ARC 
Jeanne d’arc blijft inspireren. Is zij een heldin of 
een gestoorde jonge vrouw.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Za 17 maart 20:15 - 22:30 uur

JENS VAN DAELE'S BURNING BRIDGES 
– NACHTHEXEN
Ode aan de kracht van de vrouw in dans 
theater en muziek.. Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29. 
Za 17 maart 20:15 - 23:00 uur.

ZONDAG 18 MAART
BARRY HAYS FLYING V FORMATION 
- SUPPORT BOTTLES OF LOVE
Vier jaar nadat Barry Hay besloot om naast de 
Golden Earring een nieuw project op te starten 
verscheen in mei 2016 het debuutalbum van 
‘Barry Hays Flying V Formation’. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Zo 18 maart 20:30 uur.

DINSDAG 20 MAART
OFF THE RECORD - PRATEN MET POLITICI 
(MAAR NIET OVER POLITIEK)
Jon van Eerd - Harrie & Eva, Een paradijselijke 
komedie De meester van de klucht in een 
paradijselijk komisch jasje.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Di 20 maart 20:15 - 22:30 uur.

T/M 30 JUNI
ANDROMACHE - 
TONEELSCHUUR PRODUCTIES
Na het bejubelde Troje Trilogie ook gespeeld in 
Helmond presenteert Toneelschuur Producties 
opnieuw een bewerking van een eeuwenoude 
Griekse tragedie.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Wo 21 maart 20:15 - 23:00 uur.

THEATER
WOENSDAG 21 MAART

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 15 T/M WO. 21 MAART

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 
zaterdag en zondag 9.45 uur

Bankier Van Het Verzet (DNL) Zo 10:30 uur / Za 10:45, 
14:00 uur / Ma 11:00, 21:00 uur / Do, Di, Wo 11:15 uur / 
Vr 13:00 uur / Vr - Zo, Wo 16:15 uur / Do, Ma, Di 16:20 
uur / Do, Zo, Di, Wo 20:45 uur / Vr, Za 21:15 uur
Black Panther (DOV) Vr, Za 11:00 uur / Di 15:30 uur
Black Panther (O3D) Do, Ma, Di 10:30 uur / Do, Ma 13:20 
uur / Zo 15:30 uur / Wo 15:45 uur / Vr, Za 16:45, 
22:00 uur 
Bob de Bouwer - Mega Machines (DNL) Za 10:00 uur / Zo 
10:10, 15:45 uur / Wo 10:30 uur / Do, Vr, Ma 10:45 uur / 
Di 13:00 uur / Vr 15:30 uur
Coco (DNL) Za 10:15 uur / Zo 11:15 uur / Wo 12:50 uur
Death Wish (DOV) Do, Ma 10:45, 13:30 uur / Di 11:00 uur / 
Vr 12:15 uur / Do, Zo - Wo 16:45 uur / Vr, Za 18:00, 
22:30 uur
Diep In De Zee (DNL) Wo 10:45 uur / Za 12:45 uur
Diep In De Zee (N3D) Zo 13:15 uur / Wo 15:20 uur
Early Man (DNL) Zo 10:00 uur / Wo 11:00 uur / Za 13:40, 
15:45 uur / Zo, Wo 13:45 uur / Vr 14:45 uur
Every Day (DOV) Ma 16:10 uur / Wo 17:30 uur / Do, Zo, Di 
18:30 uur / Vr, Za 19:00 uur
Ferdinand (DNL) Za 11:00 uur / Zo 11:45 uur / 
Wo 13:15 uur
Fifty Shades Freed (DOV) Do, Zo, Di, Wo 19:15 uur / 
Ma 19:30 uur / Vr, Za 20:00 uur
Florida Project, The (DOV) Ma 20:00 uur
Game Night (DOV) Vr 10:30 uur / Do, Zo, Di, Wo 19:00 uur 
/ Ma 19:15 uur / Vr, Za 19:45 uur 
Gringo, The (DOV) Do, Zo, Di, Wo 22:00 uur / 
Vr, Za 22:45 uur
Kobieta Sukcesu (DOV) Zo 16:00 uur / Ma 18:30 uur
Kobiety Mafii (DOV) Vr, Za 16:30 uur 
Mannen Van Mars (DNL) Vr, Di 10:45 uur / Do, Ma 12:30 
uur / Di 13:20 uur / Vr 14:00 uur / Do 14:45 uur / Za 
15:00 uur / Zo 17:30 uur
Lady Bird (DOV) Do 20:00 uur
Mannen Van Mars (DNL) Do 12:45 uur / Vr - Zo 14:15 uur / 
Vr, Za 19:30 uur / Do, Ma 19:45 uur / Zo 20:15 uur
Opera: Semiramide (Rossini) (DOV) Zo 11:00 uur
Pacific Rim: Uprising (O3D) Wo 18:15, 21:00 uur 
Red Sparrow (DOV) Vr 11:15 uur / Ma, Di 11:30 uur / Do 
11:45 uur / Za 13:30 uur / Do, Di 15:00 uur / 
Ma 15:15 uur
Rikkie De Ooievaar (DNL) Wo 10:30, 16:00 uur
Shape Of Water, The (DOV) Vr 12:45 uur / Do, Zo - Wo 
14:00 uur / Do, Ma, Di 17:00 uur / Vr, Za 17:15 uur
Sneak Preview 20180315 (DOV) Di 21:00 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) Za 11:45 uur / 
Zo 12:00 uur / Wo 12:15 uur / Vr, Za 14:15 uur / 
Ma 14:45 uur 
Ted & Het Geheim van Koning Midas (N3D) Zo, Wo 14:15 
uur / Di 14:45 uur / Vr 15:45 uur / Do 16:10 uur
Tomb Raider (DOV) Wo 15:15 uur / Zo 15:20 uur / Do - Za, 
Ma, Di 16:00 uur
Tomb Raider (O3D) Zo 10:00, 12:40 uur / Do - Za, Ma, Di 
10:30 uur / Wo 10:45, 12:30 uur / Do, Ma, Di 13:10 uur / 
Vr, Za 13:15, 19:30, 22:15 uur / Do, Zo, Di, Wo 18:45, 21:30 
uur / Ma 19:00, 21:45 uur
Wonder (DOV) Di 13:30 uur

VRIJDAG 16 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, de Plaetse
Vr 16 maart 14:00 - 18:00 uur

+
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brandevoort Brandevoortse Hoeve, Medevoort 23 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Jumbo winkelcentrum Brouwhorst
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark)
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Wijkcentrum de Boerderij, 
Harmoniestraat 105 | Primera, winkelcentrum De Bus 
Wijkcentrum de Kamenij, Jeroen Boschstraat 19 
Helmond-Oost Wijkhuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Industrieterrein Hoogeind Werkplein UWV aan de Churchilllaan
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Houtsvoort
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

de loop weekkrant helmond
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

DIVERSEN

EVENEMENTEN DIVERSEN

TE KOOP

VLOGGERS EN
VIDEOREPORTERS 
GEZOCHT

Word jij het nieuwe 
vlogtalent van Helmond? 
Heb jij een natuurlijk 
gevoel voor stijl en ben 
je een echte storyteller? 
Weet jij jouw volgers te 
inspireren met creatieve 
vlogs? Verdienste in 
overleg. Mail dan naar: 
redactie@deloop.eu

OPENINGSTIJDEN
Ma. 13.00-17.00 uur

Di. - vr. 09.00-12.00 uur
 en 13.00-17.00 uur

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Commit zoekt schoon-
maakmedewerksters voor 
avondprojecten in Mierlo.

Tel.: 040-2568250

Nette man, weduwenaar, 
65jr., niet roker, vrolijk, eer-
lijk z.k.m. liever vrouw, ong. 

zelfde leeftijd, verzorgd 
uiterlijk, eerlijk. Brief onder 

nr. 181102

TE KOOP GEVRAAGD

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

sloopauto’s. Voor rijdende auto’s 
v.a. 150,- euro geboden. 

ODUS AUTO’S BV
Achterdijk 6, Helmond 

06-52642652

Kapster Nicole
Ervaren kapper aan huis 

voor dames, heren en kids.
Knippen 10 Euro en voor

kleuren, fohnen en watergolf 
mag u mij altijd bellen, 

ook ‘s avonds. 
Kapper aan huis of thuis, 

tel.: 06-30075443

ROMMELMARKT
25 maart Sevenum

1 april Reuver, 22 april 
Venlo 06-14930112

www.lirom.nl

ROMMELMARKT
Mérthel Horst

18 maart 09.30 - 15.30 uur
Gasthuisstraat 30, 5961 GA

A73 afrit 11
www.carbootsalehorst.nl

VLOOIENMARKT
Sporthal Strijp

18 maart
Rijstenweg 7 Eindhoven
9-16 uur   06-20299824

save the datemaart WEEK VAN 16 MRT. TM 22 MRT.

EVENEMENTEN

DONDERDAG 22 MRT. 
LENTEKRIEBELS HOE VERTEL 
IK HET?
Hoe vertel ik het Ouderavond. Handreikingen voor 
ouders bij de seksuele opvoeding van kinderen in 
de basisschoolleeftijd.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 1
Do 22 maart 19:30 - 21:00 uur.

+

ZATERDAG 17 MRT. 
HELMONDSE LICHTJES PARADE
De 9e editie van de Helmondse Lichtjes Parade.
Centrum Mierlo-Hout.
Za 17 maart 19:30 - 00:00 uur.

+

ZATERDAG 17 MRT. 
WEEKMARKT CENTRUM 
HELMOND
Weekmarkt Centrum Helmond op zaterdag. 
Kom elke zaterdag naar de gezellige Helmondse 
markt! De Helmondse Markt, elke week een feest.
De Helmondse Markt, Watermolenwal
Za 17 maart 09:00 - 16:00 uur.

+

ZATERDAG 17 MRT. 
LIVE: ELVIS PRESLEY 
BY BLUE MOON TRIO
Met voornamelijk muziek uit het Elvis 
Presley-repertoire van de Sun-periode uit de jaren 
50 (dus zonder drums) speelt dit trio de sterren 
van de hemel.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39
Za 17 maart 22:00 - 01:00 uur.

+

VRIJDAG 16 MRT. 
LIVE: THE RAMONES 
BY ONETWOTHREEFOUR
OneTwoThreeFour (est. 2017) speelt de 
aller-laatste show van begin tot eind 32 nummers 
iets meer dan een uur pure Punk Rock Mayhem.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39
Vr 16 maart 22:00 - 02:00 uur.

+

PREMIÈRE DE PAGADOR
25 jaar toneelgroep 
Vreemd Beest en 
15 jaar Annatheater. 
Het huisgezelschap van 
het Annatheater speelt 
vanaf 17 maart 
2018 ‘De Pagador’ een 
groots opgezette 
voorstelling Annatheater 
Helmond, Floreffestraat 
21a. Za 17 maart 
20:15 - 22:30 uur.

HET ZUIDELIJK TONEEL
| BOG. 8+ - KID
Kinderen worden altijd 
volwassen en 
volwassenen zijn nog 
steeds kinderen. Of is het 
omgekeerd? 'KID.' is 
twee bijzondere 
voorstellingen in één. 
Als kind en als
volwassene zie je de 
voorstelling allebei vanaf 
de andere kant. Je hoort 
wat er aan de andere 
kant gebeurt maar dat is 
niet altijd wat je denkt. 
En wat je ziet, is niet 
altijd wat je hoort. 
Voor 'KID.' Theater 
Speelhuis, Kromme 
Steenweg 29
Zo 18 maart 15:00 uur.

POPPENTHEATER DE PEEL 
- TRUBBEL EN TROELS 
TRIMSALON
Poppentheater 
Onjeklonje speelt De 
showpoedels van 
Trubbel en Troels zien 
op TV honden die buiten 
mogen spelen en 
lekker vies mogen 
worden. Wie of wat laat 
ze niet ontsnappen.
De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1
Zo 18 maart 15:00 uur.

KUNSTLOKAAL42
Kunstlokaal42
Lokaal 42, Markt 42
Wo 21 maart 21:00 - 
00:00 uur.

SVEN RATZKE - FOR ONE 
NIGHT ONLY
Na een zinderende 
succesvolle tour met de 
muziek van david bowie 
is onze favoriete 
rasentertainer terug for 
one night only
Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29
Do 22 maart 
20:15 - 22:30 uur.

OPENLUCHT EXPOSITIE FOTO'S COLLECTIE 
MUSEUM HELMOND
Een passende expositie in de vitrines onder het 
Traverseviaduct tussen kasteel en Smalle Haven. 
Met als motto: de collectie van Museum Helmond 
is van en voor alle Helmonders.
Galerie Kanaaldijk. 
t/m za 30 juni. ma-zo: geopend.

VRIJDAG 16 MAART
COMEDY NIGHT - COMEDY IN CACAOFABRIEK
We zijn alweer toe aan de derde Comedy Night van 
het seizoen 2017-2018. En dit wordt een hele 
speciale editie. Geniet van een avond stand up in 
zijn puurste vorm. De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Vr 16 maart 20:30 uur

ZATERDAG 17 MAART
DR.-KNIPPENBERGCOLLEGE - JEANNE D'ARC 
Jeanne d’arc blijft inspireren. Is zij een heldin of 
een gestoorde jonge vrouw.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Za 17 maart 20:15 - 22:30 uur

JENS VAN DAELE'S BURNING BRIDGES 
– NACHTHEXEN
Ode aan de kracht van de vrouw in dans 
theater en muziek.. Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29. 
Za 17 maart 20:15 - 23:00 uur.

ZONDAG 18 MAART
BARRY HAYS FLYING V FORMATION 
- SUPPORT BOTTLES OF LOVE
Vier jaar nadat Barry Hay besloot om naast de 
Golden Earring een nieuw project op te starten 
verscheen in mei 2016 het debuutalbum van 
‘Barry Hays Flying V Formation’. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Zo 18 maart 20:30 uur.

DINSDAG 20 MAART
OFF THE RECORD - PRATEN MET POLITICI 
(MAAR NIET OVER POLITIEK)
Jon van Eerd - Harrie & Eva, Een paradijselijke 
komedie De meester van de klucht in een 
paradijselijk komisch jasje.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Di 20 maart 20:15 - 22:30 uur.

T/M 30 JUNI
ANDROMACHE - 
TONEELSCHUUR PRODUCTIES
Na het bejubelde Troje Trilogie ook gespeeld in 
Helmond presenteert Toneelschuur Producties 
opnieuw een bewerking van een eeuwenoude 
Griekse tragedie.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Wo 21 maart 20:15 - 23:00 uur.

THEATER
WOENSDAG 21 MAART

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 15 T/M WO. 21 MAART

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 
zaterdag en zondag 9.45 uur

Bankier Van Het Verzet (DNL) Zo 10:30 uur / Za 10:45, 
14:00 uur / Ma 11:00, 21:00 uur / Do, Di, Wo 11:15 uur / 
Vr 13:00 uur / Vr - Zo, Wo 16:15 uur / Do, Ma, Di 16:20 
uur / Do, Zo, Di, Wo 20:45 uur / Vr, Za 21:15 uur
Black Panther (DOV) Vr, Za 11:00 uur / Di 15:30 uur
Black Panther (O3D) Do, Ma, Di 10:30 uur / Do, Ma 13:20 
uur / Zo 15:30 uur / Wo 15:45 uur / Vr, Za 16:45, 
22:00 uur 
Bob de Bouwer - Mega Machines (DNL) Za 10:00 uur / Zo 
10:10, 15:45 uur / Wo 10:30 uur / Do, Vr, Ma 10:45 uur / 
Di 13:00 uur / Vr 15:30 uur
Coco (DNL) Za 10:15 uur / Zo 11:15 uur / Wo 12:50 uur
Death Wish (DOV) Do, Ma 10:45, 13:30 uur / Di 11:00 uur / 
Vr 12:15 uur / Do, Zo - Wo 16:45 uur / Vr, Za 18:00, 
22:30 uur
Diep In De Zee (DNL) Wo 10:45 uur / Za 12:45 uur
Diep In De Zee (N3D) Zo 13:15 uur / Wo 15:20 uur
Early Man (DNL) Zo 10:00 uur / Wo 11:00 uur / Za 13:40, 
15:45 uur / Zo, Wo 13:45 uur / Vr 14:45 uur
Every Day (DOV) Ma 16:10 uur / Wo 17:30 uur / Do, Zo, Di 
18:30 uur / Vr, Za 19:00 uur
Ferdinand (DNL) Za 11:00 uur / Zo 11:45 uur / 
Wo 13:15 uur
Fifty Shades Freed (DOV) Do, Zo, Di, Wo 19:15 uur / 
Ma 19:30 uur / Vr, Za 20:00 uur
Florida Project, The (DOV) Ma 20:00 uur
Game Night (DOV) Vr 10:30 uur / Do, Zo, Di, Wo 19:00 uur 
/ Ma 19:15 uur / Vr, Za 19:45 uur 
Gringo, The (DOV) Do, Zo, Di, Wo 22:00 uur / 
Vr, Za 22:45 uur
Kobieta Sukcesu (DOV) Zo 16:00 uur / Ma 18:30 uur
Kobiety Mafii (DOV) Vr, Za 16:30 uur 
Mannen Van Mars (DNL) Vr, Di 10:45 uur / Do, Ma 12:30 
uur / Di 13:20 uur / Vr 14:00 uur / Do 14:45 uur / Za 
15:00 uur / Zo 17:30 uur
Lady Bird (DOV) Do 20:00 uur
Mannen Van Mars (DNL) Do 12:45 uur / Vr - Zo 14:15 uur / 
Vr, Za 19:30 uur / Do, Ma 19:45 uur / Zo 20:15 uur
Opera: Semiramide (Rossini) (DOV) Zo 11:00 uur
Pacific Rim: Uprising (O3D) Wo 18:15, 21:00 uur 
Red Sparrow (DOV) Vr 11:15 uur / Ma, Di 11:30 uur / Do 
11:45 uur / Za 13:30 uur / Do, Di 15:00 uur / 
Ma 15:15 uur
Rikkie De Ooievaar (DNL) Wo 10:30, 16:00 uur
Shape Of Water, The (DOV) Vr 12:45 uur / Do, Zo - Wo 
14:00 uur / Do, Ma, Di 17:00 uur / Vr, Za 17:15 uur
Sneak Preview 20180315 (DOV) Di 21:00 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) Za 11:45 uur / 
Zo 12:00 uur / Wo 12:15 uur / Vr, Za 14:15 uur / 
Ma 14:45 uur 
Ted & Het Geheim van Koning Midas (N3D) Zo, Wo 14:15 
uur / Di 14:45 uur / Vr 15:45 uur / Do 16:10 uur
Tomb Raider (DOV) Wo 15:15 uur / Zo 15:20 uur / Do - Za, 
Ma, Di 16:00 uur
Tomb Raider (O3D) Zo 10:00, 12:40 uur / Do - Za, Ma, Di 
10:30 uur / Wo 10:45, 12:30 uur / Do, Ma, Di 13:10 uur / 
Vr, Za 13:15, 19:30, 22:15 uur / Do, Zo, Di, Wo 18:45, 21:30 
uur / Ma 19:00, 21:45 uur
Wonder (DOV) Di 13:30 uur

VRIJDAG 16 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, de Plaetse
Vr 16 maart 14:00 - 18:00 uur

+

Jaarrekening en IB 2017 of 
overstappen?

Boekhouding @ scherpe 
prijs.

Tel. 06-29202048
www.akbs.nl

BELASTINGAANGIFTE?
Al jaren een vertrouwd adres.

Bel: 0492-475245
www.radhelmond.nl

Lenie Klaasen  |  06-52716622

BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend voor een afspraak. 
Geen party of andere verplichtingen. De producten zijn uit voorraad leverbaar en te 

bestellen bij Lenie Klaasen, tel.: 06-527 16 622 (Business Owner Forever). 
Kijk voor meer informatie op: www.foreverhelmond.nl

Stichting Kringloop de Peel, 
2e hands spullen voor een 
zacht prijsje. Heuvelplein 

93, Beek en Donk. Ook voor 
uw woningontruimingen 

0492-330313

Check de site voor ons 
altijd actuele aanbod of 

kom langs!
-reparatiepunt 

Fietsenwinkel.nl/FietsNed/
F.S.N.!

-ook reparatie van 
tweewielers die elders 

gekocht zijn!
-24/7 online bestellen via 

onze webshop!
-ruime keuze in 

gebruikte fietsen!
Kuijpers Tweewielers

Heistraat 2-G
T: 0492-528944

www.kuijpers
tweewielers.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

(rol)gordijnen, jalouziën, etc. 
Zeer concurrerende prijzen. 

Gratis meten en prijsop-
gaaf. Willie’s stoffering, 

Braaksestraat 10, Helmond, 
T: (0492) 535901

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren  T: 0492 - 546007

FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-; 
Staan tafel € 4,-; 
Karaoke € 25,-; 

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Damiaan 
bij De Loop

Helmond

9e jaargang • nummer 1 • oplage 15.000 ex. • www.damiaanhelmond.nl  
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in deze uitgave
De zeven kruiswoorden klinken

 in Woord    en in Muziek
Kruiswoorden

HelmonDiaal

Paasprogramma

St. Jorisschool

3

5

9

11

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED 
DRUKWERK BESTELLEN? ADCOMMUNICATIE 

BELLEN!

OOK VOOR UW RECLAME VERSPREIDING

Wanneer 
m e n s e n aan mij vragen: hoe gaat het? Is mijn antwoord steevast: goed!

En dat is het dan. Ofschoon ik super gelukkig ben als priester, zolang te mogen zijn en werken in Helmond en sinds septem-ber 2017 in Uden en omgeving, ik voel me echt gedragen, is er toch een heftig jaar 2016 dat mijn leven tekent. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in de Geseldonk op 7 januari jongstle-den werd mij dat nog eens extra duidelijk. Natuurlijk ben ik blij 

Mierlohoutenaar 2017 te zijn en is dat zeer eervol, alle dank daar-voor, een echte opsteker. Maar ik was overmand door emotie. Ik ben gewoon als pastor men-sen bij te staan, te troosten, vaak alleen door er te zijn. Nu ervaar ik zelf wat het betekent een rouwproces door te maken. In zeven maanden tijd: een zwaar ongeluk en herstel, het heen-gaan van mijn beste kameraad Stuart en van mijn beide lieve ouders.
Drie mensen waar ik gewoon was “op te leunen”, die er altijd waren. Natuurlijk weet ik in 

geloof dat ze thuis zijn bij God, dat gun ik ze alle drie. Maar dat neemt niet weg dat het verdriet, gemis en soms ook grote een-zaamheid met zich meebrengt. Ik weet dat ik me hier als pastoor heel kwetsbaar opstel, maar dat kan me niet weerhouden om dit met u te delen. Want, er is veel stil verdriet omwille van verlies. Verlies door het sterven, maar ook verlies doordat het in rela-ties mis kan gaan. Ik hoor er veel van. 
Al die ervaringen brengen ver-driet, gemis en eenzaamheid met zich mee.

Mijn Paaswens is: dat we er voor elkaar durven zijn! Ons niet gro-ter houden, of wanen dan het is.Dat we in gesprek blijven met elkaar. Troostend en troost ont-vangend.
Ik wil er graag voor U zijn, maar weet dat ook ik mijn pijn en ver-driet draag en daarin heel bij-zonder met U verbonden ben. En…ik geloof het toch: het is nooit zo donker…of het wordt weer licht, het licht van Pasen.Ik wens het U van harte toe.

John van de Laar, pastoor/deken.

Een zalig Pasen vanuit de Damiaanparochie (Foto Cofoto, Mario Coolen).

Damiaans “Actie in de Vasten”  voor MOV project in GhanaIn deze 
V a s t e n richt MOV Stiphout zich op een middelbare school in Ko, in het noorden van Ghana. In 2016 heeft MOV Stiphout op deze school een KVIP toiletgroep gebouwd, die nu tot ieders tevredenheid functioneert. De toiletvoorzie-ningen op deze school, met 1250 leerlingen, waren erbarmelijk. Dat heeft Theo van de Ven, con-tactpersoon van MOV in Ghana, 

met eigen ogen kunnen zien. De schoolleiding en alle leerlingen zijn heel blij met deze toiletten, die door een ingenieus systeem, zonder waterspoeling, toch heel hygienisch werken.

Ze zijn echter onvoldoende voor zulk een groot aantal leerlingen.Men heeft ons nu gevraagd te helpen  bij het verwezenlijken van een tweede toiletgroep, die speciaal bedoeld is voor de meis-

jes. De kosten zijn geraamd op € 13.800,- In maart van afgelopen jaar hebben Arthur van de Wal-le, Marcel en Annie van Gerwen, Henk van Eyndhoven en dia-ken Ton Schepens een bezoek gebracht  aan Ghana.
Zij hebben  de school in Ko be-zocht en ook voor hen is heel duidelijk geworden dat een tweede toiletvoorziening brood-nodig is. (Lees verder op pag. 2)

ST.  TRUDO

Het verdriet haalt me in!Het wordt toch weer licht…

DAMIAAN

www.helmondnu.nl
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EXTRA GELD 
VERDIENEN?
NEEM EEN BEZORGWIJK
IN HELMOND.

Aanmelden/vragen? Mail naar: bezorging@deloop.eu

ELKE WEEK DONDERDAG/
VRIJDAG BEZORGEN!

BEZORGERS GEVRAAGD 
IN BROUWHUIS, BRANDEVOORT 
EN MIERLO-HOUT

Deze week verschijnt de lente uitgave van 
Parochieblad Damiaan de Veuster bij De 
Loop. 

De Damiaan wordt verspreid in de volgen-
de wijken: Oranjebuurt-Zwanenbeemd, 
Stiphout (St. Trudo) en Mierlo-Hout, 
Brandevoort, Helmond-West, Annawijk 
(St. Lucia/Goddelijke Voorzienigheid) Het 
blad dient ook bezorgd te worden in brie-
venbussen met een ja/nee sticker. Mocht 
u bezorgklachten hebben dan kunt u deze 
melden op bezorging@deloop.eu of via 
tel. 845350. Hebt u vragen of teksten die 
wellicht in de volgende editie van het Da-
miaanblad passen? Stuur deze dan naar 
redactie@damiaanhelmond.nl of kijk op  
www.damiaanhelmond.nl s



36 week nummer 11 vrijdag 16 maart 2018 de loop weekkrant HELMOND

1. Cor van der Burgt 2. Serge van de Brug 3. Jeanne Janssen 4. Sandra Stijkel 

5. Theo Manders 6. Michael Akkers 7. Hans de Greef 8. Christ Drouen 

9. Lydia van Bokhoven 10. Matijs Sneijers 11. Henk Streeder 

•  Investeren in slimme zorg in de directe omgeving voor ouderen en mensen met een beperking.  
•  Investeren in de digitale snelweg en betere ontsluiting van stad en regio.  
•  Investeren in toekomstbestendige sportparken.  
•  Investeren in (her)ontwikkeling van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen.  
•  OZB mag ten hoogste stijgen met de prijsinflatie.  

Ons volledige  
verkiezingsprogramma 

vindt u op 
www.vvdhelmond.nl 


