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Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl

JOIN US ON 
SOCIAL 
MEDIA

@weekkrantdeloop

VIER MOEDERDAG 
BIJ PATHÉ!

MAMMA MIA! 
SING A LONG

ZONDAG 13 MEI 15:00U.

Zondag 6 mei wordt het fiets-
seizoen officieel afgetrapt met 
fietsevenement Rondje Hel-
mond. Rondje Helmond is een 
prachtige belevenis voor jong 
en oud. Binnenstad, architec-
tuur, 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.  Palingkwekerij en rokerij 
 de Rijpelaal
2.  Cafetaria de Smuller
3.  Jan Visser Museum
4.  Midgetgolf de Warande
5.  Café zaal ’t Aambeeld
6.  Ijssalon Il Circo
7.  De Pastoor
8.  De Brandevoortse Hoeve
9.  Cafetaria Brandevoort
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 volwas-
senen 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.
Ook dit jaar is er onderweg een 
‘Mysterypost’ met een gezellig 
terrasje en kramen van de spon-
soren. Kom gezellig langs en doe 

mee met de leuke acties. Zo kan 
men parkeertegoed winnen bij 
de kraam van Gepast Parkeren,  
doet IQ Welness een spierspan-
ningstest en is er nog veel meer. 

Weekkrant De Loop heeft als 
sponsor dit jaar een extra stem-
pelpost op de route en voor ie-
dere deelnemer een lekker ijsje. 
Ook organiseren de deelnemers 
allerlei activiteiten. Het Jan Vis-
sermuseum organiseert een 
‘Brandweerdag’ en bij Palingkwe-
kerij en Rokerij de Rijpelaal is het 
dit jaar open dag. Kortom, het 
belooft weer een gezellige dag te 
worden voor jong en oud! s

Helmond

Ga toch fietsen!

I.V.M. 
HEMELVAARTSDAG

Aanleveren redactie 
en advertenties voor 
week 19 uiterlijk  a.s. 

maandag 7 mei 17.00 uur.

(Foto: Wim van den Broek)

www.helmond
nu.nl

Vergeet
je gratis
ijsje 
niet!
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lekker uiteten
MET VERMAAK VOOR DE KINDEREN

Family 
Sunday 

3 gangen incl.  2 uur 
drank (bier/wijn/fris) 

27,50p.p. 

1 kind per volwassenen 

eet GRATIS mee

Geldig iedere zondag t/m 1 juli ‘18

Reserveer snel uw tafel!
Scheepsboulevard 2 | Helmond

(0492) 87 00 55

info@opsuyt.nl

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

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

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

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

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

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

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

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

VOOR COMPLETE LUXE BARBECUEPAKKETTEN INCLUSIEF GRATIS GEBRUIK VAN GASBARBECUE EN UW ADRES VOOR 
SCHITTERENDE KOUDE & WARME BUFFETTEN. SLAGERIJ & VERSHOF AD WILDE WWW.SLAGERIJWILDE.NL

Op Hemelvaartsdag is het weer 
groot feest op de Suytkade! 
Meer dan 50 kunstenaars, acro-
baten, dansers en toneelspelers 
kijken reikhalzend uit naar deze 
kans om hun nieuwste pro-
ducties aan het grote publiek 
te tonen. Er is zelfs een sneak-
preview van de musical Jeckyll & 
Hyde te zien op het toneel. 

Dit alles samen met een gezellige 
brocanterie markt, speelt zich af 
op donderdag 10 mei bij de ro-
tonde voor het City Resort Hotel. 
Er is een groot podium, groot ge-
noeg voor een hele big band. En 
die komt er ook! 

De Pointwood Big Band rondt 
het feest af met een swingend 
concert. Voetjes van de vloer of 
niet, u kunt op de ruime terras-
sen genieten van alle optredens. 
Er is op culinair gebied gedacht 
aan ‘du pain, du vain’, en veel 

meer dan Boursin; de Franse 
kaas wordt in diverse smaken 
geserveerd. En wat dacht u van 
die overheerlijke Franse crêpes? 
Op de Franse Markt worden ze 
gebakken op een bak-fiets! Lo-
gisch eigenlijk...

En er is gelegenheid om de pond-
jes er weer af te trainen gelukkig. 
Bij Fitland Sport in het City Re-
sort Hotel is een spinning clinic 
en wordt er een dag record ge-
scoord op de hometrainers. Bui-
ten kunt u een spelletje pétanque 
meespelen, oftewel jeu de boules.  
Littie of Littienie? Onze Hel-
mondse pétanquevereniging, 
wie kent ze nie?

De acrobatiek van Acrogymver-
eniging Uno Animo is adembe-
nemend. De toeschouwer ziet 
met stijgende verbazing hoe 
hoog men op elkaars schouders 
klimt om vandaaruit de meest 
gewaagde sprongen te maken. 
Maar ook de jonge ballerina’s van 
Balletvereniging Brandevoort ge-

ven een wervelende show weg.  
Net als dansgroep InMotion, zijn 
ze te zien op het podium bij de 
rotonde van de Suytboulevard.
Alle groepen treden meerdere 
keren op, dus u heeft ruim de 
tijd om een kijkje te nemen op 
de kunstmarkt. Daar ziet u Hel-
mond van zijn/haar creatieve 
kant! Met grote overgave en 
steeds met nieuwe inspiratie zijn 
de kunstenaars bezig geweest 
om u hun werk te kunnen pre-
senteren.

Hoe dat voelt, dat kunt u zelf 
ervaren! Bij de stand van Art-
school Helmond kunt u in een 
flash workshop uw eigen action 
painting maken. Voor 7,50 euro 
maakt u een abstract om jaloers 
op te zijn onder de deskundige 
begeleiding van kunstenares 
Hilma Bovenkerk. 

In de kraam ziet u de schilder-
werken van de Artschool cur-
sisten die in de wekelijkse les-
sen gemaakt zijn. Bij Artschool 

Helmond aan de Molenstraat 
121 komen ook veel groepen en 
kinderfeest party’s langs om een 
coole graffiti workshop te doen. 
Wat dat inhoudt kunt u ook in 
de stand zien, en ervaren want 
in uw abstracte werkstuk kan er 
ook heel goed met de spuitbus 
gewerkt worden! 

Kortom, de Franse Markt wil je 
niet missen. Graag tot ziens op 
de Suytkade, 10 mei van 11:00-
17:30 uur! s

De Franse Markt, puur entertainment!
Annawijk/Suytkade

Delicatessenwinkel Kaatje Jans 
opent haar deuren!

Door: Jet Vetter

De jarenlange ervaring in het 
vak straalt af van delicatessen-
winkel Kaatje Jans aan de Mier-
loseweg 30, het witte hoekpand 
met de koe in de tuin. Zodra je 
over de drempel stapt lijkt het 
of je in Luilekkerland bent. 

Opgestapelde grote ronde kazen, 
een wand vol schappen wijn, vi-
trines met verfijnde vleeswaren, 
uitgestalde diverse soorten no-
ten en bonbons en dat is dan al-
leen nog maar wat je zo op het 
eerste gezicht ziet. Wie op zoek 
is naar specialiteiten om gasten 

of zichzelf mee te verwennen of 
een mooi culinair cadeau, is bij 
Kaatje Jans aan het goede adres.
Sinds eind maart zwaait Malai-
ka de scepter in haar prachtige 
zaak. Haar partner Frank werkt 
mee achter de coulissen, zoals zij 
aangeeft. Maar als het wat druk-
ker is in de winkel, komt hij snel 
een handje toesteken. “Ik heb 
meer met het helpen van mijn 
klanten en Frank met organise-
ren en ervoor zorgen dat de win-
kel goed reilt en zeilt”, vertelt ze. 
“Het is hard werken. We steken 
er veel uren in, maar het is ook 
onze hobby”.
Het tweetal heeft zich aangeslo-
ten als franchise-ondernemer bij 
Kaatje Jans. Zij hebben beiden 
ervaring met deze organisatie en 

zijn er goed over te spreken. “Wij 
maken gebruik van hun aanbod, 
maar zijn vrij om ook eigen pro-
ducten in ons assortiment op te 
nemen. Zo hebben we een goede 
mix in ons aanbod”, aldus Ma-
laika. “Onze specialiteit zijn de 
Noord-Hollandse boerenkazen 
uit de Midden Beemster, maar 
we zijn ook trots op bijvoorbeeld 
de twee bonbon merken en de 

Italiaanse zoetwaren, zoals de 
cannoli in diverse smaken”.
Wie zichzelf wil verwennen met 
een smakelijke lunch, kan daar-
voor ook terecht in de winkel. Op 
het menu staan heerlijke brood-
jes, zoals de Malaika special of 
broodjes belegd met carpac-
cio of truffelsalami, geserveerd 
met een lekkere kop koffie. De 
broodjes kunnen ook worden 

bezorgd op locatie. Bovendien 
maken Malaika en Frank zelf di-
verse ovensnacks, zoals pies en 
verse soepen. Per seizoen wisselt 
dit assortiment. 
Bij Kaatje Jans kunt u tevens te-
recht voor een tapas-en kaasbuf-
fetten, party pannen gevuld met 
warme hapjes en nog veel meer.
Voor meer informatie: 
www.kaatjejans-helmond.nl s

Helmond

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

www.helmondnu.nl
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Feestdagen: milieustraat en ophalen afval

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

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

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

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

Graafwerkzaamheden in Helmond 

Gas- en waterleidingen, rioolbuizen, koperkabels en straks ook glasvezel 
voor internet, telefoon en televisie. Het ligt allemaal onder de grond en heeft 
regelmatig onderhoud nodig. 

Op dit moment wordt bijvoorbeeld gewerkt aan:
- het vervangen of aanleggen van het riool door de gemeente Helmond
- renovaties van oude water- en gasleidingen door Brabant Water en Enexis
- werkzaamheden aan het kabelnetwerk door KPN
- aanleg van glasvezel bij basisscholen en in Stiphout door Breedband Helmond
 
Vragen?
Heeft u vragen hierover? Stel ze dan aan de desbetreffende organisatie. Op  
http://live.andes.nl/helmond vindt u een overzicht van de werkzaamheden van 
de gemeente. 

Al deze graafwerkzaamheden staan los van 
het glasvezelproject van gemeente Helmond. 
Hiervoor gaat pas na de zomer de schop in de grond. 
Wil je meer weten over het glasvezelproject van 
de gemeente?
Kijk dan op www.helmond.nl/glasvezel. 

Gemeente gesloten op 10 en 11 mei

Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 11 mei zijn alle kantoren 
van de gemeente gesloten. Dat geldt ook voor de Stadswinkel en Zorg & 
Ondersteuning.

U kunt op deze dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken 
van een afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding over 
bijvoorbeeld kapotte straatverlichting of losliggende stoeptegels, kunt u terecht 
op www.helmond.nl. Museum Helmond is gewoon open.

Kermis in Brouwhuis  

Van 5 tot en met 8 mei is er kermis in Brouwhuis. Deze kleinschalige kermis staat 
opgesteld op de locatie Peeleik. De openingstijden van de kermis zijn: zaterdag 
van 13.00 – 01.00 en zondag tot en met dinsdag van 13.00 – 24.00 uur.    

Vanwege de kermis zijn van vrijdag 4 mei 07.00 uur tot en met woensdag 9 mei 
18.00 uur de Peeleik en de Rector Heuvelstraat gedeeltelijk afgesloten.

Meer informatie over de kermis vindt u op www.helmondkermis.nl. 

Wegafsluitingen Helmond Live  

Helmond Live is een nieuw gratis muziekevenement in het centrum van de 
stad. Het evenement vindt vier edities op rij plaats in het horecagebied. De 
aftrap is op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei. De andere edities volgen op 
zaterdag 12, 19 en 26 mei. Vanwege dit evenement zijn er in het centrum diverse 
wegafsluitingen. 

De volgende wegen zullen afgesloten zijn voor alle verkeer: Kasteellaan tussen 
Parkweg en Veestraat, Havenweg tussen Havenweg en Veestraat, en Steenweg 
tussen Kromme Steenweg en Kanaaldijk NW. De Kanaaldijk NW blijft voor alle 
doorgaande verkeer bereikbaar.

De afsluitingen gelden op de volgende dagen en tijden:
• donderdag 10 mei van 08.00 tot 01.00 uur
• zaterdag 12, 19 en 26 mei van 16.00 tot 02.00 uur

Enquête Koningsdag Helmond

Heeft u vorige week Koningsdag Helmond bezocht? De gemeente Helmond hoort 
graag wat u van dit evenement vindt. 
Vul de enquête in op www.helmond.nl/vragenlijst. Onder iedere 10 ingevulde 
enquêtes wordt een cadeaubon ter waarde van 10 euro verloot.

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

&

Gewijzigde ophaaldagen 
afval en openingstijden 
milieustraat.

M I L I E U STR A AT

Waar u ook woont, 
vul de enquête in op 

www.helmond.nl/vragenlijst
of scan de QR-code

Onder iedere 10 ingevulde 
enquêtes verloten wij één 

cadeaubon t.w.v. €10,- 
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Bekendmakingen

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

Leeuwenborchweide  22-04-2018 plaatsen erker (voorzijde) OLO 3603725

62 

Besselhoeve 16A 12-04-2018 verplaatsen erfafscheiding OLO 2730021

Dr. Schaepman- 23-04-2018 vergroten woning OLO 3627653

plantsoen 9 

Brand 2 24-04-2018 maken 2de uitweg OLO 3631439

Burgemeester  24-04-2018 vergroten woning OLO 3622375

Krollaan 97 

Brand 2 24-04-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3631367

Stepekolk,  25-04-2018 oprichten diverse aanbouwen OLO 3634379

bouwnummers 1,13,  t.b.v. 26 woningen

14,15,16,19 en 26 

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

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

Waterdijk, Sectie F 723 27-02-2018 uitbreiding bedrijfsruimte  OLO 3508263

  (hal en kantoor) 

Pastoor Wichmansstraat 4 29-01-2018 oprichten garage 2018-X0072

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

Herenlaan 96 13-03-2018 plaatsen balkonbeglazing OLO 3539989

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.

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

Boerhaavelaan 17 19-04-2018  vergroten woning met overkapping OLO 3609339

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

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

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

Sportpark Brandevoort 18-04-2018     Rondje Brandevoort (23 september 2018)  2018-01591

Markthal, De Plaetse 23-04-2018     Brandefood Culinair Weekend 2018-01639

  (15 en 16 september 2018) 

Molenstraat 103 16-04-2018     Turks Culturele Open Dagen  2018-01537

  (27 t/m 29 april 2018)  

Kloostersteeg 26-04-2018     Beach Event (7 en 8 juli 2018) 2018-01690

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

gemeente Helmond 23-04-2018  Wandel Avond Vier Daagse en  2018-00221

  Bloemenintocht (30 mei t/m 2 juni 2018) 

sportterrein Swift,  20-04-2018  Jubileumweekend Swift 2018-00977

Barentzpark   (10 t/m 13 mei 2018) 

Mierloseweg,  23-04-2018  Braderie Helmond West (10 juni 2018) 2018-00575

stukje 2e Haagstraat 

Jan van Goyenlaan 1 24-04-2018  Wijkfeest familiedag (8 juli 2018) 2018-01107

Molenstraat 103 25-04-2018  Turks Culturele Open Dagen  2018-01537

  (27 t/m 29 april 2018)  

kanaalzone centrum 26-04-2018  Drakenboot Festival Helmond  2017-04604

  (1 t/m 3 juni 2018) 

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

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

Schootense Dreef 23 23-04-2018  afwijken van bestemmingsplan OLO 3513465

Verwijdering kinderopvangvoorziening uit LRKP
Op grond van art. 8 “Besluit landelijk register kinderopvang en register buitenlandse 

kinderopvang” maken burgemeester en wethouders bekend dat per 01 mei 2018 op eigen 

verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorzieningen worden verwijderd uit het 

Landelijk Register Kinderopvang (LRK):

Naam Adres LRKP-nummer Reden

Spring, bso  Gasthuisstraat 15 313444547 Verhuizing kinderopvangvoorziening

Boomhut (BSO) te Helmond    naar de St. Trudostraat 2 te Helmond

Spring, psz  Gasthuisstraat 15 127435323 Verhuizing kinderopvangvoorziening

Stippeltje (KDV) te Helmond   naar de St. Trudostraat 2 te Helmond

  

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

Habraken VOF Ruwe Putten 3 Het veranderen van een tuinbouwbedrijf.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Twee parkeerplaatsen op het parkeerterrein van winkelcentrum Brouwhorst aan te wijzen als 

algemene gehandicaptenparkeerplaats.

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

op de www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen 

met Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492 587 605.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
omgevingsvergunning “transformatie kantoorgebouw naar 33 woningen “

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om 

hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te 

stellen ten behoeve van de omgevingsvergunning transformatie kantoorgebouw naar 33 

woningen Stationsstraat 3 t/m 67 (oneven). Deze waarden zijn: maximaal 62 dB voor het 

wegverkeerslawaai ten gevolge van de Kasteel-Traverse, maximaal 63 dB ten gevolge van de 

Stationsstraat en maximaal 54 dB ten gevolge van het Zuidende.

Ter inzage

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 3 mei 2018 

gedurende zes weken voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te 

Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak telefonisch 

maken via telefoonnummer 14 04 92 of via www.helmond.nl/afspraak.

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 Kasteel-Traverse 9. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag 

tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch  worden ingebracht door te bellen naar telefoonnummer 

14 04 92.

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  2 mei 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.

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

Stationsstraat   28-03-2018 transformatie kantoorgebouw OLO 3391503

3 t/m 67 oneven huisnummers  naar 33 woningen 

Burgemeester v Houtln  19-04-2018 handelen in strijd met bestemmingsplan OLO 3300441

12A-12-14B-16A-16-18A-18   

Dongestraat 17 19-04-2018 vergroten woning OLO 3571165

van Someren-  20-04-2018 oprichten carport OLO 3503559

Downerlaan 25 

Elzehoutstraat 60 20-04-2018 vergroten woning OLO 3519731

Kavel L32, Liverdonk 23-04-2018 maken uitweg OLO 3560189

Bockendonk 2-4-6-8-10- 24-04-2018 oprichten 18 woningen OLO 3357275

12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36  

Emmastraat 21 24-04-2018 kappen bomen OLO 3566003

Vuurvlinder 11  25-04-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3416623
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Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893

info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond

Maandag 7 mei
Kroon

Dinsdag 8 mei
Binnenstad - Oost
Woensdag 9 mei
Binnenstad - West
Donderdag 10 mei
Binnenstad-Noord

Hemelvaartsdag (wordt 11 mei)
Vrijdag 11 mei

Binnenstad - Noord

Een nieuwe kans voor mens en goed.

Warenhuis voor herbruikbare goederen  
en materialen.

Kringloopwinkel Helmond, vriendelijk voor het 
milieu, goed voor u.

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.

NIEUW IN HELMOND
GRIEKS RESTAURANT 

 EPSILON 

Ter introductie ontvangt u 

10% KORTING 
op de totale rekening bij 

inlevering van deze advertentie! 
Aanbieding is geldig t/m 1 mei 2019

PERSONEEL GEZOCHT
Ben jij min. 18 jaar? 

Kun jij +/- 15 uur 
per week werken?

Ben jij ook beschikbaar 
op za./zo. en op 

feestdagen?

Neem dan contact met ons op!
Mail je CV met pasfoto 

en motivatie naar: 
info@grieksrestaurantepsilon.nl

Genieten van heerlijke Griekse gerechten. 
Met een keuze uit diverse vlees, vis en 
vegetarisch in een modern en sfeervol 
restaurant. Smaakvolle desserts, Griekse 
wijnen, heerlijke koffie en drankjes. Bij ieder 
hoofdgerecht kunt u gebruik maken van het 
saladebuffet.

Wilt u reserveren? 
Dan kunt u bellen of mailen.
T: 0492-837446
info@grieksrestaurantepsilon.nl
www.grieksrestaurantepsilon.nl
Steenweg 24, 5707 CG  Helmond

Openingstijden:
Wo. t/m za. 16.30-22.00 uur. 
Zon- en feestdagen 16.30-22.00 uur

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

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

19.30 uur: Kinderen bezoeken St. Jozefsgedachteniskapel en 
 steken waxinelichtjes aan 
19.40 uur: Samenkomst bij bevrijdingsmonument  
19.45 uur: Opening en aankondiging programma door 
 ceremoniemeester 
19.46 uur: “Herinnering aan Holland” gezongen door Vivace
19.50 uur: Toespraak burgemeester mevr. P.J.M.G. Blanksma-van 
 den Heuvel
19.58 uur: Taptoe-signaal door trompettist Frank van den Heuvel
20.00 uur: Twee minuten stilte
20.02 uur: Klok slaat eenmaal om het einde van de 2 minuten 
 aan te geven
20.02 uur: Meteen volgt “Grant us Thy Peace” door Vivace
20.02 uur: 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.
20.12 uur: Voordracht gedichten door Dirk van de Rijdt en 
 Josua Sprengers van het Carolus Borromeus College
20.15 uur: Toelichting Vendelgebed door vertegenwoordiging 
 van het St. Catharinagilde
20.17 uur: “Wilhelmus” door Vivace en tegelijkertijd Vendelgebed 
 door het St. Catharinagilde 
20.20 uur:  Einde samenkomst

Wegafsluiting
Tijdens de herdenking is de Wethouder van Wellaan afgesloten 
tussen de Karel Doormanlaan en de Bakelsedijk. Het verkeer 
wordt omgeleid.

Einde persbericht
Het programma vindt u ook op www.helmond.nl.

Dodenherdenking in 
Helmond

Kinderen bewegen steeds slechter! 
Het was recent in het nieuws. 
Als je dit zo leest dan krijgen 
mensen daar direct allerlei ge-
dachten bij. Het komt door de 
digitalisering van de wereld, te-
lefoons, tablets, computers… 

Wat ons betreft is dat allemaal 
wat te simpel. Én, eigenlijk is het 
ook nog eens ‘oud nieuws’. In no-
vember 2016 was al in het nieuws 
dat Nederlandse kinderen te 
weinig bewegen. Destijds wees 
onderzoek uit dat maar 28% van 
onze kinderen voldoende be-
weegt. 
We hebben misschien wel de 
beste infrastructuur ter wereld 
en vrijwel iedereen woont op 
loop- en/of fietsafstand van 
school. In iedere buurt zie je 
speeltuinen, parkjes, sportpar-
ken en trapveldjes en toch is er 
een probleem. 

Een probleem waarbij veel men-
sen naar elkaar kijken maar nie-

mand de verantwoordelijkheid 
pakt. In april kwam de onder-
wijsinspectie met een rapport. 
Conclusie: “Kinderen bewegen 
slechter dan 10 jaar geleden”. 
Slechter dan wat? En wie bepaalt 
de norm? En waarom is die norm 
goed? Wij ervaren in de praktijk 
ook dat steeds meer kinderen 
moeite hebben met het vangen 
en gooien van een bal. Dat kin-
deren meer moeite hebben met 
klimmen en minder lenig zijn. 
Dat bevestigt het rapport van de 
onderwijsinspectie ook. 

Maar waarom doet de onder-
wijsinspectie eigenlijk dit onder-
zoek? Is het de verantwoordelijk-
heid van het onderwijs? 

Het moge duidelijk zijn dat wij 
een enorme voorstander zijn van 
vakleerkrachten in het basison-
derwijs. Wij zijn er ook druk mee 
bezig. Maar het gaat niet om ons. 
Het gaat om de kinderen. 

Het belang van goed en vol-
doende bewegen is bij (bijna) ie-
dereen bekend. Dan is het toch 
raar dat het belang van bewegen 
gigantisch onderschat wordt. 
Voldoende bewegen heeft een 
positieve invloed op de leerresul-
taten van ieder kind, maar dan 
ook echt van ieder kind. 

De verantwoordelijkheid voor de 
ontwikkeling van ieder kind ligt 
bij ouders, de school, de sport-
vereniging, de muziekclub, de 
dansschool, de toneelvereniging 
én ook bij ons. 

Kortom: we kunnen er samen 
iets aan doen. 

JIBB’er Paul s

Zanggroep Pabo wint beste Podium
Presentatie Prijs

Tijdens de 15-jarige jubileu-
meditie van de Fendert Zingt 
heeft Zanggroep Pabo de beste 
Podium Presentatie Prijs in ont-
vangst mogen nemen. Tevens 
kreeg ze een eervolle vermel-
ding als “Feel Good Factor”.

De Fendert Zingt is een korenfes-
tival georganiseerd door Stich-
ting EduVox en BALK, voor koren 
en vocal groups in de regio Zuid-
Nederland. De deelnemende ko-
ren en vocal groups worden be-
oordeeld door een professionele 
jury. Deze vind jaarlijks plaats in 
Zevenbergen.

Thema van de Fendert Zingt 2018 
was Hard Rock & Heavy Metal. 
Hier is speciaal een nieuw mu-
zieknummer voor aangeschaft; 
Over The Hills And Far Away. Dit 
arrangement werd door zowel 
het Pabo-Koor als door Pabo-Ju-
nior gebracht onder begeleiding 
van onze eigen Pabo-Band.
Zanggroep Pabo mocht als laat-
ste van 14 koren zich presenteren 
als gehele vereniging. Tijdens de 
aankondiging gaf de presenta-
tor, Sander Gieling, al aan hoe 
bijzonder het is dat een koor uit 
Helmond zich als voorbeeld kan 
stellen voor koorwereld Neder-
land. Hiermee doelde hij erop 
dat het steeds moeilijker is om 
nieuwe jonge leden in je vereni-
ging te krijgen. Door de com-
binatie van Pabo-Junior en het 

Pabo-Koor, creëer je een vervolg 
waardoor leden van Pabo-Junior 
doorgroeien naar het Pabo-Koor. 
Uniek is dan ook dat zij begeleid 
worden door de eigen Pabo-
Band.

Zowel samen als apart kan je veel 
van je laten horen. Voor Pabo-Ju-
nior was het extra spannend, zij 
namen voor de eerste keer deel 
aan een korenfestival.

Zodra het optreden begon, zat 
de sfeer er al gelijk goed in bij het 
publiek. Toen het thema num-
mer, Over The Hills And Far Away 
werd uitgevoerd, voegde Pabo-
Junior zich bij het Pabo-Koor. 
Op dat moment reageert de zaal 
met een oorverdovend applaus. 
Het publiek wordt gaande weg 

steeds enthousiaster, zo ook de 
juryleden. Wat een feest. Kip-
penvelmomenten zijn dit. Als je 
dan van de jury de beste Podium 
Presentatie Prijs als vereniging in 
ontvangst mag nemen, dan ben 
je daar ontzettend trots op. Een 
rijke beloning op het harde wer-
ken van allen.

Ons volgend optreden staat ge-
pland op zondag 24 juni 2018 om 
14.00 uur in het verenigingsge-
bouw aan de Kanaaldijk NW 
27-b. We hopen je daar te mogen 
ontmoeten en ook daar gaan we 
zeker weer iets moois neerzet-
ten, dus noteer de datum alvast 
en hou onze Facebookpagina in 
de gaten.

www.facebook.com/zgpabo s

Helmond

0492-845350 / bart@adcommunicatie.nl

WEBSITE BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE BELLEN!

BELLEN!

Totaal nieuw! 
Opzienbarende ontwikkeling in 

de anti-aging cosmetica

Voor het eerst zijn wetenschap-
pers erin geslaagd om plantaar-
dige stamcelculturen te kweken 
die de eigen huidcellen active-
ren om te vernieuwen.

Dit stamcellensysteem werkt 
als een natuurlijke verjongings-
kuur en daardoor is er na 3 we-
ken al een merkbaar resultaat. 
Het verouderingsproces wordt 
vertraagd, bestaande rimpels 
vervagen en ouderdomsvlekken 
verminderen.

Verder bevat deze crème-serum 
o.a. natuurlijke vitaminen, cen-
tella-asiatica, macadamia olie en 

wortel- en fruit extract. Het se-
rum is hypoallergeen, dierproef-
vrij en geschikt voor alle huidty-
pen, ook voor de mannenhuid. 

Een luxe ‘Algasun-Phyto’ pomp-
flacon van 50 ml kost normaal 
€48,70 maar met de introductie 
waardebon op pagina 24 van 
Weekkrant De Loop Helmond 
krijgt u een korting van €10,-  en 
is dit fantastische product slechts 
€38,70 bij Haircombi, Mierlose-
weg 19 in Helmond, 0492-550982.
Verwen uzelf ’s avonds en ’s mor-
gens met dit heerlijke crème-
serum en zie het verbluffende 
resultaat!
Voor productinformatie kunt u 
terecht bij Tiwes-Import Waal-
wijk, 0416-335051. s

Helmond
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muziek  songbattle met           acteurs jekyll & hyde
acrobatiek  ballet                terrassen bij podium       
pointwood big band                   live schilder-act
jeu de boules                        workshop abstract
voor kraamhuur                         kijk op de site
      www.fransemarkthelmond.nl                    
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SHOP OOK ONLINE 24/7!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

STYLETREND CASUAL

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

 

OPUS & SOMEDAY EVENT
MAAK KANS OP ÉÉN VAN DE VIER MODECHEQUES T.W.V. €100,-  BIJ AANKOOP VAN OPUS OF SOMEDAY.
*OP VRIJDAG 4 MEI IS ER GÉÉN KOOPAVOND EN ZIJN WIJ GEOPEND TOT 18.00 UUR I.V.M. DODENHERDENKING.

VRIJDAG 4 EN ZATERDAG 5 MEI*

Het Jan Visser Museum orga-
niseert op zondag 6 mei een 
themadag in het kader van de 
”brandeeer” met livemuziek 
van de brandweerkapel. Er 
wordt een overzicht geboden 
van rijdend historisch brand-
weer materieel. Op deze lente-
dag is het Jan Visser Museum 
ook een van de officiële start 
en stempelposten van het fiets-
rondje Helmond en doen wij 
ons best om van deze post een 
gezellige tussenstop te maken 

met een uitnodigend terras en 
leuke activiteiten. 

Het bezoek aan het museum is 
op deze dag gratis, een mooie 
gelegenheid om de zeer uitge-
breide collectie historisch brand-
weer materieel te bewonderen. 
Op deze dag zullen demonstra-
ties gegeven worden met oude 
brandweerwerktuigen en brand-
weerspuiten waarbij ook de kin-
deren betrokken zullen worden.    

Ook bent U vrij om de unieke 
landbouwwerktuigen te bewon-
deren evenals de schoenmakerij 

en slagerij. Speciale aandacht 
voor een compleet nieuw in-
gerichte koperslagerij. Wat zijn 
strohulzen en strokoord in het 
jan visser museum zie je het.
In ons gezellige bakhuis wordt 
traditiegetrouw brood gebakken 
wat tegen een kleine vergoeding 
te koop is. 

De themadag begint om 10.00uur 
en duurt tot 17.00 uur.

Het Jan Visser Museum is gele-
gen aan de Keizerin Marialaan 5 
in Helmond nabij zwembad De 
Wissen. s

Brandweerdag in het Jan Visser museum 

Bezoek gratis het Jan Visser museum tijdens de brandweerdag op zondag 6 mei 2018  

Helmond-Noord

Vanaf komend seizoen zal Hel-
mond Sport haar thuiswed-
strijden gaan spelen in het So-
larUnie Stadion. Het Gemertse 
bedrijf is hiermee de trotse op-
volger van huidig stadionnaam-
gever Lavans. Helmond Sport 
en SolarUnie tekenden in de 
rust van de wedstrijd Helmond 
Sport - RKC Waalwijk een over-
eenkomst voor vier seizoenen. 

SolarUnie gaat hierdoor de ge-
schiedenis in als laatste naam-
gever van het huidige stadion. 
In 2022/2023 verhuist Onze Club 
naar de Sport-en (be)leefcampus 
op De Braak. 
“We zijn heel trots dat we Sola-
rUnie als onze nieuwe stadion-
naamgever kunnen presenteren. 
Het bedrijf sluit met het thema 
duurzame energie mooi aan bij 

wat wij willen betekenen voor de 
regio Helmond. 

We gaan samen met hen alvast 
op weg naar het nieuwe stadion, 
waar Helmond Sport met an-
dere partners mooie en goede 
initiatieven gaat ontwikkelen, 
aldus Leon Vlemmings, alge-
meen directeur Helmond Sport. 
 
Sinds vorig jaar is SolarUnie 
actief als partner bij Helmond 
Sport. Jeffrey Otten, eigenaar So-
larUnie: “Al snel voelden wij ons 
als bedrijf vertrouwd en gewaar-
deerd binnen Helmond Sport. 
Met de bouw van ons nieuwe 
pand en de groei die wij door-
maken zien wij de naamgeving 
aan het stadion als een mooie 
vervolgstap. 
Wij hopen samen op weg te gaan 
naar mooie tijden voor een ieder 
die Helmond Sport een warm 
hart toedraagt.” s

SolarUnie nieuwe naamgever 
stadion Helmond Sport

Helmond

Op de foto: V.l.n.r. Antoine Beije (Commercieel manager Helmond 
Sport), Jeffrey Otten (Eigenaar SolarUnie), Leon Vlemmings (Algemeen 
directeur Helmond Sport).

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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13

vb&t verhuurmakelaars
088 545 46 45
www.vbtverhuurmakelaars.nl

13 
nieuwbouwwoningen
aan de Beverstraat, onderdeel 
van de Weverspoort

6 mei

• Ruime tussen- en hoekwoningen met 
 3 slaapkamers en een grote zolderverdieping

• Luxe afgewerkte keuken met inbouwapparatuur  
 en moderne badkamer

• Verwachte oplevering juli 2018

Huurprijzen vanaf
€ 902,- p/m

Start verhuur en open huis 
aan de Beverstraat 
van 10 tot 12 uur

ALLROUND BINNENDIENST MEDEWERK(ST)ER

Chemical Water Treatment B.V.

Ben jij op zoek naar een veelzijdige baan in Helmond 
waarbij je dienstverlenend en ondersteunend aan de 
slag gaat? Ben jij een administratieve duizendpoot 
die niet graag stil zit? Ben jij klantgericht, flexibel 
en nauwgezet in wat je doet? Ben jij bovendien 
communicatief sterk en spreek je vloeiend Nederlands 
en Engels? Lees dan snel verder!

Binnen onze afdeling Office zijn wij op zoek naar een 
allround binnendienst medewerk(st)er (40uur).

Functieomschrijving:
Als allround binnendienst medewerker vorm je samen 
met een collega de spil van ons bedrijf.
 
Taken:
• Eerste telefonische aanspreekpunt voor klanten   

  en leveranciers;

• Verwerken van post en email;

• Logistieke handelingen (transportopdrachten);

• Ondersteuning van de buitendienst;

• Orderverwerking;

• Debiteurenbeheer;

• Inkopen en factuurcontrole;

• Voorraadbeheer.

ACN is een bedrijf dat jaar in jaar uit groei realiseert en steeds meer marktaandeel in 
Nederland en Europa verwerft in de industriële waterbehandeling. 
Dit wordt bewerkstelligd door moderne en vooruitstrevende technologie.

Jouw profiel
Een uitdagende baan waarbij je sterk in je schoenen staat en doelen bereikt, dat is 
wat bij jou past! Je hebt een minimale MBO-opleiding gevolgd en hebt enkele jaren 
werkervaring. Je werkt zelfstandig maar bent ook een teamspeler met een proactieve 
en flexibele houding en met een drive om processen verdergaand te verbeteren en 
digitaliseren. Daarnaast ben je integer, accuraat, nauwkeurig en heb je cijfermatig inzicht. 
Je bent oplossingsgericht en vindt het een uitdaging om het crediteuren-, 
debiteuren- en voorraadbeheer zo efficiënt en effectief mogelijk afgehandeld te krijgen. 

ACN heeft het volgende te bieden:

• Platte organisatiestructuur met een no 

  nonsens mentaliteit; 

• Directe en open communicatielijnen; 

• Prettige, positieve en informele 

  werksfeer binnen een klein team; 

• Goede arbeidsvoorwaarden;

• Een afwisselende, zelfstandige 

  baan in de binnendienst met 

  doorgroeimogelijkheden.

Jouw CV met foto en brief met 
motivatie kun je sturen naar: 
pz@acnwater.com

Om succesvol te zijn binnen deze 
functie beschik je verder over:

• MBO+ werk- en denkniveau; 

• Kennis van MS Office;

• Kennis van Exact is een vereiste 

• Ervaring in een soortgelijke functie is 

  een pré;

• Goede communicatieve vaardigheden; 

• Klantgerichte instelling; 

• Enthousiasme 

• Een flexibele instelling 

• Goede beheersing van de 

  Nederlandse en Engelse taal in woord 

  en geschrift, Duits is een pré.
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Ook ik ben 4 mei 2 minuten stil. Ik 
vind het erg belangrijk om op deze 
dag de slachtoffers van alle oor-
logen te blijven herdenken,  daar 
moeten we toch ieder jaar echt wel 
effe bij stilstaan. 
In onze gedachten is dat vaak de 
tweede wereldoorlog, ook voor mij 
eigenlijk. 

Zelf heb ik een vader die in verschil-
lende werk concentratie kampen 
heeft gezeten van 1940 tot 1945 die al 
een tijdje overleden is. 
Mijn moeder zei altijd: ‘’de man 
waar ik mee getrouwd was is nooit 
meer terug gekomen.’’
Wat een impact zoiets op de rest van 
je leven heeft. nooit heeft hij er thuis 
over gepraat.

Op 74 jarige leeftijd is hij overleden 
onder andere aan een kampsyn-
droom.

Voor mij nog een extra reden om 
deze dag  hier stil bij te staan.
Er komen steeds minder mensen 
die aan de lijve deze oorlog hebben 
meegemaakt,
en die geschiedenis moeten wij blij-
ven doorgeven vind ik.
Daarom ben ik 4 mei 2 minuten stil

maar er zijn ook leuke dingen in 
aantocht

Een beetje een verlening van mijn 
column van vurige week,
Over en voor mensen met een be-
perking hier moet ik even jullie op 
attenderen.
We gaan wel de stads grenzen over 
naar Eindhoven maar het feest is 
ook vur onze regio.
Al jaren ga ik mee ons Stacey naar 
Concerti Fettie een speciaal concert 
vur mensen mee een beperking. Dees 
jaar is het de negentiende editie al 
weer. Een feest dat dankzij heel veel 
sponsors gerealiseerd kan worden. 
Het is daar stik leuk, al jaren gaan er 
kei veel busjes ook vanuit Helmond 
richting  beursgebouw Eindhoven, 
en ook de trein  Helmond - Eindho-
ven op dat uur zit bomvol fans van 
het Nederlandstalige lied.
Heel het beurs gebouw staat vol 
mee stoelen zodat ook mensen die 
niet lang kunnen staan kunnen zit-
ten. Pure vrolijkheid, kleurrijke ge-
zellige mensen zover je kan kijken.
Grote spandoeken hebben ze bij van 
hun favoriet, petjes op of shirts aan 
met een afbeelding van hun idool. 
En een enthousiasme zo groot, een 

BYHELMOND &
BYHELMOND &

LOOP OOK MEE!
Schrijf je in via:

 hac-helmond.nl Helmond live
 LANGS DE ROUTE

19 mei 2018
5,10 of 15 km 1of 2 km

Dodenherdenking

Ons 

vertelt…

lust om daar alleen al naar te kijken.
Volop zingen ze mee, wat genieten 
deze mensen van dit bijzondere 
concert. De speciale feestavond 
is woensdag avond  9 mei in het 
beursgebouw, ruim 3500 mensen 
zijn welkom. Er wordt gedanst er 
wordt gezongen, een bijzonder con-
cert voor bijzondere mensen. heb jij 
een beperking ? Ook hier zijn nog 
kaarten voor, kijk op de site van 
www.concertifetti.nl, er komen kei 
leuke artiesten, en je begeleiders 
mogen gewoon mee

Wie komen er dit jaar? Snollebol-
lekes, Ferry de Lits, Django Wagner, 
Frans Duits, Peter Beense, Jeffrey 
Heesen en nog veel meer.
Ook ik ga erheen mee ons Stacey, 
dit wordt een avond om nooit te 
vergeten.

Ik wens iedereen leuk weekend, ver-
geet een zaterdag niet de vlag bui-
ten te hangen, 
want dan vieren we Bevrijdingsdag.
Ook zonne dag die bewaard moet 
blijven maar die zal iets gemakker 
zijn want daar zit vaak unne vrije 
dag aan vast ;-) Overal worden 
leuke activiteiten georganiseerd ook 
in Helmond en omstreken. Maak er 
samen iets leuks van. Aan het weer 
zal het niet liggen want de vooruit-
zichten zijn fantastisch.

Tot de volgende week maar weer

Miljoenenprijs valt bij 
Holland Casino in Eindhoven

Op zondagavond 29 april is de 
Mega Millions Jackpot gevallen 
in de vestiging van Holland Ca-
sino in Eindhoven. De winnaar 
is een man uit de regio Eindho-
ven en kreeg direct de cheque 
uitgereikt ter waarde van € 
2.781.929,10 belastingvrij.

De gelukkige winnaar heeft 
aangegeven anoniem te willen 
blijven. Hij speelde op een speel-
automaat met een inzet van €5 
per keer, wat resulteerde in de 
miljoenenjackpot.
Manager on Duty van Holland 
Casino Eindhoven, Stefan Ver-
hoeven, die de prijs overhan-
digde aan de winnaar, vertelt: 
”Het is super mooi als gasten bij 
ons prijzen winnen en natuurlijk 
helemaal bijzonder als je zo’n 
fantastische prijs mag uitreiken.  

Wat het extra bijzonder maakt 
is dat juist in onze vestiging 
deze jackpot valt, aangezien die 
hier 2 jaar geleden ook viel met 
een waarde van ruim 1 miljoen 
euro. Onze vestiging in Eindho-
ven viert dit jaar haar 25-jarig 
jubileum. Dit is alvast een mooie 
feestelijke start.”
 
Mega Millions
De Mega Millions is een spel dat 
gespeeld wordt op de speelau-
tomaten van Holland Casino 
waarbij gasten als miljonair naar 
huis kunnen gaan. De oplopende 
Mega Millions Jackpot bedraagt 
minimaal een miljoen. Gasten 
maken kans op de Mega Milli-
ons Jackpot als ze met de maxi-
male inzet van €5 spelen. Indien 
gasten voor minder spelen (€1, 
€2, €3, €4) maken ze kans op 
een jackpot van respectievelijk 
€75.000, €150.000, €250.000 en 
€500.000. s

Regio
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Door velen geroemd als een 
pareltje van Helmond, start a.s. 
zondag het 24e seizoen van de 
Carat concerten.
Elke zondagmiddag van 6 mei 
tot en met 30 september zullen 
er op het CaratPaviljoen in de 
Warande weer de alom bekende 
Caratconcerten plaatsvinden. 
Diverse muziekstijlen passeren 
de revue, van jazz tot pop en 
van klassiek tot blaasmuziek. 
Het programma biedt weer een 
afwisselend scala aan muziek-
stijlen en het belooft weer een 
prachtig seizoen te worden.

Tientallen muziekverenigingen 
verzorgen gedurende deze peri-
ode een concert op het karakte-
ristieke Carat-Paviljoen. Op alle 
concertdagen vinden er optre-
dens plaats, die elk ongeveer drie 
kwartier duren. De vaste aan-
vangstijd is 12:00 uur. Alle con-
certen zijn gratis toegankelijk. 
Daarnaast zijn er in het park ho-
recavoorzieningen en voldoende 
zitplaatsen aanwezig.

Dit jaar vindt voor de tweede 
keer een grootse opening plaats 
in de vorm van een welkomst-
streekmarkt. In het mooie Wa-
randepark zullen tientallen ver-
enigingen en organisaties zich 

aan u presenteren. Daarnaast 
kunt u ook kennis maken met 
diverse streekproducten. Voor 
de kinderen is er een springkus-
sen aanwezig. Ook een hapje en 
drankje zullen op de streekmarkt 
niet ontbreken.
Uiteraard zijn er ook de eerste 
optredens van 2018.
Om 12.00u zal het spits worden 
afgebeten door Accordeonver-
eniging Helmond AK, de accor-
deonvereniging die inmiddels 56 
jaar geleden werd opgericht door 
de bekende Helmondse accorde-
onist Addy Kleingeld
Om 13.00u zal Vrouwenkoor 
Confetti uit Helmond hun op-
treden verzorgen. Het meerstem-
mig repertoire kent, zoals het 
woord Confetti al zegt, een grote 
verscheidenheid van klassieke 
tot eigentijdse muziek.
Om 14.00u volgt het optreden 
van Slagwerkgroep Drums & 
Roses uit Lottum. Zij nemen het 
publiek mee op een reis langs 
alle kanten van de hedendaagse 
slagwerkmuziek.
Om 15.00u zal tenslotte Shan-
tykoor De Klotvaarders uit 
Deurne het podium betreden. Zij 
brengen inmiddels al 10 jaar hun 
zeemansliederen ten gehore.
De Stichting Beheer Carat Pavil-
joen heet u graag van harte wel-
kom op 6 mei vanaf 12.00u.
Kijkt u ook eens op 
www.caratconcerten.nl s

www.tuincentrumdebiezen.nl

Lavendel “Hidcote”

Scaevola amula
“Waaierbloem”
Div. kleuren
ø20cm in 12 cm pot

€ 1,99 per stuk

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 2 Mei t/m 8 Mei 2018

Plantjes markt
Mooie volle planten
10cm hoog in 9cm pot
Keuze uit Verbena, Vlijtig liesje, Begonia,
Petunia, Lobelia of Afrikaantjes
Tray à 12 stuks 

Van €5,99

Agapanthus
“Afrikaanse lelie”
60cm hoog 
in 17 cm pot

Van €11,99

Heerlijk geurend
ø15cm in 12cm pot

€1,99 per stuk

Rozen
10 stelen per bos

€ 3,99 per bos

Anisodonthea
“Kaapse malva”
Op stam 85 cm hoog
in 19cm pot

Van €9,99

Hangplanten mix
Mix van 3 soorten perkgoed
ø25cm in 13cm pot

Van €2,99

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

nu

€6.99
nu

€1.99

nu

€7.99

1 + 1 
GRATIS

nu

€3.99

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

nu

€7.99

Keuze uit diverse kleuren 
& soorten. 55-cm hoog 
en 25-cm breed.
van €12,99

Wandhangers
Perkgoed

Tip! Geniet van 
wat lekkers in 
het tuincafé

De Carat concerten gaan 
weer van start!

Helmond

Nieuwe muziekfestival: 
Helmond Live in centrum

Helmond leert in 2018 een ge-
heel nieuw muziekfestival ken-
nen: Helmond Live. Met vier 
edities op de kalender brengt 
Helmond Live het centrum van 
de stad tot leven. Op 10 mei, He-
melvaartsdag, trapt Stichting 
Helmond City Events af met de 
tribute-editie. 

Helmond Live is een laagdrem-
pelig en sfeervol muziekevene-
ment rondom de terrassen in 
het gezellige horecagebied van 
Helmond. Het evenement kent 

mooi aangeklede buiten- en bin-
nenpodia met lokale en regionale 
bands, acts en dj’s. 

Helmond Live is gratis toegan-
kelijk en iedere editie kent zijn 
eigen thema. De  organisatie van 
Helmond Live ligt in handen van 
Stichting Helmond City Events, 
tevens organisator van De Kas-
teeltuinconcerten. 
Deze stichting zet zich in voor 
laagdrempelige, culturele en ge-
zellige evenementen in Helmond. 
Deze stichting is altijd op zoek 
naar vrijwilligers en sponsoren. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
melden via de website. 

Tribute-editie op 10 mei
Op 10 mei trapt de organisatie af 
met de tribute-editie van 15:00 tot 
20:00 uur. Door het hele centrum 
bevinden zich de beste tribute-
acts van onder andere: The Beat-
les, Johnny Cash en Doe maar. 
Deze editie wordt georganiseerd 
in samenwerking met het boe-
kingskantoor Tribute World. 
Voor de Line-up van 10 mei kunt 
u een kijkje nemen op de website: 
www.helmondcityevents.nl
Het programma voor deze drie 
edities wordt bekend gemaakt 
via lokale media, onze sociale 
media en onze website: 
www.helmondcityevents.nl s

Helmond
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GEEF
ME DE 

5
5 vragen, 5 antwoorden.

De naam René Coolen is 

onlosmakelijk verbonden 

met Stichting Lambertus 

Concerten dat een 

bijzonder jaar beleefd. 

Lambertus Concerten 

bestaat tien jaar en is 

gekozen tot Helmonder van 

het Jaar. Maar hij doet nog 

veel meer. We stelden René 

vijf vragen om hem beter te 

leren kennen.

Wat betekent muziek 
voor je?
“Alles. Ik was acht jaar toen ik begon 

met zingen in het Stedelijk Helmonds 

Concertkoor (SHC) onder leiding van Roland 

de Kroon. SHC was beroemd, ook buiten 

Nederland. Ik vond het geweldig en leefde 

voor het zingen en het koor. Na de middelbare 

school heb ik de opleiding schoolmuziek van 

het conservatorium in Tilburg gedaan. Om 

de kost te verdienen ben ik daarna bij Philips 

tot ICT-er opgeleid, maar ik ben altijd blijven 

zingen. Sinds de oprichting, nu 25 jaar geleden, 

bij het Helmonds Vocaal Ensemble dat dus 

ook jubileert. En ik zing ik regelmatig mee 

in de uitvoeringen van Stichting Lambertus 

Concerten.”

Hoe is het tien jaar 
geleden eigenlijk 
begonnen met de 
stichting?

“Het begon met het idee van Jan van de Laar 

en mij om rondom een aantal muziekstukken 

amateurmusici bij elkaar te brengen. We 

repeteerden een paar keer en voerden het dan 

op in de Lambertuskerk. Gewoon projectmatig. 

De eerste drie concerten vielen in goede aarde 

en de parochie vroeg ons om dat een aantal 

keer per jaar te blijven doen. We moesten het 

dus structureler gaan aanpakken. Wat begon 

als een uit de hand gelopen hobby heeft zich 

razendsnel ontwikkeld tot een professionele 

organisatie met ieder jaar een prachtige 

agenda vol concerten en educatieprojecten.

Ben je ook nog op 
andere manieren met 
muziek bezig?

Tien jaar geleden ben ik een eigen bedrijf 

begonnen met een ICT en een cultuurtak. 

Met ReCo Cultuurmanagement organiseer 

ik muziekprojecten, zoals voor Lambertus 

Concerten. Verder adviseer en begeleid 

ik jonge musici in hun zelfstandig 

ondernemerschap. De kost verdienen met 

muziek is niet gemakkelijk, maar het kan wel 

als je het slim aanpakt. Ik vind het geweldig 

om jonge musici daarbij te helpen. Ze zijn heel 

gedreven en enthousiast en geven bezoekers 

echt een beleving mee. Op die manier maken 

ze klassieke muziek aantrekkelijk voor een 

groter publiek en dat is ook precies wat we 

met Stichting Lambertus Concerten willen 

bereiken.”

Waar ben je het meest 
trots op?
Dat we met Stichting Lambertus 

Concerten al tien jaar grote 

muziekproducties opzetten met Helmondse 

musici, nu met een goed gevulde 

jubileumagenda. In het weekend van 19 en 

20 mei hebben we het wereldberoemde 

Nederlands Kamerkoor te gast. Op zaterdag 

verzorgen de leden workshops voor 

Helmondse koren die daarna optreden. Het 

kamerkoor zelf geeft op zondag een prachtig 

concert.

Wat levert Helmonder 
van het Jaar op?
“Heel veel! De kaartverkoop voor onze 

concerten is verdubbeld. Dankzij deze 

mooie prijs en de publiciteit daar omheen 

weten meer mensen dat we bestaan en wat 

we aanbieden. En als mensen onze concerten 

eenmaal ontdekt hebben, komen ze terug.

Voor informatie en kaarten: 

www.lambertusconcerten.com

1

2

3

4

5

Deze rubriek is op initiatief van Weekkrant De Loop Helmond

door: Aldi van Lierop

Deze week René Coolen, zakelijk leider 
Stichting Lambertus Concerten 
(Foto Wouter Jansen).
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Iedereen is welkom bij de roadshows! Zien we jou daar ook?

'on tour' door
Helmond met 
€ 100.000

Kom naar de
feestelijke

roadshows
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door jan van rest

Twee torens
Vanuit het Bossche Broek heb 
je een prachtig uitzicht op ‘s 
Hertogenbosch. De stad ligt 
dan a.h.w. onder handbereik 
en boven alles uit verrijst de 
St. Jan, toegewijd aan Johan-
nes de Evangelist. De kathe-
draal is een hoogtepunt uit de 
Brabantse gothiek.

De toren van de kathedraal is 
73 m hoog. De bouw van de 
kerk is in 1300 begonnen en 
was vanaf 1530 toegankelijk.
Een soortgelijke beleving 
heb je als je van hier naar 
Roermond rijdt. Voordat je 
de Maas overgaat, zie ‘m 
al staan: de toren van de 
St.Christoffelkathedraal, de 
kerk van het bisdom Roer-
mond.

Deze toren is 85 m hoog, en 
dateert met kerk van 1410. 
Nog niet zo lang is bekend dat 
Christoffel niet bestaan heeft, 
maar dat zijn naam berust op 
een legende. Misschien dat 
daarom de kathedraal nogal 
wat ellende heeft doorge-
maakt: brand, instorting van 
het gewelf, een aardbeving en 
op het eind van de oorlog een 
bombardement. Maar telkens 
weer verrees de gotische ka-
thedraal uit het puin.

Zoals Den Bosch zijn Zoete 
Lieve Vrouw heeft, zo koestert 
de Roermondse kathedraal de 
grootste reliek boven de Alpen 

van de apostel Sint Jacobus. 
Christoffel  is de patroon van 
de reizigers, Jacobus van de 
pelgrims; daarin zit dus wel 
wat overlap. De reliek van Ja-
cobus betreft een onderarm, 
gevat in een glazen omhul-
sel. De reliek is permanent te 
zien in de Jacobuskapel in de 
Sint Christoffel. Eenmaal per 
jaar vindt in de kathedraal de 
landelijke Pelgrimsmis plaats. 
Pelgrims die naar Santiago 
de Compostela willen trek-
ken, komen op een zondag in 
maart naar de kerk voor deze 
speciale mis. 

De Jacobsreliek wordt dan op 
het hoogaltaar geplaatst. De 
Roermondse broederschap 
van Sint Jacob, waarvan de 
leden gehuld zijn in een wijde 
zwarte mantel,  ontvangt de 
pelgrims, na de mis worden de 
namen genoemd van hen die 
gaan vertrekken, en ontvan-
gen zij de pelgrimszegen, het-
geen bekrachtigd wordt met 
een dreunende stamp op de 
grond met de staf van een der 
broeders. Daarna gaan er pel-
grims direct  al op stap richting 
Santiago, andere aanwezigen 
gaan te voet naar de voorstad 
St.Jacob aan de overkant van 
de Roer, waar in een gastvrije 
galerie wat gedronken  en na-
gepraat kan worden.

Jan van Rest

Zorgmakelaar wijst 
de weg in 'zorg-doolhof'

In Nederland kunnen we een 
beroep doen op verschillende 
vormen van zorg en dienstver-
lening. De afgelopen jaren is er 
echter veel veranderd in de re-
gelgeving en financiering van de 
gezondheidszorg. Voor mensen 
die zorg of ondersteuning no-
dig hebben, bijvoorbeeld bij het 
langer zelfstandig thuis wonen, 
kan het nogal ingewikkeld zijn 
de juiste weg te vinden in het 
doolhof aan wet- en regelge-
ving, instanties, dienstverleners 
en zorgproducten. De zorgma-
kelaar, een initiatief van leden-
organisatie Zorgboogextra en 
zorgorganisatie de Zorgboog, 
kan uitkomst bieden. 

Marieke van der Hoff-van der 
Burgt is sinds september vorig 
jaar actief als zorgmakelaar bin-
nen de Zorgboog. “Als zorgmake-
laar kan ik mensen ondersteunen 
en begeleiden bij het vinden van 
het juiste aanbod, passend bij 
een specifieke vraag. Ik kan hel-
pen bij vragen als ‘Waar moet ik 
zijn? Wie moet ik bellen? Hoe zit 
dat met mijn eigen bijdrage? Wie 
bepaalt wanneer en welke hulp 
ik kan krijgen?’ Vragen die steeds 
ingewikkelder worden omdat de 
zorgwereld volop in beweging is." 

Spreekuur voor onafhankelijke 
ondersteuning en advies
Op woensdag 2 mei aanstaande 
start Marieke van der Hoff met 
een spreekuur op vier Zorgboog-
locaties in Deurne, Gemert, Hel-
mond en Beek en Donk. Mensen 
die zorg of ondersteuning nodig 

hebben en niet goed weten waar 
zij moeten beginnen, kunnen hier 
vrijblijvend gebruik van maken. 
De spreekuren vinden plaats: 
Iedere eerste woensdag van de 
maand van 10.00 uur tot 11.00 uur 
in de Nieuwenhof (Visser 4-6 in 
Deurne).

Iedere tweede woensdag van de 
maand van 10.00 uur tot 11.00 uur 
in Ruijschenbergh (Julianastraat 
2 in Gemert).

Iedere derde woensdag van de 
maand van 10.00 uur tot 11.00 uur 
in de Pannehoeve (Jan van Goy-
enlaan 1 in Helmond).

Iedere vierde woensdag van de 
maand van 10.00 uur tot 11.00 uur 
in de Regt (Otterweg 19 in Beek 
en Donk) 

Onafhankelijk advies
Als zorgmakelaar is Marieke van 
der Hoff onafhankelijk. Niet al-
leen de Zorgboog, maar ook an-
dere zorgaanbieders worden in 
overweging genomen, om het 
advies zo goed mogelijk te laten 
aansluiten bij de persoonlijke si-
tuatie. 

De zorgmakelaar kan ook onder-
steunen bij het aanvragen van 
hulpmiddelen of zorg. s

Helmond

Marieke van der Hoff, zorgmakelaar

De Cacaofabriek, maar dan thuis  

Een greep uit de films en docu-
mentaires van De Cacaofabriek 
zijn nu ook thuis te zien. Via 
Picl bekijk je de nieuwste films 
en documentaires. De films 
kunnen direct online bekeken 
worden zonder te downloaden. 
Ideaal want te bekijken waar 
en wanneer je maar wilt. Van 

Nederlandse films tot prijswin-
nende documentaires: stuk 
voor stuk met liefde en zorg 
geselecteerd door de filmpro-
grammeur. 

Vanuit de website van De Caca-
ofabriek bekijk je direct de film 
die je wilt zien. Vanuit de agenda 
of filmpagina klik je door naar 
de film op Picl. Log in, betaal en 
kijk. Daarnaast kun je ervoor kie-

zen om naar de overzichtspagina 
te gaan en zie je in één oogopslag 
het gehele online filmaanbod. Pi-
cl werkt supereenvoudig via pc, 
laptop, tablet of tv. 
Naast het on demand bekijken 
van films kunnen er vanaf nu ook 
online kaartjes gekocht worden 
met de Nationale Bioscoopbon 
en/of de Podiumcadeaukaart! 

www.cacaofabriek.nl s

Helmond

Van harte welkom, 
alle wijkbewoners van 

de Rijpelberg!

Voor de wijkvergadering en pre-
sentatie van wijkactieplannen 
2018-2020 op 24 mei a.s. in het 
wijkcentrum De Brem. De Be-
langengroep Rijpelberg nodigt 
u van harte uit voor de wijkver-
gadering van 24 mei a.s. Deze 
vergadering wordt van 19.30 
uur tot 21.00 uur gehouden in de 
grote zaal van het wijkcentrum 
De Brem, Rijpelplein 1, 5709 BT 
Helmond. 

Tijdens deze avond zullen de uit-
gaven 2017/2018 ter verantwoor-

ding worden gepresenteerd. Ook 
zal gezamenlijk worden gekeken 
naar de ideeën en plannen voor 
de periode 2018-2020. Verder zul-
len de nieuwe werkwijzen en 
met name op financieel gebied 
worden geïntroduceerd, waarbij 
transparantie het hoofddoel is. 
De Belangengroep Rijpelberg zal 
tijdens deze vergadering al uw 
vragen beantwoorden en moge-
lijk afspraken met u maken. 

Wij kijken uit naar een construc-
tieve en positieve vergadering. 

Tot ziens op 24 mei aanstaande.
Belangengroep Rijpelberg. s

Rijpelberg

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Hebt u een mooie korte film over een activiteit hier in Helmond? 
Mail dan naar video@helmondnu.nl samen plaatsen we de video dan en wij 

vragen hier extra aandacht voor in onze weekkrant.

ZET UW FILM OP HELMONDNU.NL
MAIL NAAR: VIDEO@HELMONDNU.NL

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 2 mei t/m dinsdag 15 mei 2018. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

2,99

2,19

Diverse smaken
Boerenroomijs
900 ml - Primafrost

Steppengras Frites
1,5 kg - Lamb Weston

Ambachtelijk 
Worstenbrood
8 stuks - Diepvriesspecialist

Diverse soorten gebak

Patisserie Selection
10 stuks - Coppenrath & Wiese

12,49

9,99

5,69

3,49

3,29

2,49

Moederdag tip

4,99

2 voor

Mexico en/of Tuinkruiden

BBQ Worstjes
5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal  3,39

Rundvlees of Goulash

Kroketten
24 stuks - De Kroket

11,39

8,99

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 spaarpunten

Vanille ijstaart
met cacaolaagjes

650 ml

IJsco

1,99

Normaal

NIEUW OP
HELMONDNU.NL

NIEUW OP
HELMONDNU.NL

NIEUW OP
HELMONDNU.NL

NIEUW OP
HELMONDNU.NL

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

(Video’s gemaakt door Wim Klaasen)
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Woonplezier vind je bij Broeckx.
Broeckx makelaars voorziet iedereen van een warm nestje. Daarom hebben wij de 
afgelopen weken meer dan 50 gekleurde vogelhuizen in de regio gehangen. Op deze 
wijze dragen wij onder andere bij aan het woonplezier van bewoners. Zoals u leest 
gaan wij in onze werkwijze net een beetje verder dan andere makelaars. Wilt u ook 
uw huis verkopen via een creatieve makelaar die net een stapje verder gaat?
Wij maken graag een vrijblijvende afspraak om onze aanpak aan u toe te lichten.

Voor 
iedereen een 
warm nestje!
Kijk voor onze onderscheidende 
aanpak op woonplezier.nl

KWF Helmond neemt afscheid 
van duizendpoot

Onder het genot van een hapje 
en een drankje heeft het be-
stuur van KWF Helmond op 
dinsdagavond 1 mei jl. afscheid 
genomen van Erik Jager, voor 
velen in Helmond een bekend 
gezicht. 

Erik heeft zich sinds juni 2004 
ingezet voor de plaatselijke af-
deling van KWF en vanaf maart 
2005 tot op heden heeft hij vele 
taken binnen het bestuur ver-
vuld. Hij is collectant, was wijk-
hoofd, districtscoördinator, col-
lectecoördinator, penningmees-
ter, secretaris, vice-voorzitter, 
haaldewinkelbusjes op bij winke-
liers of verzorgde de collectebus-
sen bij een uitvaart of crematie. 
Kortom een echte duizendpoot. 
Erik heeft bij zijn aantreden di-
verse projecten van KWF nieuw 
leven ingeblazen. Het betreft de 
bekende KWF-collecte winkel-
busjes en de zogenaamde vlag-
genactie. Er zijn veel winkelbus-
jes bijgeplaatst en veel bedrijven 
en particulieren werden door 
hem benaderd met de vraag of 
zij een vlag bij hun bedrijf willen 
ophangen in de periode van de 
collecte week. 
Erik is ook als vrijwilliger betrok-
ken bij Inloophuis “De Cirkel”, een 

gastvrij huis voor kankerpatiën-
ten, hun partners/gezinsleden 
in Helmond, om zomaar even 
binnen te lopen. In 2014 deelde 
burgemeester Elly Blanksma aan 
Erik de koninklijke onderschei-
ding Lid in de Orde van Oranje-
Nassauuit.
Vanwege zijn grote verdienste en 
persoonlijke inzet voor de kanker-
bestrijding heeft KWF Kankerbe-
strijding Nederland besloten Erik 
bij zijn afscheid de 'Armenbos' 
toe te kennen. De Armenbos 
wordt vaker uitgereikt aan vrij-
willigers die jarenlang actief zijn 
binnen een plaatselijke afdeling. 
Het bronzen beeldje genaamd 
“oude man met Armenbos” is 
een verkleinde uitgave van het 
gevelbeeld van het Frans Hals-
museum in Haarlem. Armenbos 

of armenbus en stok symbolise-
ren ondersteuning. Met deze bus 
werd al in 1608 rondgegaan om 
geld in te zamelen. Erik ontving 
het beeldje uit handen van Bart 
Hellendoorn, regiocoördinator 
KWF Kankerbestrijding. 
Namens het bestuur van afde-
ling Helmond ontving Erik voor 
al die jaren van inzet voor KWF 
een dinerbon. Erik Jager blijft 
zich als collectant inzetten voor 
KWF Helmond. Het bestuur is 
daar blij mee en kan zeker nog 
meer collectanten gebruiken tij-
dens de collecteweek, ieder jaar 
de eerste volle week van septem-
ber, dit jaar van 2 t/m 8 septem-
ber. Wilt u zich hiervoor aanmel-
den, neem dan contact op met 
het secretariaat via info@kwf-
helmond.nl s

Helmond

Dick Smit uit Helmond stuur-
de zoals velen de oplossing in 
van de Sudoku en was zeer 
verrast dat hij gewonnen had.

Mandy Meeuwsen (bureau-
redactie, Adcommunicatie) 
overhandigde de Holland 

Casino dinercheque t.w.v. € 
100,00 en een leuke Goodiebag 
aan de heer Smit.

Iedere 14 dagen plaatst Week-
krant De Loop Helmond een 
Sudoku. Lost u deze op? Dan 
maakt u ook kans op een di-
nercheque en een exclusieve
Goodiebag van Holland 
Casino Eindhoven.

 

Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop Helmond

Helmond
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nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

*bij aankoop van een keuken. 

Hemelvaartsdag alle 
vestigingen geopend

KitchenAid 
cadeau*

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

JUBILEUMACTIE

Voor 25 schoolverlaters van 
groep 8 van basisschool West-
wijzer uit Helmond is het 
kamp weer dagelijks gespreks-
onderwerp. Daarbij wordt 
ook weer steeds de motorrit 
door de kinderen benoemd:  
“dat is echt GAAAAAFFF!”.  

Op woensdagavond 27 juni 2018 
a.s. wordt er voor hen weer een 
traditionele avondrit gereden met 
motors en trikes . Hiervoor wor-
den bikers en trikers gevraagd.   

Ook zijspanners.
De  25 schoolverlaters en hun be-
geleiders worden opgehaald op 
hun kamp in Someren voor een 
onvergetelijke rit naar Helmond 
v.v. met een korte stop rond 
20.15 uur. bij hun wijkhuis brede 
school Westwijzer in de Corten-
bachstraat in Helmond.
Iedereen is welkom. Ook als men 
geen kind achterop neemt. Er 
wordt rustig gereden met voor-
rijders en verkeersregelaars. Ui-
terlijk 22.00 uur verwacht men 
terug te zijn op het kampterrein, 
waar koffie en fris klaar zal staan.
Voor assistentie worden ook   

verkeersregelaars gevraagd, die 
daar een aanstelling voor heb-
ben . (www.verkeersregelaars-
helmond.nl). Belangstellenden 
kunnen middels  e-learning hier-
voor ook een aanstelling krijgen.
Het vertrek is  19.30 uur vanaf 
het kampterrein aan de Donkse 
Dreef 2, 5711 RM in Someren. Ver-
zamelen vanaf 19.00 uur.

Aanmelden en info: Otto  
Spierings: ottoregelthetwel@
kpnmail.nl M: 06 51 052 863, 
aanmelden en info verkeers-
regelaars: Hans de Groot:  
jhedegroot@gmail.com s

Helmond-West

Motorrijders gezocht voor schoolverlaters

27 juni 2018 a.s. wordt er voor de schoolverlaters van basisschool Westwijzer een traditionele avondrit 
gereden met motors en trikes . Hiervoor worden bikers, trikers maar ook zijspanners gevraagd.

Op zondag 6 mei is het weer 
Torendag. Op deze dag wordt 
speciale aandacht geschonken 
aan de middeleeuwse torens en 
kerken in onze omgeving. 

Een schitterende fietsroute 
verbindt alle bijzondere loca-
ties met elkaar. De fietstocht 
heeft een lengte van 47 km. 
Ook onze eigen Oude Toren 
staat dan in de schijnwerpers. 
Er is een informatiestand in-
gericht bij de toren door de 
Heemkundekring Helmont.  
Voor volwassenen is er zelfs de 
unieke gelegenheid om de toren 
met ladders te beklimmen. Dit 

is alleen voor de échte ‘waag-
halzen’ weggelegd, want de to-
ren is bijna veertig meter hoog. 
Maar eenmaal boven heb je een 
prachtig uitzicht over de weide 
omgeving. Ook van binnen is de 
houten constructie méér dan de 
moeite waard. 

Verder zijn vanuit de Oude To-
ren twee historische wandelrou-
tes uitgezet in de omgeving. De 
ene wandeling loopt door het 
dorp en de andere richting het 
Kruisschot en Geeneind. Ze zijn 
beide zo’n 5 km lang. De routes 
en de fietstocht zijn als pdf te 
downloaden op onderstaande 
website. Ook voor meer en actu-
ele informatie kunt u terecht op  
www.kerkenindepeel.nl s

Torendag in Helmond

Stiphout
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Kindertuin

500 gram zalmfilet 
of 500 gram 

kabeljauwfilet V ISSPEC IAL I TE I TEN

Mierloseweg 41, 
5707 AB Helmond 
(0492) 55 34 23

VAKANTIE
WERKERS 
GEZOCHT 
voor de periode 

juni, juli en augustus. 

€12,00
per 500 gr.

Tegen inlevering van deze advertentie.
Aanbieding geldig gehele maand mei.

Voortaan op maandag 
ook geopend!

Bij Kindercentrum de Kinder-
tuin bieden Dagopvang ‘het Ha-
zeltje’ en peutergroep ‘Hompel-
tje’ een warme en rustige om-
geving waar kinderen samen 
spelen onder de hoede van ge-
diplomeerde leidsters. Spelen, 
schilderen, broodjes bakken, 
knutselen en lekker naar bui-
ten! Vanuit een vast ritme bie-
den we de kinderen vertrouwen 
en ontwikkelen ze zich totdat ze 
dan eindelijk 4 jaar zijn en naar 
de ‘echte school’ mogen. Dan 
gaan de kleuters met mama of 
papa een deur verder en belan-
den ze in de basisschool.
 
Vrije School Peelland 
Op de basisschool worden de 
kinderen zo breed mogelijk uit-
gedaagd. Je ontdekt op de Vrije 
School Peelland je talenten niet 
alleen op het gebied van rekenen 
en taal, maar ook tijdens de we-
kelijkse lessen fluit spelen, hand-
werken, schilderen, vormteke-

nen, koorzang en vele andere 
expressieve vakken. En natuurlijk 
zetten we regelmatig onze stap-
pen in natuurgebied de Bunder-
tjes. Wij bieden onderwijs voor 
het hoofd, het hart en de han-
den. Of, zoals we onlangs hoor-
den zeggen: “Op Vrije School 
Peelland staat het onderwijs in 
dienst van de persoonlijkheids-
vorming.” Een mooi compli-
ment, want daar staan we voor. 
We leren en stimuleren kinde-
ren. Daarbij maken we gebruik 
van het cognitieve leervermo-
gen, creativiteit, spel, beweging, 
handvaardigheid en uiteraard 
de vakkennis van de leidsters en 
(vak)leerkrachten.
 
En is de basisschool doorlopen? 
dan stromen de kinderen, uitge-
rust met een grote diversiteit aan 
kennis en vaardigheden, door 
naar het voortgezet onderwijs; 
elk kind op zijn of haar niveau.
Wil je ook kennismaken, sfeer 
proeven en zien hoe fantastisch 
onze kinderopvang en ons on-
derwijs zijn? Dan nodigen we 

je heel graag uit op woensdag 9 
mei! Er zijn rondleidingen door 
de Kindertuin, de school en na-
tuurlijk laten we onze speelplaat-
sen met de door kinderen ge-
maakte bouwwerkstukken zien. 
Je kunt kijken naar een film over 
het vrijeschoolonderwijs en er 
zijn medewerkers van de Kinder-
tuin en de school die informatie 
geven en al je vragen beantwoor-
den.

Kom gewoon eens langs en laat 
je positief verrassen! s

Kom gewoon eens langs! 
Helmond

Het schitterende centrum van 
Deurne met de vele winkels 
en erg gezellige horecagele-
genheden is het decor van de 
vernieuwde Deurne City Run. 
Samen met de gezamenlijke 
horeca van Deurne wordt een 
avondvullend programma ge-
organiseerd. Deelname is mo-
gelijk aan de 10 km Groepscare 
estafetteloop (in teams van 
vier personen loopt elke loper 
2,5 km), de 5 km DSD business 
run, 5 km FirmoLin Run en 10 
km Houtverwerkingsindustrie 
Fransen Run. Aansluitend kun-
nen alle deelnemers en toe-
schouwers gezamenlijk proos-
ten op de sportieve prestaties 
op het gezellige Marktplein in 
Deurne! 

Inschrijven
Voorinschrijven voor alle afstan-
den is mogelijk via inschrijven.nl 
tot en met 14 juni 2018.
Inschrijvingen op de wedstrijd-
dag zelf is enkel mogelijk voor 
de 5 en 10 km individueel in het 

Gemeentehuis van Deurne (ge-
vestigd aan de Markt 1) tot een 
half uur voor aanvang van de 
wedstrijd. Het inschrijfbureau is 
geopend vanaf 18.00 uur.

Parcours
Het parcours van de avondloop 
is een schitterende ronde van 2,5 
km door de mooiste en meest 
sfeervolle straatjes in het cen-
trum van Deurne. Er worden di-
verse sfeeracties op en rond het 
parcours georganiseerd. Start 
en finish van alle afstanden zijn 
midden op de Markt in Deurne. 
Voor alle afstanden geldt dat 
er elektronische tijdsregistratie 
aanwezig is.

Afstanden
Voor de individuele lopers is er 
mogelijkheid om deel te nemen 
aan de 5 km FirmoLin Run of de 
10 km Houtverwerkingsindustrie 
Fransen Run. 
De business run en estafetteloop 
zijn de perfecte gelegenheden 
om samen met collega’s vrien-
den, familie of kennissen geza-
menlijk een gezellige en spor-
tieve uitdaging aan te gaan. Voor 

aanvang zullen de deelnemende 
teams aan de business run en 
estafetteloop op het marktplein 
worden voorgesteld aan het pu-
bliek. Na afloop is er alle gelegen-
heid om het de avond gezellig af 
te sluiten in één van de gezellige 
horecagelegenheden in het cen-
trum van Deurne of op het gezel-
lige Marktplein in Deurne.

Prijzen en prijsuitreiking
Individueel: prijzen voor de ver-
schillende leeftijdscategorieën
Business Run: voor de winnaar is 
er de Business Run beker
Estafetteloop: voor de winnaar 
is er de estafetteloop beker en 
voor de nummers 1 – 2 en 3 zijn 
er respectievelijk 30 – 20 en 10 
consumpties.

De prijsuitreiking voor alle af-
standen vindt plaats op de Markt 
in Deurne. 

Alle uitslagen zullen na afloop 
worden gepubliceerd op 
www.uitslagen.nl en deze site.
Alle deelnemers krijgen een con-
sumptie te besteden bij de Geza-
menlijke Horeca van Deurne! s

Regio

Deurne City Run

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

A.S. ZONDAG OPEN DAG 
GEOPEND 12.00-17.00 UUR

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

Geraniums
hang en staande. Per stukhang en staande. Per stuk € 0.95

Grote hangpotten
met 7 planten. Per stuk
Grote hangpotten
met 7 planten. Per stuk

€ 14.95

Sceavola
grote pot, 
bloeien tot laat 
in het najaar.

Per stuk

5 voor 

in het najaar.

€ 1.95
5 voor 

€ 1.
€ 7.95
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Dement en toch een 
goede oude dag?
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 
24 uur per dag professionele begeleiding.

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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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Jan van Ginkel 
Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau 

Frans Claassen
Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau 

Johan Kuypers
Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau 

Klaas Looden
Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau 

Frank Smits
Lid in de Orde van

Oranje-Nassau 

Chris Meulendijk
Lid in de Orde van

Oranje-Nassau 

Twan Spierings en Anja Spierings-van Deursen
Leden in de Orde van Oranje-Nassau 

Truus Verbakel-Aarts
Lid in de Orde van

Oranje-Nassau 

Wim Verberne
Lid in de Orde van

Oranje-Nassau 

Ria Dijselbloem
-van der Linden
Lid in de Orde van

Oranje-Nassau 

Fridy Ermens-Hermans
Lid in de Orde van

Oranje-Nassau 

Kees Lütkemeijer
Lid in de Orde van

Oranje-Nassau 

Diny Hoof-van der Laar
Lid in de Orde van

Oranje-Nassau 

Jan van Bussel
Lid in de Orde van

Oranje-Nassau 

Jos van Engelen
Lid in de Orde van

Oranje-Nassau 

Theo Penders
Lid in de Orde van

Oranje-Nassau 

Jacqueline Huisman-Claassens
Lid in de Orde van

Oranje-Nassau 

Thea Fransen
Lid in de Orde van

Oranje-Nassau 

Carla Hopstaken-van Dongen
Lid in de Orde van

Oranje-Nassau 

Lambert van den Reek
Lid in de Orde van

Oranje-Nassau 

Willy van Stiphout
Lid in de Orde van

Oranje-Nassau 

Jacqueline Noort-van den Bent
Lid in de Orde van

Oranje-Nassau 

Brigitta Hendriks-Cantrijn
Lid in de Orde van

Oranje-Nassau 

Olav Notté
Ridder in de Orde van

Oranje-Nassau

Kijk voor een 
fi lmverslag op 

HELMONDNU.NL

Lintjes 2018

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

 

Ceciel Verlijsdonk
-van de Kerkhof
Lid in de Orde van

Oranje-Nassau 

L. de Haas 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Kon de onderscheiding wegens vakantie nog niet in ontvangst nemen. 

Hij is op 26 april telefonisch op de hoogte gebracht door burgemeester Blanksma-van den Heuvel.
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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

Laurens Hoebergen is een van 
de 12.000 Bowen-behandelaars 
die vanuit zijn praktijk via de 
Bowen Techniek patiënten 
helpt genezen. Laurens werkte 
zelf bijna 20 jaar in de zorg en 
hulpverlening, waarvan 10 jaar 
in de psychosociale hulpverle-
ning voordat hij in aanraking 
kwam met de Bowen techniek. 
“Hoewel ik zelf heel sceptisch 
was, verrasten de resultaten mij 
iedere keer weer, want het bleek 
gewoon te werken.”

De Bowen Techniek is een heel 
zachte en subtiele lichaamsge-
richte behandelingsmethode die 
het zelf genezend vermogen van 
het lichaam activeert. Met de vin-
gers wordt er op specifieke plek-
ken op het lichaam over spieren 
en bindweefsel heel zachtjes een 
rolbeweging gemaakt, waardoor 
de zenuwuiteinden worden ge-
prikkeld. De techniek werd in de 
jaren ‘50 ontwikkeld in Australië 
door Tom Bowen. In Australië 
en Nieuw Zeeland wordt deze 
techniek uitgebreid toegepast in 
ziekenhuizen en gezondheids-
centra.

“De Bowen Techniek is niet zwe-
verig, maar heel concreet. Hoe-
wel men nog niet precies weet 
hoe het werkt, wordt er steeds 
meer wetenschappelijk onder-
zoek gedaan naar de werking.” 
aldus Laurens. Met de Bowen 
Techniek worden eigenlijk geen 
klachten behandeld maar de 
hele mens en is geschikt voor 
alle leeftijden. De meest voor-
komende (chronische) klach-
ten die behandeld worden zijn: 
rugpijn, schouderklachten, 
nekpijn, knie-, bekken-, ham-
string- en enkelproblemen, rsi, 

hooikoorts, artrose, whiplash, 
overgangsklachten en stress. 

 “Een bouwvakker die al 10 jaar 
met chronische rugpijn liep 
was na 2 behandelingen pijnvrij 
en een bejaarde mevrouw met 
schouderpijn was na 3 behande-
lingen van haar pijn verlost.” ver-
telt de enthousiaste Mierlonaar 
die zelf nog steeds verrast wordt 
door het effect van de Bowen 
Techniek. “Het gebeurt vaak dat 
een patiënt na de eerste behan-
deling naar huis gaat en meent 
geen baat te hebben maar pas la-
ter de kracht van de behandeling 
ervaart.” Op de website www.bo-
wen-mierlo.nl  wordt uitgelegd 
hoe de techniek werkt.

Mevrouw, 55 jaar: ‘’Sinds enige 
tijd zit ik in de overgang  die zo 
ontzettend heftig is. 20 Keer per 
dag, 5 minuten lang, krijg ik het 
enorm warm. Mijn nek en hoofd 
worden vuurrood. 5 minuten 
lang zweet ik dan als een otter. 

Het slapen ‘s nachts kan ik ver-
geten. Na de 2e behandeling was 
het resultaat al overweldigend; 
De klachten zo goed als weg en 
als er nog eens eentje kwam was 
de heftigheid véél minder en het 
duurde nog maar 20 seconden. 
Hierdoor herstelde mijn nacht-
rust ook weer!’’

Mevrouw, 50 jaar: ‘’Al jaren heb 
ik “opstartproblemen”. Het op-
staan uit de stoel en dan aanlo-
pen gaat moeizaam, stram en 
stijf. Bij Laurens werd duidelijk 
dat ik erg voorover liep en mijn 
bekken scheef stonden. Al na de 
2e behandeling merkte mijn om-
geving op dat ik weer recht liep 
en ik had veel minder pijn. Na 5 
behandelingen in 7 weken loop 
ik weer als een kievit.’’

Mevrouw, 62 jaar: ‘’Vanaf mijn 
50e heb ik rechts een frozen 
shoulder. Sindsdien hangt mijn 
arm en kan ik deze nauwelijks 
bewegen. Mijn arm strekken en 
dan omhoog doen gaat een klein 
beetje, maar met veel pijn. Mijn 
arm achter de rug bewegen om 
mijn bh uit te doen is uit den bo-
ze; dat gaat helemaal niet. De 1e 
behandeling gaf al zo veel verbe-
tering, ongelofelijk. Daarna heb 
ik nog 5 behandelingen gehad, 
en nu kan ik weer alles met mijn 
arm en zonder pijn.’’

Mevrouw 36 jaar: ‘’Al vele jaren 
heb ik last van hooikoorts en 
medicijnen helpen steeds min-
der. Na 3 behandelingen slik ik 
geen medicijnen meer voor mijn 
hooikoorts en ben ik verlost van 
mijn niezen en tranende ogen.’’

Voor het maken van een afspraak 
kunt u bellen met Laurens Hoe-
bergen,  tel. 0492 - 666040 of mai-
len naar info@bowen-mierlo.nl 
U vindt Bowen Mierlo aan de Mr. 
Van Busselstraat 78 5731 ND te 
Mierlo. s

Regio

Laurens Hoebergen is een van de 12.000 Bowen-behandelaars die 
vanuit zijn praktijk in Mierlo via de Bowen Techniek patiënten helpt 
genezen. 

Bowen Techniek is verrassend

Onlangs is door de vrijwilligers 
van speeltuin Helmond-West 
een ooievaar geplaatst op een 
ingekorte boom aan de zijde 
van de Goorloop.

Kinderen komt hij niet brengen, 
die zijn er al volop. Maar hij geeft 

hierbij de samenwerking aan 
tussen speeltuin Helmond-West 
en het IVN.

Het IVN kan sinds dit jaar een 
ruimte in het paviljoen gebrui-
ken voor haar activiteiten. Hier-
bij wordt ook getracht zoveel 
mogelijk jeugd te betrekken. En 
wat is nu fijner dan spelen én ook 
nog leren over de natuur! s

Ooievaar in Speeltuin 
Helmond-West!

Helmond-West
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Uw wensen centraal.
Ook met een verzekering bij o.a
Dela, Monuta, Yarden.

Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk

0492 - 780 660 (24u)   |   www.uvdk.nl

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Deze week zal bij De Loop de eerste editie 
te vinden zijn van Ons Mierlo-Hout maga-
zine. Dit wijkblad is bestemd voor de wijk 
Mierlo-Hout.
In dit glossy magazine is volop ruimte 
voor verenigingen en adverteerders. Kerk-
berichten, contactadressen en agenda’s, 
ondersteunt door een eigen website en 
volop communicatie op sociale media. 

Ook nieuws over gebeurtenissen in de 
wijk kunt u hierin terugvinden. 
Wij hopen dat het wijkblad een succes 
wordt en zouden het daarom erg waar-
deren als de bewoners een bijdrage willen 
leveren. Bijzondere verhalen, hobby’s, acti-
viteiten; alles kan! U mag dit altijd mailen 
naar redactie@onsmierlohout.nl 
Voor meer informatie kunt u ook terecht 
op de nieuwe website: www.onsmierlo-
hout.nl en op Facebook onder Ons Mierlo-
Hout Magazine. s

1e editie van Ons Mierlo-Hout Magazine 
Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Na een afwezigheid van slechts een jaar 
zal RKSV Mierlo-Hout volgend seizoen 
opnieuw uitkomen in de 2e Klasse van het 
amateurvoetbal. De pijn van de degradatie 
van afgelopen seizoen is door de Blauw-
Witten dus erg snel weer teniet gedaan. En 
eerlijk is eerlijk RKSV Mierlo-Hout was dit 
seizoen in de derde klasse C van de KNVB 
oppermachtig en liet regelmatig zien het 
niveau van de 2e klasse aan te kunnen. Met 
een duidelijke voorsprong van 16 punten 
op nummer 2 ( SV Budel ) is Mierlo-Hout 
reeds 5 wedstrijden voor het einde Kam-
pioen geworden.  Voorwaar een prestatie 
waarop trainer Raymond Koenraadt sa-
men met de rest van de begeleiding en met 
de spelersgroep erg trots mogen zijn.
Zoals meestal was de kampioenswedstrijd 
van afgelopen zondag tegen stadgenoot 

Helmondia niet de beste wedstrijd van het 
seizoen. Bij dit soort wedstrijden speelt de 
spanning altijd een grote rol en dat was 
ook te zien. Desondanks werd er, onder 
het toeziend oog van onder meer beide 
nieuwe Hoofdsponsors: Verbakel Partij 
en More en Sportshop Laarbeek een ver-
diende overwinning behaald met 3-1. Het 
spreekt voor zich dat dit kampioenschap 
en de promotie door de vereniging en sup-
porters uitbundig werd gevierd in de kan-
tine van de vereniging 
Volgend seizoen zal het 100-jarig bestaan 
dus worden gevierd terwijl het vaandel-
team uitkomt in de 2e klasse van de KNVB 
en men daardoor de hoogst spelende 
amateurclub uit Helmond zal zijn.
Volgens het Hoofdbestuur moet het mo-
gelijk zijn, gezien de samenstelling van 
trainersstaf en het vaandelteam, om een 
stabiele 2e klasser te worden en ook te blij-
ven. s

RKSV Mierlo-Hout weer 2e klasser 

Steeds meer meiden willen voetballen. 
Op straat, op het schoolplein of op pan-
naveldjes. Het meidenvoetbal is dan ook 
de snelst groeiende sport van Nederland. 
Maar niets is natuurlijk leuker dan spelen 
op een echt voetbalveld.

Op vrijdag 18 mei organiseren VV Bruheze 
en RKSV Mierlo-Hout weer een speciale 
trainingsavond voor meiden in de leeftijd 
van 6 tot en met 18 jaar. Alle meiden van 

Helmond en omstreken zijn welkom... of 
je nu al wel lid bent van een voetbalclub 
of juist nog niet. En dat geldt ook voor je 
vriendin, buurmeisje of klasgenootje.
Samen met alleen maar meiden ga je op 
die avond op het sportpark van VV Bruhe-
ze aan de slag met allerlei spelvormen. Met 
als doel het aanleren en verbeteren van je 
technische vaardigheden.

Doe gezellig mee. Ervaar hoe leuk voetbal 
kan zijn. En geef je op via www.vvbruheze.
nl of www.rksv-mierlo-hout.nl Deelname 
is gratis! s

Voetbalavond voor meiden
Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Afgelopen weken kreeg men bij het inza-
melingsdepot van oud papier en kleding 
bij de Houtse Kluppels in de Koeveldse-
straat bij inlevering van een zak kleding 
een extra lot cadeau.

Dit lot was voor deelname aan een leuke 
loterij. Hierbij de winnende lotnummers. 
Hebt u prijs? Haal deze dan op bij het in-
zamelingsdepot van de Houtse Kluppels 
aan de Koeveldsestraat 16. Elke zaterdag 
van 09.00-13.00 uur. 

1: 621 - Jubileumboek CV de Kluppels
2: 976 - Tennisracket
3: 562 - Wedstrijdbal PSV
4: 906 - Geurset

5: 545 - Hangmat
6: 653 - Zandkastelen set
7: 629 - Waardebon ‘t Pijpke
8: 607 - Luxe wijnpakket ‘t Pijpke

Winnaars proficiat namens Spaarsysteem 
Houtsnippers en CV de Kluppels. s

Uitslag Houtsnippers kleding loterij Houtse Kluppels
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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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ZO BRUIN WERD JE NOG NOOIT!

043-32 62 088 of 0416-33 50 51
















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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

www.helmondnu.nl

KANAALDIJK ZUID WEST 3 HELMOND • 0492 - 52 34 68

WWW.SCHUTTING.NL

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

WE HEBBEN OOK VESTIGINGEN IN OISTERWIJK EN VENRAY

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

Wilt u uw schutting door 
ons laten plaatsen?

Vraag naar een vrijblijvende offerte!

VERANDA’S
Maatwerk is onze 

specialisatie

KERAMISCHE BUITENTEGELS
Meer dan 150 soorten, 

al vanaf € 29,95 m2

VERHOEVEN 
HEMELVAARTSDAG GEOPEND

11.00 - 16.00 uur

Werken bij manders totaal. 
Moet je doen, da’s leuk!

“Mijn zoontje wil superheld worden. Of misschien toch timmerman. 
Net als papa. Het was familiedag bij Manders Totaal. Trots liet ik mijn 

gezin zien waar ik elke dag met plezier naar toe ga. Mijn zoontje van vijf 
stapte als een echte timmerman met zijn gereedschapskistje naar binnen. 

Nu wil hij het liefst superheld worden en misschien wel timmerman 
bij Manders Totaal. Net als papa.” Hassan, timmerman

Kijk voor alle vacature(s) op werkenbijmanderstotaal.eu. 
Meteen mailen naar info@manderstotaal.eu of bellen op 

0492 - 505 101 kan natuurlijk ook. Moet je doen! 

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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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. 
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 H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochie-
kantoor: 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 5 mei:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang; 
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; volkszang; Arie Coort;

Zondag 6 mei:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Jan van Gennip; Henk van de Waterbeemd; Pius van de Spijker; Sjef 
Remmen en Annie Noordman; Willy Drouen-Görtz; Jan van Bladel; 
Marie Smolenaars-van Deursen; Darko Plestina; Noud en Nellie 
Meulendijks-Smits; Annie Verhoeven; Nelleke van Bussel; Carolien 
van den Reek-Zwanenberg; Hans Hafkenscheid; Hans Kummerer; 
Wim Ter Burg; Mies van der Velden; Jaan Crielaars-Kuijpers; Wouda 
Raijmakers-Sleegers; Maria Swinkels-Fijt; Ton Pachen; Kata Burhen-
ne-van Deursen; Jane Landsbergen-Venema; Berdina Visser; Hans 
van Schie; Jacqueline van den Heuvel-Aerts; Mathieu de Bie; Tonny 
van Mierlo-Verhofstadt; Greetje Smits-van Eeden; Lenie van Vijfeij-
ken-Smulders; Lena Schmitz-Snijders; Gerrit Luijben; Jan Verbakel;

Woensdag 9 mei:
19.00 uur Alphonsuskapel Viering van Hemelvaart aan de voor-
avond.

Donderdag 10 mei:
11.00 uur Bedevaartsmis op Hemelvaart te Ommel m.m.v. het kerk-
koor en het Trudokoor:
Ellen Slegers-van der Aa; Johan Habraken en overleden ouders; Ben 
van de Westerlo; overleden ouders van de Laar-van de Ven; pastoor 
Stuart Allan;

Zaterdag 12 mei:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang; Mia van den Reek-Canters 
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang; Tiny Knapen-Lijten; 
v.w. moederdag; René Michielsen; Overleden ouders Weijts-Janssen; 
Overleden ouders van Asten-van de Kerkhof;

www.damiaanhelmond.nl

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

Zondag 6 mei
10.30 uur Trudokoor Frans van Hoof en Ria van Hoof-van Ras, Chris 
Schriks, Herman Kaal, Emma Vincentie-Dekeirschieter, Christina 
van Bussel, Wilma Wouters-Verhulst, Piet Sloots, Guus van Oor-
schot, Olga de Roij-Vissers, Piet van Bree, Els van Geene, Piet de 
Kok en Paula Schouten de echtgenote, Harrie de zoon en overleden 
familie.

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag
10.30 uur Maria koor Martin van de Kimmenade

Zondag 13 mei  
10.30 uur Mariakoor
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, Julie Loop-Lemans, Jac Jansen 
en overleden familie Wijnheimer-Roelofs, 
familie Van Asten-van Lent, Dinie van 
Ansem-Dijstelbloem, Miel Steijns, Wim 
van Lieshout, Mien Aalders-van Bommel.

www.damiaanhelmond.nl

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 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

Mierlo-Hout

Op Zondag 6 Mei rijdt Tour-
club’81 Helmond de Landhorst-
tocht onder leiding van wegkapi-
tein 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.

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/Re-
paircafeRijpelberg 

Rijpelberg

Seniorenvereniging  De  Schaaps-
kooi  organiseert  woensdag  9  
mei een  kienmiddag  bij  Wijk-
centrum  De  Boerderij, Harmo-
niestraat  105. Aanvang  14.00 uur.  
De  Prijzen bestaan uit  waarde-
bonnen. U hoeft  geen lid te  zijn  
om  aan deze middag  deel  te  
nemen. Wijkcentrum De Boer-
derij is  open vanaf 13.00 uur.

Helmond-Noord

Aanstaande zondag 6 mei is het 
EDAH Museum geopend van 
12.00 tot 17.00 uur. De entree be-
draagt 4 euro inclusief koffie met 
koek. U bent van harte welkom. 
Oostende 167 5701 SM Helmond, 
Tussen Julianabrug en tanksta-
tion.

Centrum

Centrum

In wijkhuis de Lier gaat de 3e kof-
fieochtend van start op dinsdag 
8 mei van 10.00-12.00 uur. Ieder-
een is welkom, loop vrijblijvend 
binnen om hier contact met an-
deren te maken , of een spel te 
spelen of creatief bezig te zijn. 

Hebt u zelf een idee, kom er ge-
rust mee. De koffie/thee prijs is 
€0,85

Helmond-Oost

In de Lambertuskerk  in Hel-
mond is deze zomer  een foto 
expositie te zien door leerlingen 
van de Lucas opleiding in Boxtel 
die in 2017 in de kerk het hoog-
altaar en beelden hebben geres-
taureerd. 

De kerk is open tussen 1 mei en 
30 september op  woensdag  van 
14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag 
van 12.00 tot 16.00 uur. Op koop-
zondagen van 14.00 tot  16.00 uur.

www.helmondnu.nl

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 
0492 - 51 39 71

Mooie Misty!
Misty is een zeer lieve Amerikaanse Stafford van 
7 jaar met de leergierigheid van een jonge hond. 
Hierdoor is zij nog zeker in staat om veel nieuwe 
dingen te leren. Ze is slim en heel baasgericht. 
Ze windt iedereen om haar pootje en heeft in 
ons asiel al veel vrienden gemaakt. 
Misty is wat onzeker in het eerste contact, maar 
wanneer je haar geruststelt verdwijnt die on-
zekerheid als sneeuw voor de zon. Helaas kan 
Misty niet goed overweg met andere honden. 
Daarom zoeken we voor haar een thuis waar zij 
de enige viervoeter zal zijn. Het is niet duidelijk 
hoe ze met kleine kinderen is.
Ze wil graag aangehaald en geknuffeld worden. 
Je doet haar een groot plezier met een grote le-
ren bal. Als we wandelen met deze lieverd, luis-
tert ze heel goed. Ze vindt het heerlijk om buiten 
te zijn, soms gaat ze zelfs even rollen op haar 
rug van blijheid. Heb jij tijd voor deze schat, heb 
je behoefte aan een goede knuffel en een lik op 
je wang, dan is Misty een goede hond voor je.
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save the dateMEI WEEK VAN 3 MEI TM 10 MEI

EVENEMENTEN
NAH YOUNG
Wat is NAH Young en 
waarom is NAH Young 
opgezet "NAH" staat 
voor Niet Aangeboren 
Hersenletsel en "Young" 
voor jongeren. Kortom 
een plek waar jongeren 
met NAH elkaar kunnen 
ontmoeten en spreken.
Wijkhuis de Fonkel, Prins 
Karelstraat 1
Ma 7 mei 
19:00 - 21:00 uur.

VLAM - 
JOHAN GOOSSENS
EHet vuur van de liefde 
de passie en natuurlijk: 
seks. daarover gaat de 
nieuwe show van 
Johan Goossens.
Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29
Wo 9 mei 
20:15 - 23:00 uur.

ROC TER AA - SPOKEN 
WORD EN DE KUNST VAN 
HET WEGLATEN
In het kader van 'Gum' 
werkt het ROC ter 
AA samen met De 
Cacaofabriek aan het 
project Spoken Word de 
kunst van het weglaten. 
De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1
Wo 9 mei 11:00 uur.

RETROKIDS 
WOENSDAGMIDDAG
Speel samen met andere 
kinderen de allereerste 
Super Mario Sonic - 
the Hedgehog - Pac 
Man - DonkeyKong en 
Pokemon games.
Home Computer 
Museum, Kluisstraat 5
Wo 9 mei 12:30-17:00 uur

VOORLEZEN OP 
WOENSDAGMIDDAG IN 
BIBLIOTHEEK HELMOND
Voorlezen elke 
woensdagmiddag van 
15:00-15:30 uur. Voor 
kinderen is voorlezen 
heel belangrijk.
Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11
Wo 9 mei 
15:00 - 15:30 uur.

DE BROUWHUISKERMIS
De Brouwhuiskermis wordt gehouden
van 5 tm 8 mei
Brouwhorst - hoek Peeleik-Bruhezerweg, Peeleik 2
Za 5 mei t/m di 8 mei za-di: 13:00 - 00:00 uur.

DONDERDAG 3 MEI

BELLA ITALIA, CANTARE TRICOLORE - 
LEONIE MEIJER, MARIJN BROUWERS
De mooiste Italiaanse topsongs.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Do 3 mei 20:15 - 22:30 uur.

KEUKENTAFELSESSIE@LOKAAL42

Rootsclub Keukentafel sessie.Trek je instrument 
van de plank schraap je kelen schuif aan.
Lokaal 42, Markt 42. Do 3 mei 21:00 - 00:00 uur.

PAINTBAR EVENT: 
SCHILDER ROZE DIKKE DAMES IN HELMOND 
Kom je ook gezellig de roze dikke dames 
schilderen. Neem al je vriendinnen mee. 
City Resort Helmond, Scheepsboulevard 2
Do 3 mei 19:30 - 22:00 uur.

VRIJDAG 4 MEI

BIOLOGISCHE MARKT BRANDEVOORT

Elke vrijdag is er een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum Brandevoort in 
Helmond, de Plaetse 1. Vr 4 mei 14:00 - 18:00 uur.

MILLENNIUM PARTY!

De 000’s en de 100’s staan centraal want ook daar 
zijn vele nummers geproduceerd die Muziekcafé-
waardig zijn. Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39. Vr 4 mei 22:00 - 03:00 uur.

WORKSHOP HANDLETTEREN: 

MAAK JE EIGEN MINI POSTER!

Tijdens de workshop handletteren ontwerp je 
je eigen mini poster met mooie sierlijke getekende 
letters en teksten. Voor kinderen en volwassenen 
vanaf 9 jaar.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal11
Vr 4 mei 14:15 - 15:00 uur en 15:15-16:00 uur

ZATERDAG 5 MEI

WEEKMARKT CENTRUM HELMOND 

Kom elke zaterdag naar de gezellige 

Helmondse markt, elke week een feest.

Centrum Helmond, Markt 38

Za 5 mei 09:00 - 16:00 uur.

MAANDELIJKSE DANSAVOND

Maandelijkse dansavond met deze maand 

Johnny en The red angels.

T.O.V. gebouw, Azalealaan 40 

Za 5 mei 20:30 - 01:00 uur.

NATIONALE STRAATVOETBALDAG 2018

Naast het sportieve straatvoetbal maken muziek, 

dans-acts, voetbalworkshops, gra¢  ti en de 

kidscorner de 5 mei: Nationale Straatvoetbaldag 

een bijzondere gebeurtenis voor iedereen.

Helmond-centrum, Markt 28

Za 5 mei 09:00 - 18:00 uur.

ZONDAG 6 MEI

RONDJE HELMOND (FIETSEVENEMENT)

Op zondag 6 mei wordt het fi etsseizoen afgetrapt 

met fi etsevenement Rondje Helmond. Als je een 

volle stempelkaart inlevert dan maak je kans op 

mooie prijzen! Deelname gratis.

Helmond Marketing, Watermolenwal 11

Zo 6 mei 10:00 - 16:00 uur.

LENTEMARKT MOERASEIK

Veelzijdige lentemarkt met o.a. veerkoop van 

zelfgemaakte en tweedehands spulletjes.

Stichting de Zorgboog, Tamboerijnstraat 80

Zo 6 mei 13:00 - 17:00 uur.

ZA 5  T/M DI 8 MEI
KONING TE RIJK - 
MARTIJN KONING

HELMOND LIVE

Buitengewoon geestige en fatasierijke kijk 
op de werkelijkheid.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Vr 4 mei 20:30 - 22:30 uur.

Helmond Live is een nieuw muziekevenement in 
het horecahart van Helmond. Vier edities op rij 
een laagdrempelig en sfeervol muziekevenement 
rondom de terrassen in het horecagebied van 
Helmond. Helmond Centrum, Steenweg 13
Do 10 mei 14:00 - 20:00 uur, za 12 mei 
19:00 - 00:00 uur, za 19 mei 19:00 - 00:00 uur, 
za 26 mei 19:00 - 00:00 uur.

CABARET

MUZIEK

VRIJDAG 4 MEI

DONDERDAG 10 MEI

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 3 T/M WO. 9 MEI

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

Avengers: Infi nity War (DOV) Zo, Wo 14:30 uur / Do, Ma, Di 
14:40 uur / Vr, Za 15:30, 18:15 uur / Do, Zo - Di 17:30 uur 
/ Wo 17:40 uur
Avengers: Infi nity War (O3D) Vr, Za, Ma, Di 10:30 uur / Zo 
10:40 uur / Do, Wo 10:45 uur / Wo 16:15, 21:00 uur / Do, 
Zo - Di 16:20, 20:45 uur / Vr, Za 17:15, 20:30, 21:30 uur / 
Do, Zo - Wo 19:30
Bad Samaritan (DOV) Wo 21:45 uur
Bankier Van Het Verzet (DNL) Vr 17:00 uur
Blockers (DOV) Ma 10:20 uur / Di 10:45 uur / Do, Zo - Di 
16:30 uur / Wo 16:45 uur / Za 17:00 uur / Do, Zo, Di 21:45 
uur / Week 3 / 12 Vr, Za 22:45 uur
Blue (2018) (DOV) Do, Zo, Ma, Wo 10:00 uur / Vr, Za 10:15, 
15:45, 18:45 uur / Di 11:30 uur / Zo, Wo 14:45 uur / Do, 
Di 14:50 uur / Ma 15:15 uur / Zo 17:45 uur / Do, Ma - Wo 
17:50 uur
Buurman & Buurman Hebben Een Nieuw Huis (DNL) 
Dagelijks 10:00 uur / Do, Zo 11:30 uur / Wo 12:00, 15:00 
uur / Vr, Za 12:20, 14:00 uur / Zo 13:00 uur / Do 13:15 
uur / Di 13:20 uur / Ma 13:40 uur
Escher - Het Oneindige Zoeken (DOV) Zo, Ma 16:30 uur / 
Di 17:15 uur / Do, Wo 17:30 uur / Vr, Za 18:15 uur
Dunkirk (DOV) Di 13:30 uur
I Feel Pretty (DOV) Wo 16:00 uur / Do, Zo, Ma 16:10 uur / 
Di 16:45 uur / Vr, Za 16:50, 20:15 uur / Ma 19:00 uur / Do, 
Zo, Di, Wo 19:15 uur
Ice Age: Collision Course (2018) (DNL) Za 12:10 uur
LBJ (DOV) Ma 20:00 uur
Matchmaker, De (DNL) Za 10:30 uur / Di 11:15 uur / Ma 
11:30 uur / Vr 12:10 uur / Wo 12:45 uur / Do, Zo - Wo 
19:45 uur / Vr, Za 20:45 uur
Midnight Sun (DOV) Wo 12:30 uur / Vr, Za 13:30, 19:30 uur 
/ Do 13:50 uur / Zo, Ma 14:00 uur / Di, Wo 18:30 uur / Do, 
Zo 18:45 uur
Minoes (2018) (DNL) Vr 10:30 uur
Opera: Cendrillon (Massenet) (DOV) Zo 11:00 uur
Peter Rabbit (DNL) Ma, Wo 10:00 uur / Do, Zo 10:30 uur / 
Vr, Za 10:40, 13:45, 16:00 uur / Wo 12:15, 14:00 uur / Zo, 
Ma 12:45 uur / Do, Di 13:00 uur / Ma 15:00 uur / Do, Zo, 
Di 15:15 uur
Quiet Place, A (DOV) Ma 11:50 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:30 
uur / Vr, Za 22:15 uur
Rampage: Big Meets Bigger (DOV) Ma 21:00 uur
Rampage: Big Meets Bigger (O3D) Zo, Ma 13:50 uur / Do, 
Di 14:00 uur / Vr, Za 14:30, 19:45 uur / Wo 16:30 uur / Do, 
Zo, Di, Wo 19:00 uur
Rikkie De Ooievaar (DNL) Di 10:15 uur / Wo 11:30 uur / 
Do 11:50 uur / Vr, Za 12:40 uur
Sherlock Gnomes (DNL) Di 10:00 uur / Do, Zo 10:10 uur / 
Vr, Za 10:15, 15:10 uur / Wo 10:30, 15:40 uur / Do, Zo - Di 
14:15 uur
Sherlock Gnomes (N3D) Do, Zo - Di 12:10 uur / 
Vr, Za 13:00 uur / Wo 13:30 uur
Sneak Preview 20180503 (DOV) Di 21:00 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) Wo 10:15 uur / 
Do 10:30 uur / Vr, Za 11:30 uur
Truth or Dare (DOV) Di 16:15 uur / Do 16:45 uur / Ma 
17:15 uur / Vr, Za 17:45, 23:00 uur / Zo 21:00 uur / Do, 
Ma - Wo 22:00 uur
Unsane (DOV) Ma 10:10, 18:40 uur / Di 12:20, 21:30 uur / 
Zo 16:45, 22:00 uur / Wo 20:45 uur / Do 21:00 uur / 
Vr, Za 21:45 uur
Wendy & Dixie (DNL) Zo 11:50 uur / Do, Ma 12:30 uur / 
Wo 13:45 uur / Vr, Za 14:40 uur
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brandevoort Brandevoortse Hoeve, Medevoort 23 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Jumbo winkelcentrum Brouwhorst
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark)
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Wijkcentrum de Boerderij, 
Harmoniestraat 105 | Primera, winkelcentrum De Bus 
Wijkcentrum de Kamenij, Jeroen Boschstraat 19 
Helmond-Oost Wijkhuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Industrieterrein Hoogeind Werkplein UWV aan de Churchilllaan
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Houtsvoort
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

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

EVENEMENTEN DIVERSENsave the dateMEI WEEK VAN 3 MEI TM 10 MEI

EVENEMENTEN
NAH YOUNG
Wat is NAH Young en 
waarom is NAH Young 
opgezet "NAH" staat 
voor Niet Aangeboren 
Hersenletsel en "Young" 
voor jongeren. Kortom 
een plek waar jongeren 
met NAH elkaar kunnen 
ontmoeten en spreken.
Wijkhuis de Fonkel, Prins 
Karelstraat 1
Ma 7 mei 
19:00 - 21:00 uur.

VLAM - 
JOHAN GOOSSENS
EHet vuur van de liefde 
de passie en natuurlijk: 
seks. daarover gaat de 
nieuwe show van 
Johan Goossens.
Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29
Wo 9 mei 
20:15 - 23:00 uur.

ROC TER AA - SPOKEN 
WORD EN DE KUNST VAN 
HET WEGLATEN
In het kader van 'Gum' 
werkt het ROC ter 
AA samen met De 
Cacaofabriek aan het 
project Spoken Word de 
kunst van het weglaten. 
De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1
Wo 9 mei 11:00 uur.

RETROKIDS 
WOENSDAGMIDDAG
Speel samen met andere 
kinderen de allereerste 
Super Mario Sonic - 
the Hedgehog - Pac 
Man - DonkeyKong en 
Pokemon games.
Home Computer 
Museum, Kluisstraat 5
Wo 9 mei 12:30-17:00 uur

VOORLEZEN OP 
WOENSDAGMIDDAG IN 
BIBLIOTHEEK HELMOND
Voorlezen elke 
woensdagmiddag van 
15:00-15:30 uur. Voor 
kinderen is voorlezen 
heel belangrijk.
Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11
Wo 9 mei 
15:00 - 15:30 uur.

DE BROUWHUISKERMIS
De Brouwhuiskermis wordt gehouden
van 5 tm 8 mei
Brouwhorst - hoek Peeleik-Bruhezerweg, Peeleik 2
Za 5 mei t/m di 8 mei za-di: 13:00 - 00:00 uur.

DONDERDAG 3 MEI

BELLA ITALIA, CANTARE TRICOLORE - 
LEONIE MEIJER, MARIJN BROUWERS
De mooiste Italiaanse topsongs.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Do 3 mei 20:15 - 22:30 uur.

KEUKENTAFELSESSIE@LOKAAL42

Rootsclub Keukentafel sessie.Trek je instrument 
van de plank schraap je kelen schuif aan.
Lokaal 42, Markt 42. Do 3 mei 21:00 - 00:00 uur.

PAINTBAR EVENT: 
SCHILDER ROZE DIKKE DAMES IN HELMOND 
Kom je ook gezellig de roze dikke dames 
schilderen. Neem al je vriendinnen mee. 
City Resort Helmond, Scheepsboulevard 2
Do 3 mei 19:30 - 22:00 uur.

VRIJDAG 4 MEI

BIOLOGISCHE MARKT BRANDEVOORT

Elke vrijdag is er een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum Brandevoort in 
Helmond, de Plaetse 1. Vr 4 mei 14:00 - 18:00 uur.

MILLENNIUM PARTY!

De 000’s en de 100’s staan centraal want ook daar 
zijn vele nummers geproduceerd die Muziekcafé-
waardig zijn. Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39. Vr 4 mei 22:00 - 03:00 uur.

WORKSHOP HANDLETTEREN: 

MAAK JE EIGEN MINI POSTER!

Tijdens de workshop handletteren ontwerp je 
je eigen mini poster met mooie sierlijke getekende 
letters en teksten. Voor kinderen en volwassenen 
vanaf 9 jaar.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal11
Vr 4 mei 14:15 - 15:00 uur en 15:15-16:00 uur

ZATERDAG 5 MEI

WEEKMARKT CENTRUM HELMOND 

Kom elke zaterdag naar de gezellige 

Helmondse markt, elke week een feest.

Centrum Helmond, Markt 38

Za 5 mei 09:00 - 16:00 uur.

MAANDELIJKSE DANSAVOND

Maandelijkse dansavond met deze maand 

Johnny en The red angels.

T.O.V. gebouw, Azalealaan 40 

Za 5 mei 20:30 - 01:00 uur.

NATIONALE STRAATVOETBALDAG 2018

Naast het sportieve straatvoetbal maken muziek, 

dans-acts, voetbalworkshops, gra¢  ti en de 

kidscorner de 5 mei: Nationale Straatvoetbaldag 

een bijzondere gebeurtenis voor iedereen.

Helmond-centrum, Markt 28

Za 5 mei 09:00 - 18:00 uur.

ZONDAG 6 MEI

RONDJE HELMOND (FIETSEVENEMENT)

Op zondag 6 mei wordt het fi etsseizoen afgetrapt 

met fi etsevenement Rondje Helmond. Als je een 

volle stempelkaart inlevert dan maak je kans op 

mooie prijzen! Deelname gratis.

Helmond Marketing, Watermolenwal 11

Zo 6 mei 10:00 - 16:00 uur.

LENTEMARKT MOERASEIK

Veelzijdige lentemarkt met o.a. veerkoop van 

zelfgemaakte en tweedehands spulletjes.

Stichting de Zorgboog, Tamboerijnstraat 80

Zo 6 mei 13:00 - 17:00 uur.

ZA 5  T/M DI 8 MEI
KONING TE RIJK - 
MARTIJN KONING

HELMOND LIVE

Buitengewoon geestige en fatasierijke kijk 
op de werkelijkheid.
Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Vr 4 mei 20:30 - 22:30 uur.

Helmond Live is een nieuw muziekevenement in 
het horecahart van Helmond. Vier edities op rij 
een laagdrempelig en sfeervol muziekevenement 
rondom de terrassen in het horecagebied van 
Helmond. Helmond Centrum, Steenweg 13
Do 10 mei 14:00 - 20:00 uur, za 12 mei 
19:00 - 00:00 uur, za 19 mei 19:00 - 00:00 uur, 
za 26 mei 19:00 - 00:00 uur.

CABARET

MUZIEK

VRIJDAG 4 MEI

DONDERDAG 10 MEI

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 3 T/M WO. 9 MEI

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

Avengers: Infi nity War (DOV) Zo, Wo 14:30 uur / Do, Ma, Di 
14:40 uur / Vr, Za 15:30, 18:15 uur / Do, Zo - Di 17:30 uur 
/ Wo 17:40 uur
Avengers: Infi nity War (O3D) Vr, Za, Ma, Di 10:30 uur / Zo 
10:40 uur / Do, Wo 10:45 uur / Wo 16:15, 21:00 uur / Do, 
Zo - Di 16:20, 20:45 uur / Vr, Za 17:15, 20:30, 21:30 uur / 
Do, Zo - Wo 19:30
Bad Samaritan (DOV) Wo 21:45 uur
Bankier Van Het Verzet (DNL) Vr 17:00 uur
Blockers (DOV) Ma 10:20 uur / Di 10:45 uur / Do, Zo - Di 
16:30 uur / Wo 16:45 uur / Za 17:00 uur / Do, Zo, Di 21:45 
uur / Week 3 / 12 Vr, Za 22:45 uur
Blue (2018) (DOV) Do, Zo, Ma, Wo 10:00 uur / Vr, Za 10:15, 
15:45, 18:45 uur / Di 11:30 uur / Zo, Wo 14:45 uur / Do, 
Di 14:50 uur / Ma 15:15 uur / Zo 17:45 uur / Do, Ma - Wo 
17:50 uur
Buurman & Buurman Hebben Een Nieuw Huis (DNL) 
Dagelijks 10:00 uur / Do, Zo 11:30 uur / Wo 12:00, 15:00 
uur / Vr, Za 12:20, 14:00 uur / Zo 13:00 uur / Do 13:15 
uur / Di 13:20 uur / Ma 13:40 uur
Escher - Het Oneindige Zoeken (DOV) Zo, Ma 16:30 uur / 
Di 17:15 uur / Do, Wo 17:30 uur / Vr, Za 18:15 uur
Dunkirk (DOV) Di 13:30 uur
I Feel Pretty (DOV) Wo 16:00 uur / Do, Zo, Ma 16:10 uur / 
Di 16:45 uur / Vr, Za 16:50, 20:15 uur / Ma 19:00 uur / Do, 
Zo, Di, Wo 19:15 uur
Ice Age: Collision Course (2018) (DNL) Za 12:10 uur
LBJ (DOV) Ma 20:00 uur
Matchmaker, De (DNL) Za 10:30 uur / Di 11:15 uur / Ma 
11:30 uur / Vr 12:10 uur / Wo 12:45 uur / Do, Zo - Wo 
19:45 uur / Vr, Za 20:45 uur
Midnight Sun (DOV) Wo 12:30 uur / Vr, Za 13:30, 19:30 uur 
/ Do 13:50 uur / Zo, Ma 14:00 uur / Di, Wo 18:30 uur / Do, 
Zo 18:45 uur
Minoes (2018) (DNL) Vr 10:30 uur
Opera: Cendrillon (Massenet) (DOV) Zo 11:00 uur
Peter Rabbit (DNL) Ma, Wo 10:00 uur / Do, Zo 10:30 uur / 
Vr, Za 10:40, 13:45, 16:00 uur / Wo 12:15, 14:00 uur / Zo, 
Ma 12:45 uur / Do, Di 13:00 uur / Ma 15:00 uur / Do, Zo, 
Di 15:15 uur
Quiet Place, A (DOV) Ma 11:50 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:30 
uur / Vr, Za 22:15 uur
Rampage: Big Meets Bigger (DOV) Ma 21:00 uur
Rampage: Big Meets Bigger (O3D) Zo, Ma 13:50 uur / Do, 
Di 14:00 uur / Vr, Za 14:30, 19:45 uur / Wo 16:30 uur / Do, 
Zo, Di, Wo 19:00 uur
Rikkie De Ooievaar (DNL) Di 10:15 uur / Wo 11:30 uur / 
Do 11:50 uur / Vr, Za 12:40 uur
Sherlock Gnomes (DNL) Di 10:00 uur / Do, Zo 10:10 uur / 
Vr, Za 10:15, 15:10 uur / Wo 10:30, 15:40 uur / Do, Zo - Di 
14:15 uur
Sherlock Gnomes (N3D) Do, Zo - Di 12:10 uur / 
Vr, Za 13:00 uur / Wo 13:30 uur
Sneak Preview 20180503 (DOV) Di 21:00 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) Wo 10:15 uur / 
Do 10:30 uur / Vr, Za 11:30 uur
Truth or Dare (DOV) Di 16:15 uur / Do 16:45 uur / Ma 
17:15 uur / Vr, Za 17:45, 23:00 uur / Zo 21:00 uur / Do, 
Ma - Wo 22:00 uur
Unsane (DOV) Ma 10:10, 18:40 uur / Di 12:20, 21:30 uur / 
Zo 16:45, 22:00 uur / Wo 20:45 uur / Do 21:00 uur / 
Vr, Za 21:45 uur
Wendy & Dixie (DNL) Zo 11:50 uur / Do, Ma 12:30 uur / 
Wo 13:45 uur / Vr, Za 14:40 uur

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

MEGA 
Rommelmarkt 

Carbootsale Horst
6 + 21 mei 8.30 - 15.30 uur 

450 stands. Peeldijkje 1, 
5961 NK. A73 afrit 10

www.carbootsalehorst.nl

VLOOIENMARKT
6 mei tennishal 

Eindhoven Noord
Vijfkamplaan 10 Eindhoven

9-16 uur 06-20299824

Grote 
vlooienmarkt

Hemelvaartsdag 10 mei 
rondom het Heidehonk

Noordzeelaan Eindhoven
gratis entree !
06-20299824

TE HUUR

Opblaasfiguren
0.a. Sarah, Abraham
spellen en attracties.

www.sk-attracties.nl of
tel. 06-14992150

TE KOOP

Check de site voor ons  
altijd actuele aanbod  

of kom langs!
-Reparatiepunt  

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

-Ook reparatie van  tweewielers 
die elders  gekocht zijn!

-24/7 Online bestellen via onze 
webshop!

-Ruime keuze in gebruikte 
fietsen!

Kuijpers Tweewielers
Heistraat 2-G

T: 0492-528944
www.kuijpers tweewielers.nl

EVENEMENTEN
Vrijdag 11 mei

Spirituele beurs
19.00-22.30 uur De Brem

 Rijpelplein 1, Helmond
stichting-deva.nl 

Entre €3,-

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

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

ODUS AUTO’S BV
Achterdijk 6, Helmond 

06-52642652

Kapster 
Nicole

Ervaren kapper aan huis 
voor dames, heren en kids.
Knippen 10 Euro en voor

kleuren, fohnen en watergolf 
mag u mij altijd bellen, 

ook ‘s avonds. 
Kapper aan huis of thuis, 

tel.: 06-30075443

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

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

Een dinerbon t.w.v. € 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door: 
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Oplossing van week 16:

Mail de gele oplossing voor 11 mei 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 16: 
Dick Smit 

5
b

a

d

c

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

32 Jaar geleden bruidsmeisje
nu zelf de bruid.

Willeke & Sander,
Alvast proficiat met jullie huwelijk 

op woensdag 9 mei a.s.

De Femilie
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SCHOONMAKERS 
GEZOCHT 
CENTER PARCS HET MEERDAL & LIMBURGSE PEEL 
Interesse?  We ontmoeten je graag op dinsdag 15 mei en/of woensdag 23 mei 
tussen 09.30-11.30 uur bij Wijkhuis de Westwijzer, Cortenbachstraat 70 in 
Helmond.  
 
Geen eigen vervoer om naar onze parken te komen? Dat regelen wij voor je! 
 

Kijk voor meer info op:  www.vacaturesbijcenterparcs.nl 
 


