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Goedkoop drukwerk nodig? info@adcommunicatie.nl

JOIN US ON 
SOCIAL 
MEDIA

@weekkrantdeloop

12 APRIL 
OM 20.00 UUR

CONCERT VAN
NICK CAVE
TICKETS E 12,50

Hey! we’re going to Ibiza

Je hoeft niet naar Ibiza af te rei-
zen om één van haar typische 
hippiemarkten mee te maken. 
De Ibizamarkt komt namelijk 
zondag 8 april weer terug bij 
de Cacaofabriek in Helmond. 
Live muziek, lekkere hapjes en 
natuurlijk: een vrolijke hippie-
markt waar je de hele middag 
kunt rondneuzen! 

Ook dit jaar heeft de organisatie 

weer haar best gedaan om het 
hippiegevoel uit Ibiza naar ver-
schillende plekken in Nederland 
over te brengen. Op zondag 8 
april tussen 12.00 en 18.00 uur is 
het de beurt aan Helmond. Vorig 
jaar is het erg goed bezocht en de 
sfeer was fantastisch. Reden ge-
noeg om er dit jaar bij te zijn. De 
toegang is gratis! 

Hippiemarkt
Op de Ibiza Markt vind je ruim 
zestig standhouders met een 
exclusief aanbod van hippie -en 

chique producten die gerelateerd 
zijn aan het eiland Ibiza zoals: 
hippe fashion, sieraden, tassen, 
woonartikelen, beauty, beleving, 
eten en drinken. 

Op de markt wordt een sfeervolle 
lounge gecreëerd zodat de be-
zoeker tijdens het shoppen kan 
genieten van heerlijke muziek en 
een lekker hapje en drankje. Klaar 
met winkelen? Dan kun je heerlijk 
loungen, terwijl je live optredens 
bekijkt. Verschillende deejays zul-
len het podium betreden. 

Alle leeftijden
Op de Ibiza Markt staan food- en 
fashiontrucks. Ook voor kinde-
ren zijn er leuke activiteiten. Zo 
kunnen zij bijvoorbeeld hoepe-
len op het grasveld, reuze bellen 
blazen en er is een caravan waar-
uit geschminkt wordt. 

Graag zien we jullie zondag 8 
april. van 12.00 tot 18.00 bij de 
Cacaofabriek Helmond. Op zoek 
naar meer informatie? Kijk op  
www.hipandhappyevents.nl 
of www.cacaofabriek.nl s

Suytkade

Op zondag 8 april is er weer Ibizamarkt bij de Cacaofabriek!

BOSSCHEWEG 30  •  BEEK EN DONK
0492  46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL

NIEUWE
BANDEN 
GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE*

ELDERS GOEDKOPER? 
Wij betalen u het verschil terug*

JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE  
BANDEN & VELGEN 
O N L I N E  B E S T E L L E N

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN
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nuvakeukens.nl 
Onze inspirerende keukens vind je in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

Wegens groei zoeken wij:

nieuwe collega’s!

Nuva Keukens zoekt nieuwe collega’s! We zijn een ambitieuze organisatie 
met groei en daarom op zoek naar nieuwe talenten voor verschillende functies. 
We hebben vijf showrooms in Brabant en Limburg. Ons magazijn bevindt zich in Someren.

Wij zijn op zoek naar:

› Leerling keukenmonteur

›  Ervaren keukenmonteur 

Een aanpakker, fysiek sterk, in het bezit van een rijbewijs B en een diploma in interieurbouw, 

houtbouw of een vergelijkbare opleiding.

›  Klusjesman/Allround monteur

Handige alleskunners met o.a. technisch inzicht en oplossingsgericht. 

›  Bijrijder

Een aanpakker die geen moeite heeft met fysieke inspanningen, en het leuk vindt om onderweg te zijn.

›  Orderverwerker 

Je bent graag technisch bezig en hebt affi  niteit met keukens.

›  Magazijn medewerker

Een enthousiaste en gemotiveerde aanpakker met verantwoordelijkheidsgevoel.

›  Medewerker klantenservice

Je bent klantgericht en een enthousiast aanspreekpunt met veel gevoel voor service. 

›  Junior Verkopers

Gedreven verkopers met een vlotte babbel voor verschillende vestigingen.

Wat bieden wij:
› Een gezellige werksfeer en leuke collega’s

› Een marktconform salaris

› Een maandelijkse vrijdagmiddagborrel in ons ‘eigen’ café

› Doorgroeimogelijkheden

Kijk voor alle vacatures en meer informatie op 

www.nuvakeukens.nl

Heb je interesse?
Laat het ons weten! 

Stuur je CV en motivatiebrief op 

en wij nemen contact met je op.
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verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
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melden via bezorging@deloop.eu 
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Mandy Meeuwsen, Youri Buis,
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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.

De Rabobank Clubkas Cam-
pagne gaat van start! Ruim 160 
verenigingen en stichtingen uit 
Helmond hebben zich aange-
meld om deel te nemen. 

In totaal stelt Rabobank Hel-
mond 100.000 euro beschikbaar 
voor de Rabobank Clubkas 
Campagne. Leden van de bank 
verdelen dit geld door te stem-
men op de deelnemende clubs 
die zij een warm hart toedragen.

Rabobank Clubkas Campagne 
Het is de 2e keer dat Rabobank 
Helmond de Rabobank Clubkas 
Campagne organiseert. Jochem 
van Hattum legt uit: “Als coöpe-
ratieve bank geven we een ge-
deelte van onze winst terug aan 
de samenleving. We geven onze 
leden graag een stem in hoe we 
dat doen.
Bij de Rabobank Clubkas Cam-
pagne bepalen onze leden direct, 
door het uitbrengen van hun 
stem, welke clubs zij belangrijk 
vinden om te ondersteunen. Niet 
wij, maar onze leden verdelen 
dus het geld.” 

Stemmen van 5 t/m 30 april 
Leden van de bank ontvangen 
per post een stemcode. Via www.
rabobank.nl/helmond kunnen 
zij van 6 tot en met 30 april hun 
vijf stemmen uitbrengen. 

De vijf stemmen moeten ver-
deeld worden over vijf verschil-
lende clubs. Jochem: “Hoeveel 
een stem waard is, wordt pas in 
mei bekend. 
Dan weten we hoeveel van onze 
ruim 10.000 leden hebben mee-
gedaan en hoeveel stemmen er 
zijn uitgebracht.” 

Campagne voeren
Voor de deelnemende clubs is de 
uitdaging zoveel mogelijk stem-
men te werven. Hoe meer stem-
men, hoe beter de clubkas wordt 
gevuld! Sanne van Eijk vertelt 
enthousiast: “Er zit een hoop cre-
ativiteit bij verenigingen. Ontzet-
tend leuk om te zien hoe iedere 
club hier op zijn eigen manier 
mee aan de slag gaat. 

De campagne is bovendien een 
mooie gelegenheid om te laten 
zien wat jouw club allemaal doet 
en betekent voor de omgeving.”

Roadshow door de wijken
In mei wordt het resultaat be-
kend gemaakt en weten de clubs 
hoeveel de Rabobank Clubkas 
Campagne hen heeft opgeleverd. 
“Dan gaan we de wijken in met 
een roadshow om de cheques uit 
te delen aan de verenigingen en 
stichtingen. Daar maken we een 
feestelijke happening van waar-
bij iedereen welkom is!”

Meer weten?
Ook aanwezig zijn bij een van 
de roadshows? Dat kan! Kijk op 
www.rabobank.nl/helmond s

HVV Helmond op Sportpark Houtsdonk
werken aan de toekomst 

Als het aan de Gemeente Hel-
mond ligt is HVV Helmond 
over ruim 2 jaar haar Sportpark 
Houtsdonk (eigendom van de 
club ) aan de Heeklaan in Hel-
mond kwijt. Helmonds oudste 
voetbalclub uit 1899 is sinds het 
besluit van de gemeenteraad 
een andere koers gaan varen.

In 2016 werd besloten dat alle 
voetbalverenigingen in Helmond 
een energiescan uit konden laten 
voeren via Sportservice Noord 
Brabant.
HVV Helmond heeft een dag na 
dit besluit een afspraak gemaakt 
om de energiescan uit te laten 
voeren. Deze energiescan is voor 
het bestuur de basis geweest 
voor de nodige aanpassingen op 
Sportpark Houtsdonk.  Er is in 

2017 begonnen met het vervan-
gen van de oude apparaten in de 
kantine voor energiezuinige ap-
paraten, het dak van de bestuur 
accommodatie is vervangen, 
de verlichting van de Billboard 

reclame is vervangen voor LED 
verlichting, enkelzijdig glas is 
vervangen door hoogwaardig 
HR++ beglazing en de aanschaf 
van de nieuwe LED verlichting in 
de kleed accommodatie zal op 

korte termijn worden geplaatst. 
Maar het mooiste “project” naar 
aanleiding van de energiescan, 
vindt penningmeester Mike 
Sleegers is de plaatsing van de 114 
zonnepanelen op het dak van de 
bestuur accommodatie. 
Vorige week is begonnen met de 
plaatsing van de zonnepanelen 
op het dak. Het aantal zonnepa-
nelen komt niet zomaar uit de 
lucht vallen en is bepaald aan de 
hand van eerdere berekeningen 
van het verbruik aan energie op 
het Sportpark. 
HVV Helmond wekt vanaf dit 
moment de energie zelf op, dit 
zal ertoe gaan leiden dat de elek-
triciteit kosten op de begroting 
zullen verdwijnen. Verder zal 
worden onderzocht hoe we in de 
toekomst de gaskraan niet meer 
hoeven te gaan gebruiken. Dus 
het volgende “project” inzake het 
verder verduurzamen van Sport-

Sinds vorige week donderdag liggen de zonnepanelen op het dak van 
Sportpark Houtsdonk. (Foto: Eric van der Putten www.helmondnu.nl)

park Houtsdonk staat ook al op 
de planning
Ook op sportief gebied blijft HVV 
Helmond groeien, zo is er na de 
winterstop weer een extra jeugd-
team bijgekomen en blijven de 
aanmeldingen van nieuwe leden 
binnen komen. 

We hopen in de toekomst ook 
nog een extra senioren team op 
de been te krijgen. s

Keniaanse dansgroep op bezoek bij basisschool De Vendelier

Op donderdag 12 april treedt 
dansgroep Tarumbeta Africah 
op voor de kinderen van ba-
sisschool De Vendelier in Hel-
mond. 

De dansgroep wordt door de 
stichting Teachers 4 Teachers 
(T4T) speciaal naar Nederland 
gehaald in het kader van het 
15-jarig jubileum van deze stich-
ting. Als dank voor de Kerstactie 

die basisschool De Vendelier ten 
bate van T4T organiseerde komt 
de dansgroep ook een optreden 
verzorgen bij de school in Bran-
devoort. De Kerstactie leverde 
een bedrag op van 1600 euro. 
Tarumbeta Africah heeft in april 
meerdere optredens door heel 
Nederland, maar de school in 
Helmond heeft de primeur.

De dansgroep verzorgt al een 
aantal jaren een wervelend op-
treden bij de afsluitende bijeen-
komsten van de werkweken die 

T4T in Kenia organiseert. T4T 
brengt onderwijsgevenden uit 
Nederland en Kenia met elkaar 
in contact tijdens deze werkwe-
ken met als doel de onderwijs-
ontwikkeling in Kenia te bevor-
deren. In oktober hebben Yvon-
ne van Heugten vanuit De Ven-
delier en Frank de Vocht vanuit 
QliQ Primair deelgenomen aan 
zo’n werkweek. De kinderen van 
de Vendelier hebben zich n.a.v. 
presentaties een beeld kunnen 
vormen van hoe de kinderen in 
Kenia naar school gaan. 

De Vendelier is een van de scho-
len van QliQ Primair Onderwijs, 
een stichting met 14 scholen in 
Helmond die T4T vanuit een 
maatschappelijke missie zowel 
financieel als personeel onder-
steunt.

Het optreden van de dansgroep 
begint volgens de planning om 
10.00 uur op het veld bij de school 
tussen de Schutsboom en de 
Tyssenvoort. Of er daadwerkelijk 
om 10.00 uur gestart wordt zal 
nog blijken, Hakuna Matata! s

Brandevoort

Leden Rabobank Helmond verdelen € 100.000 over favoriete lokale clubs
Helmond

Helmond
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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

Verloren of gevonden voorwerpen

Heeft u iets gevonden of bent u iets verloren? Dan kunt u dat voortaan 
melden op www.verlorenofgevonden.nl. Daar kunt gevonden voorwerpen 
registreren en verloren voorwerpen terugvinden.

Gevonden
Wanneer u iets vindt, hoeft u het niet naar de gemeente te brengen. U meldt 
het eenvoudig op www.verlorenofgevonden.nl. Uw persoonsgegevens zijn alleen 
zichtbaar voor de gemeente die de administratie beheert. Bewaar het gevonden 
voorwerp thuis en zorg dat het in dezelfde staat blijft als toen u het vond. 
Wanneer de eigenaar het voorwerp vindt op dezelfde website, dan ontvangt 
hij via die website uw contactgegevens en neemt hij contact met u op. Neemt 
de eigenaar van het voorwerp geen contact met u op? Dan wordt het na de 
wettelijke bewaartermijn van 1 jaar uw eigendom.

Wilt u het gevonden voorwerp toch liever niet zelf bewaren, lever dit dan in 
bij het kantoor van Stadswacht Helmond (Weg op den Heuvel 39). U kunt hier 
terecht van maandag t/m vrijdag van 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur 
en zaterdag van 10.00 - 12.00 uur. Uitzonderingen zijn paspoorten, rijbewijzen 
en identiteitskaarten. Deze kunt u inleveren bij de Stadswinkel van de gemeente 
Helmond (F.J. van Thielpark). 

Aanvragen subsidie voor verwijderen asbestdaken

Heeft u een asbesthoudend dak dat 
u wilt verwijderen? Dan kunt u daar 
subsidie voor aanvragen. De landelijke 
‘Subsidieregeling asbestdaken’ is bedoeld 
voor particulieren, bedrijven, non-profit 
organisaties en overheden.

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland 
verboden. Deze maatregel moet 
gezondheidsproblemen door asbest 
voorkomen. 

Slechte asbestdaken nu verwijderen
Is uw asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de 
gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde 
daken mogen niet tot 2024 blijven liggen. 

Meer informatie
Voor het aanvragen van subsidie kunt terecht op 
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken. 
Meer informatie over bijvoorbeeld het inleveren van asbest en de gemeentelijke 
regels vindt u op www.helmond.nl. 

Bekendmakingen

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

Brand 17 25-03-2018 vergroten woning OLO 3564575

Bezemheide (8) /  22-03-2018 oprichten woning OLO 3561163

Heiakker H6

Bakelsedijk 132 23-03-2018 vergroten woning OLO 3479971

Tamboerijnstraat 80 23-03-2018 interne verbouwing OLO 3562361

Sectie F 571, 686, 271,  26-03-2018 nieuwe installatie asfaltcentrale OLO 3536193

Churchill-laan 

Dinkelstraat 14 25-03-2018 vergroten carport OLO 3564591

Schutterslaan 1 22-03-2018 vergroten woning en plaatsen dakkapel OLO 3561351

Mgr. Swinkelsstraat 1 26-03-2018 oprichten garage OLO 3566639

Sectie A, perceelnummer 23-03-2018 oprichten woning OLO 3563335

2101 (Geeneindse Kerkweg) 

Kavel L32, Liverdonk 22-03-2018 maken uitweg OLO 3560189

Kanaaldijk N.W. 67A 23-03-2018 kappen boom OLO 3563041

Emmastraat 21 26-03-2018 kappen bomen OLO 3566003

Dongestraat 17 27-03-2018 vergroten woning OLO 3571165

Kanaaldijk Z.W. 7B 27-03-2018 oprichten podium voor OLO 3570617

  tentoonstellen auto’s

Kasteellaan 6A 28-03-2018 verbouwen pand en plaatsen serre OLO 3573581

Gerwenseweg 43 29-03-2018 plaatsen luchtbehandeling OLO 3542603

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

Vuurvlinder 3 22-03-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3395501

Panovenweg 20 22-03-2018 aanbrengen gevelpanelen OLO 3511097

Diepenbroek-Vaarleseweg 23-03-2018 aanleggen fietspad OLO 3441175

Weg door de Rijpel - hoek 27-03-2018 kappen 1 boom OLO 3512627

Rijpelbergseweg 27-03-2018 onderhoud woningen OLO 3495959

Plesmanstraat, 

Parmentierstraat, Smirnoffstraat,

van Graftstraat, van Weerden Poelmanstraat

Binnendijk 2 - Binnendijk  27-03-2018 oprichten 7 bedrijfsunits OLO 3351519

2, 2A, 2B en 2C 

van Speijklaan 63B 27-03-2018 plaatsen dakkapel (legalisatieverzoek) OLO 3544169

Velhorstweide 8 27-03-2018 vergroten woning met erker OLO 3524469

Panovenweg 12 27-03-2018 plaatsen gevelreclame OLO 3542427

Kanaaldijk N.W. 81 27-03-2018 plaatsen reclame 2018-X0270

Basstraat 1 28-03-2018 maken uitweg OLO 3502779

Maisdijk 12 28-03-2018 oprichten bedrijfsgebouw OLO 3377211
Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Verloren
Iets verloren? Kijk op www.verlorenofgevonden.nl of iemand het gevonden heeft. 
U kunt op die website ook melden wat u kwijt bent. Als u uw verloren voorwerp 
vindt op de website, dan krijgt u van de gemeente de contactgegevens van de 
vinder.

Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/verlorengevonden

Open dag Logeerhuis Plezant

Plezant, het logeerhuis voor mensen met dementie, houdt op 7 april open 
huis. U bent van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 uur.

Op 16 april gaat Plezant officieel open. Het logeerhuis is een plek waar 
mantelzorgers hun partner, vader, moeder of vriend naartoe kunnen brengen. 
Zodat zij zelf weer even kunnen opladen. U vindt Plezant aan de Franciscushof 
in Lieshout. Het logeerhuis is een initiatief van Zorgboog in samenwerking met 
onder meer Savant Zorg, de zes Peelgemeenten, de LEVgroep, Zorgcoöperatie 
Gemert en CZ Zorgverzekeraar. Meer weten? Kijk op www.ikkiesvoorons.nl.
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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

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Centrum 26-03-2018 Koningsdag (27 april 2018) 2018-00949

Markt 26-03-2018 Food For Care - Eet je Beter 2018-00801

  (16 en 24 mei 2018)

Centrum 26-03-2018 Koningsnacht (26 april 2018) 2018-00869

  gewijzigde aanvraag

winkelcentrum Brouwhorst 26-03-2018 Oranje markt (27 april 2018)  2018-00930

Carat paviljoen Warandepark 27-03-2018 Carat Concerten 2018-00225

  (iedere zondag in de periode van 

  6 mei t/m 30 september 2018 m.u.v. 8 juli 2018)

Proces-verbaal verkiezingsuitslag Helmond
De verkiezingsuitslag van de gemeenteraadsverkiezing 2018 in Helmond is vastgesteld. Deze 

uitslag is op 23 maart 2018 vastgelegd door het centraal stembureau in een proces-verbaal. 

U kunt dit proces-verbaal inzien via www.helmond.nl/verkiezingen 

(menu gemeenteraadsverkiezingen).

Voornemen tot registratie vertrek naar land onbekend
Uit onderzoek van afdeling Veiligheid en Naleving 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. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

het voornemen het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land 

onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor 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. 

Het formele besluit tot registratie van het vertrek, zal ook op deze wijze worden gepubliceerd.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

Blankers, PAP 09-02-1991

Zienswijze

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 vier 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. 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

Alberts, MNB 07-01-1982

Os van, BPJ 04-11-1977

Kaygisiz, A 11-06-1995

Karim, H 27-08-1996

Bruin, de VNWF 24-02-1995

Boven, van RHJH 11-04-1991

Bogaard, PJJ van den 14-11-1966

Thijssen, MSDHA 16-05-1996

Berlo van-Rijnsbergen, A 21-01-1955

Adomaitis, E 27-09-1991

Muller, SJH 23-07-1967

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 4 april 2018

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

Statenlaan 93 02-02-2018 vergroten trapgat OLO 3457279

Deltaweg 205 09-02-2018 vergroten schoolgebouw OLO 3228917

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

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

college over de plannen heeft beslist. 

Milieu (1) 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

ASWA BV Zuiddijk 18 De uitbreiding van het bedrijf met een bedrijfshal 

  (opslag) en kantoren.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: 

Brandevoort 4 05-04-2018 verbouwen woonboerderij, OLO 3456691

  afwijken bestemmingsplan 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl\afspraak of via telefoonnummer 14-0492.

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 

0492-587506).

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Binnendijk 2 (locatiecode AA079404025)

Melder:  2Be Vastgoed B.V.

Datum ontvangst: 22 maart 2018

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

een vergunning te verlenen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:

Daniëls & Zn. VOF voor het veranderen van een bedrijf voor metaalrecycling aan de Zuiddijk 

17 in Helmond. De verandering betreft het uitbreiden van het bedrijf met de handel in 

metaalproducten in het naastgelegen pand Zuiddijk 19. De aanvraag is ingekomen onder 

OLO-nummer 3194773.

Inzage

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 5 

april 2018 tot en met 16 mei 2018 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den 

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

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

op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690455).

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Stiphoutse bossen 25-02-2018 Veldronde Tourclub Stiphout 2018-00770

  (18 november 2018)

de Kluis 1 24-03-2018 Natuurmarkt Helmond (10 juni 2018) 2018-01142

Ringdijk 20 28-03-2018 Feest 90 jaar Lavans (29 en 30 september 2018) 2018-01215

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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Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893

info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond

Maandag 9 april
Overbuurt / Suytkade / 

Stadskantoor

Dinsdag 10 april
Binnenstad - Oost

Woensdag 11 april
Binnenstad - West

Donderdag 12 april
Binnenstad - Noord

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

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

Wij heten u welkom, in onze winkel.

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

Voor meer info kijk op 
www.adventurestore.nl

*NIET I.C.M. ACTIES EN SERVICE PRODUCTEN. ACTIE GELDIG T/M 15 APRIL 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 
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ADVENTURESTORE
WANDELTOCHT

12e

editie

Adventure Store organiseert de 12e editie van de wandeltocht door de prachtige omgeving van Helmond. 
Ook de uitdagende 5e editie van de Kids Adventure Trail vindt op deze zondag plaats.  
Aanmelden voor de wandeltocht kan vanaf 8.00 uur in de winkel van Adventure Store.  

Voor de Kids Adventure Trail kunt u zich vooraf inschrijven per mail via explos.scoutingbrandevoort@gmail.com 

De winkel is op deze dag ook geopend van 8.00 tot 17.00 uur en staat vol met stands van leveranciers en medisch 
specialisten. Ook zijn er spectaculaire aanbiedingen op het gebied van het wandelen en hebben we zelfs de primeur met 
de Lowa Experience trailer op de parkeerplaats voor de winkel. Test gratis je nieuwe schoenen uit voordat je ze met een 

mooie korting aan kan schaffen!! Zelfs het RTL4 programma ‘Nederland Heeft Het’  komt langs om opnames te maken  
van de Lowa Experience trailer en de wandeltocht!

KIDS
ADVENTURE
TRAIL

5e

editie

KOOP
ZONDAG

WINKEL OPEN
08.00-17.00 

UUR15% KORTING
OP HET HELE ASSORTIMENT*

ZONDAG 8 APRIL 2018

12e Adventure Store wandeltocht op zondag 8 april
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 wandel-
evenement is de winkel de hele dag open 
van 08.00-17.00 uur en er zijn naast de be-
kende medische specialisten ook diverse 
toon-aan-gevende leveranciers uit de 
wandelsport in de winkel aanwezig waar-
bij u advies en informatie kunt inwinnen. 
Ook komt het RTL 4 programma Neder-
land Heeft Het op bezoek om te filmen 
tijdens dit wandelevent.

We hebben zelfs een primeur met de Lo-
wa Experience Trailer voor de deur van de 
winkel waar u gratis schoenen kan uitpro-
beren tijdens de wandeltocht. Indien 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 zondag verhinderd zijn. 

Naast deze primeur hebben we nog een 
hoogtepunt voor de klanten. De Sidas 
3d scan is aanwezig om uw voeten 100% 
nauwkeurig op te meten en daarbij de 
best passende schoen te adviseren. Tevens 
kunnen we op deze scan uw drukpunten 
zien en eventuele ondersteuning op maat 
bieden. De missie van Sidas is het aan-
bieden van comfort en het verhogen van 
prestaties voor elke voet, in elke sport, elke 
dag.

Tijdens dit wandelfestijn zijn er ook diver-
se medisch specialisten aanwezig. Podo-
therapeut Emile Itz heeft de hele middag 
gratis spreekuur. Dus heeft u last van uw 
voeten met (hard)lopen, kom dan even 
langs bij deze specialist. Maak ook kennis 
met de bekende medische pedicure Debo-
rah. Deze biedt u een breed scala van ge-
specialiseerde voetbehandelingen, zowel 
op medisch als cosmetisch gebied. Verder 

is ook dit jaar is Lenie Klaasen van Forever 
voeding weer aanwezig om u van deskun-
dig voedingsadvies te voorzien.
De Adventure Store heeft alles uit de kast 
gehaald om de wandelaars op deze zon-
dag te verwennen met Bayern als hoofd 
thema. Daar waar de wandelschoenen, 
sokken en toebehoren vandaan komen. 
Dit thema vind je terug in de muziek, de 
biertjes & wijntjes en de gehele ambiance 
in de winkel. Ook het personeel is makke-

lijk herkenbaar aan de Bayerische outfit. 

Naast het evenement en alle aanwezige 
expertise en entertainment kunt u ook 
terecht in de winkel voor uw benodigdhe-
den. De winkel is open van 08.00 -17.00 uur. 
Er is inmiddels ook een traditie dat er tij-
dens deze dagen spectaculaire kortingsac-
ties zijn. Dus kom langs, laat je verwennen 
ook als u niet mee wandelt. Het is zeker de 
moeite waard! s

Mierlo-Hout
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EEN PRAKTISCH PLAFOND,
MOOI & ONDERHOUDSVRIENDELIJK!

VOORJAARS KIJKDAGEN: 
Donderdag 5, vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 april 
van 10.00 tot 16.00 uur. 

PLAFOND IN 1 DAG

Plameco Vakbedrijf Van Osch Kruiseind 16c | 5421 ND Gemert 
T 0492-368100 | www.plamecogemert.nl | E info@plamecogemert.nl

Plameco: een nieuw plafond in 1 dag 
In het millenniumjaar 2000 ben 
ik samen met mijn vader ge-
start bij Plameco. Met veel ple-
zier hebben wij daar samen een 
hoop ervaring opgedaan met 
Plameco plafonds en hebben 
wij ons het vak van het spannen 
en monteren van deze spanpla-
fonds eigen gemaakt. 

Door mijn ervaring met de pla-
fonds en mijn enthousiasme 

over dit fantastische product 
heb ik uiteindelijk besloten om 
de Plameco spanplafonds zelf 
aan de man te brengen middels 
mijn eigen Plameco Vakbedrijf. 
Sinds 2012 is Plameco Vakbedrijf 
Van Osch in Gemert  en sinds 
2018 ook in Riel dan ook een feit 
en lever (en monteer) ikzelf met 
trots Plameco spanplafonds in 
de omgeving Den Bosch, Hel-
mond, Rosmalen, Uden, Veghel 
en uiteraard ook in de omgeving 
van Gemert zelf. 
Voor degenen die nog niet be-

Regio kend zijn met ons product; Pla-
meco plafonds zijn plafonds die 
middels een gepatenteerd klem-
systeem gemonteerd worden 
binnen 1 dag. In de volksmond 
worden dit ook wel spanpla-
fonds genoemd. De unieke mon-
teertechniek biedt ongekende 
mogelijkheden, zowel technisch 
als esthetisch. Zo kunnen onze 
spanplafonds in de meest moei-
lijke hoeken gehangen worden, 
zijn ze vochtbestendig, schim-
mel-, alg- en bacterie werend en 
zijn ze hierdoor tevens geschikt 
voor in alle ruimten, zowel bin-
nen als buiten. 

Daarnaast zijn Plameco plafonds 
geheel naar uw wens aan te pas-
sen; van klassiek tot modern 
en van standaard tot uw eigen 
ontwerp… en alles daartussenin. 
Zo zijn er meer dan honderd 
verschillende kleuren en vele 
verschillende patronen en types, 
zoals mat en hoogglans. Daar 
komt bij dat onze spanplafonds 
ook verkrijgbaar zijn met een (uit 
ons assortiment of eigen, zelfge-
kozen) foto en is de verlichting 
geheel naar uw wens en op iede-
re willekeurige plek te realiseren 
is. Zelfs achter het plafond, wat 
samen met een lichtdoorlatend 
(transluscent) spanplafond voor 
indrukwekkende effecten zorgt! 
Kortom, de mogelijkheden zijn 
eindeloos!
Omdat deze keuzemogelijkhe-
den overweldigend kunnen zijn, 
helpen en adviseren wij u graag; 
uiteraard geheel vrijblijvend. 
Op donderdag 5 tot en met zon-
dag 8 april organiseren we de 
voorjaars kijkdagen dagelijks 
van 10.00 tot 16.00 uur. Wilt u 
graag uw kamer laten inmeten, 
de mogelijkheden bespreken en 
direct een prijsindicatie? Dan 
komen wij ook graag kosteloos 
en vrijblijvend bij u langs. Wilt 
u meer informatie? Bel ons op 
0492-368100 of stuur een mailtje 
naar info@plamecogemert.nl, 
dan nemen wij zo snel mogelijk 
contact met u op!
Graag tot snel! s
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Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

Diverse bami- 
en nasi snacks
4 stuks - Diepvriesspecialist
2,25 - 4,39

Diverse

Panini’s 
4 stuks - Niko’s

Dikke- of dunne

Frites
1 kilogram
Lutosa

3

Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

2,09

1,59

7,95

5,99

25%
korting

Gebakken 
lekkerbekjes

4 stuks
DiepvriesspecialistDiepvriesspecialist

Stoofvlees/hachee
500 gram

Diepvriesspecialist

5,49

4,49

4,49

3,49

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 spaarpunten

Mini 
Loempia’s
36 stuks - Dorada

1,99

Normaal

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 4 april t/m dinsdag 17 april 2018. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

25% Rundvleeskroket
16 stuks
Diepvriesspecialist

5,99

4,79
0,30 per stuk

Betreft: Algemene ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging de Vaart

Aan ALLE huurders van woCom in de gemeente Helmond, leden Raad van 
Toezicht / RvC, directie en medewerkers van woCom.

Langs deze weg nodigen wĳ  u graag uit voor onze Algemene Ledenvergadering 
en Jaarvergadering op woensdag 18 april 2018. 
Deze vergadering zal worden gehouden in Wĳ khuis Westwĳ zer, 
Cortenbachstraat 70 in Helmond West.

De aanvangstĳ d is 19.30 uur

De agenda is als volgt:
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststellen notulen Jaarvergadering 2017
4. Bespreken Jaarverslag 2017 van HBV de Vaart incl. 
 Bewonerscommissies 
5. Financiën 2017, verslag van de kascommissie.
 Samenstellen kascommissieleden 2018
6. Verkiezing bestuursleden: geen vacatures / aanmeldingen uit 
 bewonerscie’s
7. Woonbond informatie.
8. Thema “Betaalbaarheid” door Wouter Bollen Woonbond
9. Rondvraag
10. Sluiting en hierna een drankje met een hapje

Wilt u van tevoren informatie ontvangen, zoals bĳ v. de notulen van de 
Jaarvergadering 2017 of het Jaarverslag 2017, dan kunt u dit via e-mail 
kenbaar maken aan de secretaris:  secretaris@hbv-devaart.nl 
Ook kunt u genoemde stukken vinden op de website van HBV de Vaart: 
www.hbv-devaart.nl 

Met vriendelĳ ke groet,
Bestuur HBV de Vaart
Namens deze voorzitter Berry Smits

Toon uw betrokkenheid met de huurdersbelangen en ben aanwezig!!!!!!

Huurdersbelangenvereniging
‘’De Vaart’’

Externe participatie / woCom Helmond

UITNODIGING
Jaarvergadering 2018

Alle huurders van woCom in Helmond

Woensdag 18 april staat de Jaarvergade-
ring van Huurdersbelangenvereniging de 
Vaart weer op de rol.

Een vergadering waarbij het bestuur van 
HBV de Vaart verantwoording aflegt over 
het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. 
Naast de “bekende” agendapunten staat 
ook o.a. het jaarverslag 2017 op de agenda 
. Hierin wordt verslag gedaan door het be-
stuur van HBV de Vaart waarbij ook alle 
afzonderlijke bewonerscommissies hun 
verslag doen. De vergadering wordt ge-
houden in de Westwijzer aan de Corten-
bachstraat 70 en begint om 20.00 uur. 
Alle huurders van Wocom die in de wijken 
Oud/Nieuw West- Annawijk/Overspoor/ 
Suytkade- Houtsdonk-Apostelwijk-Kroon 
Krollaan en Brandevoort een huurwoning 
hebben, zijn van harte welkom.

Waarom is deze bijeenkomst zo 
belangrijk voor u als huurder?
Nou sinds de invoering van de Woning-
wet 2015 en o.a. de Samenwerkingsover-

eenkomst die met Wocom is afgesloten, is 
de inbreng van huurders via de huurders-
organisatie / bewonerscommissies van 
eminent belang. De samenwerking tussen 
de corporatie en HBV is structureel en de 
inbreng is belangrijker dan ooit. De “Hel-
mondse” woonconsulenten van Wocom 
zijn in het geheel een belangrijke compo-
nent. Dit geldt ook voor de Buurtbeheer-
der. 

Op deze avond zal ook de Woonbond aan-
wezig zijn en zal worden aangeven hoe zij 
functioneren en de wijze waarop zij HBV 
de Vaart ondersteunen.
Daarnaast zal door de Woonbond een 
apart thema over “Betaalbaarheid” wor-
den gegeven.

Omstreeks 21.30 uur zal de vergadering 
worden afgesloten en is er het traditionele 
hapje en drankje. ( bockworst ) Opgave 
vooraf is niet nodig! U bent van harte wel-
kom. De vergaderstukken zijn vooraf in te 
zien op www.hbv-devaart.nl 

Tot ziens op woensdag18 april in 
de Westwijzer. s

Helmond

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Regionale VMBO vakwedstrijden 
Mierlo een groot succes

Van 27 tot en met 29 maart wer-
den de regionale schilder-, tim-
mer-, metsel- en straatmaker-
wedstrijden 2018 voor VMBO 
leerlingen in Mierlo gehouden. 

Acht regionale VMBO-scholen 
vaardigden samen 38 leerlingen 
af. Leerlingen van de volgende 
VMBO scholen deden mee: 
Commanderij College, Hub van 
Doorne College, Kempenhorst 
College, Pius X College, Sonder-
vick College, Vakcollege Eind-
hoven, Vakcollege Helmond en 
Varendonck College. 

Uitslagen
Bij de schilders ging de wissel-
trofee naar: Bjorn van der Linden 
uit Someren-Eind, leerling van 

het Varendonck College uit So-
meren. De tweede prijs was voor 
Remco Verlijsdonk uit Gemert, 
leerling van het Commanderij 
College uit Gemert. De derde 
prijs ging naar Sander van Osch 
uit Gemert ook leerling van het 
Commanderij College uit Ge-
mert.

Bij het timmeren ging de wis-
seltrofee naar: Jorg Bevers uit 
Venorst, leerling van het Com-
manderij College uit Gemert. De 
tweede prijs was voor Lars Kuij-
pers uit Neerkant, leerling van 
het Hub van Doornecollege uit 
Deurne. De derde prijs ging naar 
Daan van de Steyn uit Deurne 
ook leerling van het Hub van 
Doornecollege uit Deurne.

Bij het metselen ging de wissel-
trofee naar: Kevin van Bree uit 

Deurne, leerling van het Hub van 
Doorne College uit Deurne. De 
tweede prijs was voor Siem van 
de Berg uit Mariahout, leerling 
van het Commanderij College uit 
Gemert. De derde prijs ging naar 
Luuk Appels uit Hoogeloon, leer-
ling van het Pius X College te Bla-
del.

Bij de straatmakers ging de wis-
seltrofee naar: Rens Jansen uit 
Someren en Sven Honings uit 
Mierlo, leerlingen van het Va-
rendonck College uit Someren. 
De tweede prijs was voor Sam 
Kanters uit Venhorst en Mike 
Kanters uit Erp, leerlingen van 
het Commanderij College uit 
Gemert. De derde prijs ging naar 
Quinn Speckschoor uit Liessel 
en Job Verberne uit Liessel, leer-
lingen van het Hub van Doorne-
college uit Deurne. s

Regio

De Regionale vakwedstrijden die in Mierlo werden gehouden, waren een groot succes afgelopen weekend.

Nieuw kantoor én meubilair 
voor Stichting Leergeld

Stichting Leergeld heeft een 
nieuw onderkomen. De stich-
ting is voortaan in Movado te 
vinden. In de voormalige Leo-
nardusschool komen onderne-
mers en initiatieven samen die 
zich richten op sport en bewe-
ging. Bij zo’n nieuw kantoor, 
hoort ook nieuw meubilair. 
Door een bijdrage van het Co-
operatiefonds van Rabobank 
Helmond kan Stichting Leer-
geld een frisse start maken. 

Je moet een gegeven paard niet 
in de bek kijken. Maar de spullen 
in het voormalige kantoor van 
Stichting Leergeld waren welis-
waar geschonken, ze voldeden 
toch echt niet meer. Eén kast kon 
niet meer op slot, de ander kon 
niet meer dicht. ‘Je werkt toch 
met privacygevoelige informa-
tie’, vertelt Anke Vlasblom van 
Stichting Leergeld. ‘Dus kasten 
die afgesloten kunnen worden, 
zijn dan wel zo prettig.’ 

In Nederland leeft één op de ne-
gen kinderen in armoede. Deze 
kinderen kunnen om financiële 
redenen niet meedoen aan ac-
tiviteiten die voor hun leeftijds-
genootjes heel normaal zijn. 
Stichting Leergeld Helmond wil 
deze kinderen laten meedoen. 
Zo kan via de stichting een ver-
goeding aangevraagd worden 

voor sportlessen, maar ook voor 
een nieuwe fiets of voor de eigen 
bijdrage van een schoolreisje bij-
voorbeeld. Naast Anke, werken 
er 13 vrijwilligers voor Stichting 
Leergeld. 

Anke kwam via een bijeenkomst 
voor fondsen in de Cacaofabriek 
in aanraking met het Coöperatie-
fonds van Rabobank Helmond. 
‘Toen ik de aanvraag eenmaal 
had gedaan, ging het heel snel. 
En het mooie is: de huurders die 
ons oude pand betrokken, waren 
heel blij met onze oude meubels. 
Zo is het cirkeltje toch nog rond!’ 

Margriet Swinkels beoordeelde 
samen met Patrick Houthooft 
namens het Coöperatiefonds de 
aanvraag. ‘Ze hebben op een en-
thousiaste manier duidelijk ge-
maakt wat de stichting doet en 
waar ze voor staan. Het werd ons 
ter plekke wel duidelijk waarom 
het meubilair aan vernieuwing 
toe was. Daarbij: als de stichting 
zelf voor deze kosten opdraait, 
kunnen minder kinderen gehol-
pen worden. Daarom vinden we 
het belangrijk om hieraan bij te 
dragen.’ 

Al met al is het dus goed gelukt 
met die frisse start. ‘We zitten nu 
in een pand met partners waar 
we al veel mee samen werken zo-
als Stichting Jibb en Sportschool 
Maach’, vertelt Anke.  ‘Hier kun-
nen we weer jaren vooruit.’ s

Helmond

Geslaagde reünie voor St. Jozefschool in Helmond

De reünie van de 6e klassen van 
de st. Jozefschool in Helmond is 
een feit. 
Na de oproep van Henk van 
Dijk, in januari van dit jaar, aan 
de jongens van de klassen die 
in 1957, 1958 en 1959 de st. Jo-
zefschool aan de pastoor van 

Leeuwenstraat hadden verlaten 
was succesvol. 

60 Jaren na het verlaten van de 
st. Jozefschool, vond de ontmoe-
ting weer plaats in wijkhuis “De 
Fonkel” en het was soms een 
vragende ontmoeting bij de oud 
klas genoten. Wat waren ze van 
uiterlijk toch veel verandert, was 
een opmerking die vaak gehoord 

werd, bij de hernieuwde kennis-
making. Dit alles mocht de pret 
niet drukken. 

Nadat iedereen de koffie met 
gebak had genuttigd, ging Henk 
van Dijk van start met zijn ope-
ningspraatje, waarin hij ook me-
moreerde dat door de jaren heen 
al vele klasgenoten, hun waren 
ontvallen. Hierna werd er door 

Helmond

de nieuwbouw wijk gelopen, die 
wordt opgetrokken aan de Pas-
toor van Leeuwenstraat, om een 
bezoek te brengen aan  het We-
verspark, om daar de traditionele 
schoolfoto te maken. 

Na de lunch werd een bezoek ge-
bracht aan Huijbregts Specerijen, 
een uniek bedrijf in Helmond, 
van wereld faam. 

Na de excursie was er nog gerui-
me tijd over, om in De Fonkel nog 
vele verhalen en gebeurtenissen 
op te halen en anekdotes voorbij 
te laten komen . Ondanks dat het 
een bijeenkomst was die de hele 

dag plaats vond, bleken er toch 
nog veel mannen te zijn die nog 
niet met iedereen bijgepraat wa-
ren. Hierdoor kwam dan ook  het 
verzoek, om deze dag nog eens te 
gaan herhalen over een paar ja-
ren en misschien kunnen dan de 
afwezige mannen van deze dag, 
er wel erbij aanwezig zijn. 

Bij het afscheid aan het einde 
van deze prachtige dag waren al-
len zeer tevreden over wat  deze 
dag hen had gebracht en met de 
mooie nieuwe schoolfoto die ie-
dereen mee naar huis kreeg, gin-
gen allen weer tevreden en met 
veel nieuws hun weg. s

(Foto: Henk van Kuijen)
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Heb jij een HBO opleiding met een bedrijfskundige achtergrond? Heb jij ervaring met 
leidinggeven en kennis van verandermanagement? En heb jij daarnaast ook nog kennis 
van automatiseringssoftware zoals Axapta en SAP en drie tot vijf jaar ervaring als 
leidinggevende logistiek?  Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn op zoek naar een

Teamleader Logistiek
Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden?
Je zorgt voor een juiste planning en bezetting en je ziet er op toe dat de medewerkers 
die aan jou rapporteren hun werkzaamheden op de juiste manier uitvoeren. Je komt 
met verbetervoorstellen volgens het LEAN gedachtengoed,  je werkt deze voorstellen 
uit en implementeert ze. Daarnaast ben je  verantwoordelijk voor de administratie met 
betrekking tot logistiek en je zorgt ervoor dat alle goederen bewegingen worden voorzien 
van de juiste documenten. Je organiseert en begeleidt  alle werkzaamheden rondom het 
containerpark die betrekking hebben tot inzet en onderhoud en registreer en coördineer 
je de externe afvalstromen.

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

Interesse?
Heb jij interesse in deze uitdagende functie en voldoe je aan het omschreven profiel? 
Solliciteer dan nu door je cv én motivatiebrief te mailen naar Tess Stahlie 
(tess.stahlie @kingspanunidek.com/0492 378 299). 
Meer informatie over deze en al onze andere vacatures vind je op onze website: 
https://www.kingspan.com/nl/nl-nl/carriere
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatie procedure.

Ontdek samen ons échte goud 
Dichterbij dan je denkt!

Waar komt ons verleden tot leven? Waar kunnen we ervaren wie we werkelijk zijn? 
Waar vinden we ons echte goud? Ontdek het tijdens de Nationale Museumweek!

Ons échte goud 
In deze snel veranderende wereld zijn musea misschien wel 
belangrijker dan ooit. Het zijn onze plekken van bezinning en her-
kenning. Van verwondering, verbazing en ontroering. Nederland
telt vele prachtige museale collecties over geschiedenis, beeldende
kunst, natuurhistorie, wetenschap, techniek en volkenkunde. 
Zij vertellen verhalen die we niet mogen vergeten. Collecties zijn
het geheugen van een stad, een streek, van ons land en daarmee
van onszelf. Elk museum, elke collectie toont ons een deel van een
geweldige rijkdom, ons échte goud!

Laat je verrassen door de enorme Gouden Ploeger op het
Kasteelplein te Helmond. 
Onthulling: woensdag 11 april 15.30 uur. Het origineel is 
tijdens de Museumweek te bewonderen in Kasteel Helmond.
Laat je verrassen door ruim 400 musea door heel het land tij-
dens de Museumweek. Op nationalemuseumweek.nl vind je
alle activiteiten bij jou in de buurt. Dichterbij dan je denkt!

N a t i o n a l e  M u s e u m w e e k :  9  t/m  1 5  a p r i l

9-15 april Nationale Museumweek
Check Facebook, Twitter en Insta-
gram en blijf op de hoogte van het
laatste nieuws #OnsEchteGoud

Actie Museumkids
Speciaal voor kinderen t/m 12
jaar is in 44 kidsproof musea
een Tikkit-speurtocht met
vlogwedstrijd. “Vlog jouw
museumtip en win een work-
shop voor de hele klas!” Kijk
op nationalemuseumweek.nl
waar je moet zijn! 

De Gouden Ploeger uit Museum Helmond tijdens de Nationale Museumweek 2017

Kom samen naar de onthulling op 11 april

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!

de juiste 
connectie 
naar succes

Webdesign
Webshops

Apps
Software

Innovatieve
ideeën

Succesvolle
projecten

Laatste 
technologieën

Nieuwe
mogelijkheden

Blijf in
contact

Steenovenweg 20, Helmond   www.adcommunicatie.nl   bart@adcommunicatie.nl
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Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl

M.TIJSSEN

Gordijnen,

vouwgordijnen,

jalouzieën,

rolgordijnen

Tapijt, 
vinyl, 
PVC

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

Gratis lot bij inlevering van 
volle zak kleding

Gedurende de maand april krijgt u voor 
elke volle zak kleding een gratis lot bij de 
Kluppels. Deze gratis loterij loopt van za-
terdag 7 april t/m zaterdag 28 april 2018. 
Gun uw oude kleren een tweede leven!

Breng uw oude kleren, schoeisel, textiel en 
dergelijken naar De Kluppelhal. Voor iede-
re volle zak krijgt u één gratis lot cadeau, 
bij vijf zakken kleren vijf loten cadeau. Op 
zaterdag 28 April 2018  rond de klok van 
12.00 uur zal de trekking plaatsvinden 
van de gun-uw-oude-kleren-een-tweede-
leven-loterij. We verloten zes supermooie 
prijzen, dus breng uw oude kleren, schoei-
sel, textiel en dergelijken naar De Kluppel-

hal en speel gratis mee met de loterij.
En vergeet vooral niet, de nieuwe drager 
van uw kleding is u eeuwig dankbaar. 

De loterij eindigt op 28 April 2018. De win-
nende nummers worden bij de Kluppelhal 
en in deze krant bekendgemaakt. s

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Nieuwe leden gezocht bij VC Polaris!

Voor ons mix-recreanten team zijn we op 
zoek naar jou! Kan je een beetje volley-
ballen? dan dagen we je uit om op maan-
dagvond van 21.00 tot 22.30 uur met ons 
mee te komen trainen.

Wij zijn een groep van +10 personen in 

de leeftijd van 21 tot 57 jaar die wekelijks 
gezellig en met de nodige inzet trainen. 
Daarnaast is er de mogelijkheid om 2-we-
kelijks deel te nemen aan de recreanten-
competitie in Aarle-Rixtel.
Wil je deze uitdaging aangaan?  Dan zien 
we je graag maandagavond voor een 
proeftraining of kom een keertje kijken.
Voor meer informatie kan je mailen naar 
veldvorst@chello.nl s

IVN-Seniorenwandeling, ga je mee op stap?

Op maandag 23 april lopen we een route 
van 2,7 km. door Goorlooppark Zuid, 
langs de nieuw ingerichte Goorloop en 
door het bos van het Groot Goor. 

We verzamelen om 14.00 uur op de par-
keerplaats van het Wethouder Deute-
komplein. In Mierlo-Hout (voor Naviga-
tie aanhouden: Weth. van Deutekom-
plein 55, 5706 TJ Helmond). Waterdichte 
schoenen of laarzen zijn aan te bevelen.  
Niet geschikt voor rollators, rolstoelen en 
scootmobielen. De wandeling duurt tot 
ongeveer 16.00 uur en is gratis.

Wij -als IVN- zijn bijzonder blij met wat 
we tegenwoordig allemaal zien rond en 
in de loop.  Het is werkelijk een prachtig 
stukje natuur in Mierlo Hout geworden! 
Het mooie is dat het dicht tegen een 
woonwijk aanligt daardoor veel wande-
laars aantrekt en  bovendien zoveel te bie-
den heeft.......voor wie het wil zien.

We willen graag ook de mensen van bui-
ten Mierlo Hout uitnodigen om hier te 
komen genieten van de buitenlucht, de 
bloeiende planten en van de kronkelende 
Goorloop met zijn 'beesies'.

Dat de lente in volle hevigheid is losgebar-
sten zien we natuurlijk aan de vele voor-
jaarsbloemen. Wat zal het een lust voor 
het oog zijn om te zien wat er nu al alle-
maal groeit en bloeit langs de Goorloop. 
Na de ingrijpende verandering van de loop 
heeft de natuur zich vorig jaar hier prima 

hersteld,: we zagen onder andere de mod-
derkruipers gelukkig weer terugkeren. 
De grote modderkruiper kan wel 30 cm. 
Groot worden. Hij wordt ook wel Fluitaal 
genoemd: Hij kan (net als een paling) over 
de grond voortkruipen naar de volgende 
natte plek. En als je hem vasthoudt maakt 
hij een fluitend geluid, vandaar dus zijn 
toepasselijke bijnaam. 
Hopelijk komen we ook dit jaar voor aan-
gename verrassingen te staan tijdens deze 
wandeling. Waarschijnlijk vinden we wel 
wat sporen van dieren op de route.

Info Setty Vos tel. 0492/545649 of setty_
vos@hotmail.com. Kijk ook eens op de 
site van het IVN voor andere activiteiten 
www.ivn.nl/helmond s

Op maandag 23 april kun je meewandelen 
met IVN-Helmond door het Goorlooppark

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Mooi zijn is voor iedereen 
In een knus pand gelegen aan 
de Molenstraat 56 kun je sinds 
mei 2015 terecht voor al je ui-
terlijke verzorging. Eigenaresse 
van Beauty For All, Mindy van 
den Hurk (23), is al bijna 5 jaar 
zelfstandig schoonheidsspecia-
liste: ‘’Ik vind het heel belang-
rijk dat mijn klanten  tevreden 
de deur uit gaan’’.
Beauty For All is voor huidver-
zorging maar ook voor huidver-
betering. ‘’Het geeft mij voldoe-
ning om te zien als mensen bij 
mij met een goed gevoel de deur 
uitgaan. Dat is natuurlijk waar 
ik het voor doe.’’

Exclusieve producten
Als gecertificeerd schoonheids-
specialiste voorziet Mindy haar 
klanten van een vakkundig ad-
vies. Beauty For All staat voor 
professionele schoonheidsver-
zorging en huidverbetering met 
topkwaliteit. Daarom werken wij 
uitsluitend met producten van 
BABOR. Natuurlijkheid is de ba-
sis van BABOR. Een uitstekende 
kwaliteit en goede werkzaam-
heid is een voorwaarde binnen 
BABOR en dat uit zich in een 
professioneel verzorgingssyteem 
voor iedereen. 

In Helmond hebben wij als enige 
beautysalon het kwaliteitskeur-

merk van Babor en exclusiviteit 
over de producten die we ge-
bruiken.

Persoonlijke aandacht
Sinds januari van dit jaar wordt 
Mindy bijgestaan door Nadine. 
Nadine verzorgt de pedicure bin-
nen de salon. Nadine vertelt: ‘’Op 
maandag kun je van 9.00 tot 21.00 
bij ons terecht. We hebben er be-
wust voor gekozen om tot 21.00 
uur open te zijn. Zo kunnen klan-
ten die overdag geen tijd heb-
ben ’s avonds terecht voor een 
afspraak’’. Doordat ze met z’n 
tweeën in de salon staan maakt 
dit het contact met de klanten 
persoonlijk: “als schoonheidsspe-
cialiste en pedicure ben je vaak 
een luisterend oor. Het feit dat je 
een vertrouwensband opbouwt 
geeft een stukje veiligheid voor 
de klant. Ze weten wat ze van ons 
kunnen verwachten en wij weten 
wat het best bij hen past “

Vernieuwing
In de beautybranche is het be-
langrijk dat je jezelf blijft ontwik-
kelen. Er komen constant nieu-
we trends bij en als beautysalon 
kun je niet achterblijven. 

Ondertussen heeft Mindy al di-
verse certificaten in haar bezit 
maar hier blijft het niet bij: ‘’ Ik 
hoop in de toekomst uit te kun-
nen breiden naar permanente 
make-up, nagels en huidspecia-
lisatie, dat zou het echt compleet 
maken”.

Beauty For All is er niet enkel 
voor dames, ook heren kunnen 
bij ons terecht voor een welda-
dige behandeling.

Wij verwelkomen u graag in onze 
schoonheidssalon voor één van 
onze behandelingen of adviezen.

www.beautyforallhelmond.nl s

Helmond

Intelligent Security is op zoek naar: 

Evenementenbeveiligers 
en horecaportiers. 

Geïnteresseerd? 
Zie je een baan als evenemen-
tenbeveiliger of horecaportier 
helemaal zitten en zie jij jezelf 
al bij ons werken? 
Dan ontvangen wij graag jouw 
CV met motivatiebrief!

Stuur deze naar:
info@intelligentsecurity.nl

Nog geen diploma 
Beveiliger 2, Horecaportier

of ESO? Geen probleem: 
Wij leiden je op!

Intelligent Security werkt voor de grootste evenementen en 
festivals in Nederland waaronder: Intents Festival, Wish Outdoor, 
WOO HAH!, Mundial, Willem II, Tilburg Trappers en nog veel meer.

Horecazaken beveiligen doen wij in alle grote Brabantse steden 
zoals Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Helmond, Reusel, Oss

Kernpunten:
• Afwisselende (bij)baan met mogelijk vast dienstverband
• Leukste en grootste evenementen van Nederland
• Hecht team binnen een informele werkomgeving
• Marktconform salaris met veel leuke extra’s en uitjes

Ben jij de teamplayer die we zoeken en ben je op zoek naar een goedbetaalde (bij)baan? 
Dan ben je bij Intelligent Security aan het juiste adres!

Kijk snel op: www.intelligentsecurity.nl voor meer informatie omtrent alle vacatures

www.intelligentsecurity.nl 
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Wat ga je doen als HRM medewerk(st)er?
Als HRM-medewerk(st)er is je takenpakket heel divers. 
Kijk op onze website (via menu “over ons” en vervolgens “vacatures”) 
voor een uitvoerige beschrijving van de taken die we bij je willen beleggen.

Wie ben jij?

•  Beschikbaar voor 20 uur per week o.b.v. 5 dagen van 4 uur

•  Afgeronde MBO of HBO opleiding richting HRM/ Personeel & Arbeid 

•  Minimaal 3 jaar ervaring in een generalistische HR rol

•  Op de hoogte van de huidige wet- en regeling 

•  Je beschikt over een goede mondelinge- en schriftelijke beheersing van 

   de Nederlandse Taal

•  Je hebt een goede kennis van Microsoft Office.  Ervaring met Afas is een pré

•  Woonachtig op max. 30 km van Helmond (harde eis)

Een marktconform salaris, goede secundaire arbeidsvoorwaarden en fijne collega’s 
is wat we te bieden hebben. Je komt te werken in een dynamische, daadkrachtige 
‘no-nonsense’ organisatie, waar je persoonlijke inbreng gezien en gewaardeerd 
wordt. We vinden het belangrijk dat jij je gaat en blijft ontwikkelen en bieden je 
daar ook de handvaten voor. 

Herken jij je direct in bovenstaand profiel? Reageer dan snel en stuur jouw 
sollicitatie met CV en motivatiebrief naar h.vanheijster@e-quest.nl 
Meer weten over e-Quest? Check onze website.

Schootense Dreef 26, Helmond | Tel. 0492-392626 | www.e-quest.nl

HRM medewerk(st)er - Parttime
Ben jij een specialist in het volledige proces omtrent personeelszaken? 
Vind jij het interessant om de personeelsadministratie af te handelen 
en een vraagbaak te zijn voor alle medewerkers en leidinggevenden? 
Lees dan snel verder.

Bewust bewegen! 
Welke sport past nu het beste bij 
me? Eigenlijk zou ik meer moeten 
bewegen! Veel mensen worstelen 
om te beginnen aan ‘een gezon-
der leven’. 

Dat kan met voeding maar ook 
met veel meer dingen. Ondanks 
dat wij het zeer promoten is het 
niet per sé noodzakelijk om te 
gaan sporten. Gezonde voeding 
en ‘voldoende’ beweging is dé ba-
sis voor een gezonde leefstijl. 

Om te beginnen, wandelen is goed 
voor (bijna) alles. Voor je hart, 
bloedvaten, bloeddruk, choleste-
rol, botten en spieren, gewicht en 
geheugen. Daarnaast word je hu-
meur er beter van. Een half uur per 
dag helpt voor iedereen. Onder-
zoek heeft uitgewezen dat langdu-
rig bewegen gezonder is dan kort 
en intensief bewegen. 

Maar wat te denken van fietsen. 
Je kunt het alleen doen maar ook 
samen met anderen. Een praatje 
onderweg, aanleggen voor een 
drankje, je deelt je eigen tijd in. 

Wat je ook doet, het begint met 
plezier. Als je plezier beleefd aan 
bewegen dat is de kans dat je het 
vol houdt ook groter. Het voordeel 
van fietsers is dat zij minder bles-
sure gevoelig zijn. Je moet er wel 
op blijven zitten ;) 

Lekker bezig zijn kan in het voor-
jaar ook nog op een andere ma-
nier. Tuinieren! Met buiten lekker 
bezig zijn stimuleer je de bloeds-
omloop en geef je de longen de 
gewenste zuurstof. De lichaams-
beweging en ‘het positieve gevoel’ 
van het geleverde werken geven je 
ook nog een boost. 

Daarbij te bedenken dat het ook 
nog helpt om stress tegen te gaan 
en de win-win situatie compleet. 

Uiteraard dragen andere sporten 
ook bij aan een gezonde leefstijl. 
Naar buiten toe kunnen we om 
te beginnen (bijna) allemaal. Laat 
dat voorjaar maar komen! 

JIBB’er Kristian
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Hulp gezocht bij de Koningsspelen 

Vorig schooljaar hebben we 
voor het eerst een gezamenlijke 
sportdag georganiseerd met de 
scholen in de Rijpelberg voor de 
groepen 5 t/m 8.

Op dit moment zijn de voorbe-
reidingen weer in volle gang om 
een gezamenlijke sportdag te 
organiseren op vrijdag 20 april 
aanstaande van 9.00 uur tot 12.00 
uur bij het Sportpark Rood-Wit.  
Ruim 400 schoolkinderen zullen 
die dag in gecombineerde groe-
pen deelnemen aan veel verschil-
lende sport en bewegingsactivi-
teiten.  Elk sportteam bestaat uit 
een aantal kinderen van Talent-
rijk, De Straap en De Rakt. 

Van elke school worden van alle 
groepen 5-6 en van de groepen 
7-8 gecombineerde groepjes ge-
maakt. 
Op die manier spelen de kinde-
ren van de scholen niet tégen el-
kaar maar mét elkaar! 

Het gaat dan ook vooral om het 
gezamenlijke spel en de verbin-
ding tussen schoolkinderen in de 
wijk. 

We hebben die dag vele ouders 
en begeleiders nodig (familiele-
den en buren die een handje wil-
len helpen zijn natuurlijk ook van 
harte welkom!). 

We willen bij deze een oproep 
doen aan iedereen die ons die 
dag zou willen en kunnen onder-
steunen om dit evenement tot 
een groot succes te maken! Hier-
mee zetten we in alle opzichten 
de schooljeugd én het onderwijs 
in samenwerking met JiBB in de 
Rijpelberg in de schijnwerpers! 

Wij zijn op zoek naar ouders die 
kunnen helpen met: 

het opbouwen tussen 7.30 uur en 
8.30 uur op het Sportpark Rood-
Wit,
het begeleiden van een groepje 
kinderen tussen 8.30 uur en 12.30 
uur, 
het begeleiden van een spel tus-
sen 8.30 uur en 12.30 uur en 
het opruimen van de materialen 
samen met JIBB tussen 12.00 uur 
en 13.00 uur. 
 
Kunt u ons helpen? 
Dan kunt u dit doorgeven bij 
de groepsleerkracht of door een 
mailtje te sturen naar 
info@bs-talentrijk.nl s

Rijpelberg

Koningsspelen voor volwassenen in de Leonardusbuurt 

Dit jaar zijn alweer voor de vijf-
de keer de Koningsspelen! Het 
idee voor deze spelen is ont-
staan vanuit het Vliegertapijt, 
een kunstbuurtproject met het 
thema “kunst beweegt de Leo-
nardus buurt in Helmond”, in 
samenwerking met de buurt-
sportcoaches van JIBB in de 
wijk Helmond Binnenstad en 
Noord. 

Ook dit jaar organiseren we met 
laagdrempelige spellen, voor ou-
deren geschikt, net als de basis-
schoolkinderen een mooi evene-
ment voor Koningsdag. Locatie: 
Leonardus speeltuin, een gezelli-
ge locatie, in de Leonardus buurt 
is het hele jaar door actief ook 
voor ouderen met onder ande-
ren de Beweegtuin.

De Koningsspelen voor ouder(s)

en is een bijzondere sportdag 
met een levendige competitie
tussen verschillende teams uit 
de wijken Helmond Binnenstad 
en Noord. De ludieke spellen en 
sportonderdelen zijn eenvoudig, 
er wordt geen hoge conditie of 
uithoudingsvermogen verwacht. 
Het gaat om het plezier en net 
even de onverwachte sportieve 
kwaliteiten en snelheid uit te 
dagen. Dit evenement heeft als 
doel in beweging komen en blij-
ven is niet alleen gezond, maar 
geeft een meerwaarde aan je 
sociale leven en zorgt voor ver-
binding in de wijk. Wij starten de 
dag met een warming-up dans 
voorgedaan door Gerard Feijen.  
Tussendoor zijn er pauzes voor 
gratis koffie en iets lekkers. In de 
Leonardusbuurt gaan we buurt-
bewoners uitdagen mee te doen 
en te laten zien dat we samen 
een leuk sportevenement voor 
ouderen kunnen houden, waar 
andere wijken, steden een

voorbeeld aan kunnen nemen.

Ter afsluiting gaan we een ludie-
ke sponsorloop organiseren, om 
geld bij elkaar te brengen voor 
het Fonds van de Leonardus-
speeltuin ten behoeve van het 
spelende kind. Het zijn nu opa´s 
en oma´s die om sponsoring vra-
gen, de rollen zijn omgedraaid.
Als afsluiting gaan we samen ge-
nieten van een smakelijke lunch 
kortom, een laagdrempelig en 
gezellig samenzijn maakt het 
feest rond Koningsdag ook voor 
ouderen bijzonder.

Locatie: Leonardus speeltuin.
Buurtsportcoaches JIBB zijn: Ge-
rard Feijen en Chaib el Maach
Medeorganisators Het Vlieger 
Tapijt: Joke Smeulders en Corry 
Smolders.

Voor inlichtingen kunt u zich 
melden via mail gerardfeijen@
jibbhelmond.nl s

Centrum

door jan van rest

De Helmondse gemeenteraad 
telt nu 11 fracties.
Een lijsttrekker van een der z.g. 
lokale partijen merkt, na het 
verlies van een zetel, teleurge-
steld op, dat dat er wellicht meer 
samengewerkt moet worden 

om de z.g. landelijke partijen te 
kunnen overvleugelen.
Op de keper beschouwd is zo’n 
doelstelling natuurlijk onzin. En 
is dat nodig?
Alle 11 fracties vormen lokale 
groeperingen; ook de kandida-

ten van z.g. landelijke partijen 
zijn allen Helmonder.  
De landelijke partijen hebben 
mogelijk een sterkere structuur, 
waardoor ze het langer volhou-
den.
Als het doel van een lokale partij 
is: het elimineren van de invloed 
van landelijk gebonden partijen, 
dan is dat een heilloze onderne-
ming.
De enige remedie is: zorgen 
voor een eigen programma met 
actuele, aansprekende actie-
punten, een overtuigende lijst-
trekker en een trits aantrekke-
lijke kandidaten.
Dus gewoon zorgen dat je de 
aandacht krijgt en dat je beter 
bent dan anderen!

Jan van Rest

Meer of minder lokaal?

Fietsen met Tourclub’81

Op zondag 8 april rijdt Tour-
club’81 Helmond de Veulen-
tocht onder leiding van wegka-
pitein Harrie van den Heuvel.

Vertrek is om 9.00 bij Winkel-
plein Straakven in Helmond. De 
afstand is 75 km.
Gastrijders zijn altijd welkom. 
Een volg/materiaal auto rijdt 

met ons mee, dus bij eventueel 
niet snel te verhelpen materiaal 
pech of persoonlijke problemen 
kun je de rit met de volgauto ver-
volgen.
Bij voorbaat hartelijk dank en 
met vriendelijke groeten s

Helmond-Oost

Gemeenteraadsverkiezingen Helmond

Opkomst beschamend

De gemeente Helmond had 
landelijk gezien een van de al-
lerlaagste opkomsten van Ne-
derland. Wij van Tip de Loop 
Helmond vonden dit zeer be-
schamend.

42,1 Procent van de kiesgerech-
tigden bracht in Helmond zijn 
stem uit. Dat is ver onder het lan-
delijk gemiddeld van 55 procent.
Bij de gemeenteraadsverkiezin-
gen in 2014 was het opkomstper-
centage in de stad 44,8 procent. 
Tegenover een landelijk gemid-
delde van 53,8 procent. 

Samen met Weekkrant de Loop 
en bestuurlijk Helmond, willen 
we onderzoeken waarom dit is 
en komen op termijn met voor-
stellen naar bestuurlijk Helmond 
om de opkomst structureel te 
gaan verbeteren.
Tip de Loop gaat haar 700   
respondenten o.a. de volgende 
vragen stellen:
- Bent u gaan stemmen tijdens 
 de afgelopen 
 gemeenteraadsverkiezingen?
- Zo nee, wat is de reden dat 

 u niet bent gaan stemmen?
- Zo nee, wat moet de 
 gemeente doen om u naar 
 de stembus te krijgen?
- Zou u indien de mogelijkheid
  er was om digitaal te 
 stemmen via bv. uw 
 smartphone (bijv. block chain
  technologie) wel gaan 
 stemmen?
- Wel gaan stemmen: 
 Zo ja, waarom?
- Wat doet de politiek goed/
 niet goed in uw stad?
- Wat is in uw ogen de taak van 
 de politiek in uw stad?
- Het is de bedoeling dat de 
 politiek dichter bij de burger 
 moet komen, wat zijn uw 
 ideeën / tips hier over ?

Hebt u nog mogelijke vragen of 
tips? Mail ze naar: 
redactie@deloop.eu
We horen ze graag? s

Helmond

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 www.tweedezitenzo.nl

Als u kiest voor kwaliteit

www.helmondnu.nl
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Ganzewinkel 10, Helmond

www.kwekerijvanderlinden.nl

Haning baskets - Perkgoed - Kuipplanten - Groenten - Kruiden

KWEKERIJ

ma-vrij: 09.00 - 18.00

openingstijden:particuliere verkoop
perkgoed

hanging baskets
kuipplanten

(moestuin) groenteplanten
kruiden

za: 09.00 - 17.00

zo: 12.00 - 17.00

feestdag: 12.00 - 17.00

vanaf vrijdag 13 april 
zijn wij weer geopend!

75 jaar Swift Helmond
Door: Jet Vetter

Op 31 december 2017 bestond 
de Helmondse handbalvereni-
ging Swift 75 jaar. Voor de fes-
tiviteiten rondom dit jubileum 
heeft voorzitter Chris van Knip-
penberg tijdens de nieuwjaars-
receptie van de vereniging het 
startsein gegeven. Om dit jubi-
leum goed te kunnen vieren is 
besloten te wachten op mooier 
weer en daarom begint het feest 
pas echt goed op Hemelvaarts-
dag , 10 mei, met een grote zes-
kamp. 

Zaterdag 12 mei wordt vervolgd 
met een receptie, feestavond en 
een reünie voor leden en oud-
leden.  Zondag 13 mei worden 
de puntjes op de i gezet met een 
feestelijke brunch en een verras-
singsactiviteit..
“En als het er in zit met zijn allen 
naar de bekerfinale van dames 1. 
Het zou helemaal groot feest zijn 
als zij de finale halen”, vertelt de 
voorzitter van de jubileumcom-
missie Debbie Nicholson. “Dat 
zou de kers op de jubileumtaart 
zijn”.
Dat 75 jaar Swift gevierd kan 
worden,  is te danken aan Ans 
Dijsselbloem. Zij bedacht in 1942, 
dat het wel leuk zou zijn met een 
groepje dames handbal te spelen. 

Zij vroeg haar echtgenoot Toon, 
die helemaal geen verstand had 
van handbal en een echte voet-
balman was, hen te trainen. De 
eerste wedstrijden werden ge-
speeld in tweedehands shirtjes 
toevallig in de kleuren groen en 
wit, wat altijd de clubkleuren zijn 
gebleven. De sportvereniging 
had toen onderdak in een feest-
zaal, maar daar mochten de da-
mes niet lang blijven. Ze gooiden 
er met hun enthousiaste spel de 
lampen kapot. Ze kregen vervol-
gens bij Helmondia onderdak. In 
de loop van de jaren is er vaker 
‘verhuisd’, nu is Swift te vinden 
aan het Barendspark 1.
De laatste tijd is het handbal po-
pulairder geworden. Dat heeft de 
sport natuurlijk te danken aan 
de successen van de Oranje da-
mes. Het publiek heeft gemerkt, 

hadat het een leuke kijksport is. 
Vooral door het snelle spel heeft 
het handbal er veel fans bij ge-
kregen. “Wij pikken er ook een 
graantje van mee. Het zijn er niet 
tientallen tegelijk, maar wel meer 
dan een poos geleden. Aspirant-
leden kunnen altijd bij ons aan-
kloppen om eens een proeftrai-
ning mee te draaien”.
Als het bevalt kunnen zij zich 
aansluiten bij de 272 leden, die 
Swift momenteel telt. In totaal 
heeft de jubilerende vereniging 
5 senioren en 9 jeugdteams. Tot 
een jaar of tien spelen meisjes 
en jongens samen in een team, 
daarna in aparte teams.
Voor meer informatie over de 
vereniging, het jubileumpro-
gramma en de reünie:
www.swifthelmond.nl
www.reunie.swifthelmond.nl s

Rijpelberg

Win 2 kaartjes!

Zaterdag 14 april komen Hugo 
de Groot en andere bekende 
figuren uit de Nederlandse ge-
schiedenis naar Theater Speel-
huis in de voorstelling ‘Lang 
geleden… een muzikale tijdreis’. 

De voorstelling is gebaseerd op 
het gelijknamige geschiedenis-
boek van Arend van Dam en 
Alex de Wolf met als missie om 
de vaderlandse geschiedenis 
toegankelijker te maken voor  
kinderen. 

Soms lijkt het bijna te sprookjes-
achtig om waar te zijn, maar alles 
is echt gebeurd! Ook in de foyer 
is van alles te beleven. Na afloop 
is er zelfs een meet & greet met 
de acteurs!
Weekkrant De Loop Helmond 
mag namens Theater Speelhuis 
2x 2 kaarten verloten voor deze 
voorstelling!

Stuur een mailtje met daarin 
je motivatie en je naam en te-
lefoonnummer naar: actie@ 
deloop.eu om kans te maken.
De winnaar krijgt op 11 april een 
persoonlijk bericht. s

Helmond

Win 2x 2 kaarten voor de voorstelling: ‘’Lang geleden… een muzikale 
tijdreis’ in Theater Speelhuis!

Het huidige damesteam van Swift kan op 7 april aanstaande 
kampioen worden.
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Dieter van der Westen Band 
live bij Omroep Helmond

Dinsdag 10 april treedt de Ne-
derlandse Americana en Indie-
folk artiest Dieter van der Wes-
ten met zijn band op in grote 
zaal van de Cacaofabriek, waar 
een live opname gemaakt wordt 
voor Tegen de Stroom In, het 
wekelijkse cultuurprogramma 
van Omroep Helmond.  Aan-
vang van het concert: 21.30 uur. 

Soms breekbaar, soms rauw en 
groovy, maar altijd rechtstreeks 
uit het hart. Dieter van der Wes-
ten maakt muziek met simpele 
herkenbare melodieën en meta-
forische deels autobiografische 
teksten en dit alles gecombi-
neerd met authentiek vakman-
schap.

De Dieter van der Westen Band 
bestaat uit Dieter van der Wes-
ten (gitaar, zang), Eric van der 
Westen (bas), Aron Raams 
(elektrische gitaar), Joost Abbel 
(dobro, banjo), Gijs Anders van 
Straalen (drums, percussie) en 
gastmuzikante Mirte de Graaff 
(viool).

Is hij eindelijk een keer solo met 
een singer-songwriterplaat (Old 
Oak Tree) die klinkt als een klok, 
komt Dieter van der Westen toch 
weer met een bandalbum. Niet 
met Kasba, waarmee hij Noord-

Afrikaanse muziek maakt, maar 
met de Dieter van der Westen 
Band.

Een album met tien verhalen 
over de zucht naar wij, relaties, 
dromen, maar ook over een-
zaamheid en verlies. Associa-
tieve autobiografische verhalen 
die reizen in een muzikaal bed 
van Indiefolk, Country, Blues en 
World. Het album is geprodu-
ceerd door Mickey Smid, onder 
meer  bekend als producer van 
My baby. De rauwe  droge direc-
te sound die hij maakt past erg 
goed bij de liedjes en de sound 
van de band. De Electric Monkey 
studio’s in Amsterdam, bekend 
vanwege de analoge seventies 

sound en equipment vergelijk-
baar met dat van de Abbey Road 
studio’s, is de plaats waar de cd is 
opgenomen.

Het concert op 10 april, dat deel 
uitmaakt van de reeks ‘Tegen 
de Stroom In Sessies’,  zal ruim 
een uur duren en het eerste deel 
wordt live uitgezonden in het 
wekelijkse cultuurprogramma 
van Omroep Helmond Tegen de 
Stroom In. Publiek kan het con-
cert gratis bijwonen. Uw aanwe-
zigheid wordt door de muzikan-
ten bijzonder op prijs gesteld. 
Graag tot dinsdag 10 april, 21.30 
uur in grote zaal van de Cacao-
fabriek. s

Helmond Helmond

(Foto: Dieter van der Westen Band)

Uitwisselingsconcert Philbee, 
Dommelecho en Sol

Op zaterdag 14 april a.s. staat 
er  een uitwisselingsconcert ge-
pland van het Philbee-orkest, 
het leerlingenorkest Dommele-
cho en Sofia's Opleidingsorkest 
Loon op Zand.

Plaats van handeling: het vereni-
gingsgebouw van Phileutonia 
aan de Kanaaldijk.
Het concert begint om 20.00 uur. 
(Zaal open vanaf 19.30 uur).De 
toegang is gratis.
Het leerling-orkest  van  harmo-
nie de Dommelecho bestaat uit 
leerlingen met minimaal diplo-
ma A in the pocket. 
Het is een diverse club. Oud en 

jong . aangevuld door wat meer 
ervaren muzikanten, zodat we 
wat uitdagendere muziek kun-
nen spelen. Miranda Dijkstra 
leidt het orkest met veel passie 
en enthousiasme.
SOL (Sophia’s Opleidingsorkest 
Loon op Zand) bestaat uit zowel 
beginnelingen als verder gevor-
derde muzikanten. Het reper-
toire bestaat daarom uit makke-
lijkere en moeilijkere werken,  die 
door of alle muzikanten worden 
gespeeld of alleen door de meer 
ervaren muzikanten.  
(Licht) klassiek, musical-, film- 
of popmuziek, SOL speelt het 
allemaal met veel plezier.  SOL 
staat sinds september 2016 on-
der leiding van Hadwych van 
Leeuwen-Peters. s

Accordeana: jonge mensen op het concertpodium

Zondag 8 april 2018 is ook al-
weer de laatste dag van de 
voorjaarskermis in de stad.. De 
draaiorgels in de Gaviolizaal 
zijn onlosmakelijk verbonden 
met het  kermisvertier. Tot in 
de vijftiger jaren waren enkele 
van deze orgels te horen op de 
diverse kermissen in de dans- 
een spiegeltenten van de Fami-
lie Bocken. Ook onlosmakelijk 
verbonden met de Gaviolizaal 
is de collectie accordeons en 
snaarinstrumenten van Arie 
Willems. Arie Willems was de 
oprichter van het accordeon-
vereniging  Accordeana. 

Na het gitaarensemble ook nu 
weer jonge mensen mede in 
concert. Liefde voor muziek is 
van alle tijden en van alle leeftij-
den. Accordeana draagt de liefde 
voor het accordeon al meer dan 
65 jaar uit, in haar pure vorm 
maar ook in verrassende com-
binaties met zang, dans, acteurs 
en solisten. Deze keer hebben zij 
3 jonge mensen gevonden die 
hun liefde voor muziek met hen 

willen delen. Iris, Marjolein en 
Willem durven het aan hun mu-
zikaliteit te combineren met een 
accordeonorkest, een spannen-
de en knappe uitdaging. Mooie 
muziek op accordeon aangevuld 
met mooie muziek door onze 
jonge gasten. 
Iris speelt dwarsfluit en neemt 
in 2 mooie klassieke stukken de 
solopartij voor haar rekening, 
Willem werd op 9-jarige leeftijd 
verliefd op de trompet en die 
liefde is er nog steeds. Dat laat 
hij horen in de 2 stukken die hij 
samen met Accordeana gaat 
spelen. Marjolein speelde op 
jonge leeftijd piano en begon ze 

met zingen. Vooral lichte mu-
ziek won haar hart. Tijdgebrek 
dwong haar een keuze te maken 
en het is de zang geworden. Al 
met al genoeg ingrediënten voor 
weer een gezellig muzikale mid-
dag in de Gaviolizaal.

Het concert zal starten om 14.00 
uur en de toegang is gratis. Wel 
zien wij na afloop van het con-
cert een vrijwillige bijdrage in 
onze donatiepijp. 

Openingstijden zaterdag en zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur. Groe-
pen van minimaal 10 personen 
ook mogelijk op afspraak. s

Centrum

Kom ook naar de inloopmiddag bij 
Stichting Vrienden Stadstuin Helmond

Zondag 15 April organiseert 
Stichting Vrienden Stadstuin 
Helmond van 13.00 tot 16.00 uur 
een inloop middag. Tijdens deze 
middag willen wij uitleg geven 
over de activiteiten die bij de 
Stichting kan worden gevolgd 
en wat we allemaal gaan doen 
dit jaar. Dit alles onder een ge-
not van een lekker bakje koffie / 
thee met iets lekkers.

Je krijgt informatie over de vol-
gende onderwerpen:
Groentepakket voor mensen die 
het wat minder hebben.
Workshops o.a.: Grond tot 

Mond, Koken met vitamines en 
koolhydraten, Moestuin naar 
Tafel (lekkere gezonde maaltijd 
van de groenten uit de tuin), 
Achtertuin Farming (biologische 
moestuin cursus), Open tuin-
dagen met presentaties over di-
verse gewassen, Middeleeuwse 
activiteiten, Erfgoed gewassen, 
Vrijwilligers werk etc.
Ben je geïnteresseerd? kom dan 
zondag 15 april van 13.00 tot 16.00 
uur naar onze inloop middag! op 
de Katoenstraat 12 Helmond / 
Suytkade (achter de Lidl).

Heb je vragen bel: 06 – 174 36 458 
of stuur een e-mail naar: 
stichtingvriendenstadstuin@
gmail.com s

Annawijk/Suytkade

www.helmondnu.nl
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Zoekt u een specialist voor de behandeling van 
uw spataderen of huidkanker? Onze deskundige 
dermatologen volgen de nieuwste ontwikkelingen 
in ons vakgebied en passen deze toe in de praktijk. 
Altijd op 1 dag de intake, aanvullend onderzoek en 
diagnose. Ook bij spataders en huidkanker!

DÉ SPECIALISTEN IN HELMOND VOOR 
DE BEHANDELING VAN HUIDZIEKTEN

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

Stationsstraat 1
5701 MK 
Helmond
0492-792939

1 + 1 
GRATIS

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

Tulpen
10 takken per bos

€3,99 per bos

Lavendel “Hidcote”

Klimplanten Groente planten
Groot assortiment

Tray à 6 stuks
Van €1,50

nu

€2,99

Div. soorten 
40cm hoog

Van €4,99

Heerlijk geurend

Tray à 6 stuks
Van €6,99

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 4 t/m 10 April 2018

Osteospermum
“Spaanse margriete”
Div. kleuren
20cm hoog on 11cm pot

€1,79 per stuk

Wandhanger 
Aardbei

nu

€7,99

Je eigen groente tuin 
aan de wand!

Van €12,99

Siergrassen
Bij De Biezen kan je kiezen!
Nu alle maten & soorten

1 + 1 
GRATIS

nu

€3,99

Struikmargriet
Bloeit de hele zomer
ø 45 cm in 19 cm pot

Van €7,99

Verkrijgbaar in div. kleuren
Groot of kleinbloemig
in 9 cm pot

Tray à 12 stuks
Van € 5,99

Violen

nu

€2,99

nu

€4,99

nu

€0,99

2de 

Halve
Prijs*

Expositie
Fotoclub Objectief

Zaterdag 7 April 9:00 tot 17:00
Zondag 8 April 12:00 tot 17:00

Heb jij affi  niteit met dieren? Dan is werken op kinderboerderij 
De veldhoeve wat voor jou! Ze zoeken mensen die toezicht houden 

op de kinderen bij de dieren en de speeltuin. 
Daarnaast mag je een kleinschalig winkeltje beheren.

Of zie je meer in een functie als secretaris bij de Zonnebloem? 
Je notuleert de vergaderingen, maakt oproepjes voor de activiteiten, je 

houd de aanmeldingen bij en behandelt de inkomende en uitgaande post.

GEZOCHT VRIJWILLIGERS! 

Interesse? Neem contact op met Vrijwilligerswerk Helmond 0492-598989 
of vrijwilligerswerkhelmond@levgroep.nl of kijk op www.helmondvoorelkaar.nl

Bel 0800 - 0200 159 
en maak een afspraak 
met één van onze 
audiciens bij u 
in de buurt.

Is uw gehoor
al lenteklaar?

Maak kans op één van de
tien elektrische fietsen!
Zo werkt het:
1. Bel vóór 30 april 0800 - 0200 159 en maak een afspraak.
2. Lever deze bon in op de dag van uw afspraak.

Naam: .....................................................................................................

E-mailadres: ......................................................................................................
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Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV-
gebouw, Azalealaan te Helmond. 
Er is een prijzenpot van €1.400 
met als hoofdprijs een bedrag 
van 350 euro. Tevens is er een 
loterij voor het winnen van twee 
grote gevulde levensmiddelen-
manden en gratis kienkaarten. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 
vanaf 18.45.

Helmond-Oost

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

Annawijk/Suytkade

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

Helmond

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

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op woensdag 11 april 
van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie:  
oude basisschool De Torelaar op 
de Groningenhof 4, Helmond. 
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg

Rijpelberg

Zondag 24 juni organiseert Ver-
enigingsraad de Oliemolen weer 
een snuffelmarkt in Helmond 
aan de Engelseweg, op het oude 
Ehad terrein. Aanvang 09.30 t/m 
15.30 uur.  Entree kost € 1.- Een 
kraam huren kost  € 17.50 en 
voor een grond plaats € 12.50. 
Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met Rene van 
de Westerlo 0492-547583 / 06-
22966324  of  Anja Vriens  0492-
548373 / 06-48069508

Annawijk/Suytkade

Seniorenvereniging  De  Schaaps-
kooi  organiseert  woensdag  11  
april  een  kienmiddag  bij wijk-
centrum  De  Boerderij,  Harmo-
niestraat  105.  
Aanvang  14.00  uur.  De  prijzen 
bestaan  uit  waardebonnen.
U  hoeft  geen  lid  te  zijn  om  aan  
deze  middag  deel  te  nemen.
Wijkcentrum  de  Boerderij  is  
open  vanaf  13.00  uur.

Helmond-Noord

In wijkhuis de Lier gaat de 2e kof-
fieochtend van start op dinsdag 
10 april van 10.00-12.00 uur. Ieder-
een jong en oud is welkom om 
hier contact te maken en met el-
kaar te buurten, een spel te spe-
len of creatief bezig te zijn. Hebt 
u zelf een idee, kom er gerust 
mee. De koffie/thee prijs is €0,85

Helmond-Oost

Nieuwe vrijwilligers nog steeds 
welkom.

De Filatelistenvereniging “De 
Helmveste” voor Helmond en 
omstreken houdt op zondag 29 
april van 9.30 – 13.00 uur een ruil-
beurs en aansluitend een grote 
veiling in Buurthuis De Brem 
Rijpelplein 1,  5709 BT Helmond 
De ruilbeurs en de veiling zijn 
toegankelijk voor de leden van 
de vereniging en van de SVP, als-
mede voor aspirant-leden met 
introducés. De bezichtiging van 
de kavels van de veilingen begint 
om 11.00 uur. De veiling begint 
om 13.30 uur.

Rijpelberg

Zondag 8 april fietst fietsclub het 
Verzetje de Voorjaarsroute. Deze 
route is 42 km lang. Het vertrek is  
om 09.30 uur vanaf de Rabobank 
in Mierlo-Hout.

www.helmondnu.nl

Kom je ook Workdaten?
Dinsdag 10 april gaat alweer 
de tweede Workdate van 2018 
plaatsvinden. Deze Workdate 
wordt georganiseerd door Sen-
zer, het werkbedrijf van Hel-
mond- De Peel, en UWV, om 
samen de werkgelegenheid in 
de regio te stimuleren. 

Het is bedoeld voor mensen die 
op zoek zijn naar een leuke baan 
of stageplaats óf werknemers 
die toe zijn aan een nieuwe uit-
daging. En natuurlijk voor werk-
gevers die hun organisatie, werk-
plekken en vacatures onder de 
aandacht willen brengen. Werk-
gevers zijn altijd op zoek naar ge-
motiveerde medewerkers, en die 
kunnen hier mensen ontmoeten 
die graag aan de slag willen of 
een stageplek zoeken. Samen 
kunnen ze makkelijk in gesprek 
gaan om te zien wat ze voor el-
kaar te kunnen betekenen. 

En dat op een laagdrempelige, 
persoonlijke, informele en resul-
taatgerichte manier. Op 10 april 
vindt de gezamenlijke UWV-
Senzer-Workdate voor de gehele 
regio Helmond-De Peel plaats in 
restaurant Inclusief in Helmond. 
Deelname is geheel gratis. Geïn-
teresseerde werkgevers die wil-
len deelnemen aan de Workdate 
mogen contact opnemen met 
het accountteam van Senzer. 
Mensen die op zoek naar een 
baan mogen gewoon met hun 
cv binnen lopen. 

Workdate leidt tot resultaat
‘Mooi. Dan kun je volgende 
week beginnen.’ Dit wordt vaak 
gehoord tijdens een Workdate. 
Zowel voor werkgevers als werk-
zoekenden biedt een Workdate 
meerwaarde boven het klassiek 
aanbieden van een vacature en 
het reageren met een sollicita-
tiebrief. Hier zien beide partijen 
meteen wat voor vlees ze in de 
kuip hebben en is er de mogelijk-

heid om een persoonlijk gesprek 
te voeren. En dat zorgt voor re-
sultaat. 

Programma van Workdate 
13.30 uur: ontvangst 
14.00 uur: opening
14.10 uur: presentaties van de 
aanwezige bedrijven met hun 
vacatures
14.15 – 16.00 uur: speeddaten tus-
sen werkzoekenden en werkge-
vers, workshops en mogelijkheid 
tot krijgen van adviezen.

Deelnemen Workdate
Geïnteresseerde werkzoeken-
den kunnen zich aanmelden via 
hun eigen participatiecoach of 
kunnen gewoon binnen lopen 
tijdens de Workdate. De werk-
zoekenden dienen hun actuele 
cv mee te nemen. Werkgevers 
en uitzendbureau’s die geïnte-
resseerd zijn in deelname aan  
de Workdate kunnen contact 
opnemen met het accountteam 
van Senzer via 0492 58 24 44. s

Helmond

Op dinsdag 10 april organiseert Senzer een Workdate voor het vinden van een leuke baan óf stageplaats

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

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 
0492 - 51 39 71

Steffen: een spontane kater
Als u bij ons gekwaak hoort, denk dan niet dat wij kikkers huis-
vesten: het is onze Steffen, van ongeveer 8 jaar. Hij was bij bin-
nenkomst in niet zo’n geweldige conditie. Dun, lusteloos, blaas-
ontsteking. Hij reageerde uitstekend op medicatie en dieetvoer, 
kwam weer op gewicht, is levendig en glanst lekker. Onze kikker 
voelt zich weer goed! Houd hem op Urinary-brokjes, hij doet het 
er héél goed op. Verkrijgbaar bij dierenartsen en in webwinkels. 
Hebt u graag wat actie in de tent? Gooi dan z’n brokjes een voor 
een door de kamer: succes verzekerd! Racend en jumpend vangt 
hij z’n maaltje bij mekaar, hij heeft de grootste lol. Hij stapt ook af 
en toe op schoot voor een warm, rustig relaxmomentje. 
Wie gaat zich over onze kikker ontfermen? Hij wacht jammer ge-
noeg al acht maanden. We zijn zó blij dat hij is opgeknapt; deze 
karakteristieke knaap verdient beslist een mandje bij een liefheb-
bend baasje. U bent van harte uitgenodigd voor een kennisma-
king met Steffen. Hij is niet geschikt voor bij (jonge) kinderen.

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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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

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder, 
Nek, Knie, Hamstrings etc.

Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

Bowen Mierlo
















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

BH’s t/m cup K  
omvang 65-120

prijs max. €29,95

Zjana Bodyfashion
Lingerie & Badmode

Hoofdstraat 126, Helmond. 
Gratis parkeren voor de deur.

MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

SENSATIONELE DOORBRAAK IN DE COSMETICA
Eindelijk een HUIDVERJONGINGSCRÈME die echt werkt

GEHEEL NIEUW VOOR NEDERLAND
ONZE ALGASUN PHYTO ANTI-AGING

GEZICHTSCRÈME-SERUM
OP BASIS VAN PLANTAARDIGE STAMCELLEN

ANTI    AGING

Om 6 MAAL SNELLER BRUIN TE WORDEN
nog steeds onze gerenommeerde

ALGASUN-ULTRA producten 
met een korting van € 2,50 op alle producten.

Een grote flacon (150 ml) Algasun-Ultra
van € 17,75 nu voor SLECHTS € 15.25 

(zie waardebon)

Waardebon
€ 7,50 korting
op de crème-serum

en
€ 2,50 korting

op alle andere ALGA-SUNproducten in de winkel.

Deze stamcellen activeren je eigen 
huidcellen om te vernieuwen.

Gegarandeerd in 3 weken een veel jongere uitstraling!
Deze krachtig werkende dag- en nachtcrème-serum
in luxueuze pompflacon van 50 ml voor langdurig

gebruik € 46.95
Nu met de introductiebon slechts € 39,45.

Knip meteen uit en beleef, in 3 weken, het heerlijke
gevoel van een jonger uiterlijk.

Vermindert tevens pigmentvlekken.

HIERMEE MET WEINIG ZON TOCH IN EEN MUM VAN TIJD DIEP BRUIN.

KNIP NU METEEN UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK

Met de aanzienlijke korting uitsluitend verkrijgbaar bij: Voor uitgebreide productinformatie:

WWW.ALGASUN.NL
(ook om zelf online te bestellen) of

TIWES-IMPORT
tiwesimport@zonnet.nl

Tel./Fax: 0416 - 33 50 51

DA Noordveld Drogisterij en Parfumerie
Hoge Brake 72 | 5672 GM  Nuenen | T 040 - 283 46 77

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

(Ook voor de zonnebank!)

KNIP NU DE ADVERTENTIE UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK EN MINDER PIGMENTVLEKKEN

€ 38,70
€ 48,70

€ 3,00

€ 19,35 € 16,35

€ 10,- KORTING
op de crème-serum

TOT € 18 KORTING
namelijk € 3,- per product
op alle andere ALGA-SUN

producten in de winkel

(KORTING verkrijgbaar tegen inlevering van deze advertentie)

Haircombi, mierloseweg 19 in Helmond! 
Telefoon: 0492-55 09 82
Voor uitgebreide productinformatie kijk op www.algasun.nl 
(ook om zelf te bestellen)
of bel Tiwes-Import. Telefoon: 0416-33 50 51
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Haircombi, mierloseweg 19 in Helmond! 
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Voor uitgebreide productinformatie kijk op www.algasun.nl 
(ook om zelf te bestellen)
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Voor uitgebreide productinformatie:

www.algasun.nl
(ook om zelf online te bestellen) of

Tiwes-Import
Waalwijk

Tel./Fax: 0416-335051

MET DE AANZIENLIJKE KORTING 
UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

HAIRCOMBI
Mierloseweg 19
HELMOND
tel: 0492-550982

UITVINDING Totaal nieuw! 
Opzienbarende 
ontwikkeling in 
de anti-aging 
cosmetica 

Voor het eerst zijn wetenschappers erin ge-
slaagd om plantaardige stamcelculturen te 
kweken die de eigen huidcellen activeren 
om te vernieuwen.

Dit stamcellensysteem werkt als een na-
tuurlijke verjongingskuur en daardoor is er 
na 3 weken al een merkbaar resultaat. Het 
verouderingsproces wordt vertraagd, be-
staande rimpels vervagen en ouderdoms-
vlekken verminderen. Verder bevat deze 
crème-serum o.a. natuurlijke vitaminen, 
centella-asiatica, macadamia olie en wortel- 
en fruit extract. Het serum is hypoallergeen, 
dierproefvrij en geschikt voor alle huidty-
pen, ook voor de mannenhuid. 

Een luxe ‘Algasun-Phyto’ pompflacon van 
50 ml kost normaal €48,70 maar met de in-
troductie waardebon op deze pagina krijgt u 
een korting van €10,-  en is dit fantastische 
product slechts €38,70 bij Haircombi, Mier-
loseweg 19 in Helmond, 0492-550982.
Verwen uzelf ’s avonds en ’s morgens met 
dit heerlijke crème-serum en zie het verbluf-
fende resultaat!

Voor productinformatie kunt u terecht bij 
Tiwes-Import Waalwijk, 0416-335051. s

Helmond

HONDENTRIMSALON

‘Bulletje’
De Burcht 7

Helmond
06-20344693

WWW.HONDENTRIMSALONBULLETJE.NL

www.stichtinglief.nl
Tel.: 0492-347662 

Calsstraat 2, 
Helmond
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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.

Lentekriebels!

SCHRIJVEN doe je met je hele wezen, 
niet alleen met je brein. Je schrijft 
met je zintuigen, je herinneringen, 
je verlangens, je organen. Iedereen 
droomt ervan zijn eigen verhaal 
te vertellen. Schrijven heeft een 
ontzagwekkende energie. De ware 
uitdaging is: over het LEVEN LEREN 
door te SCHRIJVEN en over het 
SCHRIJVEN LEREN door te LEVEN. 
Laat het heen en weer gaan. 
Zie schrijven als een soort ademhaling. 
Voel hoe je pen over het papier glijdt. 
Juist dan voel je de verbondenheid 
met je hart en dan schrijf je ook 
vanuit je hart. 

Misschien zitten er al een hele tijd 
heel veel woorden in je hoofd en zelfs 
complete verhalen, maar je weet niet 
hoe je moet beginnen. Het wil maar 
niet lukken, om de woorden in de 
juiste volgorde aan het papier toe te 
vertrouwen. En je wilt het zo graag…

Nou, dan wordt het echt tijd voor de 
workshop: ‘Schrijven vanuit het HART.’ 

Samen met de andere deelnemers 
zal er veel geoefend worden en 
de schrijfkilometers lopen steeds 
meer en sneller op. Zo komen je 
‘schrijfspieren in een goede conditie.’ 
We kijken o.a. naar waar je op moet 
letten tijdens het schrijfproces en 
waarom details zo belangrijk zijn. 
Ga deze uitdaging aan en schrijf je in 
voor deze bruisende workshop.  

Op woensdag 18 april en woensdag 
25 april a.s. van 19.00 tot 22.00 uur.

Deze workshop, die uit twee 
dagdelen bestaat vindt plaats op 
de locatie ‘Inneractie’, adres 
Noordende 77. Prijs: €80,00 inclusief 
cursusmap en schrijfbenodigdheden.

Meld je aan op het mailadres 
info@hettyaarts.nl of telefonisch 
op het nummer: 0626806494.

Voor meer info: www.hettyaarts.nl  
Telefoon: 06 – 26 806 494. 
Mail: info@hettyaarts.nl  

WORKSHOP
SCHRIJVEN VANUIT HET HART

Het is kermis in de stad én we hebben een 
jarige job.

Als Tilburgse ben ik erg gecharmeerd van de 
kermis da snapte gullie wel.
En in Helmond is het zelfs twee keer kermis 
per jaar.
Jammer genoeg staat er op de voorjaars ker-
mis ginne Hoogaatie.
Dun hoogaatie is het reuzenrad, een echt Til-
burgs woord.
Ik ben dees weekend  lekker op de kermis 
gewist.
Op het (verwarmd) terras gezeten, mensen 
bekeken ( het leukste wat er is) 
Iets wa ik nooit niet oversla "de kermis".

Deze week schrijf ik mijn column trouwens 
vanaf Rabbit Hill op de veluwe.
Afgelopen dinsdag, 3 april, werd menne hus-
band André maar liefst 70 jaar.
En wat moet je nou toch iemand geven die 
alles heeft en eigenlijk weinig wensen heeft. 
Zolang als ik Andre ken en vraag, waar zul-
len we op vakantie heen gaan, geeft Andre 
maar 1 bestemming, 
Rabbit Hill (op de veluwe). Ik denk dan, ik wil 
overal heen maar nie naar Rabbit Hill.
Waarom wil hij daar nou heen zulde oe ei-
gen afvragen. Dat ligt hem in zijn jeugd.

Zijn vaderke was chef-kok bij de Hema en 
hun mochten voor een speciale prijs  naar de 
huisjes die bij de Hema hoorde op Rabithill in 
Nieuw Milligen. Ze gingen altijd met de trein.
Later ging André met zijn vader op de brom-
mer en de rest van het gezin met de trein 
naar hun bestemming. 
we praten over een jaar of 60/65 geleden, ze 
zijn er heel vaak geweest.
Het is dus voor Andre een stukje nostalgie 
met mooie herinneringen.

Al die jaren dacht ik daar ga ik echt niet heen 
en zijn we samen overal geweest behalve 
daar. 
Men bruur hed altijd medelijden met André 
omdat we daar nooit heengaan, 
en die heeft  al wel eens aangeboden, zullen 
wij er dan samen heen gaan André. Maar da 
is er eigenlijk nooit van gekomen.
Toen ik aan het kijken was, waar gaan we 
heen op zijn verjaardag, fluisterde er iemand 
in mijn oor (waarschijnlijk ons moederke)..
“doe nou eens gewoon wa dieje meens ECHT 
graag wil inplots van jouwe zin zoals altijd 
durdrijven”. Eerst negeerde ik da stemmeke 
nog, mar ze bleef het zeggen.
Tja toen docht ik wie zijn verjaardag is het...
de jouwe of die van André ? 
Ik zag men eigen al zitten in Valencia of op 
Vlieland maar ik heb toch maar Rabbit Hill 
geboekt.

En daar zitten we nou in een versierd huiske.
Midden in de bossen met eekhoorntjes om 
ons heen en konijntjes op dun berg en het is 
kei mooi.
We fietsen op de witte fietsen door het na-
tuurpark en André verteld in geuren en kleu-
ren.
Hij wist niet dat we hier heen gingen, alleen 
dat hij zijn koffer moest pakken en mee mog. 
Toen we hier in de buurt reden wist hij het al 
en je had die big smile op zijn gezicht eens 
moeten zien verschijnen.
Met geen geld te betalen.. Hij neemt ons mee 
naar herkenningspunten uit zijn jeugd.
Er is hier een klein museum met hoe het 
vroeger was...geweldig vind hij het, ik geniet 
omdat André zo geniet.
Wat heb ik hem toch blij gemaakt met dit 
kado.
Tja het heeft even geduurd en hij moest er 
70 jaar voor worden maar eindelijk zitten we 
op André zijn favoriete bestemming.

Wij genieten hier nog effe verder, misschien 
zie ik jullie vrijdag avond bij Helmond Sport 
( dan ben ik er weer ).
En vergeet niet naar de kermis te gaan.

Het is kermis in de 
stad én we hebben een 
jarige job

Ons 

vertelt…

Auteur Hetty Aarts wint Publieksprijs 
BoekGoud in genre ‘spiritualiteit’

Uitgeverij Boekscout overhandigde het 
felbegeerde BoekGoud tijdens het Soes-
ter Boekenbal als afsluiting van de Boe-
kenweek. Hetty Aarts won met haar boek 
‘Verbonden na de dood’ de publieksprijs 
in het genre ‘spiritualiteit’. 

De publieksverkiezing
De publieksprijs is de prijs van het lezende 
publiek. Bijna tienduizend enthousiaste 
lezers bepaalden wat de beste boeken van 
2017 waren. 

Via een online verkiezing streden de boe-
ken onderling om de winnaar te worden in 
hun eigen genre. Enkele lovende woorden 
van de stemmers luidden: 

“Hetty raakt je met haar verhaal. Je wordt 
meegezogen in de ontwikkeling die ze on-
dergaat. Kon niet stoppen met lezen. Heb 
er een paar dagen over gedaan omdat ik 
het jammer zou vinden als het boek al snel 
uit was. Ik had het echter meteen uit kun-
nen lezen. Geweldig boek!”

“Hetty neemt ons mee in haar diepste 
emoties. Van ellende en verdriet naar een 
mooi en open leven. Een houvast, een her-
kenning, een geruststelling.”

Toelichting uitgever
Ook ontving ze een zeer lovende beoorde-
ling van de uitgever: 

‘’Wanneer je een verhaal over jezelf vertelt 
kan je heel erg vervallen in een dagboektaal, 

echter jouw boek is dat in het geheel niet. 
Je schrijft jouw boek als een roman, waar-
door het gemakkelijk leest maar bovenal 
zeer toegankelijk is. Je schrijft gelaagd en 
natuurlijk in een romantische vorm, zodat 
beschrijving, dialoog en opbouw zeer be-
wust aan de lezer worden opgedragen. Dat 
je daarin mensen uit jouw leven zeer na-
tuurgetrouw neer hebt gezet, draagt bij aan 
de oproep van sfeer. De lezer wordt meege-
nomen in de realiteit van de tijdsgeest van 
toen, door jouw levendige beschrijving van 
alle herinneringen. Natuurlijk speelt het 
contact met jouw vader een belangrijke rol 
in het boek en door de wijze van schrijven, 
zorg je ervoor dat je de lezer stap voor stap 
meeneemt op de ontdekkingstocht die je 
hebt gemaakt. Een spiritueel boek dat schit-
tert in zijn verwoording.’’

De BoekGoud verkiezing
BoekGoud geldt als een erkenning voor de 
prestaties van de deelnemende auteurs en 
heeft als doel schrijvers te stimuleren om 
hun creativiteit ten volle te benutten, te 
ontwikkelen en te etaleren en daarbij het 
plezier te ervaren dat met het schrijven sa-
mengaat. s

Helmond

Hetty Aarts neemt publieksprijs in ontvangst
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L I E S H O U T  H O L L A N D

ONZE HOOFDSPONSOREN

HELMOND SPORT –
N.E.C.
13/APR/20.00 UUR

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

KOM NET ALS ONZE VERDEDIGER MAIKEL
100% ACHTER ONZE CLUB STAAN

VOLG ONS OOK OP 

FACEBOOK.COM/HELMONDSPORT 
EN TWITTER @HELMONDSPORT
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i.v.m de uitvaart van 

Koos Dirks
oprichter van bakkerij ’t Bakkertje zijn onze winkels op 

zaterdag 7 april om 14.00 uur gesloten.

Winkelcentrum Mierlo-Hout, Hoofdstraat 150
Steenweg 31a, Helmond

Winkelcentrum Straakven, Geysendorfferstraat 17
Winkelcentrum Brandevoort, De Plaetse 74

Winkelcentrum Mierlo, Margrietstraat 41

Wij hebben je mogen begeleiden in je laatste levensdagen. 
In liefdevolle dankbaarheid hebben wij als

gezin dit voor je mogen doen. 
Je was voor ons een lieve man, vader, opa en overgroot opa.

Wij zullen je missen.

Koos Dirks
In de leeftijd van 87 jaar

echtgenoot van Dini Dirks – van Hout

kinderen

kleinkinderen

achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Pater van Vlerkenstraat 2

5706 TT Helmond

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Koos op donderdag 
5 april bij Monuta Magis, Warandelaan 62 te Helmond, 

tussen 18.15 en 19.00 uur.

Het kerkelijke afscheid zal plaatsvinden op
 zaterdag 7 april om 15.00 uur in de St.Luciakerk,

Hoofdstraat 157 te Mierlo-Hout, waarna aansluitend 
de begrafenis plaatsvindt op de begraafplaats

gelegen naast de kerk.

U bent van harte welkom.

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. H.Lambertus (Kerk-
straat/Centrum) zo. 11.00; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) zo. 
9.30; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00. Weekda-
gen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur. 
Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel tel. 477255. 
pastoorseidel@live.nl Pastor W. Koopmans tel. 06-19223250. pastor-
koopmans@live.nl. Diaken drs. P.C.G. de Vries 
tel. 476345. diaken@heiligelambertus.nl  Diaken H.W. Dings, 
tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor: 
Tolpost 1, 5701 HE  Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
Tel. 522109 (maandag  tot en met donderdag 
9.30-12.30u.) Pastorie: Bakelsedijk 1,  5701 HA  Helmond.

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

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Zaterdag 7 april:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; volkszang; 
Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; volkszang;
René Michielsen; Henk van Bergen; Peter van der Linden v.w. 
verj.; Jan van de Ven v.w. verj.;

Zondag 8 april:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerk-
koor;
Käthie Saris-Spoormakers; Zus de Vocht-Tielemans; Joke van 
Iersel-van Weert; Harry van Bree; Ellen Slegers-van der Aa v.w. 
verj.; Nel van de Waterlaat-Goossens; overleden ouders van 
Bussel-Fleskens; familie van Oorschot-Janssen v.w. verjaardag 
moeder; Goen van Lieshout; Freddy van Brussel;

Donderdag 12 april: 19.00 uur Alphonsuskapel; 

Zaterdag 14 april;
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; Mariakoor;
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; volkszang;
Overleden ouders Weijts-Janssen; Henk van Bergen.

www.damiaanhelmond.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties 
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 8 april  
10.30 uur Mariakoor
Jac Jansen en overleden familie Wijnheimer-Roelofs, Piet de 
Kok en Paula Schouten de echtgenote, Harrie de zoon en 
overleden familie, Harry Verheijen.

Zondag 15 april
10.30 uur Gregoriaans koor
Ferdinand Boudewijns, Jan van Berkel, Trudo van Dijk, Joke 
Geubbels-Verberne, Jan Rooijakkers en Jo Rooijakkers-Vogels 
, Mark Strijbosch en Lonne van Uden, Cees  Schueler, Hans 
van Hoek, Rie Smits-Verhofstad, Pieter de Bok, Wim van 
Stiphout en Koosje van Stiphout van 
Lieshout de echtgenote, Hans Graat, 
Femke van Stiphout.

www.damiaanhelmond.nl Winnaar Sudoku Weekkrant De Loop Helmond

Yves Canjels uit Helmond stuurde zoals velen 
de oplossing in van de Sudoku en was verrast 
dat hij gewonnen had.

Chris Thielen (Adcommunicatie) overhandig-
de Yves de Holland Casino dinercheque t.w.v.  
€ 100,00 en een leuke Goodiebag. Iedere 14 da-
gen plaatst Weekkrant De Loop Helmond een 
Sudoku. Lost u deze op? Dan maakt u ook kans 
op een dinercheque en een exclusieve
Goodiebag van Holland Casino Eindhoven.

Helmond
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save the dateAPRIL WEEK VAN 5 APR. TM 12 APR.

EVENEMENTEN
ADVENTURE STORE 
WANDELTOCHT & KIDS 
ADVENTURE TRAIL
Adventure Store 
organiseert op zondag 8 
april de 12e Adventure 
Store wandeltocht en de 
5e Kids Adventure Trail
Adventure Store, 
Kastanjehoutstraat 3, 
HELMOND
Zo 8 april 
08:00 - 17:00 uur.

IBIZA MARKT HELMOND
Op zondag 8 april vindt 
de Ibiza-markt plaats 
rondom de Cacaofabriek. 
Op de Ibiza markt kun je 
terecht voor een 
exclusief aanbod van 
producten wat 
gerelateerd is aan Ibiza 
zoals; lifestyle, fashion, 
jewels, beauty maar ook 
voor een lekker drankje, 
hapje en heerlijke 
Ibizasounds!
Cacaofabriek, 
Cacaokade 1
Zo 8 april 
12:00 - 18:00 uur.

ACTEERLESSEN 
VOLWASSENEN
Vanaf dinsdag 10 april
Toneelspelen is leuk 
En ook leert je er een 
heleboel van. Doe je mee 
Kom gratis en 
vrijblijvend de 1e les van 
deze cursus volgen.
Annatheater Helmond, 
Flore� estraat 21a
Di 10 april 
20:00 - 21:30 uur.

EVA CRUTZEN - 
OPSLAAN ALS
Na de sterrenontvangst 
van haar vorige show 
kan geen 
cabaretliefhebber nog 
om Eva Crutzen heen.
Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29
Wo 11 april 
20:15 - 22:30 uur.

LEZING Q-KOORTS
Ruud Raijmakers over de 
Q-koorts.Samen met het 
KNNV organiseert het 
IVN deze 
interessante avond. 
Wat weet je er van 
Luister en stel vragen.
Speeltuin Helmond 
West, IVN-trefpunt De 
Koekoek, Arbergstraat 
85 Do 12 april 
20:00 - 21:30 uur.

GUM EXPOSITIE
Aanleiding voor de tentoonstelling GUM in de 
Cacao Expo is de verzameling gummen van 
Paul Dirks.
Cacaofabriek, Cacaokade 1
t/m zo 13 mei di-zo: 13:00 - 17:00 uur.

DONDERDAG 5 APRIL
LEZING: HOE OVERLEEF IK MIJN PUBER?
Wilt U weten waarom pubers soms lastig gedrag 
vertonen en waarom ze dit moeilijk kunnen 
veranderen dan is deze (gratis) avond iets voor u.
Wijkhuis de Fonkel, Prins Karelstraat 131
Do 5 april 19:30 - 22:00 uur.

TUINRESERVATEN-CURSUS IVN HELMOND
Pas je eigen tuin of balkon aan en maak hem 
natuurvriendelijk
IVN-trefpunt De Koekoek in speeltuin Helmond 
West, Arbergstraat 85
Meerdere data: Vanaf do 5 april t/m za 19 mei.

STEFANO KEIZERS - ERG HEEL
De nieuwe Hans Teeuwen.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Do 5 april 20:15 - 22:30 uur.

VRIJDAG 6 APRIL
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 1. Vr 6 april 14:00-18:00 uur

CONNY JANSSEN DANST - INSIDE OUT
Danshit met verleidelijke fl ow terug in het theater.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Vr 6 april 20:15 - 22:30 uur.

LIKE A BAT OUT OF HELL - 
ROCK AND ROLL DREAMS CONCERT
Het epische classic rockalbum ‘Bat Out Of Hell’ 
geschreven door muzikaal genie Jim Steinman en 
bekend van de gepassioneerde uitvoering door 
Meat Loaf bestaat 40 jaar. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Vr 6 april 20:30 uur.

HELMONDSE VOORJAARSKERMIS

Er zullen zo’n 50 attracties staan in Helmond 
centrum. Deze kun je vinden op de Markt, het 
Ameideplein en gedeeltelijk op de 
Watermolenwal. Vr 6 t/m zo 8 april 
13:00 - 23:55 uur.

ZATERDAG 7 APRIL
WEEKMARKT CENTRUM HELMOND 

Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt! De zaterdagmarkt van 7 april  
wordt verplaatst naar de Noord Koninginnewal, 
Watermolenwal en Kerkstraat. 
Za 7 april  09:00 - 16:00 uur.

LIVE:DEPECHE MODE & THE CURE, BY DEPECHE 

FAUX & I FOUND THE CURE

Deze avond kunnen The Cure-fans en Depeche 
Mode-fans zich in hun handen wrijven in 
Muziekcafé met de 2 beste tributes daarvan die 
in Nederland te vinden zijn.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39
Za 7 april 22:00 - 02:00 uur.

MAANDELIJKSE DANSAVOND

Dansavond met muziek uit de jaren 6070 en rock 
en roll. Deze maand met de band The Jerseys.
T.O.V. gebouw, Azalealaan 40
Za 7 april 20:30 - 01:00 uur.

MONICA CORONADO EN MANITO

Muziekvoorstelling door Monica Coronado en 
Manito. Een verfi jnde selectie Spaanstalige 
liederen uit Spanje en Zuid-Amerika.
Annatheater Helmond, Flore� estraat 21a
Za 7 april 20:30 - 22:30 uur.

T/M 13 MEI

PIERRE BOKMA, ANNICK BOER 
E.A. – AQUARIUM

NEW YORK ROUND MIDNIGHT - 
SWINGIN HARLEM

Gouden cast in inktzwarte komedie.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Za 7 april 20:15 - 23:00 uur.

'Take The A Train' naar het bruisende 
nachtleven van New York in de jaren '20 en 
'30.'Swingin'Harlem' neemt je mee naar het 
bruisende nachtleven van het New Yorkse 
Harlem in de jaren 20 en 30...
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Za 7 april 20:30 uur.

THEATER

MUZIEK

ZATERDAG 7 APRIL

ZATERDAG 7 APRIL

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 5 T/M WO. 11 APRIL

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

Bankier Van Het Verzet (DNL) Vr 11:15 uur / Za 13:15, 
18:45 uur / Do, Zo - Di 15:45 uur / Do, Wo 20:30 uur / Di 
20:45 uur / Vr, Ma 21:15 uur / Zo 21:20 uur
Black Panther (O3D) Do, Ma, Di 14:30 uur / Zo 15:00 uur / 
Wo 15:10 uur / Vr 16:15 uur / Za 16:20 uur
Bob de Bouwer - Mega Machines (DNL) Za, Zo 10:00 uur / 
Do, Vr, Ma, Wo 10:30 uur / Di 10:45 uur
Death Wish (DOV) Vr 11:15 uur / Ma 12:00 uur / Do 12:50 
uur / Za 15:45 uur
Early Man (DNL) Zo 10:15 uur / Wo 13:00 uur
Fifty Shades Freed (DOV) Di 18:45 uur / Wo 18:50 uur / 
Do, Zo 19:00 uur / Vr, Za 19:40 uur
Film Stars Don't Die in Liverpool (DOV) Ma 20:00 uur
Game Night (DOV) Do, Zo - Wo 17:30 uur / Vr, Za 
18:15 uur
Gringo, The (DOV) Di 11:30 uur / Do 12:15 uur / Vr 12:45 
uur / Za 12:50 uur / Ma 13:15 uur
Hurricane Heist, The (DOV) Wo 10:30 uur / Do, Zo, Ma 
16:00 uur / Vr, Za 16:30 uur / Di 16:45 uur / Do 21:45 uur
Hurricane Heist, The (O3D) Do, Di 10:30 uur / Vr, Za 10:45, 
20:00, 22:30 uur / Ma 11:00, 19:30, 22:00 uur / Zo 14:00 
uur / Do, Zo, Di, Wo 19:15 uur / Zo, Di, Wo 21:45 uur
Loving Vincent (DOV) Di 13:30 uur
Mannen Van Mars (DNL) Ma 19:00 uur / Do, Zo, Di, Wo 
19:45 uur / Vr, Za 20:30 uur
Opera: Cosi Fan Tutte (Mozart) (DOV) Zo 11:00 uur
Pacifi c Rim: Uprising (DOV) Ma 10:45 uur / Za 11:00 uur / 
Do, Di 11:45 uur / Wo 12:10, 22:00 uur / Vr 12:15 uur
Pacifi c Rim: Uprising (O3D) Za 16:10 uur / Do, Zo, Wo 
18:00 uur / Di 18:10 uur / Ma 18:20, 21:45 uur / Vr 18:45, 
22:45 uur / Za, Zo 21:30 uur / Do, Di 22:00 uur
Peter Rabbit (DNL) Za 10:15, 12:30, 13:30 uur / Do, Vr, Zo, 
Ma 10:30 uur / Wo 11:15 uur / Zo 11:45, 15:15 uur / Di 
13:00, 14:15 uur / Zo, Ma, Wo 13:45 uur / Do 14:40 uur / 
Vr, Za 14:45 uur / Vr, Wo 16:00 uur
Peter Rabbit (DOV) Di 16:30 uur / Wo 16:40 uur / Zo, Ma 
16:45 uur / Do 16:50 uur / Vr, Za 17:30 uur
Pitbull.Ostatni Pies (DOV) Ma 13:00 uur / Zo 16:30 uur / 
Wo 21:15 uur
Quiet Place, A (DOV) Zo 22:00 uur / Za 22:45 uur
Ready Player One (DOV) Do 12:40 uur / Zo, Di, Wo 12:45 
uur / Ma 16:15 uur / Vr, Za 17:00 uur / Di 21:15 uur
Ready Player One (O3D) Vr 10:30, 13:30 uur / Do, Zo, Ma, 
Wo 10:45 uur / Di 11:00, 15:15 uur / Za 11:15 uur / Do, 
Wo 16:15 uur / Do, Zo - Wo 18:30 uur / Vr, Za 19:15, 21:45 
uur / Zo 20:30 uur / Do, Ma, Wo 21:00 uur
Red Sparrow (DOV) Ma 11:30 uur / Do 21:20 uur / Vr, Za 
22:00 uur
Rikkie De Ooievaar (DNL) Wo 10:45, 13:15 uur / Zo 12:20 
uur / Vr 13:45 uur / Za 14:00 uur / Di 16:00 uur
Sneak Preview 20180405 (DOV) Di 21:00 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) Zo 12:50 uur / 
Vr 14:00 uur / Za 14:15 uur / Wo 14:40 uur
Tomb Raider (DOV) Zo 10:00 uur / Za 10:15 uur / Do, Di 
10:45 uur / Vr 13:15 uur / Do 15:20 uur / Ma 15:40, 18:45 
uur / Wo 15:45 uur
Tomb Raider (O3D) Do, Ma, Wo 13:30 uur / Di 14:00, 18:20 
uur / Vr 15:50 uur / Do, Zo, Wo 18:15 uur / Vr, Za 19:00, 
22:15 uur Zo 21:00 uur / Do, Ma - Wo 21:30 uur
Wendy & Dixie (DNL) Wo 11:00 uur / Za 11:45 uur / Do 
13:45 uur / Zo, Ma 14:30 uur / Vr 15:15 uur / Za, Wo 
15:20 uur
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helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

EVENEMENTEN

DIVERSEN

DIVERSEN

Het was een gezellige middag  met 
een grote opkomst.
Wij willen iedereen bedanken voor 
de getoonde interesse, bloemen etc.

Wij gaan door om voor u de 
komende jaren  de professionele 
fysiotherapeutische zorg te leveren 
die u van ons gewend bent.

U kunt voor ons terecht voor 
fysiotherapie, oedeemtherapie/ 
lymphdrainage, alle revalidaties, 

bewegen voor ouderen en fitness.
Wij zijn alle werkdagen geopend, 
tevens de zaterdagochtend, de 
maandag- en donderdagavond.

Tot ziens!

Marc de Jong, Mirjam Koen, Anke 
van Aken en Mariette Fransen.

Tel.: 0492-526613
Info@fysiomdj.nl
www.fysiomdj.nl

24 maart j.l. vierde fysiotherapie 
Marc de Jong zijn 12,5 jarig jubileum

Een dinerbon t.w.v. E 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door: 
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Oplossing van week 12:

Mail de gele oplossing voor 13 april 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 12: 
Yves Canjels
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Kapster Nicole
Ervaren kapper aan huis 

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

kleuren, fohnen en watergolf 
mag u mij altijd bellen, 

ook ‘s avonds. 
Kapper aan huis of thuis, 

tel.: 06-30075443

EVENEMENTEN

Vrijdag 13 apr.
Spirituele beurs

19.00 - 22.30 uur
De Brem, Rijpelplein 1 

Helmond stichting-deva.nl 
Entre 13,- euro

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

SCHEIDEN DOE JE SAMEN
 * Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank
 * Effectiever en goedkoper dan een advocaat
 * Een aanspreekpunt tegen een vaste totaalprijs

Astrid Larue Tel. 06 53972748
larue@scheidingshuys.nl
www.scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING
HET SCHEIDINGSHUYS

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

CURSUSSEN

13 april workshop+lezing
ANTROPOSOFIE 

meer weten?
www.aniceplace.nl/agenda

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

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

VLOOIENMARKT
8 april   

Sporthal Tivoli
Geert Grootestraat 72
Eindhoven  9-16 uur

06-20299824

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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

save the dateAPRIL WEEK VAN 5 APR. TM 12 APR.

EVENEMENTEN
ADVENTURE STORE 
WANDELTOCHT & KIDS 
ADVENTURE TRAIL
Adventure Store 
organiseert op zondag 8 
april de 12e Adventure 
Store wandeltocht en de 
5e Kids Adventure Trail
Adventure Store, 
Kastanjehoutstraat 3, 
HELMOND
Zo 8 april 
08:00 - 17:00 uur.

IBIZA MARKT HELMOND
Op zondag 8 april vindt 
de Ibiza-markt plaats 
rondom de Cacaofabriek. 
Op de Ibiza markt kun je 
terecht voor een 
exclusief aanbod van 
producten wat 
gerelateerd is aan Ibiza 
zoals; lifestyle, fashion, 
jewels, beauty maar ook 
voor een lekker drankje, 
hapje en heerlijke 
Ibizasounds!
Cacaofabriek, 
Cacaokade 1
Zo 8 april 
12:00 - 18:00 uur.

ACTEERLESSEN 
VOLWASSENEN
Vanaf dinsdag 10 april
Toneelspelen is leuk 
En ook leert je er een 
heleboel van. Doe je mee 
Kom gratis en 
vrijblijvend de 1e les van 
deze cursus volgen.
Annatheater Helmond, 
Flore� estraat 21a
Di 10 april 
20:00 - 21:30 uur.

EVA CRUTZEN - 
OPSLAAN ALS
Na de sterrenontvangst 
van haar vorige show 
kan geen 
cabaretliefhebber nog 
om Eva Crutzen heen.
Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29
Wo 11 april 
20:15 - 22:30 uur.

LEZING Q-KOORTS
Ruud Raijmakers over de 
Q-koorts.Samen met het 
KNNV organiseert het 
IVN deze 
interessante avond. 
Wat weet je er van 
Luister en stel vragen.
Speeltuin Helmond 
West, IVN-trefpunt De 
Koekoek, Arbergstraat 
85 Do 12 april 
20:00 - 21:30 uur.

GUM EXPOSITIE
Aanleiding voor de tentoonstelling GUM in de 
Cacao Expo is de verzameling gummen van 
Paul Dirks.
Cacaofabriek, Cacaokade 1
t/m zo 13 mei di-zo: 13:00 - 17:00 uur.

DONDERDAG 5 APRIL
LEZING: HOE OVERLEEF IK MIJN PUBER?
Wilt U weten waarom pubers soms lastig gedrag 
vertonen en waarom ze dit moeilijk kunnen 
veranderen dan is deze (gratis) avond iets voor u.
Wijkhuis de Fonkel, Prins Karelstraat 131
Do 5 april 19:30 - 22:00 uur.

TUINRESERVATEN-CURSUS IVN HELMOND
Pas je eigen tuin of balkon aan en maak hem 
natuurvriendelijk
IVN-trefpunt De Koekoek in speeltuin Helmond 
West, Arbergstraat 85
Meerdere data: Vanaf do 5 april t/m za 19 mei.

STEFANO KEIZERS - ERG HEEL
De nieuwe Hans Teeuwen.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Do 5 april 20:15 - 22:30 uur.

VRIJDAG 6 APRIL
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 1. Vr 6 april 14:00-18:00 uur

CONNY JANSSEN DANST - INSIDE OUT
Danshit met verleidelijke fl ow terug in het theater.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Vr 6 april 20:15 - 22:30 uur.

LIKE A BAT OUT OF HELL - 
ROCK AND ROLL DREAMS CONCERT
Het epische classic rockalbum ‘Bat Out Of Hell’ 
geschreven door muzikaal genie Jim Steinman en 
bekend van de gepassioneerde uitvoering door 
Meat Loaf bestaat 40 jaar. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Vr 6 april 20:30 uur.

HELMONDSE VOORJAARSKERMIS

Er zullen zo’n 50 attracties staan in Helmond 
centrum. Deze kun je vinden op de Markt, het 
Ameideplein en gedeeltelijk op de 
Watermolenwal. Vr 6 t/m zo 8 april 
13:00 - 23:55 uur.

ZATERDAG 7 APRIL
WEEKMARKT CENTRUM HELMOND 

Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt! De zaterdagmarkt van 7 april  
wordt verplaatst naar de Noord Koninginnewal, 
Watermolenwal en Kerkstraat. 
Za 7 april  09:00 - 16:00 uur.

LIVE:DEPECHE MODE & THE CURE, BY DEPECHE 

FAUX & I FOUND THE CURE

Deze avond kunnen The Cure-fans en Depeche 
Mode-fans zich in hun handen wrijven in 
Muziekcafé met de 2 beste tributes daarvan die 
in Nederland te vinden zijn.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39
Za 7 april 22:00 - 02:00 uur.

MAANDELIJKSE DANSAVOND

Dansavond met muziek uit de jaren 6070 en rock 
en roll. Deze maand met de band The Jerseys.
T.O.V. gebouw, Azalealaan 40
Za 7 april 20:30 - 01:00 uur.

MONICA CORONADO EN MANITO

Muziekvoorstelling door Monica Coronado en 
Manito. Een verfi jnde selectie Spaanstalige 
liederen uit Spanje en Zuid-Amerika.
Annatheater Helmond, Flore� estraat 21a
Za 7 april 20:30 - 22:30 uur.

T/M 13 MEI

PIERRE BOKMA, ANNICK BOER 
E.A. – AQUARIUM

NEW YORK ROUND MIDNIGHT - 
SWINGIN HARLEM

Gouden cast in inktzwarte komedie.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Za 7 april 20:15 - 23:00 uur.

'Take The A Train' naar het bruisende 
nachtleven van New York in de jaren '20 en 
'30.'Swingin'Harlem' neemt je mee naar het 
bruisende nachtleven van het New Yorkse 
Harlem in de jaren 20 en 30...
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Za 7 april 20:30 uur.

THEATER

MUZIEK

ZATERDAG 7 APRIL

ZATERDAG 7 APRIL

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 5 T/M WO. 11 APRIL

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

Bankier Van Het Verzet (DNL) Vr 11:15 uur / Za 13:15, 
18:45 uur / Do, Zo - Di 15:45 uur / Do, Wo 20:30 uur / Di 
20:45 uur / Vr, Ma 21:15 uur / Zo 21:20 uur
Black Panther (O3D) Do, Ma, Di 14:30 uur / Zo 15:00 uur / 
Wo 15:10 uur / Vr 16:15 uur / Za 16:20 uur
Bob de Bouwer - Mega Machines (DNL) Za, Zo 10:00 uur / 
Do, Vr, Ma, Wo 10:30 uur / Di 10:45 uur
Death Wish (DOV) Vr 11:15 uur / Ma 12:00 uur / Do 12:50 
uur / Za 15:45 uur
Early Man (DNL) Zo 10:15 uur / Wo 13:00 uur
Fifty Shades Freed (DOV) Di 18:45 uur / Wo 18:50 uur / 
Do, Zo 19:00 uur / Vr, Za 19:40 uur
Film Stars Don't Die in Liverpool (DOV) Ma 20:00 uur
Game Night (DOV) Do, Zo - Wo 17:30 uur / Vr, Za 
18:15 uur
Gringo, The (DOV) Di 11:30 uur / Do 12:15 uur / Vr 12:45 
uur / Za 12:50 uur / Ma 13:15 uur
Hurricane Heist, The (DOV) Wo 10:30 uur / Do, Zo, Ma 
16:00 uur / Vr, Za 16:30 uur / Di 16:45 uur / Do 21:45 uur
Hurricane Heist, The (O3D) Do, Di 10:30 uur / Vr, Za 10:45, 
20:00, 22:30 uur / Ma 11:00, 19:30, 22:00 uur / Zo 14:00 
uur / Do, Zo, Di, Wo 19:15 uur / Zo, Di, Wo 21:45 uur
Loving Vincent (DOV) Di 13:30 uur
Mannen Van Mars (DNL) Ma 19:00 uur / Do, Zo, Di, Wo 
19:45 uur / Vr, Za 20:30 uur
Opera: Cosi Fan Tutte (Mozart) (DOV) Zo 11:00 uur
Pacifi c Rim: Uprising (DOV) Ma 10:45 uur / Za 11:00 uur / 
Do, Di 11:45 uur / Wo 12:10, 22:00 uur / Vr 12:15 uur
Pacifi c Rim: Uprising (O3D) Za 16:10 uur / Do, Zo, Wo 
18:00 uur / Di 18:10 uur / Ma 18:20, 21:45 uur / Vr 18:45, 
22:45 uur / Za, Zo 21:30 uur / Do, Di 22:00 uur
Peter Rabbit (DNL) Za 10:15, 12:30, 13:30 uur / Do, Vr, Zo, 
Ma 10:30 uur / Wo 11:15 uur / Zo 11:45, 15:15 uur / Di 
13:00, 14:15 uur / Zo, Ma, Wo 13:45 uur / Do 14:40 uur / 
Vr, Za 14:45 uur / Vr, Wo 16:00 uur
Peter Rabbit (DOV) Di 16:30 uur / Wo 16:40 uur / Zo, Ma 
16:45 uur / Do 16:50 uur / Vr, Za 17:30 uur
Pitbull.Ostatni Pies (DOV) Ma 13:00 uur / Zo 16:30 uur / 
Wo 21:15 uur
Quiet Place, A (DOV) Zo 22:00 uur / Za 22:45 uur
Ready Player One (DOV) Do 12:40 uur / Zo, Di, Wo 12:45 
uur / Ma 16:15 uur / Vr, Za 17:00 uur / Di 21:15 uur
Ready Player One (O3D) Vr 10:30, 13:30 uur / Do, Zo, Ma, 
Wo 10:45 uur / Di 11:00, 15:15 uur / Za 11:15 uur / Do, 
Wo 16:15 uur / Do, Zo - Wo 18:30 uur / Vr, Za 19:15, 21:45 
uur / Zo 20:30 uur / Do, Ma, Wo 21:00 uur
Red Sparrow (DOV) Ma 11:30 uur / Do 21:20 uur / Vr, Za 
22:00 uur
Rikkie De Ooievaar (DNL) Wo 10:45, 13:15 uur / Zo 12:20 
uur / Vr 13:45 uur / Za 14:00 uur / Di 16:00 uur
Sneak Preview 20180405 (DOV) Di 21:00 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) Zo 12:50 uur / 
Vr 14:00 uur / Za 14:15 uur / Wo 14:40 uur
Tomb Raider (DOV) Zo 10:00 uur / Za 10:15 uur / Do, Di 
10:45 uur / Vr 13:15 uur / Do 15:20 uur / Ma 15:40, 18:45 
uur / Wo 15:45 uur
Tomb Raider (O3D) Do, Ma, Wo 13:30 uur / Di 14:00, 18:20 
uur / Vr 15:50 uur / Do, Zo, Wo 18:15 uur / Vr, Za 19:00, 
22:15 uur Zo 21:00 uur / Do, Ma - Wo 21:30 uur
Wendy & Dixie (DNL) Wo 11:00 uur / Za 11:45 uur / Do 
13:45 uur / Zo, Ma 14:30 uur / Vr 15:15 uur / Za, Wo 
15:20 uur
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PEGASUS 
OPERO 
E8F DI2 
Fiets met 8 automatische 
versnellingen, Shimano 
middenmotor, schijfremmen en 
vering. Voorzien van een 400wh 
accu. Supergoed getest!
van € 2899.- voor

2699.-

Gazelle Orange met shimano 
middenmotoren nu met 
supervoordeel, 
bijvoorbeeld

ORANGE
C7 HMS
met Shimano middenmotor, 
velgremmen en vering 
Vanaf € 2649.- nu vanaf

2249.-

KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

  D
L 

W
K1

4

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

overtuigd?Onze voordelen

voordeel 7

de beste 
merken

voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

reparatie

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 4
deskundig advies

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

voordeel 1

de beste 

service

voordeel 14

garantie op 

reparaties

voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis software update bij onderhoud

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

 (inclusief € 150.00 cashback via Gazelle)

#waardebon|DL

 

#

waardebon|DL
Cordo hogedruk fietspomp met  

meter geschikt voor alle ventielen
nu met bon van € 37.50 voor slechts

€ 15.- OP=OP
(geldig tm 21 april 2018)

Ter introductie nieuwe  
Shimano kleding, schoenen, brillen  

en Lazer helmen nu met bon

 20% KORTING
(geldig tm 21 april 2018)

 (inclusief € 150.00 cashback via Gazelle)

Iedere dag 
testdag

A F S P R A A K  M A K E N  I S  N I E T  N O D I G !


