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Gemeenteraadsverkiezingen 2014

 


Voorlopige uitslag van Helmond 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018 zie pagina 3.

GroenLinks neemt de leiding!

In 335 van de 380 Nederlandse 
gemeenten werden op woens-
dag 21 maart verkiezingen voor 
de gemeenteraad gehouden. 

Ook in Helmond waren de 
stembureaus er klaar voor. De 
opkomst bij de gemeenteraads-
verkiezingen in Helmond viel 
ook dit jaar toch weer wat tegen 
en bedroeg 42,11%, in 2014 was 
de opkomst nog 44,73%. Zodra 
rond middernacht alle stemmen 

geteld waren, hing er een ge-
zonde spanning in een bomvolle 
Cacaofabriek, de verrassing was 
groot bij GroenLinks, pakten zij 
tijdens de vorige lokale verkie-
zingen nog maar twee zetels, 
met de 4 zetels erbij van dit jaar 
is de overwinning groots. Ook 
50Plus kwam verrassend uit de 
bus met drie zetels.  Antoinette 
Maas (lijsttrekker GroenLinks), 
reageerde zichtbaar emotio-
neel: ,,Ik heb even geen reactie. 
Ik wist dat we een sterk team 
hadden, maar van twee naar 
zes zetels, we waren hier niet op 

voorbereid.” Het CDA lijkt de 
grootste landelijke partij te blij-
ven. Zij  staan op 13,5 procent, de 
VVD volgt kort daarop met 13,2 
procent.De partijen VKM Leo 
Broers, plan! en 50 Plus namen in 
2014 niet deel aan de gemeente-
raads-verkiezingen in Helmond. 
De partij Lokaal Sterk deed bij de 
verkiezingen in 2014 mee onder 
de naam SDOH/HB en behaalde 
toen 5 zetels. De partij Senioren 
2013 behaalde bij de verkiezingen 
in 2014 twee zetels, deze partij 
nam nu niet deel aan de verkie-
zingen. Helmond telt in totaal 

37 raadzetels.
De uitslag op kandidaatsniveau 
wordt donderdag 22 maart om 
16.30 uur bekendgemaakt in de 
Cacaofabriek.
 
De uitslag en het opkomst-
percentage van het referen-
dum voor Helmond wor-
den   later  verwacht, bij het ter 
perse gaan van deze krant was 
87% van de stemmen ontvan-
gen, de uitslag op landelijk 
niveau (tussenstand) laat 
zien dat 47,2% vóór stemt en 
48,9% tegen. s

Helmond

GroenLinks in overwinningsstemming. (Foto Eric van der Putten, Helmondnu.nl)



2 week nummer 12 vrijdag 23 maart 2018 de loop weekkrant HELMOND

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. 

ZONDAG 25 MAART 
GEOPEND 

12.00-17.00 UUR.
Gevestigd in: Almere, 

Amsterdam, Arnhem, Breda, 
Capelle aan den IJssel, 

Eindhoven en Helmond.

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
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U
W

structuur, leverbaar in 5 kleuren.

N
IE
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W

per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.959.959.

GRATIS PARKEREN 
VLOERHETZELF.NL
adcommunicatie.nl
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Voorlopige uitslag van Helmond 
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

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 
 

 

Gezonde spanning in een bomvolle Cacaofabriek. (Foto Eric van der Putten, Helmondnu.nl

KIEZERS 
BEDANKT

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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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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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

Verkeersmaatregelen voorjaarskermis 

In verband met de voorjaarskermis van 30 maart tot en met 8 april worden 
diverse wegen afgesloten en weekmarkten verplaatst.

Van maandag 26 maart 18.00 uur tot en met maandag 9 april 18.00 uur zijn het 
einde van de Noord Koninginnewal, Ameidewal en gedeelte van Watermolenwal 
afgesloten voor het verkeer. Op zaterdag 31 maart en 7 april is de Koninginnewal 
afgesloten vanaf de Kasteel - Traverse. Ook geldt daar dan een parkeerverbod van 
03.00 tot 19.00 uur.

Weekmarkten
De woensdagmarkten van 28 maart en 4 april verhuizen naar Noord 
Koninginnewal. De zaterdagmarkten van 31 maart en 7 april worden verplaatst 
naar de Noord en Zuid Koninginnewal en de Watermolenwal (vanaf het 
voormalig postkantoor tot aan de Elzas parkeergarage). De bloemenkramen staan 
dan in de Kerkstraat.

Inloopavond ontwikkeling Sport- en (Be)leefcampus

Op 28 maart aanstaande is er een inloopavond over de ontwikkeling van 
de Sport- en (Be)leefcampus op de Braak. Deze vindt plaats tussen 19.00 en 
21.00 uur bij Praktijkschool Helmond (Generaal Snijdersstraat 51). 

Wilt u meer weten over de nieuwe toekomstplannen op de Braak en het 
bestemmingsplan? Loop dan gerust even binnen. U kunt de plannen inzien en 
in gesprek gaan met medewerkers van de gemeente en van Vereniging Ons 
Middelbar Onderwijs (OMO).

In deze uitgave van de gemeentepagina vindt u de kennisgeving 
‘voorbereiden bestemmingsplan’. Meer informatie over de plannen staat ook op 
www.helmond.nl/sportenbeleefcampus. Heeft u vragen? Neem dan contact op 
met de afdeling Ondernemen en Ontwikkelen van de gemeente Helmond via 
0492 - 58 77 58 (maandag tot en met donderdag).

Voorlichtingsavond lastige pubers

Wilt u weten waarom pubers soms lastig gedrag vertonen en waarom ze 
dit moeilijk kunnen veranderen? Kom dan naar de voorlichtingsavond ‘Hoe 
overleef ik mijn puber?’ op 5 april van 19.30 tot 22.00 uur in wijkhuis de 
Fonkel.

U krijgt onder andere antwoord op vragen over computergebruik, beïnvloeding, 
groepsdruk en meidenvenijn, pesten en social media-gebruik onder pubers. 
Een jeugdarts vertelt over de ontwikkelingen van het lichaam en in het 
brein tijdens de pubertijd en welke invloed dat heeft op het gedrag. U kunt 
zich aanmelden voor deze (gratis) puberavond op www.cjghelmond.nl of via 
gezinsenjongerencoaches@helmond.nl. GGD Brabant-Zuidoost, LEVGroep, Halt en 
gemeente Helmond organiseren de bijeenkomst.

Sluiting gemeente op Goede Vrijdag en Tweede 
Paasdag

Goede vrijdag (30 maart) en Tweede Paasdag (maandag 2 april) zijn alle 
kantoren van de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel.

U kunt op deze twee dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het 
maken van een afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding 
kunt u terecht op www.helmond.nl.

Avondopenstelling 
De avondopenstelling van de Stadswinkel verschuift naar woensdag 4 april. 
Die dag is de Stadswinkel open tot 19.00 uur. U kunt alleen terecht op afspraak. 
Tijdens Pasen kunt u uw afspraak maken via www.helmond.nl.

Museum Helmond
Museum Helmond is gesloten op Eerste Paasdag. Op Tweede Paasdag is het 
museum open: Kasteel Helmond  van 10.30 tot 17.00 uur en de Kunsthal 
Helmond van 12.00 tot 17.00 uur.

Feestdagen: milieustraat en ophalen afval

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

Gewijzigde openingstijden milieustraat
• Eerste en Tweede Paasdag gesloten
• Koningsdag gesloten
• Bevrijdingsdag reguliere openingstijden
• Hemelvaartsdag gesloten, vrijdag na Hemelvaart extra lang open van 
 8.30 tot 17.00 uur
• Eerste en Tweede Pinksterdag gesloten

Gewijzigde ophaaldata
Kijk voor gewijzigde ophaaldata op de website www.deafvalapp.nl. 
Wanneer u daar uw postcode en huisnummer invoert, krijgt u een actuele 
kalender te zien. Daarin staan de ophaaldata van alle soorten afval. U kunt de 
afvalapp ook als app downloaden voor op uw smartphone of tablet. 

Vragen?
Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur naar het Klant 
Contact Centrum (KCC): 14 0492. 

Bekendmakingen

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

Spagetstraat 11 11-03-2018 plaatsen terrasoverkapping OLO 3491971

Braakweg 21 11-03-2018 maken uitweg OLO 3533893

Herenlaan 96 13-03-2018 plaatsen balkonbeglazing OLO 3539989

Slegersstraat 42 13-03-2018 plaatsen terrasoverkapping (voorzijde) OLO 3539903

de Kromme Geer 101 13-03-2018 plaatsen dakkapel(voor en achterzijde) OLO 3539701

Stapelovenweg 2 15-03-2018 verbouwen pand OLO 3543489

Ringdijk 20 14-03-2018 kappen boom OLO 3542779

Liverdonk kavel L32 15-03-2018 oprichten woning OLO 3306753

Panovenweg 12 14-03-2018 plaatsen gevelreclame OLO 3542427

van Speijklaan 63B 15-03-2018 plaatsen dakkapel (legalisatieverzoek) OLO 3544169

Kaldersedijk 21 14-03-2018 oprichten garage OLO 3542975

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

Maisdijk 9 08-03-2018 uitbreiding opslagcapaciteit OLO 3528893

  PGS 15 incl. kleine wijzigingen

Beemdweg 61 14-03-2018 uitbreiden gronddepot OLO 3263381

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Stiphout-Zuid, Vuurvlinder, kavel Z26 oprichten woning OLO 3521557

Dijksestraat 51 maken uitweg OLO 3466349

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

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van bestemmingsplan “SBC de Braak”. 

Het betreft hier de ontwikkeling van sportpark de Braak tot een multifunctionele sport- en 

belevingscampus waarbij de bouw van nieuwe sport- en onderwijsvoorzieningen mogelijk 

wordt gemaakt.

Er bestaat op dit moment nog geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Die mogelijkheid 

wordt geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan gereed is en ter inzage kan 

worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad Traverse en 

op de gemeentelijke website www.helmond.nl. Ter voldoening aan de wettelijke bepalingen 

vermelden wij nog dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies 

uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan De Groene Loper II
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 30 januari 2018 het bestemmingsplan 

De Groene Loper II gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Het 

bestemmingsplan ligt met ingang van 22 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage. 

In het kader van de actualiseringsplicht is voor het geldende bestemmingsplan “De Groene 

Loper, eerste herziening” een nieuw conserverend bestemmingsplan gemaakt, “De Groene 

Loper II”. Hiermee wordt dit deel van De Groene Loper voorzien van een actueel planologisch-

juridisch kader. Hierin zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen.

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.0794.1600BP170153-2000. 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.   

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan

Verbeelding:

- De aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – 1 (sw-1) wordt op de kadastrale percelen 

 Helmond sectie L nrs. 3069 en 3042 opgenomen en verwijderd van de percelen 3068 en 

 3070. 

- De aanduiding ‘wonen (w)’ wordt op de kadastrale percelen Helmond sectie L nrs. 3042 en 

 3049 opgenomen.

Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen 

naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende, 

bestemmingsplan. 

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 23 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;

• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn 

 aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. 

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. Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 

1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden direct in 

het beroepschrift moeten worden opgenomen en dat na afloop van de beroepstermijn geen 

nieuwe beroepsgronden meer mogen worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de 

Crisis- en herstelwet van toepassing is.

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 21 maart 2018

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

Wesselmanlaan 35 09-03-2018 vergroten bijgebouw OLO 3504947

Druifheide 1,3,5,7,9,11,13, 09-03-2018 oprichten 16 tweekappers OLO 3371733

2,4,6,8,10,12,14

Wethouder Ebbenlaan 12-03-2018 kappen 2 bomen OLO 3511993

Trambaan 12-03-2018 kappen 1 boom OLO 3512583

Hoofdstraat 151 09-03-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3412247

Mauritslaan 27 12-03-2018 verleggen uitweg OLO 3460577

Zeeuwendonk 3 13-03-2018 oprichten woning OLO 3271123

Zeeuwendonk 6 13-03-2018 maken uitweg OLO 3518711

Azalealaan 7 13-03-2018 maken uitweg OLO 3519577

Keizerlaan 3 13-03-2018 plaatsen dakkapellen (zijgevels) OLO 3490523

Elbeplantsoen 31 13-03-2018 verhogen schoorsteen OLO 3425891

Coolendonk 5 14-03-2018 oprichten woning OLO 3441635

Rivierensingel 14-03-2018 kappen 1 boom OLO 3512597

Kanaaldijk Zuid-West 14-03-2018 kappen 25 bomen OLO 3512557

James Ensorlaan 14-03-2018 kappen 3 bomen OLO 3512039

de Kromme Geer 27 14-03-2018 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 3403541

Heistraat 2 14-03-2018 oprichten garage/berging OLO 3479573

Zonmanshoeve 32 15-03-2018 vergroten woning OLO 3362121

Kluisstraat 5 15-03-2018 vestigen computermuseum OLO 3488895

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

Pastoor Elsenstraat 26 14-03-2018  oprichten fietsenstalling en pergola OLO 3446027

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

Automotive Campus,  22-03-2018 uitbreiding 700 bar buffer OLO 3190143

sectie T 6410  waterstoftankstation

Kaldersedijk 4 22-03-2018 oprichten woning OLO 2998561

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder 

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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

Arts, CA 29-10-1965

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. 

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling B&O is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen 

op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. De 

verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stellen wat 

het huidige woonadres is. Het college van B&W heeft daarom besloten het vertrek te 

registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. Dit betekent dat zij 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort, 

toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

N Oulaïdi 05-05-1992

O Mihajlovic 04-01-1972

HJ Kim 27-03-1958 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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nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

KitchenAid 
cadeau*

+ extra cadeau: 
tijdelijk een 

GRATIS vaatwasser**

Het hele jubileumjaar en 
i.c.m. alle andere acties

JUBILEUMACTIE

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag in
 Someren geopend

Stichting Kringloopwinkel Helmond
Noorddijk 2, Helmond 
0492-546893
info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Wie mileubewust en slim 
koopt, koopt bij de kringloop.

Wij verkopen onder andere:

- Kleding - Kleingoed
- Lijsten - Schilderijen
- Boeken - Speelgoed
- Elektronica - Lampen
- Fietsen - CD's en DVD's
- Kasten - Salontafels
- Bedden - Matrassen
- Eetkamer tafels en stoelen
- Bureau's en Bureaustoelen

Op deze manier word er actief bijgedragen 
aan het verbeteren van de natuur 

door het verminderen van de
CO2 uitstoot.

Maandag 26 maart

Brouwhuis

Dinsdag 27 maart

Rijpel - West

Woensdag 28 maart

Rijpel - Noord

Vrijdag 30 maart 

Kroon

kijk voor meer info op:
www.helmond.nl/afvalapp 

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

Wij heten u welkom, in onze winkel

Rode lopers kleuren Helmond Centrum

Afgelopen vrijdag zijn de eerste win-
kels in Helmond Centrum voorzien 
van rode matten bedrukt met het 
stadslogo. De rode matten zijn een 
voorbeeld van de publieke private 
samenwerking tussen Helmond 
Centrummanagement, Helmond 
Marketing, mattenservice.nl en de 
Helmondse ondernemers. Het is een 
manier om de bezoekers een warm 
welkom te geven, maar ook om het 
stadslogo dat in 2016 gerealiseerd is 
zichtbaar te maken in de stad. 

Angelo Sauvé van ‘De Bodywear 
Specialist’ aan de Markt 201, is één 
van de initiatiefnemers. De eerste 
mat werd vrijdag bij hem onthuld. 
Het is voor hem een extra speciaal 
moment. Zijn familie heeft een ver-
leden binnen Lavans B.V., waar mat-
tenservice.nl onderdeel van is. 

Angelo: “Ik ben zeer vereerd dat de 
eerste mat bij mij wordt onthuld. 
Ik zie dit als een symbool. Helaas 
is mijn vader er niet meer bij, maar 
ik heb het gevoel dat hij over mijn 
schouder meekijkt. Ik ben super 
trots!’’ s

Angelo Sauvé is één van de initiatiefnemers. (Foto: Eric van der Putten 
www.helmondnu.nl)

Centrum

www.helmondnu.nl
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Kia is pas 16 en nu al fotograaf bij Goeikes 
Kia Vereijken is pas nét 16 jaar, 
maar nu al veelgevraagd foto-
graaf. De havo leerlinge van het 
Jan van Brabant College won de 
wedstrijd van Goeikes, wat haar 
een plek in de expositie oplever-
de. De komende maanden is ze 
fotograaf van de wijk Stiphout. 
In mei komen alle fotografen 
samen om uit te zoeken welke 
foto’s ze willen exposeren en 
welke in het fotoboek terecht-
komen. Kia is verreweg de jong-
ste van de groep.

“Papa maakte altijd foto’s toen 
ik klein was, dus vond ik het ook 
leuk,” vertelt Kia over hoe ze ooit 
begonnen is met fotograferen. 
“Toen ik op de basisschool zat, 
heb ik meegedaan met een fo-
towedstrijd. Die won ik en toen 
werd de foto geëxposeerd in de 
bibliotheek. Daarna kreeg ik van 
mijn ouders een digitale camera 
om foto’s mee te maken. In het 
begin deed ik dat vooral met een 
goede vriend van me die ook fo-
to’s maakt.”

In 2017 besloot Kia dat ze meer 
wilde dan alleen foto’s voor zich-
zelf maken. “Ik wilde graag zien 
hoe mijn foto’s worden ontvan-
gen door anderen. Daarom ging 
ik op zoek naar een wedstrijd. 
Ik heb ook meegedaan aan een 
wedstrijd van de ANWB, maar 
daar heb ik nog niks van ge-
hoord. Mijn vader kwam de wed-
strijd van Goeikes tegen, met het 
thema ‘Helmonders in beeld’. 
Die wedstrijd was eigenlijk nog 
veel gaver omdat het echt over 
Helmond ging.” Er werden vier 
amateurfotografen uitgekozen 
om mee te doen aan de exposi-
tie. Kia mocht een wijk uitzoeken 
om in beeld te brengen. “Ik koos 
direct voor Stiphout, omdat daar 
heel veel te doen is.”

Kia zelf wordt ook als professio-
neel fotograaf behandeld sinds 
bekend is geworden dat ze is uit-
gekozen voor Goeikes. “Ik krijg 
een kleine vergoeding voor mijn 
werk voor de expositie, dus ik 
voel me een echte, betaalde fo-
tograaf.” Met carnaval woonde 
ze de carnavalsmis van de Spur-
riezeiers bij om foto’s te maken. 

“Het leuke is dat je overal mag 
komen als fotograaf.’’

In de toekomst hoopt Kia nog 

veel meer foto’s te mogen ma-
ken. “Ik vind het vooral een hele 
leuke hobby en dat zal het waar-
schijnlijk altijd blijven. Op dit 

moment heb ik geen plannen 
om iets met fotografie te gaan 
studeren of er mijn werk van te  
maken!”. s

Kia Vereijken is pas 16 jaar maar nu al een veelgevraagd fotograaf. (Foto: Kia Vereijken)

Helmond

Koninklijke onderscheiding voor Gertjan Dicker

Kaakchirurg Gertjan Dicker is 
vrijdag 16 maart benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. Hij ontving deze Ko-
ninklijke Onderscheiding uit 
handen van burgemeester Elly 
Blanksma-van den Heuvel ter 
gelegenheid van zijn afscheid 
bij het Elkerliek Ziekenhuis. De 
heer Dicker heeft ruim 30 jaar 
voor dit ziekenhuis gewerkt.

De heer Dicker was in 1985 de 
oprichter van de afdeling Kaak-
chirurgie van het Elkerliek Zie-
kenhuis (toen nog st. Lambertus 
Ziekenhuis). Hij heeft deze af-
deling in de loop der jaren op-
gebouwd en uitgebreid tot wat 
deze nu is. Zijn betekenis voor 
de maatschappelijke positie van 
het Elkerliek Ziekenhuis, in de 
regio maar ook ver daarbuiten, is 
groot. Hij zorgde ervoor dat het 
ziekenhuis opleidingsplaats is 
geworden in samenwerking met 
het Maastrichts Universitair Me-

disch Centrum. Met veel energie 
begeleidde hij de stages van de 
coassistenten. Vanwege zijn des-
kundigheid was de heer Dicker 
lid van de vertrouwenscommis-
sie van het Elkerliek Ziekenhuis 
en arbiter scheidsgerecht ge-
zondheidszorg. 
Daarnaast heeft hij verschil-
lende landelijke bestuurs-
functies, onder andere bij 
de Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering 
der Tandheelkunde(KNMT) 
en de Nederlandse Vereni-
ging voor Mondziekten en 
Kaakchirurgie(NVMKA).

Op maatschappelijk gebied heeft 
de heer Dicker in Helmond ook 
de nodige verdiensten. Zo was hij 
jarenlang als lid van de Lionsclub 
belast met de organisatie van het 
wintercircus. Dat paste perfect 
bij zijn andere hobby. De heer 
Dicker is geen onverdienstelijk 
goochelaar. Ook is hij de initi-
ator van en nog altijd actief in de 
Stichting beter lezen en schrij-
ven. Verder is hij al vele jaren 

commissaris, ceremoniemeester 
en ondersteuner van Harmonie 
Phileutonia.

Al deze verdiensten waren voor 
Zijne Majesteit de Koning aanlei-
ding om de heer G.J.F.M. Dicker 
te benoemen tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau. s

Helmond

Kaakchirurg Gertjan Dicker is 
vrijdag 16 maart benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau.

Aankomende zondag is het
weer koopzondag! 

Aankomende zondag 25 maart 
is het weer tijd voor de koop-
zondag! Er zullen weer allerlei 
leuke activiteiten worden geor-
ganiseerd in het centrum!

Optreden
Ondanks dat de lente is begon-
nen, is het nog wel een beetje fris 
buiten. Maar geen zorgen!
Elsa van Frozen komt jullie op-
warmen met de leukste liedjes 
uit de film. Zij start om 13.00 uur 

met haar optreden. Aansluitend 
kun je Elsa ook ontmoeten. Trek 
ook zeker je mooiste Frozen out-
fit aan want er is een Frozen ver-
kleedwedstrijd. 

De best verklede bezoeker wint 
een prijs. Het podium staat op de 
markt/Speelhuisboulevard.

Bloemzaadjes
En om de lente in huis te halen, 
wordt je getrakteerd op bloem-
zaadjes! Als je hier goed voor 
zorgt krijg je een mooie klaproos 
als resultaat. Dat is pas lente! s

Aankomende zondag 25 maart is het koopzondag! 
(Foto: Eric van der Putten www.helmondnu.nl)

Helmond

Lambertus concert: Stabat Mater door Helmonds Vocaal Ensemble

25 jaar Helmonds Vocaal En-
semble onder leiding van Jeroen 
Felix. Dit kamerkoor staat ga-
rant voor hoogwaardige con-
certen.

Traditioneel zingt het Helmonds 
Vocaal Ensemble op Palmzon-
dag een Passieconcert. In de 
voorbije jaren zijn al vele pas-
siewerken ten gehore gebracht. 
Zo klonken de grote passies van 

Bach, Telemann en Kaiser, maar 
ook intiemere, kleinere werken.

Vandaag kunt u genieten van het 
prachtige Stabat Mater van Per-

Oranjebuurt/Warande

golesi voor vrouwenensemble, 
strijkers en solisten, aangevuld 
met andere werken. Een waar-
dige viering van 25 jaar prachtige 
koorzang in Helmond!

Op 25 maart a.s. zal het Hel-

monds Vocaal Ensemble om 
15.00 uur een optreden geven in 
de kapel van het Elkerliek zieken-
huis. De toegang voor dit concert 
is € 7,50. Voor meer informatie en 
kaarten kunt u kijken op  www.
lambertusconcerten.com s

Het Helmonds Vocaal Ensemble zal op 25 maart a.s. optreden in de 
kapel van het Elkerliek ziekenhuis.
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Waar zijn de koeien?

Koeien horen in de wei. Dat 
vinden wij mensen nou een-
maal een leuk plaatje. Koeien 
willen ook graag naar buiten 
hoor. Zeker na de lange winter. 
Maar niet te vroeg. Want soms 
is het nog te nat. Of te koud. 
Of het gras te pril. Daarom 
kijken we van boer tot boer 

wat het beste moment is voor 
de eerste weidegang. Vandaag? 
Morgen? Volgende week? We 
weten het niet. Wat we wel 
weten is dat onze dames de 
stal pas verlaten als het ook 
echt het beste moment is. 
Want wat goed is voor onze 
koeien, is goed voor onze kaas.

Ech
te k

aas komt uit de
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Het is weer bijna zover: de Helmondse voorjaarskermis! 

De Helmondse voorjaarskermis 
wordt gehouden van vrijdag 
30 maart tot en met zondag 8 
april.  Er staan zo’n 50 attrac-
ties op en rond de Markt, het 
Ameideplein en gedeeltelijk op 
de Watermolenwal. De kermis 
duurt elke dag tot 24.00 uur. In 
verband met de kermis zijn een 
aantal (verkeers)maatregelen 
genomen. 

Wegafsluitingen
Vanaf maandag 26 maart 18.00 
uur tot en met 11 april 18.00 uur 
zijn het einde van de Noord Ko-
ninginnewal, Ameidewal en ge-
deelte van Watermolenwal afge-
sloten voor het verkeer. De City 
parkeergarage is  bereikbaar via 
de Torenstraat en Watermolen-
weg. Bewoners van de afgesloten 
wegen kunnen hun huis tijdens 
de kermisdagen beperkt met de 
auto bereiken voor het laden en 
lossen van bijvoorbeeld bood-
schappen.

Parkeren
Op de parkeerplaatsen en -ter-

reinen op straat gelden de nor-
male betaaltijden. Op parkeer-
terrein Ameidewal kan tijdens de 
kermis niet worden geparkeerd. 
De bewaakte parkeergarages 
Doorneind en City zijn tijdens 
de kermisdagen extra lang open, 
evenals de bewaakte fietsenstal-
lingen Doorneind en Speelhuis-
plein. 

Voor parkeergarage Boscotondo 
en de fietsenstalling Kasteel Tra-
verse (Parkweg) gelden de nor-
male openingstijden. In alle par-
keergarages en fietsenstallingen 
gelden de normale tarieven. Bij 
de ingangen van de gemeentelij-
ke parkeergarages en fietsenstal-
lingen staan de openingstijden 
tijdens de kermisperiode aange-
geven. 

Weekmarkten op andere plek
De woensdagmarkt van 28 
maart en 4 april verhuizen naar 
Noord Koninginnewal. De zater-
dagmarkt van 31 maart en 7 april  
wordt verplaatst naar de Noord 
Koninginnewal, Watermolenwal 
en Kerkstraat. Er geldt dan ter 
plaatse een parkeerverbod van 
03.00 uur t/m 19.00 uur. 

Vuurwerk
Op vrijdag 6 april wordt om 22.00 
uur een groot vuurwerk afge-
schoten vanaf het Havenpark.

Golden Ticket
Wegens succes zal de Golden 
Ticket actie ook met de voor-

jaarskermis worden gehouden. 
Elke dag wordt bij één attrac-
tie de Golden Ticket verstopt. 
Om dit ticket te kunnen vinden 
wordt per uur een aanwijzing via 
Facebook gegeven. Deze aanwij-
zing heeft betrekking op de des-
betreffende attractie. Maximaal 

zullen per dag 3 aanwijzingen 
worden gegeven. 

De persoon die de Golden Tic-
ket vindt krijgt als prijs een dagje 
gratis kermis vieren. Voor meer 
informatie kijk op: 
www.helmondkermis.nl s

Van vrijdag 30 maart tot en met zondag 8 april is het weer kermis in Helmond!

Helmond

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

DIVERSE MEUBELEN
NU MET HOGE KORTING

Egbert Derix & Sef Thissen in het Theo Driessen Instituut

Zondag 25 maart is er in het 
Theo Driessen Instituut aan de 
Willem Prinzenstraat 43 een live 
uitvoering van de hedendaagse 
liederencyclus ‘Wandern’ door 
componist/pianist Egbert Derix 
en bariton Sef Thissen.

Dat een liederencyclus echter 
niet is voorbehouden aan de 
romantiek bewijst pianist/com-
ponist Egbert Derix met zijn he-
dendaagse liederencyclus ‘Wan-
dern’.
Egbert Derix speelde al langer 
met het idee om een groter werk 
met tekst en muziek te compo-

neren in de traditie van de lie-
derencyclus, toen hij tijdens een 
benefietconcert bariton Sef This-
sen ontmoette en gelijk dacht: 
dit is de man waarmee ik wil sa-
menwerken. 

Het is misschien wel de grootste 
eer die een zanger ten deel kan 
vallen: een componist die spe-
ciaal voor hem en zijn stem een 
lied schrijft. Voor Thissen is er 
zelfs sprake van een superlatief 
aangezien pianist/componist 
Egbert Derix niet één lied maar 
zelfs een gehele liederencyclus, 
‘Wandern’, componeerde met 
zijn stem in gedachten.
Het concert, dat om 16.00 uur be-
gint, is een samenwerkingsinitia-

tief van Omroep Helmond Klas-
siek en Tegen de stroom In, het 
wekelijkse cultuurprogramma 
van Omroep Helmond. Van het 
concert worden opnames ge-
maakt voor Omroep Helmond. 

Het concert op 25 maart is zon-
der pauze en duurt ongeveer een 
uur. Kaartverkoop voor aanvang 
in hal Theo Driessen Instituut. 
Toegangsprijs € 8,00. Aanvang 
16.00 uur. Zaal open 15.30 uur.

Reserveren vooraf: per e-mail: 
wim.maasakkers@outlook.com

Entreekaarten zijn verkrijgbaar 
aan de zaal zolang de voorraad 
strekt. Na afloop meet & greet 

met de artiesten in de foyer. Ook 
de cd ‘Wandern’ is dan te koop.

Graag tot zondag 25 maart, 16.00 
uur in Theo Driessen Instituut. s

Helmond

Egbert Derix & Sef Thissen (foto compilatie Jan de Bruijn).

Adventure Store organiseert op zondag 8 april de 12e 
Adventure Store wandeltocht en de  5e Kids Adventure Trail 

Start & finish bevinden zich in 
de winkel van Adventure Store. 
Tijdens dit wandelevenement is 
de winkel de hele dag open van 
08.00-17.00 uur en er zijn naast 
de bekende medische specia-
listen ook diverse toon-aan-ge-
vende leveranciers uit de wan-
delsport in de winkel aanwezig 
waarbij u advies en informatie 
kunt inwinnen. 

We hebben zelfs een primeur 
met de Lowa Experience Trailer 
voor de deur van de winkel waar 
u gratis schoenen kan uitprobe-
ren tijdens de wandeltocht. In-
dien deze goed bevallen zijn ze 
uiteraard te koop in de winkel. 
De Lowa trailer staat ook op za-

terdag 7 april  van 9.30 tot 17 uur 
voor de deur, mocht u op zon-
dag verhinderd zijn. De klanten 
waarderen de combinatie van 
traditie en innovatie en waarde-

ren de functionaliteit, kwaliteit 
en pasvorm van LOWA Schoe-
nen. 
Kijk voor meer informatie op
www.adventurestore.nl s

Mierlo-Hout
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Biezenweg 2a    Beek en Donk      tuincentrumdebiezen.nl
Deze aanbiedingen zijn geldig van 28 februari t/m 6 maart 2018

Paasshow
Vrijdagkoopavond

tot 20.00 uur geopend
IEDERE ZONDAG OPEN

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

10 stelen per bos
€3,99 per bos

Tulpen

10 stelen per bos
€3,99 per bos

1 + 1 
G R A T I S

Violen verkrijgbaar in div. kleuren
Groot of kleine bloem
in 9 cm pot
Tray à 12 stuks
Van € 5,99

Violen

Meer dan 150 soorten

Vasteplanten

Nu alle soorten
Bloem & groente zaden

Zaden

In wandhanger
Verkrijgbaar in div. kleuren

Violen

15 cm hoog in 9cm pot
€0,99 per stuk

Narcis Tê†ê a  Têtê

Een groene grasmat heeft aandacht nodig
Wij helpen u graag

Paas servetten

in 9 cm pot
Tray à 12 stuks
Van € 5,99

nu

€2.99

2 + 1 
G R A T I S

1 + 1 
G R A T I S

nu

€7.99

nu

20%
Korting

15 cm hoog in 9cm pot
€0,99 per stuk

Narcis Tê†ê a  Têtê

Verkrijgbaar in div. kleuren
55cm hoog en 25cm breed
Van €11,99

nu

Verkrijgbaar in div. kleurenVerkrijgbaar in div. kleuren
55cm hoog en 25cm breed

Bloem & groente zaden

Een groene grasmat heeft aandacht nodig

Nu 20% korting op alle gazonmeststoffen

1 + 1
G R A T I S

Bij De Biezen kan je kiezen
Alle maten & soorten

Paas servetten

Deze aanbiedingen zijn geldig van 21 t/m 27 Maart 2018

2 + 1 
G R A T I S

Wij staan voor u klaar 
op onze vernieuwde snijbloemenafdeling. 

Tot snel?!

Nu 25% feestkorting op alle snijbloemen
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Siberisch koud 
en heel veul 
lichtjes

Ons 

vertelt…

Ik had men eigen voorgenomen 
zaterdagavond naar de lichtjespa-
rade te gaan op het Hout. Moest 
wel ff nadenken mee die kou ?? 
Het was echt Siberisch koud pot-
verdikke, niet normaal , ineen 20 
graden kouwer als het weekend 
ervoor en de witte vlokjes kwamen 
ook weer naar beneden.  
Maar ik vond het zo sneu vur de 
mensen die mee deden als er nie-
mand zou komen da ik toch maar 
ben gegaan. Thermo sokken aan, 
handschoenen, sjaal en een muts, 
op naar het Hout. Het was iets 
minder druk als anders, logisch 
met die kou, men vingers vroren 
er, ondanks men handschoenen, 
bijna af.
Mijn telefoon schee eruit van de 
kou en ondanks het dansen waren 
we op een gegeven moment deur 
en deur koud. Toen we thuis kwa-
men heeft het wel ff geduurd eer-
dat we opgewarmd waren maar 
het was weer kei mooi allemaal.
Er was een gezellige sfeer ondanks 
de kou werd er flink mee gezongen 
en gedanst.  
Echt super mooie verlichte groe-
pen, grote en kleine wagens alle-

maal mooi verlicht!  
Wat een spektakel elk jaar  
Als het dan toch nog over de kou 
ga, wil ik diep respect uitspreken 
voor snowboardster Bibian Men-
tal.  
Die op de paralympische spelen 2 
gouden plakken heeft gewonnen 
met snowboarden als je het dan 
over doorzetten en karakter hebt, 
heeft deze dame dat zeeeer zeker. 
 
9 keer kanker, 9 keer terug op haar 
snowboard. Drie maanden gele-
den nog onder het mes voor een 
zware nekoperatie en dan twee 
keer goud winnen. Maar ook voor 
de rest van het Nederlandse team 
respect, ze zijn toch met 7 medailles 
terug naar Nederland gekomen.
Vind het erg jammer dat we zo 
weinig gezien hebben op tv van 
deze prestaties.  Toch een bietje 
een ondergeschoven kiendje ter-
wijl het vur deze mensen vaak een 
hele grote inzet en inspanning kost 
om tot dit soort prestaties te ko-
men.

Hedde gullie trouwens gelezen dat 
een Helmondse, zakenvrouw van 
het jaar is geworden ? Van heel 
Nederland de beste, dat is nogal 
wat...dan moete echt goed zijn in 
oe vak...  
Dat zet ons Helmond weer GOED 
op de kaart.   
Haar naam is Aukje Kuijpers, 39 
jaar, van het familiebedrijf Kuij-
pers (Technisch dienstverlener), 
wat al sinds 1921 bestaat. Aukje is 
de vierde generatie.  
Gefeliciteerd Aukje, girl power, 
daar hou ik van!  
Mensen ik ga er weer een eind aan 
breien, ik heb een druk weekend 
voor de boeg. Misschien da ik ie-
mand tegenkom vrijdag bij Hel-
mond Sport.  
Wat doen ze het goed de laatste 
wedstrijden, dus we gaan voor 3 
punten...  
Zaterdag ben ik bij de Cacaofa-
briek te vinden, daar komt Roxan-
ne Hazes zingen, misschien da ik 
oe daor zie ?
    
 
Tot volgende week,

Helmond Sport 
wil goede lijn doortrekken

De maand maart is Helmond 
Sport tot op heden goed gezind. 
Drie van de vier wedstrijden 
werden namelijk gewonnen. 
Vrijdag tegen FC Oss willen de 
Helmonders die goede reeks 
voortzetten. Om 20.00 uur 
wordt er afgetrapt in het Lavans 
Stadion.

Goede vorm
Helmond Sport steekt momen-
teel in uitstekende vorm. Na drie 
overwinningen op rij werd er af-
gelopen vrijdag knap een punt 
gepakt op bezoek bij FC Emmen. 
In een ijskoud stadion kwamen 
beide ploegen, ondanks veel 
kansen, niet tot scoren. 

Lastige fase
FC Oss daarentegen zit momen-
teel in een klein dipje. De Osse-
naren staan met een elfde plaats 
nog altijd op poule position voor 
een plek in de Play-Offs, maar la-
ten de laatste weken aardig wat 
steken vallen. Van de laatste zes 
wedstrijden werd er slecht één 
winnend afgesloten, waar Hel-
mond Sport er van de laatste zes 
slechts één verloor.

Historie tegen FC Oss
Helmond Sport kan over het 

algemeen met een goed gevoel 
terugkijken op de laatste thuis-
wedstrijden tegen FC Oss. De 
laatste keer dat er thuis werd 
verloren van de rood-witten was 
op 9 december 2007. Voor de 
laatste overwinning hoeven we 
een stuk minder ver te graven. 
Vorig seizoen won de ploeg van 
Roy Hendriksen eenvoudig met 
3-1. Doelpuntenmakers destijds 
waren Teije ten Den (2x) en Gil-
lian Justiana. 

Steun Helmond Sport naar 
de overwinning
In de laatste thuiswedstrijd won 
Helmond Sport met 3-1 van 
FC Den Bosch. Mede door de 

fanatieke steun van het thuis-
publiek wist de ploeg van Roy 
Hendriksen in de slotminuten 
de wedstrijd naar zich toe te 
trekken. Tegen FC Oss hoopt 
de club wederom op de steun 
van de supporters. Ben jij er ook 
bij? Tickets koop je eenvoudig 
online via www.helmondsport.
nl/tickets of tijdens openings-
tijden bij de administratie van  
Helmond Sport. s

Helmond

(Foto: Wim van den Broek)

Burgemeester en wethouder organiseren 
gezonde lunch Wilhelminaschool

Op maandag 19 maart hebben 
Burgemeester Blanksma-van 
den Heuvel en Wethouder de 
Leeuw geluncht met leerlingen 
van de Wilhelminaschool te 
Helmond. 

Alle kinderen van de Wilhelmi-
naschool kregen een gezonde 
lunch aangeboden door het 
college van burgemeester en 
wethouders van Helmond. Bur-
gemeester Blanksma en Wet-
houder de Leeuw hebben op 
de school meegegeten met een 
aantal kinderen van elke klas. 
De lunch was speciaal voor de 
school samengesteld en sloot 
goed aan op het thema ‘gezond 
eten’. 

De lunch werd aangeboden ter 

ere van het 150-jarig jubileum 
van de Wilhelminaschool. Het 
bijzondere jubileum van de Wil-
helminaschool wordt het hele 

jaar gevierd. Tijdens de aftrap op 
hebben Burgemeester Blanksma 
en Wethouder de Leeuw samen 
een plaquette onthuld. s

Oranjebuurt/Warande

Burgemeester Blanksma-van den Heuvel schoof ook aan tijdens de 
gezonde lunch met de kinderen. 
(Foto: Eric van der Putten www.helmondnu.nl)

Apostelwijk gaat het zwerfafval opruimen

Zaterdag 24 maart haakt de 
Apostelwijk weer aan bij de 

landelijke schoonmaak actie; 
Nederland Schoon!

Buurtvereniging Apostelwijk en 
de projectgroep Buurtpreventie 

 In het kader van Helmond Schoon roept de apostelwijk zijn bewoners 
op om te komen schoonmaken.

roepen Apostelwijkers op om 
zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur 
de handen uit de mouwen te ste-
ken om de wijk te ontdoen van 
zwerfafval. Elk jaar blijkt weer 
dat deze actie nodig is. 
De slogan; ’”afval doe je met ge-
mak in de afvalbak” geldt nog 
steeds! 
Kom daarom om 11.00 uur naar 
het verzamelpunt in het wijk-
park.

Wij zorgen voor de afvalzakken, 
hesjes en afvalknijpers en na af-
loop voor de inwendige mens ( 
koffie).

Vele handen maken licht werk, 
dus kom ook en doe gezellig 
mee. We hopen veel wijkbewo-
ners om 11.00 uur in het wijkpark 
te mogen ontmoeten. 
Woningcorporatie Wocom ver-
leent dit jaar haar medewerking 

door een afvalcontainer te plaat-
sen nabij de autoboxen in de 
Thorbeckestraat.

Dus heeft u nog wat grof vuil in 
uw schuurtje ( geen bankstellen, 
chemisch afval, asbest e.d. ) dan 
kunnen wijkbewoners dat gratis 
storten in de afvalcontainer.

Deze container is van 10.15 tot 
14.00 uur aanwezig. s

Helmond-West
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Handtekeningen gezet voor Sport- en 
(be)leefcampus De Braak 

Op 31 oktober 2017 heeft de ge-
meenteraad met grote meerder-
heid steun uitgesproken voor 
de plannen voor Sport- en (be)
leefcampus De Braak. Een his-
torisch besluit voor Helmond. 

Afgelopen dinsdag 20 maart 
werd op het Dr.-Knippenberg-
college een belangrijke ver-
volgstap gezet: de ondertekening 
van de samenwerkingsovereen-
komsten met de betrokken part-
ners (OMO, JVDI de Fysioclub, 
MULO, Helmondia, Stichting 
Belangen Helmond Sport en de 
BVO Helmond Sport). Het is dus 
gelukt om gezamenlijk de punt-
jes op de i te zetten en de plan-
nen te vertalen in concrete over-
eenkomsten die de basis leggen 
voor de verdere samenwerking 
en ontwikkeling. 

Samen maken we De Braak tot 
dé Sport- en (be)leefcampus 

van Helmond. Een combina-
tie van onderwijs, gezondheid, 
breedtesport en topsport in een 
multifunctioneel, duurzaam en 
innovatief complex. Met grote 
sociale en maatschappelijke 
meerwaarde voor omliggende 
wijken, maar zeker ook voor de 
hele stad. De Braak wordt zoveel 
meer dan enkel een sportpark; 
het geeft een sociale impuls aan 
heel Helmond. Een impuls die 
het meedoen, het elkaar ont-
moeten en een gezonde leefstijl 
bevordert.

Een prettige omgeving
“Een historische dag”, sprak wet-
houder Frans Stienen voor een 
volle aula. Burgemeester Elly 
Blanksma sprak in soortgelijke 
bewoordingen: “De hele stad 
kan hier trots op zijn.” Er was een 
woord van dank aan rector Hans 
Schapenk, van OMO Scholen-
groep Helmond, die aan de wieg 
stond van de unieke campus die 
Helmond verrijkt vanaf 2023. 
“We gaan samen ongelofelijk 

veel mogelijkheden creëren. On-
ze leerlingen krijgen binnen een 
hele prettige omgeving de kans 
om zich optimaal te ontwik-
kelen, in de klas en daarbuiten, 
tijdens en na school, cognitief en 
als mens. 

Denk aan alle stageplaatsen die 
de locatie biedt en waar onze 
leerlingen van de Praktijkschool 
beter dan ooit kunnen ervaren 
hoe het is om te werken. Denk 
aan de verbindingen die we met 
de omgeving kunnen maken als 
het gaat om de talentgebieden 
van het Dr.-Knippenbergcollege; 
Vorm & Media, Sport en Tech-
nologie. We gaan nu écht om-
gevingsleren vormgeven, heel 
belangrijk naast het leren in de 
klas. V
anaf nu kunnen we nog concre-
ter nadenken over de toekomst, 
de handtekeningen zijn gezet. 
Het eerste schoolgebouw staat 
in 2021, alles zal gereed zijn in 
2023. Wij kijken heel erg uit naar 
de samenwerking.” s

Helmond-Oost

(Foto’s: Eric van der Putten www.helmondnu.nl)

Open dag bij Handboogschutterij 
de Haagse Rozenknop

Op zondag 15 april zal bij hand-
boogschutterij De Haagse Ro-
zenknop van 10.00 tot 16.00 uur 
een open dag en bogenmarkt 
plaatsvinden. De Haagse Ro-
zenknop is al  102 jaar een echte 
Helmondse vereniging, traditi-
oneel waar dat nodig is en ver-
nieuwend waar dat mogelijkhe-
den voor de club biedt.

Binnen de vereniging beperken 
een aantal leden zich niet alleen 
tot het schieten maar zijn ook 
enthousiast bezig met ambach-
telijke vaardigheden die direct of 
zijdelings met handboogschie-
ten te maken hebben. Zo zijn er 
leden die prachtige bogen ma-
ken, naar historisch model of op 
de moderne manier. Er zijn leer-
bewerkers die prachtige pijlenko-
kers en armbeschermers maken, 
voorzien van versieringen die 
op bestelling gemaakt worden. 
Weer anderen maken pijlen, met 
gelijmde punten en veren, maar 
ook traditioneel met gebonden 
veren en een gezaagde nok. Na-
tuurlijk ontbreekt de smid niet 
die handgesmede pijlenkrabbers 
en messen maakt die in het veld 
maar al te goed bruikbaar blijken 

te zijn, pijlen die het doel missen 
moeten namelijk nog wel eens 
uit de grond of uit een boom ge-
haald worden. Handboog gerela-
teerde decoraties  in leer, hout en 
smeedwerk, net als borduurwerk 
en stickers zijn volop te bewon-
deren, evenals praktische leren 
tassen en riemen.  Een deel van 
de ambachtslieden zal demon-
streren hoe ze te werk gaan bij 
het maken van al dat moois.
Leden bieden verder: Antieke bo-
gen, gebruikte bogen en nieuwe 
bogen te koop aan in alle soor-
ten: Denk daarbij aan Stalen 
bogen, volglas bogen, recurve 
bogen, driedelige bogen, ruiter-
bogen, jachtbogen, longbows en 
zelfs compound bogen. Voor de 
schutter die op zoek is naar een 
vizier, een button een speciale 
pees, veren, nokken, punten e.d.  
is er van alles te vinden.
Voor een klein aantal particu-
lieren is er ruimte om aan deze 
markt deel te nemen, voor meer 
informatie graag contact op ne-
men met : 
harriemoors@gmail.com

Tijdens de open dag is de cate-
ring van De Haagse Rozenknop 
open, er wordt gezorgd voor 
heelrijke erwtensoep en min-
stens  zo lekkere hamburgers. s

Helmond-West

Seniorenorkest Da Capo uit 
Asten in het Draaiorgelmuseum

Da Capo is opgericht in 1999 
en bestaat dus bijna 20 jaar. 
Het klinkt misschien raar, maar 
Da Capo is het seniorenorkest 
dat sinds 1 januari 2011 deel uit 
maakt van Muziek Jong Neder-
land Asten. 

Zij hebben als motto “blijf kwiek, 
maak muziek”. Ruim vijfentwin-
tig jong gebleven muzikanten 
van 55 jaar en ouder komen een-
maal per week bijeen voor een 
repetitie op donderdagochtend. 
Hier wordt op een gezellige en 
ontspannen manier samen mu-
ziek gemaakt. De meeste leden 
hebben jarenlange ervaring als 
muzikant, maar ook de mensen 
die in het verleden een muziek-
instrument hebben bespeeld 
en het weer eens willen probe-
ren zijn bij Da Capo van harte 
welkom. Het orkest brengt on-
der leiding van Wim van Osch 
een heel gevarieerd genre aan 
muziek. 

Op zondag 25 maart zal Da Capo 
een concert geven in de Gavioli-
zaal van het Draaiorgelmuseum. 
Het concert duurt van 14.00 tot 
16.00 uur. De zaal is open van 
13.00 tot 17.00 uur. Wederom een 
bijzonder concert in een bijzon-
dere nostalgische omgeving.

Door de groei van het aantal be-
zoekers en activiteiten kunnen 
wij ook extra vrijwilligers, vooral 
voor de horeca gebruiken. Heeft 
u interesse om ook een stukje 
bij te dragen aan de Helmondse 
cultuur en monumenten neem 
dan contact op met de Stichting 
Draaiorgels Helmond. 

De Gaviolizaal is te vinden aan 
de Torenstraat 36a, 5701 SH 
Helmond. Openingstijden za-
terdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Groepen van mini-
maal 10 personen ook mogelijk 
op afspraak. Meer informatie 
op onze website www.draaior
gelshelmond.nl  of info per mail 
info@draaiorgelshelmond.nl  of 
tel: 06-39682404 s

Centrum

Op zondag 25 maart zal Da Capo een concert geven in het Draaiorgel-
museum. Het concert duurt van 14.00 tot 16.00 uur.

Steun Super Sociaal!

Bij de Albert Heijn XL vindt 
dit weekend een speciale actie 
plaats van Super Sociaal. Deze 
actie is bedoeld om zoveel mo-
gelijk lang houdbare levensmid-
delen in te zamelen voor onze 
klanten. 

Super Sociaal  is een bijzondere 
supermarkt in Helmond waar 

mensen met een beperkt finan-
cieel budget levensmiddelen 
kunnen kopen tegen een kleine 
bijdrage.
De actie is als volgt:
Op het boodschappenlijstje aan 
de andere zijde kunt u zien welke 
producten nodig zijn. Koop een 
of meerdere producten uit dit 
lijstje en steun daarmee onze 
klanten. U kunt de boodschap-
pen afgeven bij het kraampje 
achter de kassa’s. Alle kleine 

beetjes helpen en de klanten van 
Super Sociaal zijn blij met elk 
door u gekocht product. Op vrij-
dag 23 en zaterdag 24 maar vindt 
er een speciale actie plaats bij de 
Albert Heijn. Wij hopen u allen 
te morgen verwelkomen op deze 
dagen! s

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

STYLE TREND CASUAL

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

 
KOOPZONDAG 25 MAART GEOPEND VAN 12.00-17.00

SHOPPEN & SNOEPEN IN MIERLO TIJDENS SWEET SUNDAY!

NIEUWE COLLECTIE SHOPPEN IN MIERLO!

KANAALDIJK ZUID WEST 3 HELMOND • 0492 - 52 34 68

WWW.SCHUTTING.NL

UW SPECIALIST VOOR: SIERBESTRATING - SCHUTTING - TUINVERLICHTING
VERANDA’S - KERAMISCHE TEGELS - TUINHOUT - EN NOG VEEL MEER...

WE HEBBEN OOK VESTIGINGEN IN OISTERWIJK EN VENRAY

OOK VAN UW
EIGEN TUIN
GENIETEN?
Wij hebben vele artikelen
waarmee u uw tuin ook
echt UW tuin kunt maken.

Wilt u uw schutting door 
ons laten plaatsen?

Vraag naar een vrijblijvende offerte!

VERANDA’S
Maatwerk is onze 

specialisatie

KERAMISCHE BUITENTEGELS
Meer dan 150 soorten, 

al vanaf € 29,95 m2

VERHOEVEN 
2e PAASDAG GEOPEND

11.00 - 16.00 uur

P r a k t ijk  vo or  he t  ga an  van  j e 
Eige n  W ijze  Weg

L E V E N S C O A C H  -  P R O F E S S I O N E L E  C O U N S E L I N G  -  I N S P I R A T I E

Pleun van Gemert MA/drs. - 06 43 81 97 97
info@pleunvangemert.nl - www.pleunvangemert.nl

Echt gezien worden en snel tot de kern.
Begeleiding voor volwassenen en jongvolwassenen.  
Bij o.a. burn-out, depressieve gevoelens, vastlopen in 
belangrijke keuzes, verlies in brede zin, omgaan met 
hooggevoeligheid, prikkels, energieën en emoties,  
vergroten van (zelf)bewustzijn, eigen ruimte innemen. 
Bel of mail mij voor meer informatie of een afspraak.

cadeau met VERJAARDAGEN, JUBILEA, 
RECEPTIES of WILT U GEWOON IEMAND BELONEN?
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!

Uw Unilux dealer:

De Zonweringsreparateur
Noorddijk 1, Helmond
0492 512377
06 53754231

Showroom open op zaterdag 
van 10.00 uur tot 14.00 uur

Lente: de ramen en deuren kunnen weer lekker open! Helaas weten insecten 
dan ook binnen te komen. Unilux gelooft dat insecten buiten goed werk doen, 

niet binnen. Kies daarom voor Unilux horren; al 25 jaar de beste oplossing, 
duurzaam maatwerk, Hollands fabricaat. En met plezier door uw vakman 

ingemeten en geïnstalleerd.

Showroom open op zaterdag
van 10.00 uur tot 14.00 uur

Lente: de ramen en deuren kunnen weer lekker open! Helaas weten insecten Lente: de ramen en deuren kunnen weer lekker open! Helaas weten insecten 
dan ook binnen te komen. Unilux gelooft dat insecten buiten goed werk doen, dan ook binnen te komen. Unilux gelooft dat insecten buiten goed werk doen, 

Lentekriebels!
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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

Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl

M.TIJSSEN

Gordijnen,

vouwgordijnen,

jalouzieën,

rolgordijnen

Tapijt, 
vinyl, 
PVC

Jong-talenttest Turnvereniging HT’35

Op zaterdag 31 maart vindt de jaarlijkse 
jong-talenttest plaats. Tijdens de test-
middag voor jongens en meisjes worden 
verschillende stationnetjes gemaakt, 
waarbij gekeken wordt hoe sterk iemand 
is, hoe lenig en hoe behendig.  

Je hoeft echt nog niet te kunnen turnen, 
maar er wordt gekeken hoe goed het ge-
leerd kan worden.  Meisjes geboren in 

2011/2012 en jongens uit 2009/2010/2011 zijn 
van harte welkom. Zowel leden van onze 
turnvereniging als niet-leden kunnen zich 
aanmelden t/m woensdag 28 maart via 
moniqueverschuren@ht35.nl
Meer informatie: www.ht35.nl s

Mierlo-Hout

Uitslag Helmondse Lichtjes Parade 
Individueel
1e:  Nr.19: bloemenfee in de nacht, 
 Suzanne Schuurman
2e:  Nr.01: Koploper, Ted Bijnen1

Groepen Individueel 
1e Nr.11: Wie Win(ter), De Goudblinkers
2e Nr.06: Draaipupkes, Social Ladies
3e Nr.04 Carnavals familie, 
 Jolanda Robben
4e Nr.05 Vlinders, Zooitjes ongeregeld

Houtse wagens Individueel
1e Nr.22L Wie Win(ter), 
 De Goudblinkers
2e  Nr.17: Wai springe de pan uit, 
 C.V MDF

3e  Nr.09: Spektakel, De Hout (H) akkers

Wagens Individueel
1e  Nr.10: Oosterse kunsten, 
 CV De Kwekers
2e Nr.13: Schots en Scheef, 
 De Gangmoakers
3e  Nr.03:The big green time machine,
 Mortel-Zuid
4e  Nr.21: De Doorzetters, 
 CV de Doorzeters
5e Nr. 08: Magscih Café, 
 CV Noodgedwongen
6e  Nr.15: 1001 nacht, De Brouwzolen
7e  Nr.02: Disney, De Dijkjes
8e  Nr.16: In d’n Olie, 
 ‘t Brouwersgilde

Veilig op elke hoogte. DIRKS

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Dj Perry presents: I 
LOVE HOUSE MU-
SIC.  Techno, classics, 
deep house, trance 
and many more in Ca-
fé de Karper, Walvis-
straat 34 Mierlo-Hout.  
Op zondag 1 april, eer-
ste Paasdag.  House 
muziek van specialist 
Perry kan niet mis.  
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis.

Bridgeclub ’t Houtse 
Slem organiseert elke 
vrijdagmiddag een 
bridgedrive in De Ge-
seldonk. Ook niet-le-
den zijn van hate wel-
kom en kunnen tegen 
een kleine vergoeding 
meespelen.  Er zijn 
kleine prijzen te win-
nen. Aanmelden als 
paar op 13.00 uur aan 
de zaal. Meer weten: 
www.houtseslem.nl

Op maandagavond 
26 maart speelt het 
VIOS van Esch Biljarts 
kaderteam weer een 
thuiswedstrijd tegen 
B.C.Maarland1. Aan-
vang wedstrijden is 
om 19.30 in het wijk-
huis de Geseldonk in 
Mierlo- Hout. Dit is 
voor de biljartliefheb-
ber een mooie kans 
om het kaderbiljart-
spel te bewonderen.

www.stichtinglief.nl
Tel.: 0492-347662 

Calsstraat 2, 
Helmond
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L I E S H O U T  H O L L A N D

ONZE HOOFDSPONSOREN

HELMOND SPORT –
MVV MAASTRICHT
06/APR/20.00 UUR

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

KOM NET ALS ONZE MIDDENVELDER STEVEN
100% ACHTER ONZE CLUB STAAN

VOLG ONS OOK OP 

FACEBOOK.COM/HELMONDSPORT 
EN TWITTER @HELMONDSPORT
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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 geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. Groepen 
ook op afspraak, info: info@
draaiorgelshelmond.nl
Op zondagen ook regelmatig con-
certen. U bent welkom in de To-
renstraat 36a. 5701 SH Helmond.

Helmond

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op zaterdag 24 maart 
van 11.00 tot 15.00 uur. Locatie: 
oude basisschool De Torelaar op 
de Groningenhof 4, Helmond. 

Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg  Wegens 
drukte tevens nieuwe vrijwilli-
gers welkom! 

Rijpelberg

Woensdagavond 28 maart a.s. 
zal voor de 20ste keer de finale 
gespeeld gaan worden van de 
winter - stadscompetitie petan-
que Helmond. Plaats van hande-
ling is wederom Boulodrome de 
Braak, de thuishaven van Petan-
quevereniging Littie of Littienie.

De wedstrijden in de verwarmde 
petanquehal, waar toeschou-
wers gratis toegang hebben, van-
gen om 19.30 uur aan.

Helmond-Oost

Open dag bij NAH Zorgatelier De Stip

Op zaterdag 24 maart a.s. houdt 
NAH Zorgatelier De Stip een 
open dag van 12.00 tot 17.00 uur 
op hun mooie locatie aan de 
Gasthuisstraat 15B. Iedereen is 
welkom om een kijkje te komen 
nemen op deze bijzondere plek, 
die heel veel rust en warmte 
uitstraalt. Je wordt er hartelijk 
ontvangen.

Het  zorgatelier
Zorgatelier De Stip biedt steun 
en een passende dagbesteding 
aan volwassenen met niet aan-
geboren hersenletsel (NAH). 
Naast de lichamelijke beperkin-
gen zijn het vooral de onzicht-
bare gevolgen op het gebied van 
emotie, gedrag en persoonlijk-
heid die het dagelijks functione-
ren belemmeren. De  informa-
tieverwerking is verstoord, con-
centratie en energie zijn beperkt. 
Onmacht, frustraties, isolement 
en verborgen leed zijn vaak het 
gevolg. NAH leidt tot een onom-
keerbare breuk in de levenslijn en 
het aangewezen zijn op hulpver-
lening. 
Mensen met NAH hebben vaak 
baat bij een prikkelarme om-
geving en dat is precies wat wij 
bieden. Het zorgatelier is een 
kleinschalige, toegankelijke en 
stimulerende plek, gelegen in 
een rustige omgeving. Wij hou-
den rekening met de individuele 
beperkingen, maar spelen zeker 
ook in op de mogelijkheden en 
behoeften van onze cliënten. 

Hier mag je op een ongedwon-
gen manier doen wat voor jou 
haalbaar is. 

Op het zorgatelier kan veel 
en moet niets! 
Ons uitgangspunt is dat je zelf 
jouw eigen ‘creatieve’ bezigheid 
bepaalt en wij er alles aan doen 
om hier op in te spelen. Het is 
een ontmoetingsplaats waar je 
rust, ontspanning en afleiding 
vindt. Hier kunnen mensen die 
gebaat zijn bij een prikkelarme 
omgeving ervaringen delen, sa-
men zijn, samen doen en vooral 
gelijkwaardig zijn. Dit mag op 
een creatieve wijze maar uiter-
aard aard ook recreatief, lekker 

lezen, zitten, rusten. 

Aanmelden/informatie
Voor meer informatie of aan-
melding kunt u ons bellen of een 
email sturen naar zorgatelierdes-
tip@gmail.com. Wij maken dan 
een afspraak voor een kennis-
makingsgesprek. 
Samen met u bekijken we of 
uw wensen en behoeften aan-
sluiten op de mogelijkheden die 
het zorgatelier biedt. U bent van 
harte welkom.

NAH Zorgatelier De Stip 
Gasthuisstraat, 15B,  
5708HG Helmond (Stiphout) 
www.zorgatelierdestip.nl s

Stiphout

Op zaterdag 24 maart a.s. houdt NAH Zorgatelier De Stip een open dag 
van 12.00 tot 17.00 uur op hun mooie locatie aan de Gasthuisstraat 15B.

Studenten on stage voor het goede doel!

Lieve liedjes, maar ook rock, 
pop, smartlap, knappe ballads 
en dans door (on)bekende ta-
lenten: op donderdag 29 maart 
vindt festival KABAAL plaats! 
Ruim 20 studenten en mede-
werkers van ROC Ter AA gaan 
de planken op. Voor de sfeer én 
voor het goede doel!

‘Het is zó bijzonder om te zien 
hoeveel talent we in huis heb-
ben’, meldt Kabaal – organisator 
en muziekdocent Harold Meu-
lendijks. ‘Trots zijn we zeker. Op 
alle studenten en medewerkers 
die belangeloos optreden, maar 
ook op iedereen in de organisa-
tie.’ 
En terecht. Kabaal is een uniek 
fenomeen. Voor het goede doel, 
publiek toegankelijk én gerund 
door studenten én docenten. Op 
vrijwilligersbasis, uit enthousi-
asme. ‘Bijzonder, en inspirerend’, 
zegt Meulendijks. Het festival 
biedt naast een goedgevuld mu-
ziekprogramma ook een diner 
met keuze uit het Kabaalmenu.

Goed doel
Alle opbrengsten van het festival 
gaan naar een goed doel, en dit 
jaar is dat Nei Skoen. De Hel-
mondse uitdrukking ‘Nei Skoen’ 

– nieuwe schoenen - staat voor 
het creëren van nieuwe kansen 
en mogelijkheden voor mensen 
uit Helmond die kampen met 
grote tegenslagen in het leven, 
en die met beperkingen leven. 
Daardoor kunnen zij hun weg 
maar moeilijk vinden als het gaat 
om zaken als: wonen, werken, 
leren en vrijetijdsbesteding. Fes-
tival Kabaal: voor Nei Skoen dus!

Festival Kabaal start op donder-
dag 29 maart om 19.30uur in de 

Cacaofabriek Helmond. In plaats 
van papieren toegangskaartjes 
werkt de organisatie met vrolijk 
bedrukte festivalbandjes. Voor 
€ 3,50 koop je je bandje bij alle 
locaties van ROC Ter AA in voor-
verkoop, of op donderdag 29 
maart bij Cacaofabriek voor € 
4,-.

Meer info? 
Kijk op www.kabaal.roc-teraa.nl 
of op facebook.com/kabaalroc
teraa s

Helmond

Rowena Krind, zingt Chandelier van Sia tijdens KabAAl

Mierlo-Hout

Nieuw Fietsseizoen bij fietsclub 
het verzetje start op 25 maart! 
Op deze dag beginnen zij met 
een Rondje Helmond  van42 km. 

De route start om 09.30 Uur van-
af de Rabobank , Mierlo-Hout.
Hoofdstraat 131, 5706 AK Hel-
mond.

Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop Helmond

Wilbert Schoenmakers uit 
Helmond stuurde zoals velen 
de oplossing in van de Sudoku 
en was verrast dat hij gewon-
nen had. Youri Buis (stagiaire 
Adcommunicatie) overhan-
digde de Holland Casino di-

nercheque t.w.v. € 100,00 en 
een leuke Goodiebag aan 
Wilbert.
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 
Casino Eindhoven.

Helmond

 



18 week nummer 12 vrijdag 23 maart 2018 de loop weekkrant HELMOND

Asperges op de Velden
16 t/m 30 mei

POP-UP RESTAURANT
Van 16 t/m 30 mei vindt de vierde editie plaats van 
Asperges op de Velden. Twee weken lang verrijst 
weer een stijlvol pop-up restaurant midden in de 
aspergevelden van de Raaijmakers Hoeve, gelegen 
aan de Boord 25 in Nuenen. Elke dag worden 
culinaire lunches en diners bereid met de vers 
gestoken asperges van het land.

EIGEN EVENT ORGANISEREN?
Heeft u een feest, verjaardag, jubileum, perso-
neelsuitje of zakelijke bijeenkomst te organiseren 
en bent u op zoek naar een stijlvolle, unieke locatie? 
Neem dan contact met ons op om te kijken naar de 
mogelijkheden.

WWW.ASPERGESOPDEVELDEN.NL

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 21 maart t/m dinsdag 4 april 2018. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen 
inlevering van 

20 spaarpunten

Dat wordt genieten 
met Pasen bij de 

Diepvriesspecialist!Veelzijdig lekker

Paas
Special
Paas

Paas
Special
PaasPaasPaas

Ambachtelijke
Worstenbroodjes
8 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 5,69

9,99

3 voor

ruim 41% korting

Zelf af te bakken 
Croissants
10 stuks - Diepvriesspecialist

2,99

2,29

Wit, meergranen, woutkorn of krenten
Batard 
500 gram - Broodzoalsvroeger
Normaal 1,59

1,99

2 voor

ruim 37% korting

Gepelde rauwe 
Garnalen
400 gram - Epic
Normaal 7,99 9,99

2 voor

ruim 37% korting

7,99

6,49

Roomijs
Paastaart

1000 ml - Van Gills

Boerenroomijs
2,5 liter - Diepvriesspecialist

5,69 

3,99

Cabernet 
Sauvignon of
Chardonnay

750 ml - Castillo San Simon

3,99

Normaal

Paas
Special
PaasPaasPaas
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Stichting Hightech Helmond- de Peel 
verenigt maakbedrijven in de regio

Maakbedrijven uit regio de Peel 
richten Stichting Hightech Hel-
mond- de Peel op. In deze stich-
ting zijn ruim 50 bedrijven en 
onderwijsinstellingen verenigd, 
met als gezamenlijk doel het 
interesseren van verschillende 
doelgroepen voor techniek, 
met name kinderen en jeugd, 
en daarmee voldoende nieuwe 
aanwas genereren voor de tech-
nische sector in de Peelregio. 

Het is indrukwekkend wat er 
in de regio allemaal wordt ge-
maakt. Maar waar de deuren 
meestal gesloten blijven, zet-
ten de bedrijven van Stichting 
Hightech Helmond- de Peel deze 
juist open om het grote publiek 
kennis te laten maken met tech-
nologie. Ze willen laten zien hoe 
slim een bedrijf van binnen is en 
mensen zich laten verwonderen 
over wat je allemaal met tech-
niek kan. Hoe doen ze dit? Aller-
eerst zijn de maakbedrijven uit 
de Peelregio zelf aan zet. Daar-
naast gaat het om de kracht van 
de onderlinge samenwerking en 
verbinding binnen de Brainport 
Regio, o.a. door aan te sluiten 
bij reeds bestaande succesvolle 
initiatieven en platformen in de 
regio. 
De belangrijkste activiteit van 
de stichting is de Hotspot High-
tech Helmond- de Peel tijdens 
de Hightech Ontdekkingsroute 
van de Dutch Technology Week 
(DTW), waar je techniek écht 
kunt beleven. De eerste 3 jaar 
heeft deze Hotspot plaatsge-
vonden bij hightech machine-
fabrikant AAE in Helmond. Het 
afgelopen jaar was iedereen wel-
kom bij metaalbedrijven HVL en 
MCM te Liessel. Hiermee heeft 
de Hotspot een niet meer weg 
te denken plek in de Peel ge-
kregen. De Hotspot is door de 
jaren heen gegroeid van 25 naar 
ruim 50 deelnemende partijen 

binnen diverse sectoren, zoals 
Metaal, Mechatronica, Food, 
Textiel, Defensie en Automotive. 
Het bezoekersaantal is in 4 jaar 
tijd  gegroeid van 1250 naar bijna 
4000 bezoekers. Vorig jaar is er 
zelfs een eigen app geïntrodu-
ceerd, die kinderen en ouders op 
een interactieve manier door de 
Hotspot begeleid. Deze app zorgt 
er ook voor dat de bedrijven het 
hele jaar door in contact kunnen 
blijven met de doelgroep. 
Dit jaar zal de Hotspot Hightech 
Helmond- de Peel plaatsvinden 
op zaterdag 9 juni van 11:00 tot 
17:00 uur bij VDL Industrial Mo-
dules te Helmond, in samen-
werking met de Hotspot Auto-
motive Campus. Iedereen is van 
harte welkom.
Omdat de stichting het hele jaar 
door het verschil wil maken als 
het gaat om techniekpromotie, 
zijn ze momenteel ook volop 

bezig met het opstarten van di-
verse onderwijsprogramma’s, te 
beginnen bij basisscholen om zo 
vroeg mogelijk technologie on-
der de aandacht te brengen en te 
laten ervaren hoe gaaf en divers 
deze sector is.

Dutch Technology Week
In de Brainport Regio wordt van 
maandag 4 juni t/m zaterdag 9 
juni 2018 voor de 7e keer de DTW 
georganiseerd. Tijdens deze 
week staan de meest wonderlijke 
en innovatieve technologiever-
halen centraal. Als techniekregio 
bij uitstek heeft de regio Hel-
mond/ De Peel tijdens de DTW 
een interessant programma. 
Meer weten over de Dutch Tech-
nology Week? Kijk dan op www.
dutchtechnologyweek.nl voor 
het volledige programma of volg 
@DTW2018_HHP en #DTW2018 
via social media. s

Helmond doordoor jan van rest

“Opa, je hebt toch een heel 
lieve vrouw, moet je dan ook 
nog een vriendin hebben?”
Daar zat opa dan; met z’n 
vriendin. 
Maar die vriendin van opa 
is niet zomaar iemand! Ze 
woont in Zuid-Afrika, dat is al 
bijzonder, maar ze is ook nog 
eens 25 jaar jonger dan opa! 
Hoe heeft opa dat voor elkaar 
gekregen?
Ooit (jaren ‘50) heb ik in Den 
Haag de HBS (VWO) gevolgd. 
Jaren later las ik in het blad 
voor oud-leerlingen een be-
richt van een oud-leerlinge, 
die naar Zuid-Afrika was ge-
emigreerd. Ze vertelde daarin 
hoe het haar in de voorbije 
paar jaar vergaan was. 
Niet altijd rozengeur en mane-
schijn. Ze was getrouwd met 
een Zuid-Afrikaan (met Ierse 
wortels), ze hadden twee kin-
deren en het ging hun inmid-
dels voor de wind; hun voer-
taal was Engels. (Zuid-Afrika 
kent 11 talen(!)) , het volkslied 
telt 4 coupletten, per couplet 
een taal: Xhosa, Sesotho, Afri-
kaans en Engels.
Wij zijn er in 1998 met twee 
stellen op vakantie geweest. 
Doorkruisten een aantal we-
ken met een huurauto dit 
prachtige land. Zuid-Afrika 
is geweldig om te beleven. 
Enorm van afmetingen: ruim 
290 x Nederland en met 56 
miljoen inwoners. En heel 

mooi, we hebben het land be-
leefd van Kaapstad tot en met 
het Krugerpark en veel  prach-
tigs daar tussenin. Dus dat 
was genieten.
Terug nu naar mijn vriendin. 
Wij waren in Z.A. geweest 
voordat we haar, Jacqui, leer-
den kennen. Omdat we na die 
eerste keer niet meer in Z.A. 
geweest zijn, en onze vrien-
din regelmatig naar Den Haag 
kwam om haar ouders te be-
zoeken, zijn we nooit bij haar 
thuis geweest en ontmoetten 
we elkaar, zo eens per jaar, in 
Nederland.
Haar verhaal in het blad voor 
oud-leerlingen interesseerde 
ons enorm.
Bij haar bericht stond een e-
mailadres, dus ik heb haar 
verzocht mij af en toe iets over 
het leven in Z.A. te schrijven.
En zo is het contact, dat in-
middels 20 jaar bestaat, tot 
stand gekomen.

Haar ouders wonen in Den 
Haag; wij hebben hen meer-
malen opgezocht  en zij ook 
ons in Helmond. Jacqui en ik 
mailden elkaar regelmatig, 
maar het duurde toch enkele 
jaren voordat we elkaar ‘live’ 
ontmoetten. Dat live ontmoe-
ten gebeurde alleen in Den 
Haag of Helmond. Inmiddels 
is Jacqui niet alleen meer mijn 
vriendin, maar ONZE vriendin 
en hebben we in de loop der 
jaren ook lief en leed gedeeld.

Jan van Rest

Mijn vriendin

Het bestuur van de KBO-Brouw-
huis organiseert samen met 
enkele vrijwilligers een rom-
melmarkt op zondag 25 maart 
van 10.00 tot 14.30 in wijkhuis de 
Brem, Rijpelplein 1. U vindt de 
Brem door de bewegwijzering 

te volgen. De toegangsprijs is 
slechts een euro per persoon.
De opbrengst van de tafelhuur en 
de entree is voor  
KBO-Brouwhuis.
We hopen jul-
lie allen welkom 
te heten op deze 
dag! s

‘Van Alles Wa’ Markt
Rijpelberg

www.helmondnu.nl

Dit jaar zal de Hotspot Hightech Helmond- de Peel plaatsvinden op 
zaterdag 9 juni van 11:00 tot 17:00 uur bij VDL Industrial Modules te 
Helmond.
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Veghel:  
Eisenhowerweg 17, 5466 AB Veghel
(0413) 34 22 28, veghel@gvandenakker.nl

Helmond:  
Lagedijk 15, 5705 BX Helmond
(0492) 54 36 94, helmond@gvandenakker.nl
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JUBILEUM ACTIE
30 JAAR HONDA DEALER, DAT VIEREN WE MET HR-V VOORDEEL! *

BIJ AANKOOP VAN EEN NIEUWE HONDA HR-V:

WWW.GVANDENAKKER.NL

HONDA HR-V
VANAF PRIJS:

€27.935,00

5 jaar fabrieksgarantie 5 jaar gratis onderhoud Inruilpremie €1.250,-

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.

✁

✁

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen
















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

WIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIMEWIJ HEBBEN PARTTIME
WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!WERK VOOR JOU!
NEEM EEN BEZORGWIJK
IN HELMOND.

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

BEZORGERS GEVRAAGD IN BEZORGERS GEVRAAGD IN BEZORGERS GEVRAAGD IN 
CENTRUM/BINNENSTAD ENCENTRUM/BINNENSTAD ENCENTRUM/BINNENSTAD EN
BROUWHUISBROUWHUISBROUWHUIS

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

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 8 APRIL 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

VAN 189.99 NU

159.99

WANDELSCHOENWANDELSCHOEN
DAMES EN HERENDAMES EN HEREN

HANWAG 
BELORADOBELORADO

MID GTX

2e PAAR VOOR

50%

FALKE
TK2 

WANDELSOK

VAN 69.99VAN 69.99VAN 69.  NU

49.99

10 LITER RUGZAK
IN ZWART EN 

ROOD

DEUTER
RACE

DAYPACK

VAN 120.00VAN 120.00VAN 120.  NU

79.99

HARDLOOPSCHOEN 
DAMES (GRIJS) 

EN HEREN (ZWART)

ASICS FUZEX 
RUSH

DAMES, HEREN DAMES, HEREN EN KINDEREN HARDLOOPSCHOEN 

ASICS FUZEX 

VAN 255.00 NU

169.99

GOEDKOOPSTE 
PRIJS VAN 

NEDERLAND

LAFUMA 
RELAX STOEL

AIRCOMFORT

KORTING TOT

30%

TENTEN
OPRUIMING

KORTING*

20%

*UITGEKEERD IN 
ACCESSOIRES

WEBER BBQ 
COLLECTIE 2018 

KORTING

25%

OP GEHELE
COLLECTIE 2018

NOMAD SLAAPZAKKEN 
& SI MATTEN

DIVERSE 
SHOWROOM

MODELLEN

159.

VAN 255.

169.

GOEDKOOPSTE 
PRIJS VAN 

NEDERLAND

LAFUMA 
RELAX STOEL

AIRCOMFORT

LFM 3051 

GOEDKOOPSTE 
PRIJS VAN 

NEDERLAND

LAFUMA 
RELAX STOEL

AIRCOMFORT
OPRUIMING

KORTING TOT

SHOWROOM
MODELLEN

TENTEN
OPRUIMING

30%

OPRUIMING

KORTING TOT

OPRUIMING

SHOWROOM

OPRUIMING

49.

KORTING TOT

TENTEN
OPRUIMING

20%

COLLECTIE 

DIVERSE 
SHOWROOM

MODELLEN

KORTING*

*UITGEKEERD IN 
ACCESSOIRES

2018 

KORTING

25%

OP GEHELE
COLLECTIE 2018

& SI MATTEN

2e
PAASDAG
OPEN
12.00-17.00
UUR 

CAMPING • REIZEN • BIKING • WANDELEN • SPORT • RUNNING

Beleef het voorjaar.
Ga er lekker op uit.
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EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE 
H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. 
H.Lambertus (Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00; H. Paulus 
(Paulus Potterlaan/Noord) zo. 9.30; Edith Stein (Weg 
door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00. Weekdagen: Jozef- Jozef- Jozef
kerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur. 
Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel tel. 477255. 
pastoorseidel@live.nl Pastor W. Koopmans tel. 06-
19223250. pastorkoopmans@live.nl. Diaken 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 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;

Zondag 25 maart:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Gezinsviering van 
Palmpasen m.m.v. Common Voice uit Someren, het 
Gilde Sint Antonius Abt én een vertegenwoordiging van 
het Gilde St. Barbara en St. Lucia uit Uden;
Resi Oud-Vennik; Riet Kuerten-Visser; Marietje Klaasen-
Verstappen v.w. verjaardag;

Donderdag 29 maart:
17.00 uur Alphonsuskapel; Viering van Witte Donderdag.
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Viering van Witte 
Donderdag m.m.v. het kerkkoor;

Vrijdag 30 maart:
15.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Gezinsviering van 
Goede Vrijdag verzorgd door de Sint Odulfusschool 
m.m.v. het kerkkoor Cantemus Domino.
19.00 uur Alphonsuskapel; Goede Vrijdagviering m.m.v. 
het kerkkoor Cantemus Domino.

Zaterdag 31 maart;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Plechtige Paaswake 
m.m.v. het kerkkoor, de werkgroep kinderwoorddienst 
en scouting Mierlo-Hout.
Jan en Miet van Asten-Terburg v.w. verj.;

www.damiaanhelmond.nl

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

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

Donderdag 29 maart
19.00 uur Witte Donderdag, Trudo koor

Vrijdag 30 maart
15.00 uur Goede Vrijdag, Kruisweg, gezamenlijke koren

Zaterdag 31 maart
19.00 uur Paaswake, Maria koor

Zondag 1 april
10.30 uur 1e Paasdag, Femmes
Chris Schriks, Olga de Roij-Vissers, Els van Geene, Wim 
en Hetty Evers-Wolters, Julie Loop-Lemans, Carel van 
der Zanden.

Maandag 2 april 
10.30 uur 2e Paasdag, Gregoriaans koor
Gerrie van der Burgt.

www.damiaanhelmond.nl

In memorian
Gildezuster Greetje Smits

Op dinsdag 13 maart ontvingen wij het bericht van onze 
dekenschrijver Berry Smits dat zijn lieve vrouw, onze gildezuster 
Greetje Smits was overleden.

Ondanks haar langdurig ziektebed kwam haar overlijden erg hard bij 
ons aan. Greetje was ontzettend geliefd bij het Gilde.

Altijd stond Greetje klaar om onze uniformen aan te passen en te herstellen. We konden dan 
ook altijd rekenen op haar mandje gevuld met naald en garen! Niet voor niets was Greetje een 
pareltje in onze kledingcommissie.

Wij wensen Berry en zijn gezin veel kracht en sterkte toe. Het gilde leeft voort, zoals zij al 
eeuwen doet. Vanaf nu zonder ons Greetje. Het gemis is groot, dankbaar voor alles, 
rust in vrede.

Bestuur, leden, gildeheren en beschermheer, Gilde Sint Antonius Abt Mierlo-Hout

In memorian 
Gildezuster Greetje Smits 
 
Op dinsdag 13 maart ontvingen wij het bericht van 
onze dekenschrijver Berry Smits dat zijn lieve 
vrouw, onze gildezuster Greetje Smits was 
overleden. 
 
Ondanks haar langdurig ziektebed kwam haar 
overlijden erg hard bij ons aan. Greetje was 
ontzettend geliefd bij het Gilde.  
 
Altijd stond Greetje klaar om onze uniformen aan 

te passen en te herstellen. We konden dan ook altijd rekenen op haar 
mandje gevuld met naald en garen! Niet voor niets was Greetje een 
pareltje in onze kledingcommissie.  
 
Wij wensen Berry en zijn gezin veel kracht en sterkte toe.  
Het gilde leeft voort, zoals zij al eeuwen doet. Vanaf nu zonder ons 
Greetje. Het gemis is groot, dankbaar voor alles, rust in vrede.  
 
Bestuur, leden, gildeheren en beschermheer, Gilde Sint Antonius Abt 
Mierlo-Hout 
 
 
 

www.helmondnu.nl
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save the datemaart WEEK VAN 22 MRT. TM 30 MRT.

EVENEMENTEN

WOENSDAG 28 MRT. 
ROOTSCLUB KEUKENTAFEL 
SESSIE
Trek je instrument van de plank schraap je keelen 
en schuif aan
Lokaal 42, Markt 42
Wo 28 maart 21:00 - 00:00 uur.

+
ZONDAG 25 MRT. 
KOOPZONDAG
25 Maart is het koopzondag in Helmond Centrum. 
Gezellig winkelen met leuke activiteiten.
Helmond-centrum, Markt
Zondag 25 maart 12:00 - 17:00 uur.

+

ZATERDAG 24 MRT. 
WEEKMARKT CENTRUM 
HELMOND
Weekmarkt Centrum Helmond. 
Kom elke zaterdag naar de gezellige markt, 
elke week een feest!
Watermolenwal
Za 24 maart 09:00 - 16:00 uur.

+

DINSDAG 27 MRT. 
CURSUS DE KUNST VAN HET 
KIJKEN
De Kunst van het Kijken in 039t Patronaat. In vijf 
lessen leer je (beter) kijken aar kunst wat een 
volgend museumbezoek een stuk leuker maakt
Patronaat Helmond, 2e Haagstraat 40
di 27 maart 19:30 - 21:30 uur, di 3 april
 19:30 - 21:30 uur, di 10 april 19:30 - 21:30 uur.

+

ZONDAG 25 MRT. 
DE ZEVEN KRUISWOORDEN IN 
WOORD EN MUZIEK
Muziekmiddag met muziek en verhalen rond de 
Zeven Kruiswoorden.
Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2
Zo 25 maart 15:30 - 17:00 uur.

+

OPEN DAG INDUSTRIEEL 

ATRIUM

Nieuw Industrieel 
Design ontdek de wereld 
van Twickto Tijdens deze 
Open Dag wordt er een 
lezing gehouden over het 
onderwerp " industrieel 
design".
Industrieel Atrium 
Helmond, Kanaaldijk 
N.W. 29. Zo 25 maart 
13:00 - 17:00 uur.

AFRICAN MAMAS & LEONI 

JANSEN

Ode aan de vrouw die 
Zuid-Afrika hoop gaf in 
donkere tijden. African 
Mamas en Leoni Jansen 
brengen in dit nieuwe 
theaterconcert een 
eerbetoon aan Miriam 
Makeba.
Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29
Di 27 maart 
20:15 - 22:30 uur.

FESTIVAL KABAAL

Op do 29 mrt in de 
Cacaofabriek: het 
studententalent van ROC 
Ter AA -on stage- voor 
het goede doel 
neiskoen.nl
ROC Ter AA, Keizerin 
Marialaan 2
Do 29 maart 
19:30 - 00:00 uur.

HENDRIK GROEN - 

POGINGEN IETS VAN HET 

LEVEN TE MAKEN

Theaterversie van de 
bestseller.
Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29
Do 29 maart 20:15 uur.

PUBQUIZ VRAAG42

Vraag42 Pubquiz de 
eerste echte en enige 
Helmondse pubquiz.
Lokaal 42, Markt 42
Do 29 maart 
21:30 - 00:00 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.

DONDERDAG 22 MAART
HCC LEZING DIGITALE ERFENIS
We denken wel aan een testament en codicil maar 
hoe gaat dat met onze e-mail-accounts en sociale 
media Deze lezing informeert over je digitale 
erfenis.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11
Do 22 maart 20:00 - 22:00 uur.

VRIJDAG 23 MAART
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 23 maart 14:00 - 18:00 uur.

DANIEL CAVANAGH ANATHEMA - 
MONOCHROME TOUR 2018
Daniel Cavanagh is samen met zijn broer Vincent 
de drijvende kracht achter de meer dan 
succesvolle Britse band Anathema uit Liverpool. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Vr 23 maart 20:30 uur.

ZONDAG 25 MAART
OPEN DAG INDUSTRIEEL ATRIUM
Nieuw Industrieel Design ontdek de wereld van 
Twickto Tijdens deze Open Dag wordt er een lezing 
gehouden over het onderwerp " industrieel design".
Industrieel Atrium Helmond, Kanaaldijk N.W. 29
Zo 25 maart 13:00 - 17:00 uur.

FEESTELIJKE OPENING IVN-TREFPUNT DE KOEKOEK
Feestelijke opening van het IVN-Trefpunt De 
Koekoek in het gloednieuwe paviljoen van 
Speeltuin Helmond West, Arbergstraat 85
Zo 25 maart 13:00 - 16:00 uur.

T/M 30 JUNI
LE ROUX & D'ANJOU - 
ECHTE LIEFDE
Een nieuw fabuleus cabaretduo is geboren. 
Een absurdistische muzikale cabaretkomedie 
‘Echte Liefde’ daarbij geïnspireerd door 
‘Absolutely Fabulous’ en hun knettergekke leven.
Theater Speelhuis, Wilhelminalaan 18
Za 24 maart 20:15 - 22:30 uur.

THEATER
ZATERDAG 24 MAART

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 22 T/M WO. 28 MAART

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

Bankier Van Het Verzet (DNL) Do, Vr 11:30 uur / Za 13:00, 
21:30 uur / Wo 13:45 uur / Ma 14:15, 20:30 uur / Zo 14:30 
uur / Do 16:00 uur / Di 16:20 uur / Do, Zo, Di, Wo 20:45 
uur / Vr 21:00 uur
Black Panther (O3D) Do, Vr 11:30 uur / Za 13:00, 21:30 
uur / Wo 13:45 uur / Ma 14:15, 20:30 uur / Zo 14:30 uur 
/ Do 16:00 uur / Di 16:20 uur / Do, Zo, Di, Wo 20:45 uur / 
Vr 21:00 uur
Bob de Bouwer - Mega Machines (DNL) Zo 10:00 uur / Do, 
Ma - Wo 10:30 uur / Vr 14:15 uur 
Death Wish (DOV) Vr 13:45, 22:50 uur / Di, Wo 15:00 uur 
/ Do 17:20 uur / Ma 18:00 uur / Do, Zo, Di, Wo 22:00 uur 
/ Za 22:45 uur
Early Man (DNL) Za, Zo 10:30 uur / Wo 16:30 uur
Every Day (DOV) Di 17:00 uur / Do 17:10 uur / Zo 17:15 
uur / Vr, Za 17:45 uur / Wo 18:15 uur
Fifty Shades Freed (DOV) Di 19:15 uur / Do, Zo, Wo 19:30 
uur / Vr, Za 20:00 uur
Florida Project, The (DOV) Ma 20:00 uur
Game Night (DOV) Di 18:30 uur / Do, Vr, Zo, Ma, Wo 18:45 
uur / Za 20:30 uur
Gringo, The (DOV) Wo 12:30, 21:45 uur / Do 12:40 uur / 
Za - Di 12:45 uur / Vr 13:00 uur / Do, Zo - Di 21:50 uur / 
Vr, Za 22:30 uur
Kobieta Sukcesu (DOV) Za - Ma 16:15 uur
Mannen Van Mars (DNL) Do 10:30, 15:10 uur / Di, Wo 11:15 
uur / Ma 14:00 uur / Zo 15:15 uur / Vr 16:20, 20:45 uur / 
Za 17:30 uur /Do, Za - Wo 19:45 uur
Pacific Rim: Uprising (DOV) Di, Wo 16:00 uur / Do, Zo, Ma 
16:30 uur / Vr 16:45 uur / Za 17:00 uur
Pacific Rim: Uprising (O3D) Do, Vr, Ma, Di 10:45 uur / Zo 
11:00, 13:00 uur / Za 11:45, 14:15, 22:15 uur / Do, Ma - 
Wo 13:15 uur / Vr 14:00, 22:00 uur / Do, Zo - Wo 19:00 
uur / Vr, Za 19:30 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:30 uur / Di 
21:40 uur 
Peter Rabbit (DNL) Za 10:15, 12:30, 15:00 uur / Vr, Ma, Di 
10:30 uur / Zo 10:45, 13:15 uur / Wo 11:00, 14:00, 15:45 
uur / Ma, Di 15:15 uur / Vr, Zo 15:30 uur
Peter Rabbit (DOV) Zo - Wo 17:30 uur / Za 18:15 uur / 
Vr 18:30 uur
Red Sparrow (DOV) Di 14:00 uur / Do, Ma 14:45 uur / Za 
15:15, 22:00 uur / Vr 15:45, 21:15 uur / Do, Zo, Ma, Wo 
21:00 uur 
Rikkie De Ooievaar (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Do, Ma 12:00 
uur / Wo 12:15 uur / Vr 13:20 uur / Di 13:45 uur / Zo, Wo 
14:15 uur / Za 15:30 uur
Shape Of Water, The (DOV) Vr 10:30 uur / Ma 11:30 uur / 
Di 12:15 uur / Do 14:30 uur / Za 15:45 uur
Sneak Preview 20180322 (DOV) Di 21:00 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) Wo 10:30, 13:30 
uur / Za 11:00 uur / Zo 12:15 uur / Do 14:00 uur / Vr 
16:00 uur
Tomb Raider (DOV) Wo 11:15, 16:15 uur / Za 13:30 uur / 
Do, Zo - Di 15:45 uur / Vr 16:10 uur 
Tomb Raider (O3D) Zo 10:15 uur / Za 10:45 uur / Do, Ma, 
Di 11:00 uur / Vr 11:15, 13:15 uur / Do, Zo, Ma 13:45 uur / 
Do, Zo, Ma, Wo 18:30, 21:15 uur / Di 18:45, 21:30 uur / Vr, 
Za 19:00, 21:45 uur
Wonder (DOV) Di 13:30 uur

VR 30 MRT. T/M ZO 8 APR. 
VOORJAARSKERMIS IN HELMOND
De Voorjaarskermis wordt gehouden van 30 maart 
t/m 8 april 2018.
Centrum Helmond, Markt 21-25

+
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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
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e 11,00
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e 14,00
e 15,50

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.
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PERSONEEL

TE HUUR
EVENEMENTEN DIVERSEN

TE KOOP

LINDEBLAADJES

REPARATIE van was-, 
droog- en koel-apparaten. 
Tevens verkoop van AEG, 
Siemens, Miele en Beko. 
Zowel vrijstaand als inbouw. 
Voor aanbiedingen zie www.
adivitswasdroogkoelspec-nl. - 
Uw specialist AD IVITS, tel. 
040-2541803 / 06-14697792, 
www.ivits.nl, email: aivits@
onsmail.nl CT KLUS Voor al uw klus-

sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

LINDEBLAADJES per E-MAIL 
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m € 125,-

Hoogte 200 cm p.m € 135,- 
ANTRACIET EN GRIJS! 

ALUMINIUM SCHUTTING! 
ALUMINIUM POORTEN! 

KUNSTSTOF PALEN BALKEN!
WWW.SBNBOUW.NL

PUZZELHOEKWeek 1

Kruiswoord

Horizontaal: 1 vrucht 6 verborgen 11 op welke wijze 12 water in Utrecht 
14 plus 16 voorjaarsbloem 18 zuivelproduct 20 vanaf 21 pausennaam 
23 herhaling 24 godin v.d. dageraad 25 drinkgeld 27 van een 28 extra large 
29 verstand 30 geld ontvangen 32 helling van een dijk 34 tegenover 
35 landbouwwerktuig 37 toupet 40 Joodse godsdienstleraar 44 staat in Amerika 
46 rondhout 47 laagtij 48 legendarisch sneeuwmonster 50 dik en rond 
51 ambtsgewaad 53 seconde 54 verbruikt 55 donkere kamer 56 pils 
58 legsel v.e. vogel 59 pl. in de Ardennen 60 bloeimaand 62 wringer 
63 Belgische badplaats.

Verticaal: 2 uiting van aarzeling 3 heel naar 4 drammer 5 omhakken 6 grens 
7 ver (in samenst.) 8 eikenschors 9 namiddag 10 pl. in Zuid-Holland 
13 christelijk feest 15 nieuw (in samenst.) 17 uitroep van vreugde 19 riv. in Spanje 
20 oude lap 22 vrouwtjesschaap 24 bezwering 26 begindeel 29 balsport 
31 heden 33 koeienmaag 36 machinemens 37 dik boek 38 land in Azië 
39 herrie 40 mannetjeshert 41 schuilhokje 42 een weinig 43 dom 45 klimplant 
49 afslagplaats bij golf 51 platvis 52 proefopname 55 op dat moment 
57 gymnastiektoestel 59 hectare 61 ego.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44 45 46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58

59 60 61

62 63

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

K R A N I G D O M O O R

A A M L E T M E P K E U

J A G R A T E L G H I

A L L E S C U E S L A A N

K I N T R O R O T A N E

K N E U S P A S J E

F K R U I K T A R W E K

E I S E R N N W T O R S O

E D N R A D IJ S L T R

S O M L I K G O K R A P

T O I L E T L O K A A S

L E K K E R K O K K I N

6 4 3 2 9 7 8 1 5
9 8 7 4 5 1 6 2 3
2 5 1 8 3 6 9 7 4
1 3 5 9 6 4 2 8 7
8 7 6 1 2 3 5 4 9
4 2 9 5 7 8 3 6 1
3 6 8 7 4 9 1 5 2
7 9 2 6 1 5 4 3 8
5 1 4 3 8 2 7 9 6

Oplossingen wk 52 2017
D S A M E N L E V E N K

R G O D N E N N I G E B

O N E D N A L M S A S L

K A I T E I G E U N R I

U L T P H Z P N M E E K

I R I M R E U T V Y P K

L E T R O W R A A H F E

G I E P P O L A P W A N

R H P E U K N L Y U I E

A A O U P R E G N O H N

S L O O P H A M E R N E

S C H A F T K E E T M W

D R O O G P R U I M

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

AFHAKEN
AGAVE
AMBACHT
ANANAS
BIELS
GHANA
HOUWMES
IBIZA
KOELER
LEENMAN
NEERZETTEN
NETKOUS
OPERA
PIOEN
REPRISE
RIANT
SCHAAKBOEK
SLAAFS
SLEDE
STAAF
STADS
STORTEN
TAPAS
VERBRASSEN
VERWONDING
VITRAGE
ZANDVLAKTE

B G N E S S A R B R E V
I H N E T T E Z R E E N
E A D T O A N M I R W N
L N A K R A A A W B N E
S A P A T F M O I U I K
K O E L E R N B P R O A
S G B V N D E E A E E H
F A A D I S E P O C R F
A G N N D V L L R I H A
A E G A R T I V S I P T
L E T Z N E T K O U S L
S S C H A A K B O E K E

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij Drukkerij Messerschmidt
Winnaar:

WIN EEN WAARDEBON T.W.V. € 10,- VAN DE ALBERT HEIJN PARKSTRAAT NUENEN 

Sudoku 1 9 7
5 8 6
6 9 2 7

6 3
5 1 2

2 7 3
6 5 9

4 2
2

week 23, Dhr. / Mw. L. Hake, Nuenen.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaat-
sen van nieuwe ketels. J. 
Verhappen, Sonseweg 5, 
5737 RG Lieshout, telefoon 
06-48273718. ANDO ONTZORGT DOOR: 

Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl 

LOODGIETERSBEDRIJF JASPERS 
Werkzaamheden: centrale 
verwarming, airco, water, 
gas & sanitair, badkamer 
compleet, zink- en koper-
werk, bitumen dakbedekking. 
www.jaspersinstallaties.nl 
Tel. 06-51497161.

STEP AEROBICS! 
LEKKER SPORTEN! 
GRATIS proefles? Even bellen! 
Woensdagavond 19.30 tot 
20.30 uur en donderdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur. Jaco-
bushoek, Nuenen.Germaine. 
Tel. 06 - 22 22 07 28.

FEESTJE?  HUUR: 
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Karaoke € 25,-; Abraham/
Sarah € 35,-; Muziekinstallatie 
€ 30,-; Partytent vanaf € 20,-; 
Verwarming, Drankkoelers, 
tafels en stoelen etc. Bezorgen 
mogelijk. Mulders Verhuur, 
Bruhezerweg 49, Helmond, 
0492-510855 of 06-27175412. 
www.ikgeefeenfeestje.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

SCHOONHEIDS - PEDICURE SALON 
Anouk Biermans 

Margot Begemannstraat 9, 5671 CW  Nuenen
06 - 21 95 02 96  |     Schoonheidssalon Anouk

WELLNESS voor iedereen
bij Archipel Akkers Nuenen

HARSEN, VERVEN, EPILEREN

50% KORTING
in combinatie met een gezichtsbehandeling

TE KOOP:
Goed lopend garagebedrijf met APK keurstation, 

op kleinschalig industrieterrein in Nuenen

• Totale oppervlakte 245 m2
• Garage werkvloer oppervlakte 100 m2 
• Parkeer-, rangeerterrein 120 m2 
 (omringd met hekwerk en poort)
• Achterterrein (overdekt) 25 m2
• Keukentje, douche en toilet

• Inventaris gereedschappen:
Hefbrug, remmen testbank, CO-viergastester, motortester, krik, 
banden apparatuur, gaskachel heather, alarminstallatie, rookgas 

afvoerinstallatie, en eventuele handgereedschappen, compressor, 
lekbakken, kasten, etc. zijn over te nemen.

Vraagprijs € 128.500,-

Voor eventueel een afspraak te maken voor bezichtiging
of meer informatie, 06-53811024 |  garage@cloin.nl

save the datemaart WEEK VAN 22 MRT. TM 30 MRT.

EVENEMENTEN

WOENSDAG 28 MRT. 
ROOTSCLUB KEUKENTAFEL 
SESSIE
Trek je instrument van de plank schraap je keelen 
en schuif aan
Lokaal 42, Markt 42
Wo 28 maart 21:00 - 00:00 uur.

+

ZONDAG 25 MRT. 
KOOPZONDAG
25 Maart is het koopzondag in Helmond Centrum. 
Gezellig winkelen met leuke activiteiten.
Helmond-centrum, Markt
Zondag 25 maart 12:00 - 17:00 uur.

+

ZATERDAG 24 MRT. 
WEEKMARKT CENTRUM 
HELMOND
Weekmarkt Centrum Helmond. 
Kom elke zaterdag naar de gezellige markt, 
elke week een feest!
Watermolenwal
Za 24 maart 09:00 - 16:00 uur.

+

DINSDAG 27 MRT. 
CURSUS DE KUNST VAN HET 
KIJKEN
De Kunst van het Kijken in 039t Patronaat. In vijf 
lessen leer je (beter) kijken aar kunst wat een 
volgend museumbezoek een stuk leuker maakt
Patronaat Helmond, 2e Haagstraat 40
di 27 maart 19:30 - 21:30 uur, di 3 april
 19:30 - 21:30 uur, di 10 april 19:30 - 21:30 uur.

+

ZONDAG 25 MRT. 
DE ZEVEN KRUISWOORDEN IN 
WOORD EN MUZIEK
Muziekmiddag met muziek en verhalen rond de 
Zeven Kruiswoorden.
Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2
Zo 25 maart 15:30 - 17:00 uur.

+

OPEN DAG INDUSTRIEEL 

ATRIUM

Nieuw Industrieel 
Design ontdek de wereld 
van Twickto Tijdens deze 
Open Dag wordt er een 
lezing gehouden over het 
onderwerp " industrieel 
design".
Industrieel Atrium 
Helmond, Kanaaldijk 
N.W. 29. Zo 25 maart 
13:00 - 17:00 uur.

AFRICAN MAMAS & LEONI 

JANSEN

Ode aan de vrouw die 
Zuid-Afrika hoop gaf in 
donkere tijden. African 
Mamas en Leoni Jansen 
brengen in dit nieuwe 
theaterconcert een 
eerbetoon aan Miriam 
Makeba.
Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29
Di 27 maart 
20:15 - 22:30 uur.

FESTIVAL KABAAL

Op do 29 mrt in de 
Cacaofabriek: het 
studententalent van ROC 
Ter AA -on stage- voor 
het goede doel 
neiskoen.nl
ROC Ter AA, Keizerin 
Marialaan 2
Do 29 maart 
19:30 - 00:00 uur.

HENDRIK GROEN - 

POGINGEN IETS VAN HET 

LEVEN TE MAKEN

Theaterversie van de 
bestseller.
Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29
Do 29 maart 20:15 uur.

PUBQUIZ VRAAG42

Vraag42 Pubquiz de 
eerste echte en enige 
Helmondse pubquiz.
Lokaal 42, Markt 42
Do 29 maart 
21:30 - 00:00 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.

DONDERDAG 22 MAART
HCC LEZING DIGITALE ERFENIS
We denken wel aan een testament en codicil maar 
hoe gaat dat met onze e-mail-accounts en sociale 
media Deze lezing informeert over je digitale 
erfenis.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11
Do 22 maart 20:00 - 22:00 uur.

VRIJDAG 23 MAART
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 23 maart 14:00 - 18:00 uur.

DANIEL CAVANAGH ANATHEMA - 
MONOCHROME TOUR 2018
Daniel Cavanagh is samen met zijn broer Vincent 
de drijvende kracht achter de meer dan 
succesvolle Britse band Anathema uit Liverpool. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Vr 23 maart 20:30 uur.

ZONDAG 25 MAART
OPEN DAG INDUSTRIEEL ATRIUM
Nieuw Industrieel Design ontdek de wereld van 
Twickto Tijdens deze Open Dag wordt er een lezing 
gehouden over het onderwerp " industrieel design".
Industrieel Atrium Helmond, Kanaaldijk N.W. 29
Zo 25 maart 13:00 - 17:00 uur.

FEESTELIJKE OPENING IVN-TREFPUNT DE KOEKOEK
Feestelijke opening van het IVN-Trefpunt De 
Koekoek in het gloednieuwe paviljoen van 
Speeltuin Helmond West, Arbergstraat 85
Zo 25 maart 13:00 - 16:00 uur.

T/M 30 JUNI
LE ROUX & D'ANJOU - 
ECHTE LIEFDE
Een nieuw fabuleus cabaretduo is geboren. 
Een absurdistische muzikale cabaretkomedie 
‘Echte Liefde’ daarbij geïnspireerd door 
‘Absolutely Fabulous’ en hun knettergekke leven.
Theater Speelhuis, Wilhelminalaan 18
Za 24 maart 20:15 - 22:30 uur.

THEATER
ZATERDAG 24 MAART

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 22 T/M WO. 28 MAART

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

Bankier Van Het Verzet (DNL) Do, Vr 11:30 uur / Za 13:00, 
21:30 uur / Wo 13:45 uur / Ma 14:15, 20:30 uur / Zo 14:30 
uur / Do 16:00 uur / Di 16:20 uur / Do, Zo, Di, Wo 20:45 
uur / Vr 21:00 uur
Black Panther (O3D) Do, Vr 11:30 uur / Za 13:00, 21:30 
uur / Wo 13:45 uur / Ma 14:15, 20:30 uur / Zo 14:30 uur 
/ Do 16:00 uur / Di 16:20 uur / Do, Zo, Di, Wo 20:45 uur / 
Vr 21:00 uur
Bob de Bouwer - Mega Machines (DNL) Zo 10:00 uur / Do, 
Ma - Wo 10:30 uur / Vr 14:15 uur 
Death Wish (DOV) Vr 13:45, 22:50 uur / Di, Wo 15:00 uur 
/ Do 17:20 uur / Ma 18:00 uur / Do, Zo, Di, Wo 22:00 uur 
/ Za 22:45 uur
Early Man (DNL) Za, Zo 10:30 uur / Wo 16:30 uur
Every Day (DOV) Di 17:00 uur / Do 17:10 uur / Zo 17:15 
uur / Vr, Za 17:45 uur / Wo 18:15 uur
Fifty Shades Freed (DOV) Di 19:15 uur / Do, Zo, Wo 19:30 
uur / Vr, Za 20:00 uur
Florida Project, The (DOV) Ma 20:00 uur
Game Night (DOV) Di 18:30 uur / Do, Vr, Zo, Ma, Wo 18:45 
uur / Za 20:30 uur
Gringo, The (DOV) Wo 12:30, 21:45 uur / Do 12:40 uur / 
Za - Di 12:45 uur / Vr 13:00 uur / Do, Zo - Di 21:50 uur / 
Vr, Za 22:30 uur
Kobieta Sukcesu (DOV) Za - Ma 16:15 uur
Mannen Van Mars (DNL) Do 10:30, 15:10 uur / Di, Wo 11:15 
uur / Ma 14:00 uur / Zo 15:15 uur / Vr 16:20, 20:45 uur / 
Za 17:30 uur /Do, Za - Wo 19:45 uur
Pacific Rim: Uprising (DOV) Di, Wo 16:00 uur / Do, Zo, Ma 
16:30 uur / Vr 16:45 uur / Za 17:00 uur
Pacific Rim: Uprising (O3D) Do, Vr, Ma, Di 10:45 uur / Zo 
11:00, 13:00 uur / Za 11:45, 14:15, 22:15 uur / Do, Ma - 
Wo 13:15 uur / Vr 14:00, 22:00 uur / Do, Zo - Wo 19:00 
uur / Vr, Za 19:30 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:30 uur / Di 
21:40 uur 
Peter Rabbit (DNL) Za 10:15, 12:30, 15:00 uur / Vr, Ma, Di 
10:30 uur / Zo 10:45, 13:15 uur / Wo 11:00, 14:00, 15:45 
uur / Ma, Di 15:15 uur / Vr, Zo 15:30 uur
Peter Rabbit (DOV) Zo - Wo 17:30 uur / Za 18:15 uur / 
Vr 18:30 uur
Red Sparrow (DOV) Di 14:00 uur / Do, Ma 14:45 uur / Za 
15:15, 22:00 uur / Vr 15:45, 21:15 uur / Do, Zo, Ma, Wo 
21:00 uur 
Rikkie De Ooievaar (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Do, Ma 12:00 
uur / Wo 12:15 uur / Vr 13:20 uur / Di 13:45 uur / Zo, Wo 
14:15 uur / Za 15:30 uur
Shape Of Water, The (DOV) Vr 10:30 uur / Ma 11:30 uur / 
Di 12:15 uur / Do 14:30 uur / Za 15:45 uur
Sneak Preview 20180322 (DOV) Di 21:00 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) Wo 10:30, 13:30 
uur / Za 11:00 uur / Zo 12:15 uur / Do 14:00 uur / Vr 
16:00 uur
Tomb Raider (DOV) Wo 11:15, 16:15 uur / Za 13:30 uur / 
Do, Zo - Di 15:45 uur / Vr 16:10 uur 
Tomb Raider (O3D) Zo 10:15 uur / Za 10:45 uur / Do, Ma, 
Di 11:00 uur / Vr 11:15, 13:15 uur / Do, Zo, Ma 13:45 uur / 
Do, Zo, Ma, Wo 18:30, 21:15 uur / Di 18:45, 21:30 uur / Vr, 
Za 19:00, 21:45 uur
Wonder (DOV) Di 13:30 uur

VR 30 MRT. T/M ZO 8 APR. 
VOORJAARSKERMIS IN HELMOND
De Voorjaarskermis wordt gehouden van 30 maart 
t/m 8 april 2018.
Centrum Helmond, Markt 21-25

+

THUISWERKERS 
GEVRAAGD

Voor meer info bel: 
0492-387644

2 x kamer  te huur, met  
gezamelijke  keuken, 

douche, toilet, te Helmond
Voor begeleid/beschermd  

wonen binnen een 
kleinschalig woonproject .

Leeftijd vanaf 35 jaar. Voor GGZ, 
LVG, WMO en PGB.

Huur 375,00 Euro per maand 
(inclusief) ook voor begeleiding 

individueel. Autisme en 
psychiatrie. Zorgbureau 

Aanbieder BV 06-55715933

SNUFFELMARKT
VELDHOVEN

NH Koningshof
2e Paasdag 2 april

 300 kramen,
vanaerlebv.nl
0492-525483

Hele dag gratis parkeren

MEGAVLOOIEN-
MARKT

25 maart 220 kramen 
Entree € 2,-

Tennishal Eindhoven 
Noord. Vijfkamplaan 10 

Eindhoven 9-16 uur
06-20299824

www.patronaald.nl
Naai Atelier (Julia)
2e Haagstraat 40, 
achter de EMTÉ.

Dinsdag t/m vrijdag van
10.00 tot 17.30 uur

06-12105375

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

ROMMELMARKT
25 mrt. ( 9-16 u.)
evenementenhal
D’N UMSWING

Schorfvenweg 3
KRONENBERG

06-14930112 www.lirom.nl
de markt ligt naast de Midden 

Peelweg zo. 1 apr. Reuver

CURSUSSEN

13 april workshop+lezing
ANTROPOSOFIE 

meer weten?
www.aniceplace.nl/agenda

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

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

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.

Een dinerbon t.w.v. E 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door: 

2 6 1

2 8 3

1 2

1 5

8 4

9 6

9 2

5 4 6

9 8 6 7
Oplossing van week 10:

Mail de gele oplossing voor 30 maart naar:

actie@deloop.eu

o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer.

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Prijswinnaar week 10:
Wilbert Schoenmakers

3

b

a

7

d

c

b

a

c



24 week nummer 12 vrijdag 23 maart 2018 de loop weekkrant HELMOND

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

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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’


