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Op koningsdag is er ook dit jaar weer van alles in en rondom het centrum te beleven! (Foto: Wim van den Broek)
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Kijk voor meer info op onze website

www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62

Kerkstraat 52, 5701 PM Helmond
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Beek en Donk

Gemeente
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Deurne berichten
cityberichten
run Helmond
Helmond
ZaterDag 16 juni 2018
Vanaf 18.30 uur

AV-LGD

miDDen in het centrum Van Deurne
Voor meer info: www.av-lgd.nl

zie pagina 4 - 5
Bron: www.helmond.nl

VRIJDAG 4 MEI

REQUIEM
W.A.
MOZART

20.45 UUR - ELKERLIEK KAPEL
www.lambertusconcerten.nl

AIRCO

SERVICE

BIJVULLENONDERHOUDREPARATIE

van airco installaties van personenauto’s

VOORDELIGE

BANDEN & VELGEN

ONLINE BESTELLEN
JOSVERSCHURENSHOP.NL

BOSSCHEWEG 30 • BEEK EN DONK
0492  46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL
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VOOR COMPLETE LUXE BARBECUEPAKKETTEN INCLUSIEF GRATIS GEBRUIK VAN GASBARBECUE EN UW ADRES VOOR
SCHITTERENDE KOUDE & WARME BUFFETTEN. SLAGERIJ & VERSHOF AD WILDE WWW.SLAGERIJWILDE.NL

100% Elektrisch lessen bij VOC Verkeersschool
Helmond

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

Wist je dat je tegenwoordig ook
kunt lessen in een 100% elektrische auto? Bij VOC Verkeersschool Leo van Oyen is dit mogelijk. VOC Verkeersschool Leo
van Oyen is uniek met rijlessen
in een elektrische auto en zij zijn
ook de eerste in de regio Eindhoven/Helmond die ook specialist zijn in automaatrijlessen.
Ze zijn als eerste in de regio met
de elektrische e-Golf als lesauto.
Als je een opleiding en examen
volgt in een auto met automaat,
mag je daarna alleen rijden in
auto's met automatische versnelling, dus zonder koppelingspedaal. Twijfel je of dit nodig is?
Dan kun je dit in de eerste gratis proefles proberen waarbij je
eventueel ook les kunt nemen
in een auto met handschakeling.
De exameneisen voor een auto
met automaat zijn gelijk aan die
voor handgeschakelde auto's,
het examen is dus niet eenvoudiger.
Bij al onze opleidingen krijg je
zoveel mogelijk les van eenzelfde
instructeur met een vaste auto.
De instructeurs worden regelmatig bijgeschoold en hoeven geen

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

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)
BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail redactie@deloop.eu
Internet www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur

VOC Verkeersschool Leo van Oyen is uniek met rijlessen in een elektrische auto (foto: Eric van der Putten)
administratieve taken te vervullen tijdens de les. Dit neemt het
kantoor van ze over en daardoor
kunnen zij zich volledig concentreren op jouw les. De auto
waarmee wij automaatlessen
verzorgen is een volledig elektrische Volkswagen e-Golf welke
geen verbrandingsmotor heeft.
Een elektrische auto heeft geen
versnellingen, de enige keuze is

voor- of achteruit. Deze auto is
verder voorzien van achteruitrijcamera, airco, ABS, hill hold,
elektrische handrem, adaptieve
cruise control, stuurbekrachtiging en navigatie.
Voor onze opleidingen geldt dat
wij je normaliter thuis komen
ophalen maar als je ver buiten
het examengebied woont spreken we meestal een centrale

plaats af zoals het station, school
of de rijschool. Wil je weten of je
thuis opgehaald kunt worden?
Informeer dan aan de balie of bel
naar 0492-522994.

BEZORGING EN VERSPREIDING
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m.
melden via bezorging@deloop.eu
of telefonisch tijdens kantooruren
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350
OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen,
Mandy Meeuwsen, Youri Buis,
Bjorn Klaasen en Roos Lebens
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

Voor meer informatie of het
maken van een afspraak kun je
langskomen op ons kantoor of
bellen met 0492-522994.
www.rijles-voc.nl s

Heemkundekring Helmont bestaat 70 jaar

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

Helmond
De Heemkundekring Helmont
heeft haar 70 jarig bestaansfeest gevierd in de Fonkel. Eerder deze week werd er al een
Helmondse avond georganiseerd met medewerking van
onze bekende oud stadsdichter
Bertje Kuijpers.
Deze avond, die open stond voor
leden en belangstellenden, werd
dan ook erg druk bezocht en
Bertje Kuijpers maakte er een
mooie, humoristische avond
van. Ook de feestdag werd erg
druk bezocht door leden en genodigden. Er was natuurlijk het
officiële gedeelte en dat werd geopend door de nieuwe voorzitter
Ton Janssens.
Hij verwelkomde iedereen die
aanwezig was en daarnaast
heette ook de aanwezige burgemeester mevrouw Elly Blanksma
en haar man , als de voorzitter
van het Brabantsheem, welkom.
Ton Janssens memoreerde in
zijn toespraak ook nog de oud
voorzitter Carel Verhofstdt, die
hier eigenlijk had moeten staan,
maar een half jaar geleden plots
is overleden. Er werden mooie
woorden gesproken door diverse sprekers en ook werden er
geschenken uitgewisseld. Mw.
Elly Blanksma overhandigde , na
haar mooie en betrokken toespraak, een mooi schilderij van

(Foto: Henk van Dijk)
de oude stads plattegrond.
De genealogie groep van de
Heemkunde had een stamboom
onderzoek gedaan naar de families van de burgemeester en haar
man. Dit heeft er in geresulteerd
dat er een mooie kwartierstaat

van het onderzoek en een heel
mooi stamboom boekwerk kon
worden overhandigd aan mw.
Elly Blanksma en haar man. Ze
waren er zeer mee ingenomen en
waren zeer onder de indruk van
dit unieke werk van de Heemkundekring Helmont.

Ook werden er door de voorzitter van het Brabants Heem aan
de 5 leden van de redactie, die
nu ook al 10 jaar het kwartaal
Heemboekje verzorgen, een onderscheiding met certificaat aangeboden als dank voor hun inzet.
Na een heerlijke gezamenlijk

lunch voor alle aanwezigen en
nog een muzikale middag kwam
er een einde aan mooie dag. Bij
het weggaan kregen alle aanwezigen ook nog de mooie speciaal
voor dit jubileum ontworpen
verjaardagskalender en het jubileumboekje aangeboden. s
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Dodenherdenking in Helmond

Bestrijding eikenprocessierupsen

Op vrijdag 4 mei herdenken we onze doden. In Helmond vindt de herdenking
plaats bij het bevrijdingsmonument in het Hortensiapark. U bent van harte
welkom. Hieronder leest u het programma.

De gemeente bestrijdt al jaren de overlast door eikenprocessierupsen. Dat
gebeurt zowel preventief als bij meldingen van nesten of overlast. De komende
weken worden de eikenbomen in alle wijken preventief bespoten tegen de
eikenprocessierupsen. Ziet u de komende tijd nesten? Dan kunt u dat melden.

19.30 uur:
19.40 uur:
19.45 uur:
19.46 uur:
19.50 uur:
19.58 uur:
20.00 uur:
20.02 uur:
20.02 uur:
20.02 uur:

20.12 uur:
20.15 uur:
20.17 uur:
20.20 uur:

Kinderen bezoeken St. Jozefsgedachteniskapel en steken
waxinelichtjes aan
Samenkomst bij bevrijdingsmonument
Opening en aankondiging programma door ceremoniemeester
“Herinnering aan Holland” gezongen door Vivace
Toespraak burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel
Taptoe-signaal door trompettist Frank van den Heuvel
Twee minuten stilte
Klok slaat eenmaal om het einde van de 2 minuten aan te geven
Meteen volgt “Grant us Thy Peace” door Vivace
Krans- en bloemlegging door: burgemeester en
locoburgemeester (namens het college van burgemeester en
wethouders), vertegenwoordiging namens de gemeenteraad
en de raadsgriffier, vertegenwoordiging Stichting Veteranen
Brabant Zuidoost, publiek. Tot slot worden door de aanwezige
jongeren bloemen bij het monument neergelegd.
Voordracht gedichten door Dirk van de Rijdt en Josua Sprengers
van het Carolus Borromeus College
Toelichting Vendelgebed door vertegenwoordiging van het St.
Catharinagilde
“Wilhelmus” door Vivace en tegelijkertijd Vendelgebed door het
St. Catharinagilde
Einde samenkomst

Nesten melden
De nesten zijn herkenbaar aan het grijze spinsel dat eromheen gebouwd wordt.
Hierin zitten de resten van de vervelling met de brandharen. In het zomerseizoen
worden de rupsen bestreden door ze te plukken of weg te zuigen. Dat gebeurt
door een gespecialiseerd bedrijf . Ziet u nesten? Dan kunt u dit melden bij de
gemeente via 14 0492 of via www.helmond.nl. U kunt alle nesten melden,
ook als ze in particuliere eikenbomen zitten. De gemeente probeert de nesten
dan binnen een week te verwijderen. Meldingen van eikenprocessierupsen bij
speelplekken en scholen worden met spoed behandeld. Vermijd zelf elk contact
met de rupsen en de resten ervan.
Informatie
Meer informatie over de eikenprocessierups en de bestrijdingsmethodes
is te vinden op www.helmond.nl/rupsen en www.rivm.nl/Onderwerpen/E/
Eikenprocessierups. Voor gezondheidsvragen: GGD, tel. 0900 36 86 868.

Het programma vindt u ook op www.helmond.nl.
Wegafsluiting
Tijdens de herdenking is de Wethouder van Wellaan afgesloten tussen de Karel
Doormanlaan en de Bakelsedijk. Het verkeer wordt omgeleid.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 1 mei 2018 en 15 mei
2018. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de
welstandsvergaderingen te vinden op www.helmond.nl/welstandscommissie.
Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel
35 te Helmond, geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op via 0492 - 58 75 75
of via gemeente@helmond.nl.

• 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)

Projectlocatie: Datum indiening:
Liverdonk kavel L 37 11-04-2018
Liverdonk kavel L 38 11-04-2018
Heiakker sectie O
13-04-2018
nr. 3106
Boerhaavelaan 17
06-04-2018
Eikenwal 3
16-04-2018
Lage Dijk t.h.v. nr. 27 17-04-2018
Stiphout Zuid,
17-04-2018
kavel Z9
Brandevoort,
17-04-2018
kavel S78, sectie U 7087
Johannes
18-04-2018
Bosboomstraat 16

Projectomschrijving:
oprichten woning
oprichten woning en maken uitweg
oprichten woning en maken uitweg

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3407067
OLO 3601033
OLO 3608961

vergroten woning met overkapping
vergroten woning, wijzigen gevels
kappen 3 bomen
oprichten woning

OLO 3609339
OLO 3611773
OLO 3615829
OLO 3436499

oprichten woning, maken uitweg

OLO 3370305

plaatsen tuinhuis en vernieuwen
erfafscheiding

OLO 3619931

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Ringdijk 20
Oudartstraat 3
Kasteel-Traverse 106
Dinkelstraat 14

Projectomschrijving:
kappen boom
maken dubbele uitweg
plaatsen schotelantenne
vergroten carport

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3542779
OLO 3433695
OLO 3603857
OLO 3564591

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Jan Hokaarsstraat 24
19-04-2018 verwijderen asbesthoudende
plaat in garage

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3198467

• 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
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Verlenging beslistermijn
Projectlocatie:
Mgr. Swinkelsstraat 1
Vossenstraat 6

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
16-02-2018 maken uitweg
OLO 3485267
21-02-2018 wijzigen bestemming i.v.m.
OLO 3496691
kamerverhuur

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. Verleende vergunningen worden eveneens
gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Datum indiening:
Stationsstraat
28-03-2018
3 t/m 67 oneven huisnummers
Zoete Kers
11-04-2018
47 t/m 83 oneven huisnummers
Elzehoutstraat 21
12-04-2018
Houtsestraat 18
12-04-2018
de Kluis 2
13-04-2018
de Hoefkens
17-04-2018
4A t/m 4H en 4J t/m 4N
Brandevoort 20
17-04-2018
Zoete Kers 7
17-04-2018
Kasteelplein 1
18-04-2018
Engelseweg 175A-179 23-04-2018
Bakelsedijk 132
19-04-2018
Gasthuisstraat 68
19-04-2018

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
transformatie kantoorgebouw
OLO 3391503
naar 33 woningen
oprichten 19 appartementen met
OLO 3455421
parkeerkelder en maken uitweg (villa De Wit)
vergroten garage
OLO 3536801
plaatsen kapschuur en maken uitweg
OLO 3450601
vergroten paviljoen (de warande)
OLO 3490633
oprichten bedrijfsverzamelgebouw
OLO 3356365
oprichten woning
wijzigen vergunning (oprichten woning)
plaatsen 6 vlaggenmasten
aanpassen brandcompartimenten
vergroten woning
maken 2e uitweg

OLO 3410629
OLO 3517307
OLO 3545283
OLO 3501661
OLO 3479971
OLO 3551105

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie:
Datum indiening: Werkomschrijving:
Registratienr.:
parkeerterrein VEKA
11-04-2018
Gino van Bree Beachvolleybal
2018-01433
Sportcentrum, Deltaweg 201
(30 juni en 1 juli 2018)
Hoofdstraat
12-04-2018
Braderie/jaarmarkt (26 augustus 2018) 2018-01441
grasveld
15-04-2018
Dierdonkdagen (7 t/m 9 september 2018) 2018-01497
de Kromme Geer
parkeerterrein
16-04-2018
Braderie De Bus (23 september 2018)
2018-01538
winkelcentrum De Bus

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie:
Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
Registratienr.:
Suytkade
12-04-2018
Franse Markt (10 mei 2018)
2018-00377
Mierloseweg 244
13-04-2018
Tweedehandsmarkt (27 mei 2018)
2018-00978
de Kluis 1
16-04-2018
Natuurmarkt Helmond (10 juni 2018)
2018-01142
Muziekcafé Helmond,
20-04-2018
Finale bandwedstrijd Oorveeg
2018-01293
Zuid Koninginnewal 39
(21 mei 2018)
Lokaal 42/Markt
20-04-2018
Pinksterpoppodium Helmond
2018-00952
(19 en 20 mei 2018)
Hortensiapark
19-04-2018
Dodenherdenking (4 mei 2018)
2018-01404

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
Kookcreatie

Locatie
2e Haagstraat 40

Omschrijving melding
Starten van een bedrijf voor het geven
van kookworkshops.

Kennisgeving Wet milieubeheer (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op
basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op te stellen voor:
Kookcreatie, 2e Haagstraat 40 te Helmond.
Het betreft maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater.
Binnen zes weken na de dag van verzending d.d. 24 april 2018 van dit besluit kan door
belanghebbenden bezwaar worden ingediend tegen het besluit.

Kennisgeving beschikking Milieu (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:
Smurfit Kappa Van Dam Golfkarton B.V., Sojadijk 1 te Helmond.
Het betreft een vergunning voor het milieuneutraal veranderen in verband met het vervangen
van verwerkingsmachines voor golfkarton, OLO-nummer 3516149.
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Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
Ontwerpbestemmingsplan “SBC de Braak”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het
ontwerpbestemmingsplan “SBC de Braak” met ingang van 26 april 2018 gedurende zes weken
door een ieder kan worden ingezien.
Het betreft hier de ontwikkeling van sportpark de Braak tot een multifunctionele sport- en
belevingscampus waarbij de bouw van nieuwe sport- en onderwijsvoorzieningen mogelijk
wordt gemaakt.
Inzage plan
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode
is NL.IMRO.0794.1100BP170162-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de
Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de
openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is
juridisch bindend.
Zienswijzen
Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze
naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de
gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder
vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan SBC de Braak. Mondelinge zienswijzen
kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden
gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 702602.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid
bestemmingsplan “SBC de Braak”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn om
hogere waarden voor de geluidbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten
behoeve van het bestemmingsplan “SBC de Braak”. Deze waarden voor het wegverkeerslawaai
zijn: maximaal 59 dB ten gevolge van de Rembrandtlaan, maximaal 54 dB ten gevolge van de
Rijpelbaan en maximaal 52 dB ten gevolge van de Wolfsputter Baan.
De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen onderwijsgebouwen zoals deze worden
geprojecteerd in het bestemmingsplan “SBC de Braak”.
Inzage ontwerpbesluit
Met ingang van 26 april 2018 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek
zes weken door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke website
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in
de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de
openingstijden van de Stadswinkel.
Zienswijzen
Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun
zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke
zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team
Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze
Wet geluidhinder SBC de Braak. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag
tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar
telefoonnummer 14 0492.

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.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 26 april 2018 tot 7 juni 2018 ter inzage in
het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond.
Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of
via telefoonnummer 14 0492. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf
telefonisch een afspraak maken via 088 369 0455. Gedurende de genoemde termijn kan door
belanghebbenden bezwaar worden ingediend ten aanzien van het besluit.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

• 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

25 april 2018

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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Stichting
Kringloopwinkel
Helmond
Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893
info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl
Openingstijden: ma. t/m za. 9.30-16.30 uur

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER
Dinsdag 1 mei
Zwanenbeemd
Woensdag 2 mei
Ashorst
Donderdag 3 mei
Brandevoort - West +
Brandevoort - Veste

de loop weekkrant HELMOND

Het is weer bijna tijd voor Rondje Helmond!
Helmond
Zondag 6 mei wordt het fietsseizoen
officieel afgetrapt met fietsevenement
Rondje Helmond. Rondje Helmond is
een prachtige belevenis voor jong en
oud. Binnenstad, architectuur, natuur
en woonwijken wisselen elkaar af. De
route is zowel linksom als rechtsom te
fietsen.
Tussen 10:00 en 12:00 uur kan er gestart
worden op elk gewenst punt langs de
route. Deelnemers dit jaar zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Palingkwekerij en rokerij de Rijpelaal
Cafetaria de Smuller
Jan Visser Museum
Midgetgolf de Warande
Café zaal ’t Aambeeld
Ijssalon Il Circo
De Pastoor
De Brandevoortse Hoeve
Cafetaria Brandevoort

Welness een spierspanningstest en is er
nog veel meer.

10. Eetcafé de Barrier
11. Extra stempelpost,
Weekkrant de Loop
12. Mysterypost
Bij de start ontvangt de fietser een
stempelkaart waarop alle officiële stempelposten staan vermeld. Als de stempelkaart volledig wordt ingeleverd dan
maakt de fietser automatisch kans op
mooie prijzen. Dit jaar is de hoofdprijs
voor volwassenen weer een splinternieuwe fiets van Henk van Rooij fietsen.
Voor de kinderen die meefietsen zijn er
maar liefst drie prijzen te vergeven door
Kidsplaza. Een jaarabonnement voor het
hele gezin, een zomerabonnement voor
het hele gezin en een tien-rittenkaart.

Weekkrant De Loop heeft als sponsor
dit jaar een extra stempelpost op de
route. Ook organiseren de deelnemers
allerlei activiteiten. Het Jan Vissermuseum organiseert een ‘Brandweerdag’ en
bij Palingkwekerij en Rokerij de Rijpelaal
is het dit jaar open dag. Kortom, het belooft weer een gezellige dag te worden
voor jong en oud! s

Rondje
Helmond

Ook dit jaar is er onderweg een ‘Mysterypost’ met een gezellig terrasje en
kramen van de sponsoren. Kom gezellig
langs en doe mee met de leuke acties.
Zo kan men parkeertegoed winnen bij
de kraam van Gepast Parkeren, doet IQ

Snuffelmarkt bij de Olietrappers

Vrijdag 4 mei
Apostel

Annawijk/Suytkade

Kijk voor meer informatie op:
www.helmond.nl/afvalapp
Een nieuwe kans voor mens en goed.
Warenhuis voor herbruikbare goederen
en materialen.
Kringloopwinkel Helmond, vriendelijk voor het
milieu, goed voor u.

Zondag 27 mei organiseert Kv de Olietrappers weer een snuffelmarkt in Helmond aan de Hoogeindsestraat.
Aanvang 09.30 t/m 15.30 uur. Entree is

€ 1.- Een kraam huren kost € 17.50
en voor een grond plaats € 12.50. Voor
kraamverhuur of meer informatie kunt
u contact opnemen met, graag na 19.00
uur, Leon Peters 06-12448048 of Peter
Bevers 06-46911713.
info@kvdeolietrappers.nl en kijk ook
eens op www.kvdeolietrappers.nl s

www.helmondnu.nl

Wij heten u welkom, in onze winkel.

WIJ ZIJN DE GOEDKOOPSTE
LAAGSTE PRIJS GARANTIE EN DESKUNDIG ADVIES

MASSIEF EIKEN

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

PLAK PVC

LANDHUISDELEN

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.
per m2 incl. btw Van 29,95 Voor

excl. montage, incl. btw

875. 14.

95

-

14 mm dik, 3,4 mm toplaag,
afmeting 15,5x77,5 cm, leverbaar in diverse
kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen.

39.

per m2 incl. btw Van 79,95 V.A.

95

LAMINAAT

NIEUW

RUSTIEK EIKEN
VISGRAAT

LANDHUISDELEN XXL
24 cm breed, 8 mm dik,
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare
structuur, leverbaar in 5 kleuren.

KLIK PVC

LANDHUISDELEN
EXTRA BREED

Met Riged Drager, 5 mm dik,
toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag,
eenvoudig zelf te leggen.

27.

per m2 incl. btw Van 39,95 Voor

95

VLOER HET ZELF EINDHOVEN
Willem v. Konijnenburglaan 1c,
Industrieterrein De Kade.
Tel. 040-2468180.
VLOER HET ZELF HELMOND
Engelseweg 223b, Helmond.
Tel. 0492-52 52 70.

KONINGSDAG
27 APRIL
GESLOTEN.
Gevestigd in: Almere, Amsterdam,
Arnhem, Breda,
Capelle aan den IJssel,
Eindhoven en Helmond.

per m2 incl. btw Van 21,95 Voor

9.

95

ZONDAG 29 APRIL GEOPEND
12.00-17.00 UUR

WWW.VLOERHETZELF.NL

GRATIS
PARKEREN

adcommunicatie.nl

TRAPRENOVATIE
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De strijd om de ‘Brabant Autolease Cup’
Varenschut 21E, 5705 DK Helmond | T: 0492-588972

Autoboulevard Helmond

BRABANT

Helmond

TROTSE
SPONSOR VAN

Op woensdag 25 april 2018 streden op
Sportpark Houtsdonk in Helmond 16 deelnemende teams om deze befaamde cup.
Dit Old Stars Walking Football toernooi
werd georganiseerd door W.V.V. Old Stars
Helmond in samenwerking met stichting
JIBB Helmond. Op het terrein van H.V.V.
werkten jong en oud samen om er een gezellige en sportieve dag van te maken. En
dat is gelukt!

AUTOLEASE

W.V.V. OLD STARS HELMOND
Zakelijke en private Lease van alle merken

VOOR UW GEMAK
ALLES ONDER EEN DAK
Het laatste concert van het seizoen: Krajovanka
Binnenstad
Blaaskapel Krajovanka sluit het concertseizoen af in de Gaviolizaal. Naast draaiorgelmuziek was er 29 weken op zondag
een gezellig concert van een koor, blaaskapel of muziekgezelschap. Vele mensen
hebben deze gratis toegankelijk sociaal
maatschappelijke concerten bezocht. Op
6 mei geven wij het stokje weer over aan
de Caratconcerten in de Warande.
Maar eerst nog het concert door Krajovjanka dat op zondag 29 april 14.00 tot 16.00
uur concert blaaskapel Krajovjanka
Krajovanka is een dynamische blaaskapel,
opgericht in 2001 door enthousiaste muzikanten uit de regio Midden-Limburg en
Oost-Brabant. “Kraj” is “streek/omgeving”.
Letterlijk vertaald betekent de naam dus
streek/regiokapel. Zij allen hebben een
voorliefde voor de Mährische en Böhmische muziek. De kracht van Krajovjanka
zit hem in het feit dat veel ervaring is opgedaan in Tsjechië voor het krijgen van
vooral de feeling hoe deze mooie muziek

moet worden gespeeld en de cultuur van
de streek te leren kennen. Dit gevoel en
de opgedane ervaring wordt door de muzikaal leider overgedragen en “tussen de
oren” gebracht van de muzikanten!
Vooraf, in de pauze en na afloop kunt u
genieten van onze Helmondse draaiorgels. De Gaviolizaal met monumenten en
een stukje geschiedenis en cultuur in de
cultuurstad Helmond heet u welkom. De
toegang is gratis. Wel zien wij na afloop
van het concert een vrijwillige bijdrage in
onze donatiepijp.
Door de groei van het aantal bezoekers en
activiteiten kunnen wij ook extra vrijwilligers, vooral voor de horeca gebruiken.
Heeft u interesse om ook een stukje bij
te dragen aan de Helmondse cultuur en
monumenten neem dan contact op met
de Stichting Draaiorgels Helmond. info@
draaiorgelshelmond.nl of 06-39682404
De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a, 5701 SH Helmond. Openingstijden zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00
uur. Groepen van minimaal 10 personen
ook mogelijk op afspraak. s

Het kan er soms behoorlijk pittig aan toe
gaan. Afremmen en af en toe even nadenken waar het Old Stars voetbal voor staat
is soms op zijn plaats om iedereen binnen
boord te houden. Er zijn duidelijke regels,
zoals: geen lichamelijk contact, geen slidings, geen ballen boven de heup, niet
scoren vanaf eigen helft, en vooral: niet
rennen. Snelwandelen mag wel.
Er werd in toernooivorm gespeeld met
16 deelnemende teams in poulesysteem.
Uiteindelijk is er na de heel erg spannende
finalepoule (die 29 sec. voor eindtijd beslist werd) tussen RKC Old Stars 2 en Wilhelmina Boys Best een Old Stars Walking
Football toernooiwinnaar uitgekomen. De
winnaar RKC Old Stars 2 uit Waalwijk ging
naar huis met de ‘Brabant Autolease Cup’.
Bovendien werd de sportiviteitsprijs uitgereikt aan VierlinksBeek 2, het meest spor-

tieve en gezellige team. Ton van Abeelen,
directeur van hoofdsponsor, Brabant Autolease verteld “wij vinden het heel belangrijk om beweging tussen jeugd en ouderen
te promoten” Samen met VDNS Kia Helmond zijn zij maatschappelijk zeer betrokken bij het Helmondse Old Stars voetbal
team. Ook spelen de mannen van W.V.V.
Old Stars Helmond sinds kort in hippe
nieuwe shirts met daarop het logo van
Brabant Autolease. De kleding wordt mede mogelijk gemaakt door Van de Vrande
bedrijfskleding.
Na 1,5 jaar hebben we een enthousiaste
groep en zijn de Old Stars Helmond een
begrip geworden. Ze trainen elke dinsdagochtend op sportpark Houtsdonk in Helmond. Veertien kerels op leeftijd snelwandelen achter een bal aan. Berry van Aerle,
Ambassadeur van JIBB en groot fan van
dit Old Stars team omarmt de vereniging.
Deze oud-PSV’er kent het terrein. Hier, bij
HVV Helmond, begon hij ooit met voetballen.
Kristian van den Nouwlant van JIBB begeleid het team, deze Helmondse organisatie probeert mensen van jong tot oud in
beweging te krijgen, onder meer dus met
walking football: “Niet iedereen is er altijd bij, maar er is een vaste kern van zo’n
achttien senioren”, aldus Coach Kristian
van den Nouwlant. Naast de nodige sportiviteit staan gezelligheid en slap “geouwehoer” ook zeker bovenaan de ladder. s

door jan van rest

Mens erger je niet
Onze zoon noemde het ‘het spel der
spelen’. Hij speelde het met overgave
en spaarde zijn vader niet als hij vond
dat deze wat de regels betrof, naast het
potje pieste. “Vader Jan, je kunt niet tellen; wanneer word jij nu eens ‘n keer
volwassen?” En vader Jan liet het over
zich heen komen en gaf Fons op zijn
beurt van onder uit de zak, als dat zo
uitkwam.
Jaren geleden toen we nog kleine kinderen hadden, zat onze Fons met mij en
een gast van ons, laten we haar Wilma
noemen, achter het speelbord. Het spel
was begonnen en verbeten werden de
dobbelstenen geworpen, waarbij de
schimpscheuten niet van de lucht waren. De harde taal was voor Wilma wel
even wennen, maar gelukkig ging het
ergeren toch z’n gewone gangetje. Totdat Wilma een spelregel op haar manier wilde toepassen. Dat week af van
wat Fons gewend was. Hij protesteerde
heftig, maar Wilma bleef halsstarrig bij

haar opvatting. En Fons, gewoonlijk een
en al vrolijkheid, werd me toch kwaad!
Hij stond op, gooide zijn dobbelstenen
op tafel en verliet woedend ons huis.
Nog nooit meegemaakt!
Wat nu gedaan?
Afijn, ik ben hem achterna gegaan.
Boos en mokkend liep hij voor me uit.
Ik haalde hem in en zei hem dat ik ook
vond dat Wilma het bij het verkeerde
eind had. “Met vrouwen is het vaak gedonder, Fons.” Hij was het roerend met
mij eens. “Als er vrouwen in het spel
zijn, staan wij mannen dikwijls met een
mond vol tanden.” Afijn, samen filosofeerden we wat over dat merkwaardige
vrouwvolk en fantaseerden we er driftig en tenslotte buitengewoon vrolijk
op los.
Gierend van het lachen kwamen we
uiteindelijk weer thuis. Dat was ook
weer geregeld.
Jan van Rest
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Sprookjes
lente feest
28 APRIL

ZATERDAG
VAN 12.00 – 16.00 UUR

AANSTAANDE

ZONDAG

OPEN

• STRAATTHEATERACT
‘SNEEUWWITJE EN DE 7 DWERGEN’
• SPANNENDE SPROOKJES
• SPEURTOCHT MET CADEAUTJES
• MEET & GREET MET PRINSESSEN

Elzas Passage | 5701 RX/RW | Helmond

• KNUTSELTAFEL MET SCHMINK
• SPROOKJES ACT ‘HET STENEN
SPROOKJE’
• GRATIS SNOEPHARTJES EN
POPCORN

10.
kassakorting

op alle
Livello
badjassen*
* Actie is geldig op de laagste prijs.

julia biedt iedereen

Heb jij iets met taal? Zoek jij zinvol vrijwilligerswerk?

10.
kassakorting

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

op alle
Livello
badjassen*

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

l
e
e
d
R
o
o
v
voorjaars- 10-daagse
voorjaars-

Gezocht taalvrijwilligers

* Actie isop
geldig
op de laagste
prijs.
*Actie is geldig
de laagste
prijs

orjaars- deel
R
o
o
v
l
e
e
d
R
o
v26 o
10-daagse
april t/m 5 mei 10-daagse

Interesse?
Neem dat contact op met de Voorleesexpress via
voorleesexpress@levgroep.nl of project Taal via
taalvrijwilligers@levgroep.nl

26 april t/m 5 mei

26 april t/m 5 mei

D E WE V E R 6 ,
DEURNE
0 4 9 3 31 5 0 8 8

E L Z A S PA S S A G E 3 5 ,
HELMOND
0492 529484
MARKT 5,
VENLO
07 7 8 70 0 0 8 2

Fleece badjassen nu al vanaf 24.95

Zomerbadjassen
wafelbadjassen
nu al24.95
vanaf 29.95
Fleece
nu al vanaf
Zomer
al vanaf
29.95
Velourswafelbadjassen
badjassen nu nu
al vanaf
49.95
Velours badjassen nu al vanaf 49.95

voor
iedereen
en luxe
nog
veel
korting
op héél veel meer...
voor
iedereen
luxe slapen
slapenmeer

Fleece badjassen nu al vanaf 24.95
Zomer wafelbadjassen nu al vanaf 29.95
Velours badjassen nu al vanaf 49.95

Meer privacy rechten voor individuen,
meer verplichtingen voor organisaties!
Per 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) in werking. Kan jij als vrijwilligersorganisatie wel wat hulp
gebruiken bij het bewaren en beveiligen van persoonsgegevens?
Kom dan 17 mei, 19.30 uur naar de AVG (privacywet)-training bij
LEVgroep te Helmond. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst zal Ralf
Stoks van advocatenkantoor Aben & Slag de belangrijkste veranderingen
behandelen en uiteraard vragen beantwoorden.
Wil jij graag deelnemen aan de training?
Inschrijven kan via www.
lerenmetlev.nl/vrijwilligerscollege/
Vragen? Neem dan contact op met
Rosanne Muileboom, 0492-598989

de loop weekkrant HELMOND
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Kampioenen bij Black Shots

In het kader van het 90 jarig bestaan

Grote reunie
St. Odulfusschool
hierop kan men berichten delen,
oude foto’s plaatsen etc. etc.

Mierlo-Hout
Op zaterdag 9 juni 2018, aanvang 14.30 uur vind een grote
reunie plaats van de St. Odulfusschool
te
Mierlo-Hout.
Waar? Natuurlijk op de speelplaats van de school. In het kader van het 90 jarig bestaan, zal
dit georganiseerd worden door
een groep oud-leerlingen.
In 2004 werd de laatste reunie
georganiseerd en was een groot
succes. Vele oud-leerlingen hebben sindsdien het verzoek gedaan om weer een reunie te organiseren.

Als je wil komen dan graag je
aanmelding naar e-mail adres:
reunie.odulfus@gmail.com
Vermeld je volledige naam, geboortejaar en het jaar dat je in
groep 6 (later groep 8) zat, bijv.
1959 geboren, is 1971.
Van harte welkom. Meer info
volgt. Deel onze facebookpagina
en houdt de berichten o.a. in deze uitgave in de gaten. s

Er is een facebook pagina aangemaakt:
www.facebook.com/
Re%C3%BCnie-St-Odulfus
school-Mierlo-Hout-9juni-2018-1383908895030175/
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Helmond
Black Shots X12 1, het onder 12
jaar gemengde team van de Helmondse basketbalvereniging,
heeft de basketbalcompetitie
afgesloten met een klinkende
overwinning tegen Oirschot en
heeft daarmee het kampioenschap gewonnen!
Met nog twee wedstrijden te spelen kan de directe concurrent,
BC Lieshout, het team van Black
Shots X12 1 niet meer overstijgen.
Tijdens het seizoen was de spanning even weg nadat Black Shots
X12 1 op 4 februari een wedstrijd
moest opgeven, vanwege onvoldoende spelers i.v.m. de open
dag van alle voortgezet onderwijs instellingen in Helmond; een
papieren 0-20 nederlaag was het
gevolg. Twee weken later werd er
uit nipt verloren (42-35) van Lieshout. Er werd gedacht dat er niet
meer gestreden zou worden voor
de 1ste prijs.
Een super spannende ontknoping werd het uiteindelijk toen

De beker is uitgereikt aan (staand van l naar r) Thomas, Jordan, Carl,
Hayrunisa, Tom, (gehurkt van l naar r) Krijn, Bjarne en Kane.
Ze hebben er ook nog een mooie medaille bij gekregen.
Black Shots X12 1 het opnieuw
op moest nemen tegen Lieshout.
Black Shots en Lieshout kunnen
namelijk eindigen met evenveel
punten én ook het onderlinge
resultaat zou, bij winst van de
Black Shots, ieder een gewonnen
wedstrijd zijn. Het doelsaldo tussen de twee rivalen zou de doorslag geven.
Er moest dus gewonnen worden
en wel met meer dan 7 punten

verschil! Na een voor tweederde
van de tijd gelijk opgaande pot
werd er door het team van Black
Shots X12 1 een eindsprint ingezet en knap met 53-39 in eigen
huis gewonnen.
Voor de kids was het al met al
ongelooflijk spannend natuurlijk; dat zag je wel aan de strakke
koppies vooraf en bij de ontlading na het laatste fluitsignaal. s

OPENINGSTIJDEN: ma-za. 8:00 - 18:00 uur

De beste reumatologische
zorg voor u

KONINGSDAG EN
A.S. ZONDAG GEOPEND
12.00-17.00 UUR

Nú en in de toekomst

WEEKAANBIEDING:

Geraniums

hang en staande. Per stuk

€

0.95

Zeer groot assortiment zomergoed,
kuipplanten en veel meer. voor een goed
advies bent u bij ons op het juiste adres

Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel
0492-383167 - www.tuincentrumdenheikant.nl

Mensen met een reumatische aandoening hebben niet alleen te maken met
hun ziekte, maar ook met veranderingen in het dagelijks leven.
Daarom richten de reumatologen van de Sint Maartenskliniek zich naast de
medische zorg ook op het leren omgaan met de gevolgen van reuma op uw
dagelijks leven.
Voortaan bieden zij de persoonlijke, hoogwaardige reumatologische zorg ook
in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop.
Voor meer informatie: www.maartenskliniek.nl/reumatologie

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

WWW.CEULENHUIDKLINIEK.NL

DÉ SPECIALISTEN IN HELMOND VOOR
DE BEHANDELING VAN HUIDZIEKTEN

DR. R.P.M Ceulen
Dermatoloog
Stationsstraat 1
5701 MK
Helmond
0492-792939

ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS!

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Pascal Processing
heeft een interessante
baan voor een
productiemedewerker
(MBO niveau 2).
Ben jij geschikt?

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

PINKSTEREN OP DE VELDEN
Tijdens de Pinksterdagen is er van alles te beleven
op de velden, ook voor de kleintjes. Geniet van een

Ontdek het op www.pascalprocessing.com

Houd jij van aanpakken?
Pascal Processing is een groeiend bedrijf dat
verpakte voeding met hoge waterdruk langer
houdbaar maakt. Dat heet pascalisatie. Pascalisatie
is geschikt voor bijvoorbeeld vleeswaren, garnalen,
sappen en smoothies.
Wil je meer weten, kijk dan eens rond op onze
website. Dan ontdek je vanzelf hoe bijzonder de
techniek is waarmee we werken. Houd je van
aanpakken en wil jij graag in de praktijk leren? Kun
jij zelfstandig werken aan een duidelijke opdracht?
Lees dan vooral verder.
Extra handen nodig
Steeds meer producenten van vers voedsel
ontdekken de voordelen van pascalisatie. Daarom
krijgen we het steeds drukker. Om die reden zoeken
we een extra paar, betrouwbare handen aan onze
machine. En een goed stel hersens natuurlijk,
want het is heel belangrijk dat je precies volgens
de afspraken werkt. Zo bewaken we samen de
kwaliteit en zorgen we voor de beste hygiëne. Dat is
erg belangrijk als je met voedsel werkt.

overheerlijke lunch, mooie wijnen, ﬁjne muziek en
een stijlvolle ambiance, terwijl uw kinderen door ons
worden vermaakt!

WWW.ASPERGESOPDEVELDEN.NL

WIE JIJ:
ZOEKEN
WE?

• hebt een diploma procesoperator A
(MBO niveau 2);
• of bent bereid deze te gaan halen;
• wilt leren hoe je zelfstandig onze machine
kunt bedienen;
• kunt een eenvoudige administratie
bijhouden;
• kan goed zelfstandig werken;
• houdt van aanpakken;
• voelt je verantwoordelijk voor je werk;
• bent vriendelijk en behulpzaam naar
klanten en collega’s;
• vindt in 2 en/of 3 ploegen werken geen probleem.

WAT WIJ:
BIEDEN
WE JOU?

• ontvangen je in een klein en fijn team;
• leren je alles over veilig en schoon werken met
onze pascalisatiemachine;
• bieden je afwisselend werk;
• betalen een marktconform salaris.
Heb je nog vragen, bel of mail dan gerust met
site-manager Willem van de Ven.
E: vandeven@pascalprocessing.com
T: +31 (0) 492 71 39 34
Acquisitie op deze vacature wordt niet op prijs
gesteld.

Scheepsboulevard 3 5705 KZ Helmond
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Ons
vertelt…

Waar een kleine stad
GROOT in kan zijn
Ik heb jullie al eerder verteld dat ik
een dochter heb met een verstandelijke beperking. Ze wordt binnenkort
30 jaar heeft een vorm van autisme
en is verstandelijk beperkt. Werkt al
bijna 12 jaar bij Senzer Dorel, waar
ze helemaal op haar plek zit in een
beschermde omgeving, ze is kei
TROTS dat ze hier werkt. En wij kei
trots op haar.
Vanaf haar 4e jaar heeft ze op speciaal onderwijs gezeten, altijd heeft
ze op de juiste plek gezeten het ALLER BELANGRIJKSTE om goed te
kunnen ontwikkelen, mijn inziens.
Ze heeft haar plekske in onze maatschappij echt gevonden.
Maar waar kunnen deze mensen
hun vrije tijd besteden, ook hun willen dansen en gezellig een drankje
doen en leuke activiteiten.
Jaren geleden kwamen we, via
school, erachter dat er een hilleboel
leuke activiteiten werden georganiseerd bij het toenmalige Aksent in
Helmond. Tegenwoordig heet dit
van Speijk. Overdag een plek voor
dagbesteding van ORO/SWZ en
’s avonds een vrijetijdscentrum van
ORO veur mensen mee een beperking waar ons Stacey dus vaak te
vinden was.
Wat kunde daar zoal doen.
Darten, computeren, koken, naailes,
tekenen, schilderen en dansles. Ze
hebben zelfs een eigen band De Freestyle Band. Ons Stacey is zelfs een
echte prinses geweest met carnaval,
hoe geweldig is dat. Ook dankzij
hun heeft ze een kei leuke tijd gehad
als puber en is opgegroeid van een
Verlegen meisje naar een leuke jongedame. Ze gaan er ongedwongen
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met de mensen om en het is laagdrempelig.De activiteiten worden
door vrijwilligers gedraaid met toezicht van een professional en als je
dan weet dat daar al vrijwilligers
zijn die al 25 jaar meedraaien zegt
dat genoeg. De miste vrijwilligers
gaan nooit meer weg, het is een
warm bad voor personeel maar ook
voor bezoekers.
Wat een mooi initiatief voor mensen
die vaak tussen de wal en het schip
vallen zoals ons Stacey, op deze
manier kunnen ze met soortgelijke
mensen hun vrije tijd invulling geven. Ze meugen hier zichzelf zijn,
het allerbelangrijkste toch.? Oooow
ja, ’s-avonds is er ook nog een eetcafé waar iedereen kan komen eten,
ook mensen uit de buurt die alleen
zijn of ouderen. De activiteiten ’savonds kun je zo naar toe, je hebt
geen indicatie nodig.
Wil je informatie? Onderaan deze
column zet ik de gegevens.
Ik weet dat er tegenstanders zijn en
vinden dat dit soort mensen moeten
deelnemen in de “gewone” maatschappij. Tja ik denk daar anders
over, anders was ze altijd het buitenbeentje geweest, en nu is ze 1 van
hen, iedereen mag zijn wie hij/zij is.
En hoe leuk is het als je wel eens uitblinkt en niet altijd de minste bent,
daar worde toch gelukkiger van
als altijd de mindere te moeten zijn.
Hierdoor heeft ze een boost zelfvertrouwen gekregen wat de rest van
haar leven in haar voordeel zal werken. Van mij krijgt van Speijk een
dikke 10. Ik ben er vaak geweest bij
het afdansen dat werd dan vaak
gecombineerd met een expositie
van de tekenles en een modeshow
van de naailes ,kei leuk. Bij de soos
ben ik ook regelmatig geweest…
wat een gezelligheid daar. Voor mij
zijn dit ook DE gouden plekskes in
Helmond, en niet elke stad heeft dit
hoor. We zijn op dit gebied in Helmond bevoorrecht.
Waar vind je van Speijk:
Van Speijklaan 71
5703 XE Helmond
Tel: 0492-472800
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Avondwandelvierdaagse
Helmond 2018
Helmond
Van 30 mei t/m 2 juni 2018
wordt alweer voor de 59e keer
de
Avondwandelvierdaagse
Helmond georganiseerd voor
alle inwoners van Helmond en
omstreken.
De uitdaging is om 4 dagen achter elkaar 5 of 10 km te wandelen.
Dit wordt gedaan door heel de
stad Helmond en de mooie omgeving ervan. Bij startbureau
Rijpelberg/Brouwhuis kan ook
worden ingeschreven voor de
15km. De start van de wandelingen vindt alle vier de dagen
plaats op een van de vier over de
stad verdeelde startbureaus, bij
de Speeltuin Leonardus in de Leonarduswijk, bij de sporthal Polaris in Mierlo-Hout, bij wijkhuis
"de Brem" in Rijpelberg/Brouwhuis en Stiphout bij “de oude toren” van Scouting Jan Baloys.
Tot slot wordt als finale na de vier
wandeltochten op zaterdagmiddag gezamenlijk met alle deelnemers vanaf de Lorentzstraat

naar Boscotondo de feestelijke
bloemenintocht gelopen volgens
de onderstaande route. Vanaf
het Grasveld bij de Lorentzstraat
gaan we naar het Frans Joseph
van Thielpark (Boscotondo),
waar door een delegatie van het
college van Burgemeester en
Wethouders het jaarlijkse bloemendefilé afgenomen wordt.

Dit jaar organiseert tevens de
Lionsclub Peelland te Helmond
i.s.m. het Wandelvierdaagse
Comité Helmond de ballonnenwedstrijd Ballions op zaterdag 2
juni 2018.
Aan de basisschooljeugd die deelneemt aan de Wandelvierdaagse
Helmond wordt kosteloos een
wedstrijdballon ter beschikking
gesteld, die op het aankomstterrein aan de Lorentzstraat te
Helmond zal worden opgelaten.
Wiens ballon het verst komt is
de winnaar. Voor de deelnemers
van de eerste 3 ballonnen die het
verst zullen komen, zullen leuke
prijzen te verwachten zijn.
De Lionsclub Peelland organi-

seert o.a. ook jaarlijks het Wintercircus dat gratis te bezoeken is
voor. o.a. slechtzienden, en blinden, en in het Helmonds Speelhuis wordt georganiseerd.
Stichting Jong Helmond Lekker
Gezond organiseert dit jaar weer
de campagne ‘Ik loop op water’
waarmee ze kinderen en ouders
die meelopen willen stimuleren om (kraan)water te drinken.
Alle basisscholen hebben hiervoor een uitnodiging gekregen
en ontvangen voor elke deelnemende leerling een gratis bidon.
Daarnaast zal op elke startlocatie een watertappunt zijn waar
gratis water getapt kan worden.
Wij hopen samen met de Lionsclub, Jong Helmond Lekker Gezond op een grote deelname aan
de Wandelvierdaagse Helmond,
en wensen daarbij de wandelaars
veel succes toe.
Voor meer informatie zie ook
onze website www.wandelvier
daagsehelmond.nl
Voor meer informatie over de
campagne ‘Ik loop op water’ zie
www.jhlg.nl s

Zilveren spelden voor vier extra actieve KBO leden
Brouwhuis
Tijdens de algemene ledenvergadering van KBO-Brouwhuis op
woensdag 18 april zijn vier zilveren spelden uitgereikt voor het
vele vrijwilligerswerk van KBOBrouwhuis-Rijpelberg-Dierdonk.

Cees Senders heeft na een periode van negen jaar zijn bestuursfunctie beëindigd. Daarbij was
hij een zeer gewaardeerd vrijwilliger. Ook zijn echtgenote Regina
Senders-van Veghel werd gehuldigd voor haar intensieve inzet
en ondersteuning aan Cees.
Richard van Laarschot en Ge-

Koningsdag
Vergeet niet dat in de Geseldonk te
Mierlo-Hout 26 april de Nacht van
Oranje is met kei leuke Nederlandstalige artiesten. Een super leuk begin
van alle koningsdag activiteiten, het
begint om 20.30 uur en er zijn nog
kaartjes. Misschien komen we elkaar ergens tegen. Een leuke gezellige koningsdag gewenst!
Tot volgende week.

BELLEN!

WEBSITE BESTELLEN?

ADCOMMUNICATIE BELLEN!

0492-845350 / bart@adcommunicatie.nl

rard van Engelen werden beiden
gehuldigd voor hun grote inzet
en bereidheid in verenigingsverband.
Voorbeeldvrijwilligers noemde
voorzitter Johan Flemminks
Smid hen en overhandigde hen
de oorkondes en een boeket
bloemen. s
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0492 - 53 28 00

verloskundigenhelmond.nl

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond
Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70
do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161
vr
Stiphout: Dorpsstraat 51
ma

N

STIPU OOK IN
HO U
T

De specialist voor uw prothese

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Scooby
Huis kopen en geld besparen,
uw droomhuis voor de laagste prijs!

Uw Koopmakelaar
specialist in het kopen van woningen en appartementen
Theo Gransier 06 4786 8081
www.uwkoopmakelaar.nl

VACATURE HORECATIJGER(IN) SPORTPARK
Stichting Sport en Bewegen Brandevoort is eigenaar van Sportpark
Brandevoort. Gezien onze ambitie en de toekomstige ontwikkelingen
willen we ons huidige team verder versterken met een meewerkend
coördinator horeca. Wij zoeken hierbij een persoon die deels in
loondienst of ZZP-verband en deels als vrijwilliger graag een steentje
wil bijdragen aan het verder succesvol maken van ons sportpark. Dit in
overleg voor 12 tot 16 uur per week voor het dienstverbandgedeelte.

Functie-inhoud:
Je bent verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling en
professionalisering van de horeca. Daarnaast ben je zelf ook deels
meewerkend aanwezig.

Gewenste ervaring:
In basis staan we open voor alle enthousiaste doeners met horeca
ervaring, die graag initiatief nemen, beschikken over
verantwoordelijkheidsgevoel en in staat zijn buiten kaders te denken.
Verder heb je de bereidheid om te werken in weekenden en avonden,
hierbij zijn huidige piekmomenten donderdagavond, zaterdag de hele
dag en zondag overdag.

Wat bieden we:
Een leuke en boeiende omgeving om actief in te zijn. Hierbij draag je
een steentje bij aan een bruisend sportpark en dynamiek in onze wijk.
Samen met het team behaal je mooie resultaten, iets om trots op te
zijn.

Interesse:
Heb je interesse of vragen over deze functie neem dan contact met
ons op via richard@sportparkbrandevoort.nl.

Scooby is een kruising dog/labrador van 2 à 3 jaar. Hij had maar weinig opvoeding gehad; gelukkig
leren jonge honden snel. Hij is inmiddels gecastreerd. Scooby is speels, nieuwsgierig en waaks. Hij kan
goed met andere honden overweg. Mensen vindt hij zeer interessant en hij eist de nodige aandacht
op. Aan de lijn lopen doet hij redelijk. Hij is zindelijk en beheerst de basiscommando’s redelijk. Wat
Scooby nodig heeft is een baas met veel geduld en tijd, die een rustig huishouden heeft en hem op
een kalme manier kan begeleiden. Omdat Scooby
waarschijnlijk in het verleden heel veel gestraft is
(denk aan een prikband) is het een pre dat je als
baas bekend bent met positieve gedragsmethodes.
Je doet Scooby een plezier met veel speel- en wandelruimte in de omgeving en/of met een maatje
met wie hij kan spelen, zodat hij zijn energie kwijt
kan. Attentie: Scooby zit in een gastgezin (dus niet
in het asiel). Als u kennis wil maken met Scooby,
belt u dan naar 0492-513971 voor een afspraak.

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:
0492 - 51 39 71

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

Helmond-Oost

Helmond

Iedere maandag organiseert het
HMC een Superkien in het TOVgebouw, 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 levensmiddelenmanden en gratis kienkaarten.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open
vanaf 18.45.

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

Annawijk/Suytkade
In buurthuis St. Anna aan de
hoogeindsestraat 24 kun je iedere zondagmiddag vanaf half
2 en maandagavond vanaf half
8 prijskaarten. Je kunt er terecht
voor jokeren en rikken. De organisatie op zondag is door de
Jubileumcommissie van Kv de
Ollietrappers en maandagavond
de seniorenvereniging St. Anna.

Mierlo-Hout
Bridgeclub ’t Houtse Slem organiseert elke vrijdagmiddag een
bridgedrive in De Geseldonk. Ook
niet-leden zijn van harte 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

Koningsdag bij Jan Linders! Van
12.00 tot 16.00 uur is er een gezellig terrasje met live muziek. Ook
wordt er gezorgd voor allerlei
soorten hartige lekkernijen zoals
een broodje kroket, hamburger,
knakworst en worstenbroodjes
voor €1. Zoetigheden en drinken
zijn ook aanwezig. Er is een rad
van fortuin waarmee u mooie
prijzen kunt winnen. Dit wordt
mede mogelijk gemaakt dankzij
het goede doelen fonds Jan Linders. De opbrengst is voor Savant locatie Alphonsus.

Rijpelberg
Gratis reparaties bij Repaircafé
Rijpelberg op dinsdag 8 mei van
13.00 tot 17.00 uur. Locatie: oude
basisschool De Torelaar op de
Groningenhof 4, Helmond. Meer
info: www.facebook.com/RepaircafeRijpelberg

Rijpelberg
Op Zondag 6 Mei rijdt Tourclub’81 Helmond de Landhorsttocht onder leiding van wegkapitein Liesbeth Bloks.Vertrek is om
8.30 bij Winkelplein Straakven in
Helmond. De afstand is 85 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 vervolgen.

Voorbeschouwing
Helmond Sport - RKC Waalwijk
Helmond

Afscheidswedstrijd
Voor Helmond Sport speler Robert Braber is dit de laatste wedstrijd in het betaalde voetbal die
hij zal spelen. De middenvelder
stopt na het seizoen met voetballen en gaat verder als teammanager bij RKC Waalwijk. De
35-jarige Braber speelde zijn
eerste wedstrijd in het betaalde
voetbal voor Helmond Sport en
sluit daar ook zijn carrière af. In
totaal heeft de Rotterdammer
vier seizoenen voor Onze Club
gespeeld. Waarin hij tot 130 wedstrijden en 20 doelpunten gekomen is. Ook zal er na deze wedstrijd afscheid genomen worden
van de spelers die na dit seizoen
bij Helmond Sport vertrekken.
Strijd om plaats 17
De club uit Waalwijk maakt net

Het is bijna zover:
De Franse Markt!
Suytkade
Op Hemelvaartsdag donderdag
10 mei 2018 staat de Helmondse
wijk Suytkade in het teken van
de Franse Markt. Tijdens deze
4de editie is de kunst sterk vertegenwoordigd.
Zo kent Helmond toch langzamerhand weer een serieuze
kunstmarkt, waar kunstenaars
welkom zijn. Een marktkraam
huren kan nog altijd. Kijk dan
even op de website: www.fransemarkthelmond.nl
Al meer dan 50 kunstenaars hebben zich al gemeld. Veel kunstenaars op de Franse markt proberen een interactief rol te spelen
met het publiek. Dat maakt dat
deze markt druk wordt bezocht
niet alleen op de Suytkadeboulevard. De markt is gratis toegankelijk. Bij City Resort staat een
podium, waar vanaf 11.00 om de
10 minuten verschillende optre-

dens staan gepland. Stichting
Musicals in Helmond gaan een
preview geven van de musical
Jekyll & Hyde. Ook zijn er verschillende dansscholen actief,
zo zijn er optredens van Balletgroep Brandevoort, Acrogym
en dansschool Inmotion. Bij het
podium is er een terras waar u
rustig onder het genot van een
drankje kunt kijken en luisteren
naar de verschillende acts. Ook
het spelen van een partijtje Jeu
‘d Boule hoor echt thuis bij de
Franse Markt. De vereniging Littie of Littienie nodigt u graag uit.
Al vanaf het einde van de tweede
wereld oorlog speelt jaarlijks in
Frankrijk een bigband. Zo ook
in City Resort. De van oorsprong
afkomstige bigband uit Stiphout,
vrij vertaalt point-wood, speelt
laat in de middag bekende nummers.
Hopelijk zien we u 10 mei bij de
Franse Markt op Suyt, voor een
leuke sfeervolle dag. s

Floortje Jansen uit Helmond is de
voorleeskampioen van Brabant
Helmond
Wat een voorleestalent in Brabant! Afgelopen donderdag april
was de provinciale finale van
Read2Me!, de voorleeswedstrijd
voor brugklassers. De winnaar is
Floortje Jansen van het Dr.-Knippenbergcollege in Helmond. Van
schoolkampioen naar Helmondse winnares en nu ook nog provinciaal! Zij gaat naar de finale
van de Read2Me! Voorleeswedstrijd in Utrecht op 26 mei.

Komende zaterdag staat de
laatste competitiewedstrijd van
het seizoen op het programma.
Helmond Sport neemt het in
eigen stadion op tegen RKC
Waalwijk. Na een ontluisterende 4-1 nederlaag in Leeuwarden
wil de ploeg van Roy Hendriksen het seizoen met een overwinning afsluiten.
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Read2Me! is dé voorleeswedstrijd voor brugklassers van het
voortgezet onderwijs waarmee
het lezen onder jongeren in het
voortgezet onderwijs wordt bevorderd.
Bibliotheken en het voortgezet
onderwijs in heel Nederland
gaan een samenwerking aan om
het leesplezier van leerlingen te
vergroten door er een wedstrijdelement aan toe te voegen en om
het lezen van jeugdliteratuur te
bevorderen. s

Foto en logo. Fotobijschrift: (Foto: Wim van den Broek)
zoals Helmond Sport een teleurstellend seizoen door. De Waalwijkers betrekken momenteel de
achttiende plaats op de ranglijst
met één punt meer dan Helmond Sport. RKC Waalwijk is de
laatste weken in vorm. Er werd
zowel uit tegen FC Volendam als
thuis tegen Go Ahead Eagles gewonnen.
Historie tegen RKC Waalwijk
In de laatste tien jaar stond de
wedstrijd Helmond Sport - RKC
Waalwijk slechts vijf keer op het
programma. Daarvan wist Hel-

mond Sport er twee te winnen,
eindigde er één in een gelijkspel
en twee keer gingen de punten
naar Waalwijk. Vorig seizoen eindigde de wedstrijd in een 1-1 gelijkspel. Jordy Thomassen scoorde toen de openingstreffer.s

Floortje Jansen uit Helmond was de beste voorlezer en mag naar de
finale in Utrecht!
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Nu ook ‘Kaatje Jans’ Delicatessen in
Helmond

Nieuws uit Mierlo-Hout

Koningsdag op het plein

Een winkel boordevol lekkernijen
www.kaatjejans-helmond.nl
info@kaatjejans-helmond.nl

Mierlo-Hout
Op vrijdag 27 april 2018 wordt de verjaardag van onze koning gevierd op het kerkplein in Mierlo-Hout op een wel heel speciale manier: Oranje Comité Mierlo-Hout
bestaat dit jaar namelijk 50 jaar.
Vanaf 14.30 uur ‘s middags barst het feest

Aanbiedingen geldig
van za. 28 apr. t/m wo. 9
mei 2018

los. We hebben een programma waaraan
een heel aantal artiesten meedoen, waaronder 6 Helmondse artiesten.
Het belooft een super gezellig feest te gaan
worden wat duurt tot 21.30 uur ‘s avonds.
Bij goed weer staan er voor de kinderen 2
springkussens.
Tot ziens op het Kerkplein voor een super
gezellige middag met heel veel muziek! s

Carel van der Zanden een
terechte 50PLUSser van de
maand.
50PLUS Helmond wil iedere maand een
Helmondse 50plusser in het zonnetje zetten die zich bovengemiddeld heeft ingezet
voor de maatschappij. Deze maand valt de
eer te beurt aan de geboren en getogen
Helmonder Carel van der Zanden.
Het eerste wat in je opkomt als je met Carel
praat is dat van iemand die altijd in de weer
is. Tijdens de 78 jaar dat Carel op deze
wereld staat heeft hij al heel wat gedaan.
Gewerkt bij de PTT, Philips, de Zuivel Bond,
Drukkerij Helmond en tenslotte bij diverse

heLmond
www.50pluspartij.nl/helmond
info@50plushelmond.nl
Rabobank kantoren. In zijn Mierlose tijd
was hij ook korte tijd politiek actief, iets wat
50PLUS Helmond alleen maar toejuicht.
Carel wordt echter niet vanwege zijn werk in
het zonnetje gezet, maar wel om wat hij allemaal gedaan heeft en nog doet voor o.a. de
digitale vaardigheid van met name ouderen.
Al in 1996 sloot hij zich als vrijwilliger aan bij
SeniorWeb, waarna hij in samenwerking met
het SWOH een eerste cursus inrichtte om
50plussers te bekwamen in het werken met
computers. De tablet moest toen nog uitgevonden worden! Bijzonder om te vermelden
is nog dat het hele toenmalige stadsbestuur
bij Carel op cursus is geweest, evenals de
oud-burgemeester Geukers.

Kaatje Jans Helmond “by Malaika” Mierloseweg 30 tel. 0492 347906

Maar het bleef niet bij die ene cursus. Carel
stond ook aan de wieg van SeniorWeb
Peelland, en ook op het Ameideplein werd
nog een project opgestart. Het ultieme doel
was om deze projecten in de hele regio van
de grond te krijgen. Verder was Carel actief in
de ledenraad van SeniorWeb, en heeft mede
de vereniging Vrienden van SeniorWeb opgericht. Ook kwam het tot een samenwerking
met de Volksuniversiteit Helmond, waarvan
Carel ook lid van het Bestuur is geweest.

Brasserie De Keizer voor al uw feesten,
partijen, bruiloften, bijeenkomsten, bbq’s,
recepties en nog veel meer...

Dat de wijk Dierdonk blij mag zijn met zo’n
inwoner blijkt wel uit het feit dat Carel ook
al jaren SeniorWeb lessen verzorgt in deze
wijk. Ook was hij betrokken bij MoetNiks: de
50+club van Dierdonk, en in 2014 nog met
de Zorg Samen Wijk Dierdonk. Kortom, een
bezig baasje, die 50PLUSser van de maand
Carel van der Zanden.

Onder andere: Koud buffetten, bittergarnituren,
hapjes assortiment, warme buffetten, amuses,
koffietafels en drankenarrangement.
Vraag gerust onze brochure aan of bel.
Ridderplein 3 • 5421 CV Gemert • T: 0492-361252
info@brasseriedekeizer.nl • www.brasseriedekeizer.nl

Carel van der Zanden

www.helmondnu.nl

cadeau met VERJAARDAGEN, JUBILEA,
RECEPTIES of WILT U GEWOON IEMAND BELONEN?
Besteedbaar bij meer dan 140 Helmondse ONDERNEMINGEN.

geef de hellemondgift waardebon cadeau!
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

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 17 vrijdag 27 april 2018

15

Nieuws uit Mierlo-Hout

‘T Houts Wielerspel

DJ Jean, Gebroeders Ko en Stef Ekkel
bij Nacht van Oranje

merslijst gratis deelneemt met een lot.
Nog meer mooie toevoegingen? Ja zeker!
Mierlo-Hout
We hebben namelijk ook een mooi boHet wielerseizoen is in volle gang met nusspel waaraan u de mogelijkheid hebt
op dit moment de mooie voorjaarsklas- om mee te doen (niet verplicht). Wanneer Koningsnacht vier je in de Geseldonk! Na
siekers, wat betekent dat ook de grote u namelijk alle drie de grote rondes mee- de succesvolle editie van vorig organiseert
rondes van 2018 er weer aan komen. Ook speelt en per spel €1,- extra betaalt per De Kluppels dit jaar opnieuw de Nacht
dit jaar wordt voor deze rondes ’t Houts deelnemerslijst maakt u kans om de beste van Oranje tijdens koningsnacht. DonderWielerspel georganiseerd, zoals u dat ronderenner van ’t Hout te worden. Scores dagavond 26 april gaat het dak er weer af.
van ons gewend bent. Om het spel meer van alle drie de grote rondes worden bij elworden
Mierlo-Hout
kaarmoet
opgeteld
en u speelt
apart mee voor Wat het weer ook doet, in De Geseldonk in
daadkracht bij te kunnen zetten dan inHeeze
Deelname formulieren
zijn op...
voorgaande jaren sluiten SnookertownDe dit
Mierlo-Hout
sta je tijdens koningsnacht alzinklassement.
van deze aanbiedingen
zijn geldig
moet worden...
af te
halen
op
de
volgende
punten:
CafeHelmond, Wijkhuis de Geseldonk enDeze
tijd
droog.
Het
weer een fantastisch
aanbiedingen zijn geldig op dinsdag 1 mei 2018 opbelooft
de weekmarkt
in
onze bekende en veelal geprezen organi- taria ’t Hout, Café de Karper, Café de Kim, feest te worden. Voor deze tweede editie
Mierlo-Hout.
sator Pierre Snijders de armen ineen om ’t Kelderke Herenmode, Woonzorgcen- van de Nacht van Oranje zijn de volgende
een fantastisch spel neer te zetten met trum Alphonsus, Snookertown Helmond,
volop spanning voor alle wielerliefheb- Wijkhuis de Geseldonk, Eetcafé de Barrier
of u kunt ze online downloaden op www.
bers, van jong tot oud.
houtswielerspel.nl . De inleverdatum voor
De zorgvuldigheid en het gemak waar- het eerste spel (Giro) is op vrijdag 4 mei
mee de deelnemerslijstjes in te vullen zijn 2018, voor 12:00 uur.
blijven uiteraard zoals u van ons gewend
bent! Deelnemen kost slechts €10,- euro U speelt toch ook mee?!
per deelnemerslijst waarvan €9,- recht- Like ons ook op facebook, daar plaatsen
wij regelmatig actualiteiten, tips en andere
streeks naar de prijzenpot gaat!
informatie! s
Wat verandert er? Eigenlijk helemaal
niets! Of toch wel….? Ja zeker!
We organiseren namelijk niet alleen een
Wielerspel voor de Tour de France maar
een Wielerspel voor elke grote ronde dit
jaar. Te beginnen met de Giro d’Italia,
Voor
klant klant
Voor iedere
iedere
Voor klant
iedere
daarna de Tour de France en als laatste
Voor
iedere
klant
een heerlijk
heerlijk
stukje
een
stukje
een heerlijk
stukje
grote ronde de Vuelta a España. Aan het
een heerlijk stukje
einde van elke ronde hebben we uiteraard
Brie GRATIS!
een mooie prijsuitreiking met daarbij een
spetterende loterij waaraan je per deelne-

Mierlo-Hout

artiesten gestrikt: DJ Jean, Gebroeders Ko,
Ferry de Lits, Stef Ekkel, DJ Dominic Graat,
Miss Bont Beats en Johnny Sleegers. De
feestavond is verdeeld over twee area’s:
de feestzaal en het Nederlandstalig café.
Het Koningsnachtfeest start om 20.30 uur
en duurt tot 01.00 uur.
De deuren van de Geseldonk gaan om 20.00
uur. E-Tickets zijn via
Helmondticket.nl verkrijgbaar en op de avond
zelf aan de deur. De entreeprijs is 15 euro. s

Nieuw
bij
u
Nieuw
bij
u uu
Nieuw
bijbij
Nieuw
Heeze!
inin
Mierlo-Hout!
in inHeeze!
Heeze!

Deze aanbiedingen zijn geldig op
zaterdag 5 mei 2018
Deze
aanbiedingen
zijn
geldig
Deze
aanbiedingen
geldig
op op
Deze
aanbiedingen
zijn
geldig
op
op het
marktplein
bij hetzijn
gemeentehuis
dinsdag5 51mei
mei2018
2018
zaterdag
zaterdag
mei
2018
op
het
gemeentehuis
op het
marktplein
bijbijhet
ophet
demarktplein
weekmarkt
in gemeentehuis
Mierlo-Hout

Smaakvolle Romige
Smaakvolle Romige
Smaakvolle
Jong
BelegenRomige
Kaas

Jong Belegen Kaas

Jong
Kaas
500
gramBelegen
nu voor €3,99
500 gram nu voor €3,99
500 gram nu voor €3,99

Brie GRATIS!
GRATIS!
Brie
Brie GRATIS!

DEELEN DE
SFEERMAKERS
IN HUIS
Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83 (
6016)
5706 AD - Helmond
Tel. 0492-547023

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Di. t/m Vr. - 09.00 - 17.30u
Zaterdag - 09.00 - 16.00u

STOFFEN, FOURNITUREN EN RAAMBEKLEDING

Al eens nagedacht over uw uitvaart?
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.
‘t Damiaanhuis

Gelegen aan het
Alphonsusplantsoen.

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

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

Dag en nacht (overlijden melden en info)

0492 - 78 06 60

www.uvdk.nl | info@uvdk.nl

M.TIJSSEN
,
n
e
n
j
i
d
Gor
,
n
e
n
j
i
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o
g
w
u
vo
,
n
ë
e
i
z
jalou
n
e
n
j
i
d
r
rolgo

Tapijt
,
vinyl,
PVC
Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl
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DE JUISTE VAKMAN
VOOR ELKE KLUS


KANTELBERGBOUW
KLUS & BOUWSERVICE





ONDERHOUD
RENOVATIE









VERBOUWING

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

TIMMERWERK

T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74

SCHILDERWERK

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Rivierensingel 745
Hortsedijk
25
5741
KV Helmond
5708 HA Helmond
0492-842954
0492-842954

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

6 dagen per week geopend!

(langs de weg van Helmond naar Deurne)

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout www.wesatuinhout.nl
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS
Ambachtweg 9, 5731 AE Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

Ook verkoop van:

Rolluiken,
Rolluiken,
Horren &
Frans van Asten
Horrenen
&
Frans van Asten
Hordeuren
Hordeuren
en
Screens
Screens
ROLLUIKEN
Noorddijk 1 OOK
5705 CXREPARATIE
Helmond Tel. 0492-512377
Mob. 06-53754231
Ook verkoop van:

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

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

• VLOERVERWARMING

Horstlandenpark
4 5709
MB Helmond
Complete Badkamers
5709 MB
Helmond
• COMPLETE BADKAMERS
Radiatoren
0492386100
0492-386100
Sanitair en Tegels

• RADIATOREN

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

06-55895546
0655895546
info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Lambertus concert
Requiem W.A. Mozart
Oranjebuurt/Warande
Op 4 mei herdenken we de gevallenen.
Jarenlang was het een traditie in Helmond om op die dag een requiem uit te
voeren. In 2017 heeft Lambertus Concerten deze traditie nieuw leven ingeblazen
met het requiem van Rheinberger. Deze
zal om 20:45 uur plaatsvinden in de kapel
van het Elkerliek ziekenhuis.
Nu, in ons jubileumjaar 2018, staat het bekende requiem van Wolfgang Amadeus
Mozart op het programma.
Een prachtig werk voor koor, orkest en
solisten. Een van de mooiste werken die
Mozart heeft geschreven en een van de
hoogtepunten uit de muziekliteratuur.
Onder leiding van Jan van de Laar zullen
onze eigen ensembles Nuove Musiche en

Lambertus Consort dit werk uitvoeren, en
op een tijdstip aansluitend op de landelijke
en plaatselijke dodenherdenking van 20.00
uur.
Een kaartje kost €10,en u kunt deze bestellen op
www.lambertusconcerten.com s

ZET UW FILM OP HELMONDNU.NL
MAIL NAAR: VIDEO@HELMONDNU.NL
Een team van Weekkrant De Loop
was donderdag 26 april aanwezig
bij de uitreiking van de Lintjes in
Helmond. Ze hebben gefilmd,
gefotografeerd en een
livestream verzorgd.
De filmregistratie is begin volgende
week te zien op www.helmondnu.nl

de loop weekkrant HELMOND
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Sponsorloop voor een groen schoolplein

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

Zaterdag 28 april:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint
Anna; volkszang;
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; volkszang;
Voor de zieken;
Zondag 29 april:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v.
het seniorenkoor; Resi Oud-Vennik; overleden ouders
Raaijmakers-Knoops; Sjef Raaijmakers; Theu van Deursen en Koosje van Deursen-van Kroonenburg;
Donderdag 3 mei:
19.00 uur Alphonsuskapel; Jack Klumpers; Henk, Paula,
Casper en Joep Klumpers;
Zaterdag 5 mei:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint
Anna; volkszang;
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; volkszang;
Arie Coort;
www.damiaanhelmond.nl
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout

Zondag 29 april
10.30 uur Trudokoor; Piet van Neerven en Irma van
Neerven-Harnisch, overleden ouders De Kok-van de
Berk en Ciska de dochter, Jo van Duren-van Mook,
Rieky Meulendijks-van de Veerdonk, San BoekhorstDrouen, Theo Benders, Bertha Gruijters-van Gameren,
Anneke van Oorschot-Reloe, Gerrit Rijkers, Marianne
Colen-Beekmans, familie Rijkers-Verschuren.
Zondag 6 mei
10.30 uur Trudo koor, Frans van Hoof en Ria van Hoofvan Ras, Chris Schriks, Herman Kaal, Emma VincentieDekeirschieter, Christina van Bussel, Wilma WoutersVerhulst, Piet Sloots, Guus van Oorschot, Olga de
Roij-Vissers, Piet van Bree, Els van Geene, Piet de Kok
en Paula Schouten de echtgenote,
Harrie de zoon en overleden familie.

De HiLevelgroep organiseert de sponsorloop op basisschool De Vendelier.

Brandevoort
Een aantal maanden geleden
hebben de leerlingen van basisschool de Vendelier samen met
de HiLevelgroep deelgenomen
aan een ontwerpwedstrijd van
Du Pré Groenvoorzieningen.
Hierbij moesten ze ontwerp
maken voor een groen schoolplein.
Er is prachtig ontwerp gemaakt
voor het plein bij locatie Stepekolk-Oost en tijdens de finale
moesten 2 meiden van de groep
het ontwerp presenteren.
Ze deden dit met een toneel-

stuk waarin ze uitlegden wat ze
wilden veranderen aan het plein
en waarom ze dat wilden. Een
poosje later mochten ze naar
de receptie van Du Pré Groenvoorzieningen en daar hoorden
ze dat ze gewonnen hadden: Du
Pré Groenvoorzieningen komt
het plein realiseren!
Een echte architect heeft naar
de tekening gekeken en er een
echte bouwtekening van gemaakt. Er hangt ook een prijskaartje aan en sommige dingen
zijn best duur. Een heleboel van
de wensen kunnen ook echt komen maar er is nog wel geld tekort. Van de directeur kregen ze
de opdracht om iets te bedenken

waarmee we flink veel geld extra
konden verzamelen.
Het idee voor een sponsorloop
met de hele school kwam al snel
ter sprake en zo gezegd is zo gedaan. Alles is in gang gezet om
de sponsorloop te organiseren:
vergunning regelen met de gemeente Helmond, de wijkagenten op de hoogte brengen en er is
hebben EHBO geregeld. Alle kinderen hebben een brief met een
sponsorkaart en we hebben een
mooie stempelkaart ontworpen.
Op woensdag 16 mei zullen we d
de sponsorloop gaan houden.
De sponsorloop start om 9.00
uur en gaat duren tot 12 uur. s

Samenwerking Helmond Marketing en Ditisonzewijk-Helmond
Helmond
Stichting Helmond Marketing
heeft aangegeven de zichtbaarheid van hun activiteiten te willen vergroten en is een partnerschap aangegaan met Stichting
Ditisonzewijk-Helmond.
Directeur Leo Grunberg van
Helmond Marketing vindt met

name de samenwerking tussen
beide stichtingen van groot belang, omdat inmiddels vele Helmondse inwoners de website en
de Facebookpagina van Ditisonzewijk.nl bezoeken en de berichten van Helmond marketing
hierdoor goed gelezen worden.
Door de ondertekening van de
samenwerkingsovereenkomst
krijgen alle Helmondse inwoners
een nog meer compleet overzicht

van wat er dagelijks hun stad en
stadswijken te doen is en krijgen de activiteiten die Helmond
Marketing organiseert de aandacht op het digitale platform
die ze verdienen. Met de ondertekening van het partnerschap
hebben de Stichting Helmond
Marketing en Stichting Ditisonzewijk-Helmond een grote stap
naar verdere samenwerking
gezet. s

www.damiaanhelmond.nl
EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. H.Lambertus (Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) zo.
9.30; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00. Weekdagen: 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. pastorkoopmans@live.nl. Diaken drs. P.C.G. de Vries
tel. 476345. diaken@heiligelambertus.nl Diaken H.W. Dings,
tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor:
Tolpost 1, 5701 HE Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
Tel. 522109 (maandag tot en met donderdag
9.30-12.30u.) Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond.
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl
Website: www.heiligelambertus.nl

Eeuwige grafrust midden in de natuur
• Kies zelf de plek voor uw natuurgraf in een
bosrijk en afwisselend natuurgebied
• Het is de voordeligste vorm van begraven
en het afscheid kunt u naar eigen wens
invullen
• Nu een plek vastleggen betekent later geen
zorgen en kosten

• Elke eerste zondag van de maand om
13.30 uur begeleide rondleiding
• Informatiecentrum elke dinsdag,
woensdag, zaterdag en zondag open
van 13.30 – 16.30 uur.
• Dagelijks welkom om te wandelen of voor
een persoonlijk gesprek op afspraak

Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray
0478 515721 • natuur@weverslo.nl • www.weverslo.nl
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save
the
date
WEEK VAN 26 APR. 3 MEI.
TM

EVENEMENTEN
VRIJDAG 27 APRIL
BRABANTS GROOTSTE VRIJE MARKT
Deze Koningsdag is er in het centrum van
Helmond de grootste vrije markt van heel Brabant.
Er zullen tussen de 500 en 1000 kramen zijn,
zo’n markt wil je niet missen! Gratis entree
Centrum Helmond, Kasteelplein 1
Vr 27 april 9:00 - 16:30 uur

KONINGSDAG
Er zijn veel activiteiten
en concerten zoals
de slingermarkt,

MUZIEK
DONDERDAG 26 APRIL

aubades serenades,
muziekfestivals,
Warande Concert en
de Kindervrijmarkt.
Markt 21-25
Vr 27 april
13:00 - 02:00 uur

T/M 30 JUNI
EXPOSITIE BIJZONDERE BEELDEN VAN HET
INDUSTRIËLE VERLEDEN VAN HELMOND
In deze openluchtexpositie wordt steeds een
andere periode uit de geschiedenis van de
Helmondse industrie tentoongesteld,
er zullen nog 5 vervolgexposities volgen.
Galerie Kanaaldijk, Kasteellaan
t/m za 30 juni. ma-zo: geopend.

DONDERDAG 26 APRIL

KONINGSDAG@LOKAAL42.
MET O.A. OOH MY SOUL GROOVELAND

BIOLOGISCHE MARKT

Met dit jaar o.a. Live muziek van Ooh My Soul &

BRANDEVOORT

Grooveland,Om 14.00 zal Grooveland met hun
Funky Rock & Latin het spits afbijten,
Lokaal42, Markt 42
Vr 27 april 14:00 - 00:00 uur

Elke vrijdag is er van
14.00 - 18.00 uur een
biologische markt
onder de Markthal

GUILTY PLEASURE NIGHT

in Helmond.

De nummers waarvan je niet het meest trots

Met biologische

op bent dat je ze graag hoort. Deze avond kan

producten,groenten,

het allemaal en zelfs betrekkelijk anoniem want

kaas, vlees, brood en

KING’S NIGHT FESTIVAL IN HELMOND CENTRUM

zijn verzoekjes zeker welkom.

Met live muziek, vier buitenpodia en een

Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39

vuurwerkshow belooft King´s Night Festival een

Vr 27 april 22:00 - 03:00 uur

mooi feest te worden. Op de Kasteellaan, het

andere delicatessen.
Markthal
Winkelcentrum
Brandevoort,
de Plaetse 1
Vr 27 april

Havenplein, de Havenweg en op de Steenweg

KASTEEL HELMOND

zijn podia en dus muzikale acts te vinden.

Op Koningsdag is het museum geopend, er is van

Gratis toegang.

alles te doen in het kasteel!

LIEDERTAFEL 'T

(De zoldertour boeken is niet mogelijk op

NACHTPITJE

koningsdag)

Koningsdag gezellig

Do 26 april en vr 27 april 21.00 - 01.00 uur.

NACHT VAN ORANJE
Na een succesvolle nacht van oranje in 2017 wordt

Kasteel Helmond, Kasteelplein 1
Vr 27 april 12.00 - 17.00 uur

Café Zaal de Tapperij

meezingavond. Vanaf

Johnny Sleegers, Stef Ekkel en de DJ’s Sven

De Geseldonk, Cederhoutstraat 44.

afsluiten? Kom dan naar

voor haar maandelijkse

geweldig artiestenkorps met o.a.: Ferry de Lits,

Entree bedraagt €15.00,-

en ongedwongen

Nachtpitje aanwezig is

in 2018 in de Geseldonk. Er staat weer een

en Jelco. dus dat wordt zeker feest!

14.00 - 18.00 uur

waar Liedertafel 't

er opnieuw een spectaculaire avond georganiseerd

21.00 uur liggen de

MUZIEK
VRIJDAG 27 APRIL

Do 26 april 20:30 – 01:00

zangbundels klaar
in het Café!
Café Zaal de Tapperij,
Kerkstraat 22
Vr 27 april 21:00 uur

KINGSNIGHT SOUL PARTY MET DJ DAFAAN

KOOPZONDAG

AKA GOLLIE

29 April is het

Soul, Funk & Dance, op koningsnacht en dat wordt

koopzondag. Gezellig

dus weer een geweldig oldskool Swingfeest!
Met Dj David R. Renwarin, beter bekend als
Gollie & Woodstock DJ.
Lokaal42, Markt 42
Do 26 april 22:00 - 01:00 uur

DJ Frogson neemt je mee op een koninklijke
muziekreis waarbij het feestgehalte bepalend is
voor de platenkeuze. Leve de koning! Gratis toegang.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39
Do 26 april 20.00 uur

van Winkelcentrum
Brandevoort

ondanks de lange playlist met guilty pleasures,

KING’S NIGHT

PHILIP KROONENBERG AND HIS
MAGIC MAGICIANS

winkelen op zondag in

Philip Kroonenberg and his Magic Magicians
vormen een stevig swingende band met een
tintelende eigen stijl
Cacaofabriek, Cacaokade 1
Vr 27 april 20:30 - 01:00 uur

Helmond-centrum,

Helmond Centrum.
Markt 1
Zo 29 april
12:00 - 17:00 uur.

PATHÉ HELMOND
DO. 26 APRIL T/M WO. 2 MEI
Avengers: Infinity War (DOV) Za 10:00 uur / Vr 10:15 uur /
Do, Zo - Wo 11:00, 17:30 uur / Zo - Wo 15:30, 19:45 uur /
Do - Za 18:45 uur / Vr, Za 21:15 uur
Avengers: Infinity War (O3D) Vr, Za 12:15, 15:30, 17:15,
20:30, 22:00 uur / Do, Zo - Wo 14:15, 20:45 uur / Zo - Wo
18:45 uur / Do 19:45 uur
Bankier Van Het Verzet (DNL) Ma, Di 10:30 uur /
Do 12:30 uur / Wo 18:20 uur
Blockers (DOV) Zo, Wo 10:30 uur / Do 11:00, 19:00 uur /
Wo 16:40 uur / Zo - Di 16:45 uur / Za 17:30, 20:15, 22:15
uur / Vr 17:50, 20:20, 22:30 uur / Do, Zo - Wo 21:45 uur
Blue (2018) (DOV) Wo 11:30 uur / Zo 12:10 uur /
Di 13:15 uur / Ma 14:00, 18:00 uur
Buurman & Buurman Hebben Een Nieuw Huis (DNL) Do - Zo,
Wo 10:00 uur / Ma, Di 10:30 uur / Do 11:30, 15:15 uur /
Ma - Wo 12:15, 13:30 uur / Zo 12:20, 13:40 uur / Za 12:30,
13:45 uur / Vr 12:40, 14:10 uur
Dunkirk (DOV) Do 13:30 uur
I Feel Pretty (DOV) Zo, Wo 19:00 uur
Ice Age: Collision Course (2018) (DNL) Zo 10:00 uur /
Za 14:00 uur
LBJ (DOV) Ma 20:00 uur
Matchmaker, De (DNL) Ma - Wo 15:00 uur / Zo 15:10 uur /
Za 15:15, 20:00 uur / Vr 15:40, 20:10 uur / Do 16:15 uur /
Ma, Di 19:30 uur / Do, Zo, Wo 21:00 uur
Midnight Sun (DOV) Do 16:50 uur / Vr 17:00 uur / Vr, Za,
Ma, Di 19:00 uur / Do, Zo, Wo 19:30 uur
Minoes (2018) (DNL) Za, Zo 11:30 uur
Peter Rabbit (DNL) Zo - Wo 10:15, 12:30, 14:45 uur / Do, Vr
10:30 uur / Za 10:45, 13:15 uur / Do 12:15, 14:30 uur /
Vr 13:30 uur / Vr, Za 15:00 uur
Quiet Place, A (DOV) Do, Ma - Wo 17:15 uur / Zo 17:20
uur / Za 18:00 uur / Vr 18:10 uur / Do, Zo - Wo 22:00 uur
/ Vr, Za 22:45 uur
Rampage: Big Meets Bigger (DOV) Di 18:10 uur / Zo 18:30
uur / Vr, Za 19:15 uur
Rampage: Big Meets Bigger (O3D) Za 11:00 uur / Vr 11:30
uur / Zo, Wo 13:00, 21:30 uur / Do 18:30 uur / Do, Ma, Di
21:15 uur / Vr, Za 21:45 uur
Ready Player One (DOV) Ma - Wo 13:45 uur / Zo 13:50 uur
/ Vr 14:00 uur / Do 15:30 uur / Za 16:00 uur
Rikkie De Ooievaar (DNL) Do 10:15 uur / Za 10:30 uur /
Ma - Wo 12:00 uur / Vr 12:10 uur
Sherlock Gnomes (DNL) Do, Ma - Wo 10:00 uur / Vr - Zo
10:15 uur / Di 14:00 uur / Wo 14:10 uur / Vr 14:20 uur /
Do 14:45 uur / Za 15:45 uur / Ma 16:00 uur / Zo 16:15 uur
Sherlock Gnomes (N3D) Do 12:40 uur / Vr 12:50 uur / Za
13:00 uur / Ma 13:15 uur / Zo 14:10 uur / Vr, Di 16:00 uur
/ Wo 16:15 uur
Sneak Preview 20180426 (DOV) Di 21:00 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) Vr 10:00 uur
Tomb Raider (O3D) Za 16:15 uur / Vr 16:20 uur / Do, Zo Wo 17:00 uur
Voorpremiere Disneynatures Blue (DOV) Za 13:30 uur
Wendy & Dixie (DNL) Wo 10:00 uur / Vr 10:30 uur / Ma, Di
11:15 uur / Do 13:15 uur

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

de loop weekkrant HELMOND
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helmondloopjes
EVENEMENTEN

DIVERSEN

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

VLOOIENMARKT

29 april Sporthal de Tempel
Zeer concurrerende
prijzen.
te koop
kennismaking
Henegouwenlaan 2 cursussenGratis meten en
prijsopte koop gevraagd
te huur
vakantie
diversen Eindhoven
huisdierengaaf. Willie’s stoffering,
personeel
evenementen
motoren
onroerend goed
9-16 uur 06-20299824auto’s enBraaksestraat
10,
Helmond,
woningruil
radio en tv
T: (0492) 535901

DIVERSEN

Kapster
Nicole

e 6,50
FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-; e 8,00
Staantafel € 4,-; e 9,50
Karaoke € 25,-; e 11,00
Tel. 0492-510855 e 12,50
e 14,00
www.ikgeefeenfeestje.nl

Ervaren kapper aan huis
voor dames, heren en kids.
e 15,50
Knippen 10 Euro en voor
Inleveradres:
kleuren, fohnen en watergolf
TE KOOP
mag uweekkrant
mij altijd bellen, helmond
de loop
Steenovenweg
| 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
ook ‘s20avonds.
Check de site voor ons
Kapper aan huis of thuis,
altijd actuele aanbod
of kom langs!
tel.: 06-30075443
-Reparatiepunt
Fietsenwinkel.nl/FietsNed/
F.S.N.!
TE HUUR
-Ook reparatie van tweewielers
die elders gekocht zijn!
-24/7 Online bestellen via onze
webshop!
-Ruime keuze in gebruikte
0.a. Sarah, Abraham
fietsen!
spellen en attracties.
Kuijpers
Tweewielers
www.sk-attracties.nl of
Heistraat 2-G
tel. 06-14992150
T: 0492-528944
www.kuijpers tweewielers.nl

Opblaasfiguren

week nummer 17 vrijdag 27 april 2018
DIVERSEN

TE KOOP GEVRAAGD

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

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

TE KOOP
6 Persoons eethoek
€400,Donker eiken tafel met
6 stof met loom stoelen.
200x90 cm
0492-529552

GEVRAAGD
Oud ijzer, metaal, witgoed en
electrische apparaten.
tel.: 06-26147316

BUSINESS

EVENEMENTEN
Vrijdag 11 mei
Spirituele beurs
19.00-22.30 uur De Brem
Rijpelplein 1, Helmond
stichting-deva.nl
Entre €3,-

de loop weekkrant

helmondloopjes
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
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

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

Lenie Klaasen | 06-52716622
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

Inleveradres:

de loop weekkrant helmond

Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

Koninklijke onderscheiding
voor Henri van Schijndel
De heer H.J.G. (Henri) van Schijndel
is zaterdagavond 21 april benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding
uitgereikt in Eindhoven door locoburgemeester Frans Stienen na
afloop van de kampioenswedstrijd
volleybal van Hajraa.

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

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

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

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

OWNER

Helmond

(Foto: Pressvisuals.com)
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Henri van Schijndel is vanaf zijn
jeugd intensief betrokken bij de volleybal sport. Eerst als speler en later
als trainer en coach. Hij is trainer geweest van vele volleybal liefhebbers
(top en recreatief) in het zuiden van
het land. Dit deed hij vanuit de verschillende verenigingen 40 jaar lang.

Hij heeft veel verenigingen voorzien
van een nieuw technisch kader en
plan waar nu nog de vruchten van
worden geplukt.
Tevens heeft hij zich lange tijd ingezet als Nevobo steunpunt trainer en
daarvoor als districtstrainer vanuit
het toenmalige district 22. Gedurende deze periode heeft de heer
Van Schijndel de hoogste trainers
diploma gehaald A, B en C.
Al deze verdiensten waren voor Zijne Majesteit de Koning aanleiding
om de heer H.J.G. van Schijndel te
benoemen tot Lid in de Orde van
Oranje-Nassau. s

Dansvereniging X-perience
Nederlands Kampioen Freestyle
Mierlo-Hout
Op zondag 22 april is de groep Dance-X-perience
Nederlands Kampioen geworden in de categorie
Freestyle op de Nederlandse Kampioenschappen
in theater Markant in Uden. Ook andere dansgroepen en solo’s hebben goed gepresteerd op
de Nederlandse Kampioenschappen. De MagicGarde, de FunkyShow, de DanceGarde en solo
Jeffrey Spierings zijn allemaal Vice-Nederlands
Kampioen geworden. De TeenShow behaalde
een mooie 3e plaats. Deze groepen gaan samen
met de solo’s Jeffrey Spierings en Sacha van Herpen ons land vertegenwoordigen op de Europese
Kampioenschappen in Dornbirn Oostenrijk op 4,
5 en 6 mei 2018.
Lijkt het je leuk om ook te komen dansen kijk dan
voor meer informatie op www.dvxperience.nl of
volg ons op Facebook. s

WWW.HELMONDNU.NL
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ONZE PRIJS IS HET BEWIJS
DALIA

(305 x 246 cm)

Keuken compleet zoals
afgebeeld, inclusief apparatuur

KONINGSDAG

ALLE VESTIGINGEN
GEOPEND
NETTO PRIJS:

ACTIEWEKEN
BIJ KEUKENHAL

€ 2.999,-

LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN
EN IN ALLE DENKBARE AFMETINGEN

BEZOEK EEN VAN
ONZE VESTIGINGEN

IN ROERMOND, HELMOND, HEERLEN,
SITTARD EN TILBURG

W W W. K E U K E N H A L . N L

ONZE PRIJS IS HET BEWIJS.

Geraniummarkt

Koningsdag geopend

Iedere zondag geopend

van 10.00 tot 17.00 uur

van 12.00 tot 17.00 uur

Rozen

Water/Oever planten

Bacopa

10 stelen per bos

Bij De Biezen kan je kiezen!
Alle maten & soorten

Verkrijgbaar in div. kleuren
ø 2ocm in 12 cm pot

€ 3,99 per bos

1+1
GRATIS

€ 1,99 per stuk

2+1
GRATIS

1+1
GRATIS

Vijvervissen

Perkplantenmest

Wandornamenten

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

De Biezen huismerk
Op kwekers recept
Levert gegarandeerd
de mooiste bloemen!
Inhoud 1kg

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

Van € 7,99

25%

Feestkorting

nu
Prachtige
Geraniums
Hang
of staand

€0.89

Hang of staand

nu

€5.99

25%

Feestkorting

Knolbegonia

Het Tuincafe

Canna “Bloemriet”

Verkrijgbaar in div. kleuren
ø 15cm in 12 cm pot

Heerlijk aspergemenu

Verkrijgbaar in div. kleuren
60 cm hoog in 17 cm pot
Van €8,99

€1,99 per stuk

€0.89

1+1
GRATIS
Deze aanbiedingen zijn
geldig van 25 April t/m 1 Mei 2018

nu

nu

€5.95

www.tuincentrumdebiezen.nl

nu

€4.99

