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Uw flyers voordelig laten meebezorgen? info@adcommunicatie.nl

Vanaf 18.30 uur

Deurne city run
ZaterDag 16 juni 2018

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

JOIN US ON 
SOCIAL 
MEDIA

@weekkrantdeloop

MAANDAG 14 MEI
20.30 UUR

THE BIG LEBOWSKY
EENMALIG TERUG OP 

HET WITTE DOEK!

Gemeenteraadsverkiezingen Helmond, 
waar ging het mis?

Het zal u niet zijn ontgaan. De 
gemeente Helmond had lande-
lijk gezien een van de laagste op-
komsten van Nederland, slechts 
42.1% van de kiesgerechtigden 
bracht inmaart 2018 in Helmond 
zijn stem uit. Een percentage waar 
wij  (inwoners) en mede met ons 
bestuurlijk Helmond zich kapot 
voor moeten schamen. Voor ons 
een reden om het burgerpanel te 
vragen om eens mee te denken 
over mogelijkheden die tot een 
hoger opkomstpercentage kun-
nen leiden. 

Waarom wel of waarom niet gaan 
stemmen?
Op de vraag naar de reden om wél 
te stemmen (meer antwoorden 
waren mogelijk), koos 60% als ant-
woord “Stemmen is democratisch 
recht”; 57% koos: “Stemmen geeft 
mij de kans om me te laten horen” 
en 45% koos voor het antwoord 
“Als ik niet ga stemmen, mag ik 
ook niet klagen over de lokale poli-

tiek”. Enkele deelnemers gaven een 
toelichting: Het is van groot belang 
dat de deelname aan het lokale po-
litieke proces wordt versterkt. Een 
gemeente is een groot bedrijf en 
de Gemeenteraad functioneert als 
Raad van Toezicht. Hoe dom moet 
je zijn om niet te gaan stemmen? 
Geen interesse in wat er in je stad 
gebeurt? Misschien zijn dat wel 
de mensen die het meeste klagen, 
mopperen en zelfs schelden op 
hun stad. Ook op de vraag waar-
om men niet was gaan stemmen, 
waren meer antwoorden moge-
lijk. 44% Koos als antwoord: “Van 
de verkiezingsprogramma’s komt 
niets terecht: veel woorden, weinig 
daden”. 25% Van de niet-stemmers 
gaf als antwoord: “Geen vertrou-

wen in plaatselijke politici”en 6% 
koos voor “Ik geloof niet dat mijn 
stem het verschil maakt”. 38% koos 
als antwoord “Anders”, namelijk: 
Bestuurlijk Helmond interesseert 
zich niet voor de laagste opkomst, 
zitten weer vier jaar in het pluche 
en vinden het wel goed allemaal; 
het amateuristische stemmen en 
tellen werkt fraude in de hand; ik 
was ziek of niet in het land of had 
geen geldige legitimatie. Een van 
de deelnemers geeft als toelichting 
dat er de laatste jaren teveel gerom-
meld is: armoedebeleid, stadslab, 
jeugdbeleid e.d.

Stelling: De gemeente moet op 
zoek gaan naar vernieuwende (di-
gitale) mogelijkheden om inwo-

ners hun stem uit te kunnen laten 
brengen”.
Om te kunnen stemmen dient ieder-
een met zijn/haar ID/paspoort naar 
een stembus te gaan, verspreid over 
de gehele gemeente. Is dit achter-
haald en behoefte aan vernieuwing?
We vroegen onze burgerpanelleden 
om op deze stelling te reageren. 
Van de deelnemers is 65% het hier 
(zeer) mee eens en 12% is het (zeer) 
mee oneens. Van de deelnemers re-
ageert 21% neutraal op deze stelling 
en 2% weet het niet.

Helmond

Lees verder op pagina 3.
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lekker uiteten
MET VERMAAK VOOR DE KINDEREN

Family 
Sunday 

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

27,50p.p. 

1 kind* per volwassene 

eet GRATIS mee

* t/m 12 jaar 
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

www.lambertusconcerten.nl

ZONDAG 20 MEI
(1e PINKSTERDAG) 

NEDERLANDS
KAMERKOOR

LAVINIA MEIJER
MAARTEN ENGELTJES

M.M.V. HELMONDS VOCAAL ENSEMBLE

20.00 UUR - LAMBERTUSKERK

Het Nederlands Kamerkoor is 
het meest vooraanstaande koor 
van Nederland en is te gast bij 
Lambertus Concerten voor een 
muzikaal weekend in samen-
werking met het jubilerende 
Helmonds Vocaal Ensemble.  
Op zondag 20 mei om 20.00 zal 
het concert plaatsvinden in de 
Lambertuskerk. Een prachtig 
programma waaraan ook het 
jubilerende Helmonds Vocaal 
Ensemble zijn medewerking 
verleent!

Het Nederlands Kamerkoor be-
hoort al 80 jaar tot de wereldtop. 
Het staat vanaf het prille begin 
bekend om zijn avontuurlijke 
en vernieuwende koers: met het 
uitzetten van opdrachten aan 
grote componisten en aan jong 
talent, met de ontwikkeling van 
nieuwe vormen, en met span-
nende samenwerkingen. Het 
leidt tot concerten die ontroe-
ren én prikkelen. We horen een 
vrijwel volledig Amerikaans 
programma, met solo’s, duet-

ten, en de uitvoering van een van 
Bernsteins meest persoonlijke 
werken, de  Chichester Psalms, 
waarin alles samenkomt. Samen 
met werken van Copland, Glass, 
Kernis en Traiger vormt het een 
programma met de mooiste 

Amerikaanse muziek met een 
meditatieve inslag. 
Met topsolisten als harpiste La-
vinia Meijer en countertenor 
Maarten Engeltjes. 
Voeg daaraan nog een Engels 
programma toe door ons eigen 

Helmonds Vocaal Ensemble en 
je krijgt een programma om in te 
lijsten!

Een kaartje kost €17,50,- en u 
kunt deze bestellen op www.
lambertusconcerten.com s

Lambertus concert: Een weekend met het Nederlands kamerkoor!
Centrum

Uit de gegeven toelichtingen van 
degenen die het (zeer) eens zijn met 
deze stelling, valt op dat men stem-
men met een potlood en met de 
hand tellen niet meer vindt passen 
in de huidige digitale wereld. De 
techniek is er om digitaal te kun-
nen stemmen, bijvoorbeeld met 
DigiD of smartphone of stemma-
chines.  Degenen met een neutrale 
opvatting hebben hun twijfels of 
digitaal stemmen de opkomst zal 
vergroten: je wilt gaan stemmen 
of niet, al dan niet digitaal stem-
men verandert daar weinig aan. 
Degenen die het (zeer) oneens zijn 
met de stelling wijzen er enerzijds 
op, dat een keuze voor een andere 
of digitale stemmethode niet aan 
de gemeenten moet worden over-
gelaten, maar landelijk en uniform 
geregeld zou moeten worden. An-
derzijds vraagt men zich af of een 
andere manier van stemmen per 
definitie tot een hogere opkomst 
zal leiden. Stemmen via de Smart-
phone geeft men wel kans.

Stelling: Het uitloven van een belo-
ning is dé manier om meer mensen 
naar de stembus te krijgen. Met 
deze stelling is 12% van de deelne-
mende panelleden het (zeer) eens, 
18% is neutraal, 70% is het hier 
(zeer) mee oneens en 2% weet het 
niet. Degenen die het eens zijn met 
deze stelling, vinden dat de mens 
nu eenmaal zo in elkaar zit, dat 
beloning helpt, al kun je discussie 
voeren over de aard van de belo-
ning. De tegenstanders denken niet 
dat een beloning daadwerkelijk het 
stemgedrag beïnvloedt: men komt 
dan stemmen vanwege de beloning 
en niet vanwege het recht. Mensen 
gebruik laten maken van hun kies-
recht vereist (meer) voorlichting 
over het belang van dat recht. Men-
sen moeten inzien wat stemmen is 
en de kans die ze krijgen om hun 
mening te uiten. Als we iedereen 

naar de stembus willen krijgen, zou 
de stemplicht heringevoerd moe-
ten worden. Het is beter om men-
sen uit te leggen hoe de democratie 
in elkaar zit, dat stemmen een ver-
schil kan maken. Dat besef begint 
al in de opvoeding en in de school 
bij lessen over geschiedenis, maat-
schappij en politiek.

Hoe zijn meer mensen naar de 
stembus te krijgen?
Van de deelnemende panelleden 
heeft 62% wel een tip, 20% denkt 
dat dit onmogelijk is en 28% zegt 
het niet te weten. De tips zijn zeer 
divers, maar in grote lijnen zijn de 
tipgevers het erover eens, dat de 
politiek meer naar de mensen en 
naar scholen moet. Niet alleen in 
verkiezingstijd. Maak als politiek 
veel vaker duidelijker waar je voor 
staat, wat er wel en niet gelukt is, 
laat je meer in wijken zien als daar-
over belangrijke besluiten genomen 
moeten worden. Geef, bijvoorbeeld 
in De Loop, vaker overzichten van 
onderwerpen die spelen en beslis-
singen die zijn genomen. Durf als 
raadslid of collegelid helder, eerlijk, 
rechtvaardig en zelfstandig te zijn 
en draag dat veelvuldig uit. 

Taken politiek in de gemeente.
Op de vraag wat volgens de pa-
nelleden de taken van de politiek 
in de gemeente zijn, waren meer 
antwoorden mogelijk. 81% Van de 
deelnemende panelleden noemt 
als taak: De bevolking vertegen-
woordigen, de raadsleden treden 
op namens de inwoners. 37% 
noemt: Hoofdlijnen van het beleid 
bepalen en 58% noemt: Controle-
ren of het college van B&W het be-
leid goed uitvoert. 8% noemt een 
andere taak, namelijk: zorgen dat 
de stad leefbaar en aantrekkelijk is; 
beslissen over zaken die bewoners 
aangaan in dialoog met de bewo-
ners, verantwoording afleggen over 

de uitgaven, beslissen over zaken 
die bewoners aangaan: van wijk-
huis tot voetbalclub en van weg tot 
winkelcentrum. Weet niet: 1%

Complimenten en aandachtspun-
ten oude gemeenteraad.
Ook vroegen we ons burgerpanel: 
Stel u krijgt de mogelijkheid om een 
kritische blik te werpen op de oude 
gemeenteraad, welke tops (compli-
menten) en tips (aandachtspunten) 
geeft u ze? Hier werd massaal op 
gereageerd. Van de deelnemende 
panelleden geeft 33% een com-
pliment: De aandacht voor duur-
zaamheid groeit op allerlei gebie-
den; aanpak drugscriminaliteit, 
consistent en betrouwbaar beleid 
gevoerd, cultuur, de manier waarop 
sommige wijken zijn opgeknapt, 
deelname aan Brainport, er zitten 
heel wat mensen met echt een hart 
voor de stad, financieel gezond, 
goed bezig: Helmond beweegt in 
de positieve zin van het woord, het 
stimuleren van nieuwe initiatieven, 
de plannen voor De Braak.

Van de deelnemende panelleden 
geeft 39% tips: aandacht voor de 
zorg en de leefbaarheid van Hel-
mond, beter armoedebeleid, be-
trokkenheid burgers, het hele jaar 
door luisteren naar de inwoners, 
mindere gemeenschapsgeld ver-
knoeien, fietspad naar Eindhoven, 
leegstaande gebouwen die toch 
weg moeten meteen afbreken, zorg 
voor transparantie en goede com-
municatie, rechtvaardig en doelma-
tig WMO -beleid, meer aandacht 
voor kleine stichtingen, meer aan-
dacht voor ontwikkeling en imago 
van de stad, flexibeler omgaan met 
ideeën die leden, bijvoorbeeld rond 
de oude bibliotheek, kleine winkel-
centra levendig houden en meer 

communiceren over het beleid in 
relatie tot de verkiezingsprogram-
ma’s.

Gemeenteraad dichter bij de bur-
ger.
Op de vraag hoe de gemeenteraad 
ervoor kan zorgen dichter bij de 
burger te komen staan, waren meer 
antwoorden mogelijk. Van de deel-
nemende panelleden vindt 2% dit 
niet nodig. 71% Geeft als antwoord: 
ze moeten het hele jaar door zicht-
baar blijven. 62% koos het ant-
woord: Burgers vaker raadplegen 
en 34% koos voor het antwoord: 
Meer informatieavonden. 2% Weet 
het niet en 18% geeft een andere tip, 
namelijk: er gebeurt al erg veel waar 
burgers hun mening kunnen laten 
horen. Misschien is er iets voor te 
zeggen om mensen duidelijker te 
maken op welke manier hun me-
ning bij beleid en uitvoering tot 
uitdrukking is gebracht; laat je ook 
vaker zien bij evenementen; min-
der partijen en geen lange lijsten en 
zeker geen lijsten met mensen die 
toch niet in de raad willen; maak 
in huis-aan-huis bladen duidelijker 
waar je in de wijken mee bezig bent 
en maak in het algemeen meer ge-
bruik van weekkranten en wijkbla-
den. s

TIP 
DE LOOP 

HELMOND
.NL

UW MENING TELT! 
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Aanvragen Koninklijke Onderscheiding (lintje) 
voor Koningsdag 2019 

Kent u stadgenoten die een lintje verdienen? Ieder jaar reikt de burgemeester 
volgens goede traditie een Koninklijke Onderscheiding uit aan inwoners die zich 
bijzonder hebben ingezet voor de Helmondse samenleving. De burgemeester 
van Helmond roept daarom iedereen op geschikte kandidaten voor Koningsdag 
2019 onder haar aandacht te brengen. Hieronder vindt u meer informatie over 
de criteria en de aanvraagprocedure.

Wie kunnen onderscheiden worden?
Voor een koninklijke onderscheiding komen inwoners in 
aanmerking die zich zeer geruime tijd vrijwillig bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. 
Ook bestaat de mogelijkheid dat iemand vanuit de 
hoofdfunctie (werk) gedecoreerd wordt, dit enkel indien 
de bijzondere verdiensten buitengewoon zijn en betekenis 
hebben voor de samenleving en niet alleen uit hoofde van 
de betreffende organisatie of instelling.

Beoordeling
Bij de beoordeling of iemand in aanmerking komt voor 
een koninklijke onderscheiding heeft het Kapittel voor de 
Civiele Orden een belangrijke adviestaak. Dit adviesorgaan 
toetst alle ingediende aanvragen.

Aanvraagprocedure
Bent u van oordeel dat er in uw omgeving iemand is, die in Helmond woont en 
die aan het bovenstaande voldoet, dan kunt u bij de burgemeester van Helmond 
een verzoek indienen om deze persoon voor te dragen voor een koninklijke 
onderscheiding. Zorgt u voor een goed onderbouwde brief, vergezeld van een 
voordrachtformulier en ondersteuningsbrieven. Via de site www.lintjes.nl
vindt u nadere informatie en is het voordrachtformulier te downloaden. U 
kunt het geheel vervolgens digitaal versturen aan BJO@helmond.nl. U kunt het 
decoratievoorstel ook per post versturen ter attentie van de burgemeester van 
Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond.

Een decoratievoorstel dient vóór 1 juli 2018 bij ons binnen te zijn.

Informatie
Meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt 
u inwinnen bij mevrouw I. van der Burgh of bij de heer J. Couwenberg via 
telefoonnummer 0492 - 58 71 40. Ook vindt u informatie op www.lintjes.nl.

Tussentijdse aanvragen
In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om door het jaar heen voor een 
verdienstelijke Helmondse inwoner een koninklijke onderscheiding aan te vragen. 
Dat verzoek richt u eveneens aan de burgemeester van Helmond. Houdt u hierbij 
rekening met een procedure van minimaal 5 maanden tot aan de beoogde 
uitreikingsdatum.

Blijf op de hoogte met overheid.nl 

Wilt u op de hoogte blijven van overheidsbesluiten die direct invloed hebben op 
uw buurt? Meld u dan aan op www.overheid.nl.   

Daarop staan  alle bekendmakingen van de gemeente, provincie, waterschappen 
en de Metropoolregio Eindhoven (MRE) . Bijvoorbeeld  bestemmingsplannen en 
plaatselijke regelgeving.

U kunt zich op www.overheid.nl inschrijven voor de e-mailservice. U geeft uw 
postcode op en ontvangt automatisch besluiten en andere berichten over uw 
straat of buurt. Aanmelden kan via https://zoek.overheid.nl/

Controle hondenbelasting

De jaarlijkse controles voor de hondenbelasting vinden weer plaats. De 
controle is bedoeld om te onderzoeken of uw hond is aangemeld voor de 
hondenbelasting.

Iedereen die een hond heeft, betaalt hondenbelasting. Heeft u één of meerdere 
honden, dan bent u wettelijk verplicht om deze aan te melden bij de gemeente. 
Van het geld dat de gemeente binnenkrijgt via de hondenbelasting, worden 
onder meer hondenuitlaatplaatsen aangelegd en onderhouden, bordjes geplaatst 
en poepzuigers ingezet.

Controle aan huis
Evenals voorgaande jaren voert de Stadswacht in uniform de controles uit. Ze 
bellen huis-aan-huis aan en stellen enkele vragen om te controleren of iemand 
een hond heeft. Bent u niet thuis, dan beoordeelt de controleur ter plaatse of er 
een hond bij u aanwezig is. Vermoedt de controleur dat dat zo is, dan laat hij of 
zij een informatiebrief met een aanmeldingsformulier achter in uw brievenbus. U 
kunt dit formulier dan invullen en opsturen naar de gemeente. 

Uw hond digitaal aanmelden
U kunt uw hond ook online aanmelden. Ga hiervoor naar www.helmond.nl. Via 
een beveiligde internetomgeving kunt u de hond aanmelden. Hiervoor hebt u wel 
een DigiD-inlogcode nodig.

Woning leeftijdsbestendig maken met hulp 
van Blijverslening

Wilt u uw woning aanpassen zodat u er op latere leeftijd kunt blijven wonen? 
Dan kunt een beroep doen op de Blijverslening van de gemeente Helmond.

De inwoners van Nederland en ook van Helmond, worden steeds ouder. Veel 
mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De overheid 
stimuleert dat ook, zolang het voor de inwoner verantwoord blijft.
Wanneer zelfstandig wonen door acute medisch redenen lastig wordt, kunt 
u vaak een beroep op de WMO doen om de woning aan te passen. Met de 
Blijverslening kunt u nu ook, vooruitlopend op een zorgvraag in de toekomst, uw 
huidige woning al in meer of mindere mate geschikt maken om er ook op latere 
leeftijd te kunnen blijven wonen. De Blijverslening biedt de mogelijkheid om 
tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen om deze aanpassingen te 
kunnen betalen.

Koop- en huurwoningen
Bent u of is uw partner jonger dan 76 jaar, dan kunt u in aanmerking komen 
voor de lening. Daarbij maakt het niet uit of u een eigen woning of huurwoning 
heeft. Bij een huurwoning heeft u wel toestemming nodig van de verhuurder om 
aanpassingen te doen.

Meer informatie
Meer informatie over hoe u een lening kunt aanvragen, de voorwaarden en de 
toepassingen vindt u op  www.helmond.nl/blijverslening. 

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
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Fietsdiefstal? 
In het zicht, in het licht en dubbel op slot

Ook in Helmond worden helaas regelmatig fietsen gestolen. De favoriete spots 
van dieven zijn de bibliotheek, Boscotondo, Zuid Koninginnewal, Molenstraat en  
Station ’t Hout. Ook tijdens evenementen zijn fietsendieven actief. Daar kunnen 
we samen iets aan doen.

We leggen hem vast! Je fiets, bedoelen we dan. En ook de fietsendief. Die leggen 
we vast met camera’s. En als dat niet genoeg is in de politiecel. Zet je fiets in het 
zicht, in het licht en dubbel op slot.

Is je fiets toch gestolen? Doe dan altijd aangifte. Dat helpt om je fiets terug te 
vinden en om de dief op te sporen.

Kijk op www.veiligstallen.nl/helmond waar je veilig en gratis je fiets kunt stallen! 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 15 mei 2018 en 29 mei 
2018. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

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

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

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

Bekendmakingen

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

Grasbeemd 9 /  27-04-2018 plaatsen tussenvloer op staalconstructie OLO 3638827

Varenschut 18 

Liverdonk L37 25-04-2018 maken uitweg OLO 3638907

Beelsstraat 1 30-04-2018 verbouwen woning naar 3 appartementen OLO 3640899

Kruisschotseweg  29-04-2018 oprichten woonboerderij OLO 3640101

(perceel L 2775)

Kaldersedijk 30-04-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3604413

Zwanenbeemd 6 28-04-2018 aanpassen voorgevel OLO 3639307

Rodenburg 7 30-04-2018 oprichten tuinhuis OLO 3642217

de Hoefkens,  30-04-2018 oprichten woning (tweekapper) OLO 3525857

kavel 8 en 9

Johannes 23-04-2018 wijzigen achtergevel OLO 3629031

Vermeerlaan 76

Molenstraat 198-200 25-04-2018 wijzigen kozijnen 2018-X0482

Laathoeve 22 02-05-2018 maken uitweg OLO 3647223

Kromme Haagdijk 65 02-05-2018 vergroten garage OLO 3648075

Katoenstraat bij  02-05-2018 plaatsen blokhut OLO 3649413

Stadstuin Helmond 

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

Korte Beemd 02-05-2018  oprichten open loods en keerwand OLO 3371545

sectie F nr 1017

Liverdonk L37 02-05-2018  maken uitweg OLO 3638907

Besselhoeve 03-05-2018  verplaatsen erfafscheiding OLO 2730021

16A

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

Hemelrijksestraat 88 03-05-2018 oprichten garage OLO 3448251

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

Johannes Vermeerlaan 76 03-05-2018  wijzigen achtergevel OLO 3629031

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.:

terrein De Zandbergen,  24-04-2018     Regionale Scouting Wedstrijden 2018-01711

Stiphoutse bossen   (12 t/m 14 april 2019) 

plein Kotterlaan 28-04-2018     Straatfeest Kotterlaan/Vletstraat  2018-01714

  (8 september 2018)  

motorcrossterrein  30-04-2018     Jubileumevent MAC De Helm 2018-01725

Hoogeind   (11 juli 2018) 

Wederhof/Frieslandpad 25-04-2018     Rijpelberg Live (7 en 8 juli 2018)  2018-01738

Pastoor Vissersstraat 24-04-2018     Garagesale (27 mei 2018) 2018-01653

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

Brouwhuis, Peeleik 01-05-2018  Kermis Brouwhuis (5 t/m 8 mei 2018) 2018-01394

Pastoor Vissersstraat 01-05-2018  Garagesale (27 mei 2018) 2018-01653

parkeerterrein 02-05-2018  Gino van Bree Beachvolleybal 

VEKA Sportcentrum, Deltaweg 201  (30 juni en 1 juli 2018) 2018-01433

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  9 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

In het zicht,
in het licht en
dubbel op slot.

Korps
Divisie of district

File made by Venture for BestBrandsOfTheWorld - Logo’s and typefaces © 2008 Nederlands Politie Instituut

Tap of scan
waar je veilig en gratis

je fiets kunt stallen
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Op Tweede Pinksterdag, 21 mei, kun-
nen bezoekers de middeleeuwse brui-
loft bijwonen van kasteelheer Jan van 
Cortenbach III met Margriet van Ghis-
tele. Op deze dag is het de landelijke 
Dag van het Kasteel, een ideaal uitje 
voor het hele gezin. De beide locaties 
van Museum Helmond, Kasteel Hel-
mond en Kunsthal Helmond, zijn ge-
opend van 11.00-17.00 uur. 

Kasteelheer Jan van Cortenbach III 
en Margriet van Ghistele hebben echt 
bestaan en zijn onderdeel van de eeu-
wenlange historie van het kasteel. Op 
de landelijke Dag van het Kasteel gaan 
zij ‘opnieuw’ trouwen, en daar mag het 
publiek natuurlijk bij aanwezig zijn. 
Voogd van Jan en tevens kasteelheer, 
Ywan van Cortenbach, voltrekt het 
huwelijk dat je op drie momenten kunt 
bijwonen tussen 12.00-15.30 uur.

Lekkers 
Oh wat heerlijk, er staat de hele dag een 
kraam voor bezoekers klaar waar lecker-
nijen te verkrijgen zijn. Ook in de mid-
deleeuwen ging de liefde door de maag. 
De cockin vertelt de laatste roddels van 
het kersverse bruidspaar, is alles wel zo-
als het lijkt? Maar ook de verschillende 
keukengeheimen die elke keukenmeid 
en chef maar wat graag zouden weten, 
krijgen de bezoekers te horen. De trou-
badour zingt zijn feestelijke liederen en 
dat maakt het feest compleet!

Voor de kids 
Doorlopend kunnen kinderen van 
brood hartjes steken en versieren met 
suiker en rozenblaadjes. Deze versierde 
broodjes worden tijdens de huwelijks-
voltrekking uitgedeeld aan het publiek. 
En kinderen mogen zelf natuurlijk ook 
lekker snoepen. Van gedroogde bloem-
blaadjes en limonade wordt een liefdes-
drankje gemaakt. Hiermee wordt door 
alle bezoekers een toost uitgebracht op 
het nieuwe paar: proost! Ook kunnen 
de kids zich verkleden in middeleeuwse 
kleding, en vervolgens een leuke selfie 
maken.

En er is meer:
Bezoek de zoldertour (alleen op reserve-
ring en met een toeslag van €2,50), doe 
mee met een speurtocht zoals de schild-

jesroute, ga de middeleeuwse spellen 
spelen op het voorplein, of vraag aan de 
rondlopende kasteelvrouwen naar de 
geheimen van het kasteel en de mooi-
ste plekken van de grootste waterburcht 
van Nederland. 

Toegangsprijs
Volwassenen betalen speciaal tijdens de 
Dag van het Kasteel  een beperkt toe-
gangstarief: €2,50 per persoon en kin-
deren: €1,50 per persoon. Deze speciale 
toegangsprijzen zijn exclusief de toe-
gang tot het kasteelzolderevent ‘Kasteel 
in brand! Deze activiteit wordt georga-
niseerd in het kader van de tentoon-
stelling over bijna een eeuw trouwen 
in Kasteel Helmond, en wordt mede 
mogelijk gemaakt door het Rabobank 
Coöperatiefonds. s

Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893

info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond

Maandag 14 mei

Overspoor/Suytkade/
Stadskantoor

Dinsdag 15 mei

Rondom ziekenhuis

Woensdag 16 mei

Brandevoort Oost en de Veste

Donderdag 17 mei

Helmond west: Oost

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.

Kom dat zien: middeleeuwse bruiloft 
tijdens landelijke Dag van het Kasteel

Op 21 mei is Kasteel Helmond het ideale uitje voor het hele gezin! Foto: PressVisuals.com

Helmond

* Te besteden in Winkelcentrum de Bus bij de deelnemende winkeliers.

Bij Winkelcentrum de Bus van 14 mei t/m 9 juni 2018

Vrolijke Voorjaars Weken

Vraag in de deelnemende winkels hoe u wekelijks 
kans maakt op één van deze prachtige prijzen!

Prijsuitreikingen zijn op: zaterdag 19 & 26 mei  
en op 2 & 9 juni.

Maak 4 weken lang elke week kans  
op een waardecheque van 25, 50 of  
100 euro!*

Deelnemende winkels:  Visspecialiteiten Remco Jacobs  |  Restaria De Bus  |  Repairlab  |  Get Dressed  |  Romonesco Slager-traiteur  |  KarakterKapper  |  Primera De Luifel  |  PLUS Marlo en Angela van de Wildenberg 

Hans Deelen Groente & Fruit  |  Duijmelinck Kaas en Delicatessen  |  Feestshop De Ballon  |  Bloemisterij Kees Quekel Supervlaai  |  Chinees Restaurant Happy Valley  |  Bakkerij der Kinderen  |  Onje Clonje

SPAARen Win!

EURO

WA A R D E C H E Q U E  T. W. V.

50
EURO

WA A R D E C H E Q U E  T. W. V.

100
EURO

WA A R D E C H E Q U E  T. W. V.

25
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Plameco Vakbedrijf Van Osch Kruiseind 16c | 5421 ND Gemert 
T 0492-368100 | www.plamecogemert.nl | info@plamecogemert.nl

Uw plafond past niet meer bij 
het interieur of is lelijk geworden 
door vochtplekken of scheuren? 

Plameco biedt hiervoor een 
ideale en duurzame oplossing: 

flexibele plafonds. Met een 
installatie binnen een dag, 
zonder rommel of overlast.

Bezoek onze showroom op 
donderdag, vrijdag of zaterdag 

of op afspraak.

Zeg hallo tegen uw 
nieuwe plafond.

VAARWEL SCHEUREN 
EN SCHROOTJES!

HEMEL-
VAARTSDAG

GEOPEND 
van 10.00 

tot 16.00 uur

De afgelopen dagen doken op 
mysterieuze wijze vogelhuisjes 
op in de wijken in Helmond en 
Gemert. Broeckx Makelaars 
bleek achter het kleurrijke en 
creatieve initiatief te zitten. De 
makelaar wil aandacht vragen 
voor de sterk teruglopende vo-
gelstand in Nederland. 

Bewoners werden verrast door 
de felgekleurde huisjes die zij 
aantroffen in onder meer bo-
men in perken, Dierdonk en 
Brandevoort. Buurtbewoner 
Frank Dekkers: ‘Ons oog viel op 
kleurrijke vogelkasten in de nog 
kale bomen. Wat een vrolijk ge-
zicht!’ Directeur Xavier Broeckx: 
‘Veel mensen weten niet dat 
vogels een indicatie zijn voor de 
kwaliteit van de leefomgeving. 
Wij moeten als makelaar onze 
verantwoording nemen om de 
leefbaarheid en daarmee het 
woonplezier in diverse wijken in 
de regio te verbeteren. Vogels ge-
ven vrolijkheid en staan wat ons 
betreft symbool voor onbezorgd 
leven.’ 

Bouwnijverheid en 
opruimwoede 
De slinkende vogelstand wordt 
misschien niet direct gelinkt 
aan de makelaardij. Toch speelt 
de sector een belangrijke rol 
in de oplossing. Broeckx: ‘Het 
is opletten met bijvoorbeeld 
het verdichten van bebouwing 
door nieuwbouw en snoeien 
in stedelijk groen. Hierbij staan 

vogels niet altijd even hoog op 
de prioriteitenlijst. Onder meer 
onze bouwnijverheid en opruim-
woede zorgen ervoor dat er te 
weinig eten is voor vogels en er 
geen ruimte meer is voor nesten.’ 
Inmiddels wordt één op de drie 
vogelsoorten in Nederland met 
uitsterven bedreigd. Dat zijn 88 
vogelsoorten. 

Vogels als graadmeter 
voor woonplezier 
Hoe meer vogels, hoe beter. Het 
aantal vogels en hun gezond-
heid zijn namelijk een indicator 
voor de kwaliteit van een leef-
omgeving. Gaat het goed met de 
vogels? Dan is er voldoende en 
gezond groen in de buurt. En uit 
onderzoek blijkt dat mensen die 
in een groene omgeving wonen 
gezonder zijn. ‘Als je weet dat 95 
procent van de Nederlanders in 
de bebouwde kom woont, weet 
je ook hoe belangrijk het is om 
de natuur in onze buurt goed 
te verzorgen’, aldus Broeckx. 
‘Woonplezier zit in bijvoorbeeld 
prettig contact met buren, een 
woning die zich aanpast aan 
jouw behoeftes en kwetterende 
vogels als je naar je werk ver-
trekt. Ik vind dat wij als make-
laar actief moeten bijdragen aan 
levenskwaliteit. En daarmee aan 
de vogelstand.’ s

‘Makelaars moeten hun verantwoording 
nemen voor de lage vogelstand’

Helmond Helmond

De werkgroep thema avonden 
van Lokaal FNV Peelgemeenten 
organiseert op woensdag 23 en 
30 mei 2018 i.s.m. de sector FNV 
Zelfstandigen, een tweetal the-
ma avonden met als onderwerp 
“Werken als zelfstandige”. 

Werk je al als zelfstandige of 
denk je erover om te starten 
als zelfstandige, dan komen er 
tijdens deze avond een aantal 
punten aan de orde, die belang-
rijk zijn om succesvol te zijn als 
zelfstandige.

Vragen die aan bod komen:
Zijn er eisen waaraan ik moet 
voldoen? Zo ja, aan welke?
Als ik via een tussenbureau werk, 
ben ik dan wel zelfstandige? 
Hoe zit het met de administratie? 
Moet ik altijd vooraf een offerte 
maken? 

Moet ik meerdere opdrachtge-
vers hebben? 

Kortom: Je bent wel je eigen baas, 
maar er zijn spelregels!

Heb je een WW uitkering en 
wil je starten als zelfstandige? 
Dit kan, maar je moet wel goed 
de regels weten, anders kan het 
nadelig uitpakken. Als je de re-
gels weet en goed toepast kun je 
profiteren van een (gedeeltelijke) 
WW uitkering om je eigen be-
drijf op te zetten.

De avonden worden gehouden 
op: Woensdag  23 mei 2018, “Za-
len van Bussel”, St. jozefstraat 77, 
5753 AS  Deurne. Woensdag 30 
mei 2018, Zaal “Adelaars” Hoofd-
straat 137, 5706 AL  Helmond.
Aanvang 19:00 uur (Inloop v.a. 
18:30 uur)

Toegang is gratis voor leden en 
niet leden

De avond zit vol informatie over 
zelfstandig ondernemen en hoe 
op een verantwoorde manier te 
starten vanuit een uitkering . Te-
vens komt aan de orde wat FNV 
Zelfstandigen voor jou hierin 
kan betekenen.

I.v.m. zaalreservering is aanmel-
den, voor 18 mei 2018, verplicht. 
Wacht niet te lang: vol is vol!

Aanmelden (onder vermelding 
van naam, telefoonnummer en 
e-mailadres) bij: Riny Manders
Per brief: Riny Manders, Jan van 
Goijenstraat 6, 5753 AN, Deurne 
Telefonisch: 0493-317697 of 
mobiel: 06 10 55 01 63
Mail: riny1944@hotmail.com

Graag tot de 23ste of de 30ste! s

Thema avond ‘Werken als zelfstandige’

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

•  Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947
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*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 21 MEI 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

BARBECUENSPORT

169.99

OUTDOOR KAMPEREN

BUITEN GEWOON GOED
15% KORTING OP HELE ASSORTIMENT*

HEMELVAARTS-
DAG
OPEN VAN
12.00-17.00 uur

Zaterdag 12 mei worden de win-
naars van de ‘Moeder van het 
jaar 2018’ verkiezing bekend 
gemaakt in Helmond Centrum. 
Wie mag de titel gaan dragen?

Vanaf 11:00 uur start de verkie-
zing op de kiosk aan de Markt. 
De genomineerde moeders zul-

len allen op het podium worden 
geroepen en worden daar door 
hun familie in het zonnetje gezet. 

Elke moeder is de liefste maar 
er kan er natuurlijk maar een de 
winnaar zijn. De winnares krijgt 
de titel ‘Moeder van het jaar 2018’ 
en wordt de hele dag in de wat-
ten gelegd door de ondernemers 
uit Helmond Centrum. Zij stellen 
voor deze dag namelijk een uitge-

breid prijzenpakket beschikbaar. 
De ‘Moeder van het jaar’ wordt 
met haar vrienden en familie uit-
genodigd om samen met de cen-
trummanager een ereronde te 
maken en de cadeaus persoon-
lijk in ontvangst te nemen. 

De overige negen genomineerde 
moeders krijgen allen een goed 
gevulde goodiebag mee naar 
huis. s

Wie wordt ‘Moeder van het jaar 2018’?
Helmond

Zondag 20 mei en maandag 21 mei  
2018 Fa-Fa-Le-Pa in Speeltuin Le-
onardus  Al jaren is dit al  een be-
kend fenomeen in Helmond e.o. 
de FAncy-FAir-LEonardus-Paro-
chie.  Heeft u niks te doen met 
Pinksteren? kom dan gerust een 
kijkje nemen en waag een gokje 

bij het 21-spel. Bent u erg behen-
dig? Schiet dan eens in de roos.  
Er staan ongeveer 10 kramen 
onder het afdak met allerlei spel-
letjes en de opbrengst hiervan 
is voor het spelende kind.  Aan-
vang: 12.00 uur tot 17.00 uur en de 
toegang is gratis.
Adres: Mgr.Swinkelsstraat 24 te 
Helmond
www.speeltuinleonardus.nls

Fa-Fa-Le-Pa in Speeltuin Leonardus 
Helmond-Oost

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl
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Nog een dikke week en dan barst 
het grootste loopevenement 
van Helmond los: de NightRun. 
Zaterdag 19 mei staat het com-
plete centrum van de stad in het 
teken van hardlopen èn muziek 
van de bands die op het festival 
Helmond Live spelen. Nog meer 
reden om je in te schrijven voor 
het evenement dus! 

Of je nu meeloopt voor de sfeer 
of om een snellere tijd neer te 
zetten: de NightRun heeft voor 
elke loper wat wils. Van vijf (één 
ronde) tot en met 15 (drie ron-
den) kilometer. Dus mobiliseer je 
vrienden en kennissen om mee 
te lopen of -ook heel belangrijk- 
aan te moedigen. De start van de 
NightRun is om 21 uur. Een uur 
eerder is er voor de jeugd tot der-
tien jaar de LightRun van 1 of 2 
kilometer.  
De Helmondse Atletiek Vereni-

ging werkt hiervoor samen met 
JIBB.  Giel Swinkels (30) werkt bij 
JIBB en neemt de organisatie van 
de LightRun voor zijn rekening. 
JIBB zorgt er voor dat Helmond-
se kinderen in beweging komen 
door ze kennis te laten maken 
met verschillende sporten. Hard-
lopen is een van de favorieten op 
basisscholen, merkt Giel. ,,Hel-
mondse kinderen houden echt 
heel erg van rennen, ja. Daarom 
hebben we dit jaar naast de 1 kilo-
meter ook een 2 kilometer-loop. 
Daar hebben de deelnemers van 
vorig jaar, dat waren er 200,  zelf 
om gevraagd.” De 1 kilometer is 
voor zesplussers; de 2 kilometer 
mag je lopen vanaf tien jaar, ”De 
meeste kinderen lopen ‘m voor 
de gezelligheid. En voor de me-
daille natuurlijk. Bovendien krij-
gen ze nog een actief presentje!” 

Deelname  is natuurlijk een 
mooie zaterdagavondbesteding 
én een sportieve herinnering.
Vorig jaar deden ruim 600 lopers 

mee met de NightRun. Tijdens 
deze derde editie van NightRun 
staat het parcours voor het eerst 
vol muziek. Op 5 plekken langs 
de route staan livebands gepro-
grammeerd. Lopers gaan van 
start op het Havenplein en ver-
volgen hun weg via de overkant 
van het kanaal de Steenweg in. 

Verkeer 
Het autoverkeer in het centrum 
zal grotendeels afgesloten zijn 
tijdens de NightRun (zie kaart). 
De organisatie heeft hiervoor 
een vergunning van de gemeen-
te. Belangrijk voor mensen die in 
het centrum en de binnenstad 
wonen of er tijdens de NightRun 

moeten zijn: in principe is de 
route afgesloten. Wel zijn er op 
een paar plaatsen in het parcours 
oversteekplaatsen gemaakt waar 
je kan oversteken op momenten 
dat weinig of geen lopers zich 
op de route bevinden. Bezoe-
kers, bewoners en deelnemers 
moeten zich bovendien aan de 
aanwijzingen van de verkeersre-
gelaars houden, want de veilig-
heid van de lopers staat voorop. 
Rijden over het parcours tijdens 
de NightRun is niet toegestaan.

Inschrijven 
De inschrijvingen voor de Night-
Run zijn geopend via inschrijven.
nl. Deelname kost 10 euro voor 

de NightRun en 3 euro voor de 
LightRun. Je kunt jezelf indivi-
dueel opgeven, maar ook als 
team. Bijvoorbeeld  samen met 
voetbalmaatjes,  hockeyteam of 
kookclub. 
www.hac-helmond.nl/nightrun

Daarnaast kunnen bedrijven 
zich als team inschrijven voor 
de NightRun Bedrijvenloop.  
Zie hiervoor de site van HAC, 
http://hac-helmond.nl/
bedrijvenloop
Op de dag zelf inschrijven kan 
vanaf 18 uur tot een half uur voor 
de start bij het secretariaat in het 
Golden Tulip West-Ende, Steen-
weg 1 in Helmond. s

Aftellen naar NightRun

Helmond

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
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VLOER HET ZELF EINDHOVEN 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade. 
Tel. 040-2468180.

VLOER HET ZELF HELMOND 
Engelseweg 223b, Helmond. 
Tel. 0492-52 52 70.

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

WWW.VLOERHETZELF.NL

DE GOEDKOOPSTE 
VLOERENSPECIAALZAAK 

VAN NEDERLAND

10 MEI 
HEMELVAARTSDAG 

& 
21 MEI

2E PINKSTERDAG 
GEOPEND 
11.00-17.00 UUR

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

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

Kromme Steenweg 25, 5707 CA  Helmond

Ook in Helmond dichtbij 

Onze therapiesoorten

Manuele therapie 

Kinderfysiotherapie 

Geriatrische fysiotherapie

Craniomandibulaire fysiotherapie 

Oefentherapie cesar

Bekken fysiotherapie 

Handtherapie 

Sportfysiotherapie 

Orthopedische revalidatie 

Small group training

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

Door: Jet Vetter

Na vijf jaar heeft Restaurant Op 
Suyt, onderdeel van City Resort 
aan de Scheepsboulevard 2 in 
Helmond, een nieuw concept 
en meteen een nieuwe naam 
geïntroduceerd, namelijk Grill 
Factory op Suyt for Family & 
Friends. De juiste omschrijving 
voor wat het restaurant wil bie-
den, een gastvrije omgeving om 
heerlijk met familie en vrienden 
te lunchen of dineren binnen of 
op het terras. 

Er is speciale aandacht voor de 
jonge gasten. Goed eten, spelen 
in de nieuwe speelhoek en in het 
weekend springen op een groot 
springkussen, voetballen of ten-

nissen in de aan het restaurant 
grenzende sporthal.  De uitge-
breide kinderkaart zorgt ervoor 
dat ook de kinderen kunnen ge-
nieten van een heerlijk diner. Met 
de op Suyt munten die gespaard 
worden kunnen ze een cadeau-
tje uitzoeken of zelfs sparen voor 
een uur gratis bowlen. Restau-
rant op Suyt heeft namelijk ook 
10 bowlingbanen waar jong en 
oud een balletje kan rollen.

General manager Brenda van 
Zuidam en Food and Beverage 
manager Erwin Roelofs zijn te-
vreden met de nieuwe uitstraling 
van de gelegenheid. De warme 
kleuren, tafels voor grote gezel-
schappen, maar ook de kleinere 
zitjes zorgen voor een uitnodi-
gende sfeer. De grote open keu-
ken werkt daar zeker ook aan 

mee. Het blijft altijd leuk de chef 
met zijn team aan het werk te 
zien.

De klanten van op Suyt ken-
nen de Big Green Egg al, maar 
nu kunnen zij kiezen of ze hun 
vleesgerecht in de Big Green Egg 
willen laten bereiden of willen 
laten grillen. Nieuw zijn de Grill 
Factory Day Specials, fish & chips 
op donderdag, burger and beer 
op vrijdag, spareribs op zaterdag 
en de speciale Family Sunday. 

Kortom, het is bij Grill Factory op 
Suyt for  Family & Friends altijd 
volop genieten. Huisregel nr. 1 is 
dan ook niet voor niets - vrij ver-
taald- : ‘Goed eten, goed gezel-
schap, goede tijden. Het leven is 
te kort om je met andere zaken 
bezig te houden!’ s

Nieuw concept voor Restaurant op Suyt
Suytkade

Zondagmiddag 20 mei staat de 
poort van de Natuurtuin in Hel-
mond noord open vanaf 13.00 
tot 17.00 uur. 

De natuur staat al wekenlang in 
turbostand. Na een trage koude 
start doken de bruine kikkers 
massaal in de poelen. De nako-
melingen van dit voorjaarsge-

beuren, de kikkervisjes, zwem-
men nu met duizenden tegelijk 
rond. Bloemen en struiken zijn 
in sneltreintempo uitgelopen. 

De vroegste bloeiers zijn al weer 
uitgebloeid. Maar dankzij een 
uitgekiend maaibeheer blij-
ven de graslandjes en de bos-
randen in de natuurtuin goed 
gevuld met bloeiende wilde 
plantensoorten. Dat is leuk 
om te zien en trekt vlinders, 

hommels en andere insecten. 
Tijdens de open dag staan er 
informatiebordjes en deze keer 
geven we extra aandacht aan 
de rol van water bij ons na-
tuurbeheer. Vrijwilligers van de 
Natuurtuin zijn aanwezig en 
bij hen kunt u terecht voor vra-
gen over het beheer. Voor wie 
zelf eens het onderwaterleven 
in de grote poel wil onderzoe-
ken liggen schepnetjes, plastic 
bakken en zoekkaarten klaar. 

De Natuurtuin is te vinden aan 
het eind van de Kemenadelaan in 
Helmond tegenover nummer 2. 

Honden zijn niet toegestaan. 
Wilde reeën gebruiken de tuin 
wanneer hij is afgesloten als rust 
en schuilplaats. 
Honden en hun (geur)sporen 
verstoren dat. Meer informatie 
over de Natuurtuin Helmond 
is te vinden op de website  
www.derobbert.nl s

De natuur staat in bloei, kom ook kijken!
Helmond-Noord
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Deze aanbiedingen zijn geldig van 9 Mei t/m 15 Mei 2018

www.tuincentrumdebiezen.nl

Hemelvaartdag
& Zondag MoederdagGeopend van 10:00 tot 17:00 uur

Mooi vers
Handgebonden boeket
Compleet met vaas

Van €19,95

Moederdag boeket

In ieder gewenst bedrag
Het 5 jaar geldige tegoed mag in delen 
worden besteed

Gratis verpakt in handig draagtasje!

Cadeaubon

Sterke trendy kamerplant
ø25cm in 13cm pot

Van €7,99

Pilea Peperomioides
“pannenkoekplant”

In hangpot
Verkrijgbaar in div kleuren
ø35cm

Van €8,99

Petunia 
“Millionbells”

Div. kleuren 
10 tot 15 bloemen,
in 23cm pot

Van €12,99

Hortensia

Sierlijke palm voor
buiten & binnen
50cm hoog in 19 cm pot

Van €14,99

Chamaerops
“Vulcano”

Zeer groot assortiment
Vers van het land!
In 11cm pot met verzorgings etiket

Keukenkruiden

Exclusieve rozen vol in de knop
Pyramide 100cm hoog
4 stekken in 21cm pot

Van €21,99

Patio Rozen
“Grand select”

Zaterdag 12 Mei
Van 9:00 tot 10:00 uur

Vroege vogel actie

Zondag 13 Mei
Van 10:00 tot 12:00 

Vroege vogel actie

Nu
€14,99

Nu
€4,99

Nu
€4,99

Nu
€8,99

Nu
€9,99

Nu
€16,99

Bij de Biezen kan je kiezen!

Woonaccessoires

20%
Korting
op alles*

20%
Korting
op alles*

25%
Feestkorting

*Excl cadeaubon & aanbiedingen *Excl cadeaubon & aanbiedingen

Vrijdag koopavond
Tot 20:00 uur



11week nummer 19 vrijdag 11 mei 2018de loop weekkrant HELMOND

Ik vind Moederdag toch ei-
genlijk wel een van de mooi-
ste dagen van het jaar. 
Mijn moederke leeft al lang niet 
meer, maar elke Moederdag sta 
ik vroeg op,( en nee geen ont-
bijt op bed voor mij) stap in 
menne auto en rij op men ge-
makske alleen naar Tilburg. 
Dan ga ik een skon bloem-
ke op haar graf zetten en 
lucht ff men hart bij haar. 
En dan rij ik weer terug naar 
Helmond. Dan begint men-
ne eigen Moederdag pas. 
Als ik dat niet doe heb ik de hele 
dag geen aard met men eigen, 
dus dit is voor mij een must! 
Dankzij ons Moederke ben ik ge-
worden wie ik ben, die wil ik echt 
in ere houden zo lang als ik leef.
 
Ge hed mensen die het allemaal 
onzin vinden. Die zeggen allemaal 
geldklopperij en commercie. Oke 
da meude gullie vinden, maar ikke 
dus niet. Een heel jaar staan de 
moederkes voor je klaar en cijfe-
ren zichzelf weg, en dieje ene dag 
mag zij het middelpunt zijn. En nee 
da hoeven gin grote kados te zijn, 
dat mag een kaartje zijn, dat mag 
een gedichtje zijn. Doe de vaat 
voor haar, zeg da ge van haar 
houd, ook da zeggen we te weinig. 
De mooiste kadotjes die we ooit 
hebben gekregen zijn toch de ka-
dotjes die op peuterspeelzalen en 
scholen gemaakt zijn. Daar ligt 
echt alle liefde in van een kind, de 
tekeningen gemaakt met propkes 
papier, de jampotjes die beschil-
derd zijn en als vaasje dienen; 
geweldig. Wa dachte van een te-
goedbon om een keer de tuin te ve-
gen of de heg te knippen of ander 
klusje waar zij tegen op ziet. Het 
hoeft geen geld te kosten daar zit 
een moeder niet op te wachten.Een 
moeder wil een bietje waardering 

en liefde terug die zij je geeft.

Ik heb unne (leuke) buurjongen 
die vruuger nog wel eens verschiet 
wilde laten gaan op Moederdag. 
Hij vond dat allemaal onzin,   da 
hedde op die leeftijd.
Toen ik daar lucht van kreeg heb 
ik hem erop aangesproken en 
gezegd hoe belangrijk het is om 
wel iets met Moederdag te doen.  
En hoe fijn een moeder het vind 
om op zonne dag een blijk van 
waardering te krijgen. Sindsdien 
herinner ik hem al wel 10 jaar aan 
Moederdag, dan zeg ik: Hugo het 
is weer bijna Moederdag.  Twee 
weken van teveuren zeg ik, “denk 
aan oe kadotje” en dan mompelde 
hij altijd wel wat, maar hij doet het 
wel :-). 
maar men buurvrouw is zon 
godsgruwelijke goeie moeder, 
dat kunde niet maken om als 
haar zoon op zonne dag niks 
van  oe eigen te laten horen. 
Zo draag ik toch een heel klein 
steentje bij aan de opvoe-
ding van onze buurjongen. 
Het zijn trouwens 2 buurjongens 
maar Erwin, die doet dat alle-
maal vanzelf, die hoef ik nergens 
op te attenderen.  Das unne hille 
andere daar bemoei ik me dan 
ook niet mee. Maar Hugo stuur 
ik wel eens de goeie richting in. 
  
Ik verwacht trouwens ook altijd een 
kadotje van André, menne meens. 
Die zegt dan altijd ‘’gij bent men 
moeder niet’’ nee da weet ik maar 
ik doe wel alle taken die jullie moe-
der vruuger deed. En meestal staat 
er unne mooie bos bloemen mee 
Moederdag van hem. Tja, ik weet 
het ik; verwacht nogal iets van de 
mensen waar ik mee leef maar ik 
doe ook alles voor hun. Ik vraag 
niet meer als een blijk van waar-
dering op deze speciale dag, hun 
worden ook door mij in de wat-
ten gelegd 364 dagen per jaar.  
Vur degene die dit lezen en nog 
geen kadotje hebben, tis nog op 
tijd, dus zaterdag ff naar de stad of 
naar de mert. Al vur een paar cen-
ten hedde iets, en ik snap dat men-
sen soms er echt het geld niet voor 
hebben. Een leuke kaart met een 
leuke tekst, een klusje voor haar 
doen, er zijn zoveel mogelijkheden 
die niets kosten. Zet oe moederke 
in het zonneke op deze dag, ze ver-
dient het toch zo.Met een big smile 
denk ik terug aan ons moederke 
en laat mijn eigen Moederdag 
over me heen komen en wacht af 
wat ze voor me in petto hebben. 
Tis altijd goed, as ge er maar aan 
denkt.

Tot volgende week,

Moederdag

Ons 

vertelt…
Net als in 2017 heeft Stichting 
Helmond San Marcos de maand 
mei uitgeroepen tot Nicaragua 
maand.  In de hele maand zul-
len er activiteiten plaats vinden 
die in het teken staan van mon-
diale bewustwording. Daarbij 
staan de Global Goals van de 
Verenigde Naties en het land 
Nicaragua, en dan met name de 
stad San Marcos, centraal.

Helmond heeft al jaren een ste-
denband met San Marcos. Zo-
wel de stichting als de gemeente 
zijn hierin betrokken. Recentelijk 
nog is een expertpool van de ge-
meente in San Marcos geweest 
om ze te adviseren op het gebied 
van afvalverwerking, groenvoor-
ziening, waterzuivering en ka-
daster registratie.

De maand wordt gestart met een 
reisje naar “Nicaragua”. Met onze 
ambassadeurs gaan we naar het 
WereldPaviljoen in Steyl waar ze 
gaan ervaren hoe het is om te 
wonen, werken en leven in een 
land als Nicaragua

Op 12 mei, Internationale Fair-
Trade dag,  vindt bij Tiendas 
Diferentes een speciale verkoop 
van FairTrade en duurzame arti-
kelen plaats: Bazar Liz. Tiendas 
Diferentes is gevestigd aan de 
Markt 45a in Helmond.

De opbrengst van de verkoop 
is geheel voor ouderenopvang 
Horizonte, waar we bezig zijn 
met het aanleggen van internet. 
Leerlingen van de Praktijkschool 
en vrijwilligers van de stichting 
zullen hierbij aanwezig zijn.
De mei Nicaragua maand wordt 
afgesloten met een tentoonstel-
ling over het dagelijkse leven 
in San Marcos in Wijkhuis de 
Fonkel (Prins Karelstraat 123, 
Helmond). De tentoonstelling 
is tijdens openingstijden van de 
Fonkel te bezoeken van 25 mei 
tot en met 29 juni 2018

Tussentijds zult u Nicaragua op 
verschillende plaatsen in Hel-
mond tegen kunnen komen bij 
activiteiten die nu nog geen vaste 
plek op de agenda hebben.

Op dit moment doet Stichting 
Helmond San Marcos mee met 
de Rabobank Clubkas Cam-
pagne. De opbrengsten hiervan 
worden ingezet om het basis-
onderwijs in Helmond een edu-
catief programma op het gebied 
van mondiaal burgerschap aan 
te kunnen bieden. s

Nicaragua maand bij Stichting Helmond San Marcos
Helmond

Helmond

Het bestuur van de Keiebij-
ters Stichting Helmond heeft 
twee nieuwe bestuursleden be-
noemd. Doordat René van Ste-
kelenburg (secretaris) en Wim 
van de Westerlo (voorzitter 
commissie Promotie & Werving 
Keiebijters, PWK) na jarenlange 
betrokkenheid hadden aange-
geven hun taken te willen over-
dragen, ontstonden er twee 
vacatures. In beide gevallen is 
het gelukt in goede opvolging 
te voorzien; Loes Swinkels-
van Oorschot wordt de nieuwe 
secretaris en Ellen de Kimpe 
wordt voorzitter PWK. 

Loes Swinkels-van Oorschot is 
eerder bij de Keiebijters betrok-
ken geweest als lid van de com-
missie PR Keiebijters (voorma-
lige commissie PWK). Momen-
teel werkt zij als stadsmarketeer 
bij Helmond Marketing en is zij 
voorzitter van Ladies’ Circle 76 
Helmond.

Ellen de Kimpe is ook geen 
vreemde voor de Keiebijters. 
Sinds vorig jaar maakt zij onder-
deel uit van de commissie PWK 
en is zij mede verantwoordelijk 
voor de werving van Kasseien, 
adverteerders en andere do-
nateurs. In het dagelijkse leven 
geeft zij samen met haar zus lei-
ding aan het bedrijf Ariza. Zij is 

daar met name verantwoordelijk 
voor het Marketinggedeelte van 
de organisatie. 

De nieuwe bestuursleden wor-
den formeel geïnstalleerd op de 
jaarlijkse installatieavond, dit 
jaar op 7 december 2018. De da-
mes treden echter al per direct 
aan in het bestuur. 
 
Voorzitter Keiebijters Stichting 
Helmond
Peter Adriaans s

Twee nieuwe bestuursleden voor Keiebijters

Helmond

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

Tijdens deze groepstoertocht 
(GTT) voor max. 250 geoefende 
toerfietsers wordt dat unieke 
tour etappe gevoel opgewekt 
door de aanwezigheid van bege-
leidende motards, een mini re-
clamekaravaan en materiaal- en 
bezemwagen. Wat een heerlijk 
gevoel om ongehinderd met een 
snelheid van max. 28 km per uur 
in 2 ronden van 50 km elk door 
Helmond en omgeving te slinge-
ren! 

Grand départ en ravitaillering 
vinden plaats bij het Carolus 
Borromeus college; Markesin-

gel 2; 5707 DJ Helmond. Voor de 
kosten hoef je het niet te laten: 
NTFU leden betalen €6,- en an-
ders €8,-. Je startnummer kun je 
afhalen tussen 08:00 u. en 08:45 
u. en precies om 09:00 u. geeft 
tourdirecteur Arie Manders het 
startsein.  Allez en route pour la 
petite boucle! s

Beleef de Tour in Helmond!
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 Neem je vriendinnen, zussen en schoonzussen mee 
voor een hele gezellige avond vol verwennerij.

 
DEZE HEERLIJKE AVOND BEGINT OM 19.00 UUR 

MET EEN HEERLIJK GLAASJE BUBBELS!
 

We hebben verschillende activiteiten waar u gebruik 
van kunt maken, zoals heerlijke maskers, scrubjes 

en nog veel meer, om je huid weer te laten stralen! 
Laat je handen weer mooi zijn door een prachtige 

gellak van CND. En om het geheel af te maken, 
kunt u uw haren op laten steken en een avond 

make-up aangebracht krijgen. Mocht u advies 
over iets  willen? Dat kan natuurlijk altijd!

 
Ook zijn Hartendief en LinnZ aanwezig die 
voor leuke kleding en prachtige accessoires 

zorgen. Deze dames kunnen jou het 
perfecte kledingadvies geven.

 LAAT JE VERWENNEN EN GENIET 
SAMEN MET JE VRIENDINNEN VAN 

EEN HEERLIJKE AVOND.
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OP ONS 
GEHELE ASSORTIMENT

25% KORTING
Haarproducten,  Drogisterij producten,  Nagelproducten   en  Schoonheidsproducten,  KappersbenodighedenHaarproducten,  Drogisterij producten,  Nagelproducten   en  Schoonheidsproducten,  KappersbenodighedenHaarproducten,  Drogisterij producten,  Nagelproducten   en  Schoonheidsproducten,  Kappersbenodigheden
haircombi

WOENSDAG 16 MEI 2018
VAN 19.00 UUR TOT 22.00 HEBBEN WE EEN

WIJ ZORGEN DAT JE NIKS TE KORT KOMT!

Haarproducten,  Drogisterij producten,  Nagelproduc-
ten   en  Schoonheidsproducten,  Kappersbenodigheden
Haarproducten,  Drogisterij producten,  Nagelproduc-
ten   en  Schoonheidsproducten,  Kappersbenodigheden

haircombi
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De stemperiode voor de Ra-
bo Clubkas Campagne is ge-
sloten! Ruim 13.000 stem-
men zijn uitgebracht. Elke 
stem is geld waard. In totaal 
stelt Rabobank Helmond  
€100.000 beschikbaar. Het geld 
gaan de clubs gebruiken om 
hun vooraf opgegeven doel te 
realiseren. Ieder lid van de bank 
kan zo een aandeel hebben in 
de versterking van het lokale 
verenigingsleven en van de sa-
menleving.

Uitreiking cheques
Van  vrijdag 11 mei tot en met 
zaterdag 26 mei 2018 gaat Rabo-

bank Helmond ‘on tour’ om de 
verdiende bedragen per club be-
kend te maken en de wijkambas-
sadeurs van Rabobank Helmond 
zullen persoonlijk de cheques 
uitdelen. Bij deze feestelijke hap-
pening is iedereen van harte 
welkom! Deelnemende clubs 
is gevraagd zich op een ludieke 
manier te presenteren bij het in 
ontvangst nemen van de cheque, 
zodat we er samen een mooi 
feestje van kunnen maken.

Data roadshow
Vrijdag 11 mei van 19.00-20.00 uur 
voor Helmond-Centrum en -West  
Locatie: bij de kiosk op de Markt
Dinsdag 15 mei van 19.00-
20.30 uur voor de wij-
ken Stiphout en Warande   

Locatie: op het terrein van Scou-
ting Stiphout
Woensdag 16 mei van 19.00-
20.00 uur in Brandevoort   
Locatie: op het plein bij de 
Markthal
Zaterdag 26 mei van 11.00-
12.00 uur voor Helmond-
Noord, -Oost en Dierdonk   
Locatie: parkeerterrein De Braak 
aan de Rembrandtlaan
Zaterdag 26 mei van 13.30-14.30 
uur voor Brouwhuis en Rijpelberg  
Locatie: op het plein tegenover 
zaal Vissers in Brouwhuis
Zaterdag 26 mei van 16.00-
17.30 uur voor Mierlo-Hout   
Locatie: Plein voor Rabobank 
aan de Hoofdstraat
Iedereen is welkom bij de road-
shows! Zien we jou daar ook? s

Rabo Clubkas Campagne roadshow 
Helmond

Er komen steeds meer han-
dige en slimme hulpmiddelen 
om langer zelfstandig thuis te 
blijven wonen. De meeste ou-
deren en mantelzorgers weten 
die echter niet altijd te vinden. 
Probeerplaats Vooruitkomst in 
de Elzaspassage in het centrum 
van Helmond wil daar veran-
dering in brengen. Donderdag 
15 maart jl. is Vooruitkomst ge-
opend door wethouder Natha-
lie van der Zanden. 

Probeerplaats Vooruitkomst
Vooruitkomst is een fysieke 
plaats waar ouderen, mensen 
met dementie, mantelzorgers, 
zorgprofessionals en eventuele 
andere zorgvragers allerlei soor-
ten hulpmiddelen in een huise-
lijke sfeer kunnen proberen en 
ervaren. Men kan zelf voelen 
hoe een aangepast seniorenbed 
ligt en of een sta-op-stoel echt 
werkt.
“Vooruitkomst is geen winkel die 
spullen verkoopt. Ons doel is om 
mensen te informeren en te laten 
ervaren hoe ze door het gebruik 
van hulpmiddelen comfortabel 
en zelfstandig kunnen blijven 
wonen in hun eigen huis” vertelt 
Mariëlle Trompper, projectleider. 

Niet alleen inwoners van Hel-
mond maar ook professionals 
in zorg en welzijn worden uit-
genodigd om in Vooruitkomst 
kennis te komen maken met 
de verschillende hulpmiddelen. 
Bezoekers kunnen gewoon bin-
nenwandelen. De medewerkers 
van de ‘probeerplaats’ kunnen 
een rondleiding geven, beant-
woorden vragen van bezoekers 
en geven informatie en persoon-
lijk advies. Daarnaast worden 
er lezingen of workshops gege-
ven. Op donderdag 17 mei komt 
Zorgmakelaar Marieke van der 
Hoff vertellen hoe zij mensen 
kan helpen als zij zorg of onder-
steuning nodig hebben maar 
niet goed weten waar ze die kun-
nen halen. Daarna houdt ze een 
gratis inloopspreekuur.

Hoe ziet Vooruitkomst er uit? 
De ‘probeerplaats’ is verdeeld 
in een hal, woonkamer, keuken, 
badkamer en slaapkamer om in 
een huiselijke omgeving de hulp-
middelen te kunnen zien en te 
proberen. Voorbeelden van prak-
tische hulpmiddelen zijn bijvoor-
beeld een aangepaste wc-bril 
(verhoogd, met armleuningen), 
aangepast bestek voor mensen 
met dementie en hulpjes voor 
het aantrekken van kleding en 
(steun)kousen.

Behalve praktische hulpmidde-
len laten we ook slimme snufjes 
zien, ook wel ‘smart health’ ge-
heten. Voorbeelden van ‘Smart 
Health’ zijn bijvoorbeeld een 
klok waarop de datum, dag, tijd 
en eventuele afspraken staan 
vermeld en ‘leefstijlmonitoring’. 
Hierbij zijn er sensoren (geen 
camera’s) in de woning ge-
plaatst die registreren wanneer 
er deuren openen en sluiten, de 
bewoner in bed ligt en hoe vaak 
de koelkast wordt geopend. Als 
er afwijkingen van het normale 

leefpatroon worden waargeno-
men, krijgt de mantelzorger een 
seintje. Een ander voorbeeld is 
‘persoonsalarmering’ waarmee 
iemand door middel van het 
drukken op een knop aan een 
polsband of ketting of het trek-
ken aan een koord aan een man-
telzorger kan doorgeven dat hulp 
nodig is.

“Met probeerplaats Vooruit-
komst willen we bereiken, dat 
ouderen en mantelzorgers po-
sitiever gaan denken over hulp-

middelen en ze zelf ook daad-
werkelijk willen gaan gebruiken”.

Waar kunt u Probeerplaats 
Vooruitkomst vinden en wan-
neer kunt u terecht: 
Vooruitkomst is gevestigd in de 
Elzaspassage naast C&A en te-
genover Arnani Modeschoenen. 

De openingstijden tot in ieder 
geval begin juli 2018 zijn: woens-
dag van 10.00 – 15.00 uur en don-
derdag en vrijdag van 13.00-16.00 
uur. s

Vooruitkomst is gevestigd in de Elzas Passage naast C&A en tegenover Arnani Modeschoenen.

Zelfstandig en comfortabel in je eigen huis blijven wonen: hoe doe je dat?
Helmond

Het was voor ons echt iets 
bijzonders: Vooral omdat we 
door omstandigheden vaak 
aan huis gebonden zijn: Een 
paar dagen op stap met het 
gezin van onze zoon. Het was 
op hun uitnodiging, dat koers 
naar Zeeland gezet werd.
Bij Arnemuiden op Walcheren 
was een huisje gehuurd waar 
we met z’n zevenen introkken 
en een paar fijne, ontspannen 
dagen beleefden. Het meest 
bijzondere was wel dat we al 
die dagen full-time optrok-
ken met onze drie Helmondse 
kleindochters. Als oma en opa 
zien we hen natuurlijk vrij re-
gelmatig, maar nu waren we 
echt op elkaar aangewezen. 
Voor ons een nieuwe en heel 
plezierige ervaring.

Daarnaast was het fijn om de 
omgeving te verkennen. Ar-
nemuiden viel mij op omdat 
bij de ingang van het stadje 
een bord staat waarmee be-
zoekers welkom geheten wor-
den door de 5 met name ge-

noemde kerken. 
Middelburg is een gezel-
lige winkel en slenterstad, 
een stad met geschiedenis 
getuigen ook de mooie oude 
gebouwen, zoals het stadhuis 
en de Abdij met de Lange Jan.
Met de dames werd een rond-
vaart gemaakt en natuurlijk 
werd de horeca niet vergeten.
De andere dag bezochten we 
Veere, ook al zo’n pareltje. 
Merkwaardig is de enorme, 
massieve O.L.Vrouwekerk, 
veel te groot voor het stadje, 
zou je zo zeggen en het voor-
malige stadhuis met zijn ro-
mantisch slanke toren.

Er was gezorgd voor een rol-
stoel voor opa. Dus de pater 
familias hoefde maar te zitten, 
en dank zij de ‘pushing power’ 
van ook de jongedames kwam 
hij overal. Op de terugreis naar 
huis gingen we nog even kij-
ken bij de indrukwekkende 
Oosterschelde zeewering en 
Neeltje Jans. Het waren een 
paar fijne dagen.

door jan van rest

Eropuit!

WWW.HELMONDNU.NL
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• MEER DAN 250 VAKANTIEREIZEN NAAR BESTEMMINGEN IN HEEL EUROPA
• MODERNE BUSSEN MET VRIENDELIJKE CHAUFFEURS
• 

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

STANDAARD

COMFORTCLASS

100%
Geniet

Garantie!

WWW.GHIELEN.NL ISO
9001

GENIETEN...

RONDREIS SLOWAKIJE & ZUID-POLEN  
Tijdens deze rondreis maakt u kennis met de natuur en cultuur van het voor veel mensen 
onbekende Slowakije. Tevens brengen we een bezoek aan Krakau en omgeving, in het 
zuiden van Polen.  Vertrekdatum: 3 juli - 12 dagen - € 995,-

PARELS AAN DE DONAU
Vertrekdata: 9 juni, 28 juli en 15 september 
8 dagen halfpension - € 750,-

ZELL AM HARMERSBACH DUITSLAND
Vertrekdata: 17 juni, 12 augustus en 16 september
8 dagen halfpension - € 555,-

IZOLA SLOVENIË
Vertrekdata: 22 juni, 3 augustus en 21 september
10 dagen halfpension - vanaf € 690,-

SALZBURGER MUSIKFRÜHLING 
Vertrekdatum: 30 mei
6 dagen halfpension - € 625,-

BODENSEE RADWEG 
De ‘Bodensee Radweg’ voert u door Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. De route loopt 
nagenoeg overal langs of vlakbij het meer. Zo lang u de Bodensee rechts van u ziet liggen, 
bent u er zeker van dat u goed zit! Vertrekdatum: 21 juni - 10 dagen - € 850,-

BOURNEMOUTH 
ENGELAND
Vertrekdata: 
24 juni, 29 juli en 2 sep.
8 dagen halfpension

vanaf € 625,-

DE KOOG 
NEDERLAND
Vertrekdata: 
22 juni, 15 en 17 aug.
3 dagen halfpension

€ 260,-

OUISTREHAM 
FRANKRIJK
Vertrekdata: 
19 juni en 11 sep.
6 dagen halfpension

€ 610,-

KRAKAU
POLEN
Vertrekdata: 
21 juli en 29 september
9 dagen halfpension

€ 775,-

WINTERBERG-
ZÜSCHEN DUITSLAND
Vertrekdata: 
4 juni, 9 juli, 20 aug. 
en 24 sep.
5 dagen halfpension
€ 360,-

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

vanaf € 675,-

KIRCHBERG 
OOSTENRIJK
Vertrekdata: 
10 juni, 14 juli en 4 aug.
8 dagen halfpension

€ 725,-

! OOSTENRIJK/ SLOWAKIJE/ HONGARIJE
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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 terrassen 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

Afgelopen zondag vond het 
jaarlijkse evenement ‘rondje 
Helmond’ plaats. 

Naast het prachtige weer dat 
we hadden was er ook nog 
een mooie prijs te winnen:  
Een fiets die beschikbaar is ge-
steld door Henk van Rooij fietsen. 
De deelnemers kregen een kaart 
mee waarmee ze stempels kon-
den verzamelen én een woord 
konden invullen. Als dit allemaal 
in orde was konden ze deze in-
leveren bij een van de posten. 
Een van de deelnemers wordt 
binnenkort eigenaar van een 
gloednieuwe fiets, spannend!

Bij de post van Weekkrant De 
Loop zat de sfeer er goed in. Er 
werden luxe ijsjes beschikbaar 
gesteld door Diepvriesspecialist 
van Rijsingen. Mede door het 

mooie weer hebben we er meer 
dan 1000 uit mogen delen! Kort-
om; een geslaagde dag!
Hopelijk zien we iedereen vol-
gend jaar weer! s

Geslaagd rondje Helmond!

Helmond

Foto: Henk Roosenboom.

Foto: Eric van der Putten, HelmondNU.nl

De Franse Markt, 
puur entertainment!

Suytkade

In stadswandelpark de Wa-
rande wordt op zondag 10 juni  
2018 van 12.00 tot 17.00 uur de 
jaarlijkse Natuurmarkt Hel-
mond georganiseerd. Ongeveer 
40 organisaties,  verenigingen 
en particulieren zullen demon-
straties en voorlichting geven 
op het gebied van natuur, mi-
lieu en duurzaamheid, gericht 
op een breed publiek, van jong 
tot oud! De markt biedt doe-ac-
tiviteiten en interacties met het 
publiek. Er wordt veel aandacht 
geschonken aan kinderactivi-
teiten. De markt wordt georga-
niseerd door ‘Natuurplatform 
Helmond’. De toegang tot de 
markt is GRATIS.

Divers en duurzaam 
Natuur, milieu en duurzaam-
heid komen in al hun aspecten 
aan bod. Er zijn observatiekasten 
met bijen, je kunt zien hoe kunst-
raat wordt gemaakt en natuurlijk 
kun je honing proeven. Maar er 
is veel meer te zien en beleven. 
Zo is er het ‘Elkerliek ziekenhuis’ 
met ‘Pollenmeting’, Stichting 
Fruitcultuur Brabant, Dahliatuin, 
IVN, een preparateur, een trou-
badour, de Lyme-vereniging, vo-
gelasiel, Buurttuin Brandevoort, 

Groei en Bloei, enz.

Activiteiten
Op de website www.imkers-
vereniginghelmond.nl/natuur-
markt ziet u een opsomming 
van alle activiteiten van de deel-
nemers.

Kinderen Een greep uit de acti-
viteiten voor kinderen. Bijvoor-
beeld waterbeestjes scheppen, 
het vlechten van boompjes van 
wilgentenen of het maken van 
vogelnestkastjes.

Locatie 
De Natuurmarkt wordt gehou-
den in en rondom de ´Bijenhal´ 
in stadswandelpark de Warande.
(GPS-adres is Kluis 1, 5707 GP 

Helmond). De ingang tot de 
markt bevindt zich aan de Aarle-
Rixtelseweg.
 
De Natuurmarkt is goed te com-
bineren met een bezoek aan een 
gratis concert in het Carat-mu-
ziekpaviljoen van 12.00 tot 14.00 
uur, het slaan van een balletje 
op de midgetgolfbaan of met 
een bezoekje aan het dierenpark. 
In de Warande is een gezellig 
restaurant gevestigd. Al met al 
voldoende mogelijkheden om 
er een compleet dagje uit van te 
maken!

Wilt u een indruk krijgen van de 
natuurmarkt bekijk dan de foto’s 
van de afgelopen jaren, dat kan 
via boven genoemde website. s

Natuurmarkt Helmond
Warande

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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SCHOONMAKERS 
GEZOCHT 
CENTER PARCS HET MEERDAL & LIMBURGSE PEEL 

Werkenbijmeerdal@groupepvcp.com 077 4647226 
Werkenbijlimburgsepeel@groupepvcp.com 077 4648413 
Kijk voor meer info op:  
www.vacaturesbijcenterparcs.nl 
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Door: Aldi van Lierop

Wijnhuis Helmond bestaat 50 
jaar en dat viert eigenaar Dick 
van Run graag met zijn klanten. 
“In de feestweek van 11 tot en 
met 19 mei hebben we allerlei 
mooie aanbiedingen en acties in 
onze zaak aan de Hurksestraat 
9. Ik hoop dat het extra druk 
wordt.” Vader Hans droeg de 
zaak in 2002 over aan zijn zoon 
Dick. De naam veranderde van 
Drankencentrum Helmond in 
Wijnhuis Helmond. Dat had al-
les te maken met de veranderin-
gen in de handel. In vijftig jaar 
tijd is er veel gebeurd.

Het begon in 1968 allemaal in de 
Wolfstraat. Hans van Run: “Op 
17 mei heb ik in de oude timmer-
fabriek van Manders een dran-
kendiscounter geopend, samen 
met mijn zwager. We waren een 
van de eerste discounters in Ne-
derland met onze eigen witte je-
nevers, die we goedkoop moch-
ten verkopen. Drankencentrum 
Helmond was echt een begrip in 
onze stad. Een jaar later hebben 
we een filiaal in Weert geopend 
en ben ik alleen verder gegaan. In 

1972 zijn we ook een zaak begon-
nen aan de Mierloseweg die daar 
tot 2015 heeft gezeten. Behalve 
uit jenevers bestond de han-
del eerst vooral uit frisdranken 
en bier. Aan wijn viel in die tijd 
nog niks te verdienen. De laat-
ste verhuizing was in 1992. Toen 
zijn we van de Wolfstraat naar 

de Hurksestraat verhuisd omdat 
we ruimte nodig hadden om uit 
te breiden.”

Speciaal assortiment 
Het assortiment groeide met de 
smaak van klanten en de ont-
wikkeling van de markt mee. 
“De handel in pils en frisdrank 

ligt voor een groot deel bij super-
markten. Webwinkels verkopen 
bijna alles en jenevers hebben 
allang geleden plaatsgemaakt 
voor goede wijnen, whiskey’s en 
cognacs. “Daarin zijn we inmid-
dels gespecialiseerd en behalve 
gewoon bier verkopen we ge-
middeld ook zo’n 250 speciaal-

bieren. Bij het Wijnhuis vind je 
echt alles, ook in onze nieuwe 
webwinkel.”

Gratis thuisbezorgd 
Net als Drankencentrum Hel-
mond toen is Wijnhuis Helmond 
nu net zo’n begrip in de stad en 
de regio. Klanten komen graag 
voor het brede en bijzondere as-
sortiment, de scherpe prijzen en 
de service. Onderdeel van die 
service is gratis bezorging. Dick 
van Run: “Daar doen we heel veel 
klanten echt een plezier mee. Ze-
ker als je een feestje wilt geven 
is het handig dat alles gebracht 
wordt, inclusief tap en glazen. 
Dat scheelt jezelf een hoop ge-
sjouw. En wat je aan gesloten 
verpakkingen overhebt, nemen 
we weer mee terug. Zo blijf je zelf 
niet met een voorraad zitten en 
betaal je nooit teveel. Nu hebben 
we zelf een feestje. Ik nodig ie-
dereen uit ons 50-jarig jubileum 
mee te vieren, in de winkel of on-
line via onze nieuwe website en 
webwinkel.”

Wijnhuis Helmond
Hurksestraat 9
5701 GX Helmond
Tel. 0492 538 260
info@wijnhuis-helmond.nl
www.wijnhuis-helmond.nl s

Iedere klant ontvangt een kleine attentie # Iedere klant ontvangt een kleine attentie # Iedere klant ontvangt een kleine attentie 

Iedere klant ontvangt een kleine attentie # Iedere klant ontvangt een kleine attentie # Iedere klant ontvangt een kleine attentie 

Wijnhuis Helmond bestaat 50 jaar!
en dat gaan we vieren met klinkende aanbiedingen

ALLE WIJNEN
ALLE 
BUITENLANDSE
BIEREN

Corona 23.50 per doos - Desperados 23.50 per doos - Cola/Fanta blik (Deens) per tray € 9,00

5+1

Jägermeister
0,7 liter nu

11.99

Licor 43
0,7 liter nu

14
.99

Hartevelt
1 liter 
Jonge

Jenever
nu

Glenfiddich
12 jaar 0,7 liter nu

22.99

9.9
9

Bacardi
Rum

0,7 liter 
nu

10
.99

William
Lawson’s

1 liter 
nu

12
.99

5+1
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Wijnhuis Helmond
Hurksestraat 9 - 5701 GX Helmond - 0492-538260 - info@wijnhuis-helmond.nl - www.wijnhuis-helmond.nl
Deze acties zijn geldig van 11 mei 2018 tot 19 mei 2018 m.u.v. lopende acties

Foto: Eric van der Putten, HelmondNU.nl

We proosten op 50 jaar Wijnhuis Helmond!
Helmond

WWW.GROOTPEELLAND.NL
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl

M.TIJSSEN

Gordijnen,

vouwgordijnen,

jalouzieën,

rolgordijnen

Tapijt, 
vinyl, 
PVC

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

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Deelen Stoffen en Gordijnen

Houtse Parallelweg 83 (  6016) 

5706 AD - Helmond

Tel. 0492-547023 

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

Zaterdag - 09.00 - 16.00u

DEELEN DE 
SFEERMAKERS 
IN HUIS

STOFFEN, FOURNITUREN EN RAAMBEKLEDING

Pastoor Elsenstraat 28, Helmond 
0492-538204 www.wimmulkens.nl

De laatste wens van de wensboom is in 
vervulling gegaan.
De heren die het kerkhof van Mierlo-Hout 
zo keurig onderhouden wilde we een keer 
in het zonnetje zetten. Ze zijn getrakteerd 
op koffie met een worstenbroodje van 
Bakkerij ’t Bakkertje en een heerlijke fles 
wijn van Slijterij ‘ Pijpke.
Bakkerij ’t Bakkertje en slijterij ’t Pijpke 
dank voor jullie medewerking. s

Ondernemersvereniging Mierlo-Hout
Mierlo-Hout

WWW.HELMONDNU.NL
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Het comité van de seniorenvakantieweek 
nodigt de senioren van Mierlo-Hout, 
Brandevoort en Helmond West uit om 
zich in te schrijven voor deelname aan 
een prachtige vakantieweek.
Dit jaar gaan wij ons 10-jarig bestaan vie-
ren, welk wij niet onopgemerkt voorbij 
willen laten gaan.

De Vakantieweek is gepland in week 33 
van 13 t/m 17 augustus 2018

Om u een indruk te geven van wat het al-
lemaal inhoudt, geven wij u een overzicht 
van onze activiteiten.
In Savant Alphonsus kan men rikken, jo-
keren, sjoelen, schaken, biljarten, kienen, 
bridgen,  bloemschikken, jeu de boules en 
een verwenmiddag. Elke avond is er gele-
genheid om deel te nemen aan de geza-
menlijke maaltijden welke zeer gevarieerd 
zijn met aangepaste livemuziek.
Niet in het gebouw van Savant Alphon-
sus maar daarbuiten organiseren wij twee 
fietsprogramma’s.
Een fietstocht van een halve en een van 
een hele dag richting Best. Het handboog-
schieten en midgetgolf is ook dit jaar weer 
in ons programma opgenomen. 
Voor de rolstoelers hebben wij een aparte 
bustocht georganiseerd van een halve dag 
door de Peel.

De bustocht gaat dit jaar naar Maastricht 
voor een viersluizentocht met de boot 
richting België.
Vrijdag 17 augustus is er een gratis muziek-
middag. Tevens worden de prijswinnaars 
van de activiteiten en van de gehouden 
loterij bekend gemaakt.

De wens van het comité is: Doe actief mee 
en beperk u niet alleen tot deelname aan 
de diners. In de komende weken komen 
wij uitgebreid terug op enkele bijzondere 
activiteiten. Het inschrijfformulier zal ge-
publiceerd worden in het blad Kontakt van 
KBO-St Lucia en is te verkrijgen in de Gas-
terij van Savant Alphonsus, Hoofdstraat 
176 Mierlo-Hout. Voor enkele onderdelen 
is de inschrijving beperkt.

De inschrijving vindt plaats in Woonzorg-
centrum Savant Alphonsus.
woensdag 20 juni 10.00-11.30 uur, maandag 
2 juli 14.00-15.00 uur,
donderdag 12 juli 10.00-11.00 uur, vrijdag 20 
juli 10.00-11.00 uur en 
woensdag 25 juli 14.00-15.00 uur.

Ook dit jaar staan wij weer klaar met ve-
le vrijwilligers om jullie een fantastische 
week te bezorgen.

Dit programma is mede mogelijk gemaakt 
door onze sponsoren die de senioren van 
Mierlo-Hout een warm hart toedragen. s

Senioren Vakantieweek viert 
het 10-jarig bestaan

Mierlo-Hout

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

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

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

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

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

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

A.S. ZONDAG GEOPEND 
12.00-17.00 UUR

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

zeer veel aanbiedingen voor 
moederdag en bij aankoop 

van €25,00 of meer 1kg 
asperges gratis op = op

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

Helmondvoorelkaar zet de, van social media welbekende hashtag #dtv, in om op 
een verrassende manier aandacht te vragen voor het tekort aan vrijwilligers in de 

vakanties. #dtv gaat over de kracht van elkaar, samen los je alle problemen op. 
We vragen daarom alle Helmonders om deze zomer 1 keer iets voor een andere 
Helmonder te durven doen. Óf juist om zelf een vraag te plaatsen, dat is ook een 

kwestie van durven. 

Helmondvoorelkaar roept met behulp van #dtv iedereen op om zich deze zomer 
1x in te zetten voor een andere Helmonder. Als iedereen deze zomer 1x iets 

kleins voor een ander doet, zoals een kop koffie drinken, de tuin sproeien of het 
zwembadje opblazen, dan helpen we samen heel Helmond de zomer door. 

Kijk snel op www.helmondvoorelkaar.nl en registreer je meteen! 

#DURFTEVRAGEN IN HELMOND!

Frans van Asten

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

Ook verkoop van:

Rolluiken,
Horren & 

Hordeuren en 
Screens

Frans van Asten

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

Ook verkoop van:

Rolluiken,
Horren & 

Hordeuren en 
ScreensOOK REPARATIE ROLLUIKEN
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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

Uw Koopmakelaar
uw droomhuis voor de laagste prijs!

Huis kopen en geld besparen,

specialist in het kopen van woningen en appartementen

Theo Gransier  06 4786 8081  
www.uwkoopmakelaar.nl

ZOEKT PER DIRECT VOOR
STANDPLAATS HELMOND
Chau� eurs CE
Fulltime, parttime 
en weekend

SOLLICITATIES VIA 
ONZE WEBSITE/

VACATURES
WWW.HESSINGLOGISTIEK.NL/JOBS/LOGISTIEK

HESSING LOGISTIEK

NIEUWMARKT 8, 1681 NP ZWAAGDIJK

T: 0228 515 744

Werk je al als zelfstandige of denk je erover om te starten 

als zelfstandige? Op woensdag 23 mei en 30 mei organiseren 

Lokaal FNV Peelgemeenten en de Sector FNV Zelfstandigen 

twee bijeenkomsten om beginnende zelfstandigen te 

informeren hoe succesvol te zijn.

Aanvang 19:00 uur (Inloop v.a. 18:30 uur)
• Toegang is gratis voor leden en niet leden ! I.v.m. zaalreservering is 

 aanmelden voor 18 mei 2018 verplicht. 

• Aanmelden onder vermelding van naam, telefoonnummer en

 e-mailadres bij: Riny Manders: riny1944@hotmail.com

De avonden worden gehouden op:
• Woensdag  23 mei 2018

 Zalen van Bussel. St. jozefstraat 77, 5753 AS Deurne.

• Woensdag 30 mei 2018 

Zaal Adelaars. Hoofdstraat 137, 5706 AL Helmond.

 Werken als 
zelfstandige

Contactcenter 

Tel.: 088 - 368 03 68

Lokaalfnv.nl
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Eeuwige grafrust midden in de natuur

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

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

Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray
0478 515721 • natuur@weverslo.nl  • www.weverslo.nl

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 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;

Zondag 13 mei:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Käthie Saris-Spoormakers; Zus de Vocht-Tielemans; Joke van Iersel-
van Weert; Noud en Bennie Meulendijks en hun ouders v.w. moe-
derdag; Harry van Bree; Ellen Slegers-van der Aa v.w. moederdag; 
Oma en Opa van Mierlo-Vogels; Ouders Sauvé-Vogels en dochter 
Ine; Paul Baggermans v.w. verj.; Anja van der Linden-Rooyackers v.w. 
verjaardag; Martien van de Laar v.w. verjaardag;

Donderdag 17 mei:
13.30 uur Kerkpoetsen (2)
19.00 uur Alphonsuskapel;

Zaterdag 19 mei:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Jan en Lien Verrijt-van Mierlo en hun zoon Johan; Gerda Martens-
Welten en Martien Martens.

www.damiaanhelmond.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties 
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag  
10.30 uur Mariakoor
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 Lies-
hout, Mien Aalders-van Bommel.

Zondag 20 mei 1e Pinksterdag
10.30 uur Gregoriaans koor
Hans Graat, Femke van Stiphout, Tom Swinkels, Ria van den Reek-
van den Hurk, Nelly Cranenbroek-Meulendijks, Piet Fransen en 
Anneke Fransen-van Oijen, Frits Verstappen, Mia Plouvier-Jansen, 
Jac Panhuizen, Riet Pasnagel-de Kok, Sen de Roij, Jo van Duren-van 
Mook, Rieky Meulendijks-van de Veerdonk, San Boekhorst-Drouen, 
Carel van der Zanden, Theo Benders, Bertha Gruijters-van Gameren, 
Anneke van Oorschot-Reloe, Gerrit Rijkers, Marianne Colen-Beek-
mans, Elly van Hoek-van der Velden.  
  

Maandag 21 mei 2e Pinksterdag
10.30 uur 

www.damiaanhelmond.nl

Elk jaar weten vele honderden 
mensen de weg te vinden naar 
de Open Dag op landgoed en 
natuurbegraafplaats Weverslo. 
Dit jaar is de Open Dag  op zon-
dag 20 mei van 11.00 tot 16.00 
uur. Het  is een goede gelegen-
heid om op ongedwongen en in-
formele wijze kennis te maken 
met de natuurbegraafplaats. Er 
is een gevarieerd programma. 
Alle aspecten van het natuurbe-
graven komen daarbij aan bod . 
Er zijn informatiestands en de-
monstraties, er is muziek en er 
zijn rondleidingen.

Motorcross als cultuurelement 
Dit jaar is er nog een extra aanlei-
ding tot een bezoek aan Wever-
slo. Ton Jakobs presenteert dan 
voor het eerst de inhoud van zijn 
boek over de geschiedenis van de 
roemruchte motorcross op Jans-
lust uit de periode 1961-1983. Het 
boek verhaalt van de wedstrij-
den, de renners en de mensen 
die het evenement hebben geor-
ganiseerd. Het parcours van de 
motorcross is nog steeds herken-
baar in het terrein.  Dit element 
past goed in het programma van 
de Open Dag, omdat de sporen 

die de motorcross in het terrein 
heeft achtergelaten, gerekend 
kunnen worden tot de cultuur-
elementen van het landschap. 
Zo vertelt het landschap van het 
huidige landgoed en de natuur-
begraafplaats Weverslo op een 
natuurlijke wijze de geschiedenis 
van het gebied en daarmee van 
de gemeenschap Heide.

Medewerkers van Weverslo zijn 
aanwezig om informatie te ge-
ven over de mogelijkheid van 
reserveren van een grafrecht, de 
faciliteiten die Weverslo biedt 
en hoe een groene en milieuver-
antwoorde uitvaart verzorgd kan 
worden.  

Cretio is een organisatie die men-
sen helpt een nieuw perspectief 
te vinden. In een aparte informa-
tiestand kunt u kennis maken 
met deze organisatie. Cretio is 
een bundeling van mensen die 
vertrouwenspersoon kunnen 
zijn met levenservaring, maar 

ook met kennis van zaken waar 
het juridische, fiscale, admini-
stratieve en emotionele kwesties 
betreft. 

Producenten van milieuverant-
woorde rieten manden,  kisten 
en lijkwades demonstreren hun 
producten.

Beeldend kunstenaar Helmie 
van der Riet vertelt en demon-
streert hoe je met materialen uit 
de natuur kunstsymbolen kunt 
maken die gevoelens en erva-
ringen tot uitdrukking kunnen 
brengen rondom verwerking van 
verlies. 

Informatiestands Naast tal van 
stands met informatie kunnen 
bezoekers ook genieten van pas-
sende koormuziek. Ook dat is 
immers cultuur die in dit geval 
hoort bij het natuurbegraven. 
Drie koren Erato uit Blitterswijck, 
het Gregoriaans Koor Venrayen 
en Enjoy Togetheruit Ysselsteyn 
verzorgen gedurende de dag op-
tredens. 

Voor actuele informatie 
www.weverslo.nl
Voor informatie 
Gé Peterink 0653179144 
natuur@weverslo.nl s

Open Dag bij 
Natuurbegraafplaats Weverslo

Regio
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save the dateMEI WEEK VAN 10 MEI TM 17 MEI

EVENEMENTEN
LIVE: RAGEPYRE CD-
RELEASE + SUPPORTS
De driemans formatie 
RAGEPYRE komt vanaf 
22.00 uur blazen vanaf 
het podium. Denk 
Hardcore denk Metal 
denk Punk.
Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39 
Za 12 mei 21:00 - 04:00 
uur. 

LIVE: STAGE EXPERIENCE 
MEI 2018 #1/2
Elke 2e en laatste zondag 
van de maand heeft 
Muziekcafé haar podium 
beschikbaar gesteld voor 
3 bands die zich lekker 
op het podium willen 
uitleven tijdens Stage 
Experience.
Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39 
Zo 13 mei 
18:00 - 21:00 uur.

BJORN VAN DER 
DOELEN - DE COWBOY 
DE OUTLAW DE SHERIFF 
EN DE HOER
Het lijkt al weer een 
mensenleven geleden 
dat Bjorn van der 
Doelen voetballer was 
van PSV Standaard Luik 
FC Twente en NEC. 
De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1
Zo 13 mei 20:15 uur.

WIJN - PORGY FRANSSEN, 
CARINE CRUTZEN E.A.
Zes topacteurs trekken 
de fl es open in een 
nieuwe thrillerkomedie.
Theater Speelhuis, 
Krommesteenweg 29
Di 15 mei 
20:15 - 22:30 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 16 mei 
15:00 - 15:30 uur.

EXPOSITIE VAN SPIERKRACHT 
TOT ROBOTPROOF
Ruim dertig kunstwerken omspannen een periode 
van meer dan 125 jaar en tonen hoe arbeid 
werkplek en werkomstandigheden veranderd zijn.
Kunsthal Helmond, Frans Joseph van Thielpark 7
t/m zo 23 september di-vr: 10:00 - 17:00 uur, 
za, zo: 12:00 - 17:00 uur.

DONDERDAG 10 MEI

FRANSE MARKT SUYTKADE
De Franse Markt Helmond is een evenement in 
Franse sfeer waar je van kunst, sport, spel, muziek, 
dans, wijn en de Franse keuken kunt genieten. 
Jaarlijks festival met meer dan 10.000 bezoekers.
Fitland XL Suytkade Helmond, 
Scheepsboulevard 2
Do 10 mei 11:00 - 17:00 uur.

LIVE GEDOEMAAR

Hemelvaart Helmond Live GeDoeMaar 
Doe Maar Tribute op de markt
Lokaal 42, Markt 42
Do 10 mei 22:00 - 01:00 uur.

THE 4TH! - THE BEST OF BRITAIN

Hits uit Groot-Brittannië hofl everancier van 
legendarische bands.
Theather Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Do 10 mei 20:15 - 22:30 uur.

VRIJDAG 11 MEI

BIOLOGISCHE MARKT BRANDEVOORT

Elke vrijdag is er een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum Brandevoort in 
Helmond, de Plaetse 1. Vr 11 mei 14:00 - 18:00 uur.

DJ: DISCO SOUL EXPERIENCE

Ga uit je dak op nummers als Thriller of 
Superstition meezingen met legendes als Aretha 
Franklin of James Brown. Studio 54 zou trots zijn 
op zo’n avond. Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39 
Vr 11 mei 22:00 - 03:00 uur.

MA, NAAR HET BOEK VAN HUGO BORST - 

MET ERIC CORTON

Bestseller van Hugo Borst op toneel.

Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29

Vr 11 mei 20:15 - 22:30 uur.

ZATERDAG 12 MEI

WEEKMARKT CENTRUM HELMOND 

Kom elke zaterdag naar de gezellige 

Helmondse markt, elke week een feest.

Centrum Helmond, Markt 38

Za 12 mei 09:00 - 16:00 uur.

90S DANSAVOND - MMV ROBBIE WILLIAMS TRIBUTE

Na een 70s dansavond met Abba een 80s 

dansavond met Madonna is het nu tijd voor een 

90s avond met medewerking van Mike Andrew de 

Robbie Williams act van Europa.

De Cacaofabriek, Cacaokade 1

Za 12 mei 21:00 uur.

BAZAR LIZ

Speciale verkoop van FairTrade en duurzame 

producten.

Tiendas Diferentes, Markt 45A

Za 12 mei 10:00 - 17:00 uur.

PETER PANNEKOEK - LATER WAS ALLES BETER - 

TRY OUT

"Een authentiek talent met een neus voor 

granieten grappen." (Algemeen Dagblad )

Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29

Za 12 mei 20:15 - 22:30 uur.

T/M ZO 23 SEP
GRATIS TONEELLESSEN VOOR 
KINDEREN UIT GROEP 7 EN 8

THE DOORS ALIVE - THE ULTIMATE 
TRIBUTE TO THE DOORS

De lessen worden elke dinsdag gegeven 
van 15 mei t/m 3 juli.
Annatheater Helmond, Flore¥ estraat 21a
Di 15 mei 16:00 - 17:30 uur.

Een van de beste tribute bands van The Doors 
komt voor een memorabele show naar Helmond. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Vr 11 mei 21:00 uur.

TONEEL

MUZIEK

DINSDAG 15 MEI

VRIJDAG 11 MEI

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 10 T/M WO. 16 MEI

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

American in Paris, An - The Musical (DOV) Wo 20:00 uur
Aus Dem Nichts (DOV) Ma 20:00 uur
Avengers: Infi nity War (DOV) Zo 13:40 uur / Ma 14:15, 
17:40 uur / Do, Di 14:30 uur / Wo 15:00 uur / Vr 15:20, 
18:45 uur / Za 15:30, 18:15 uur / Zo, Wo 17:30 uur / Di 
17:45 uur / Do 18:00 uur
Avengers: Infi nity War (O3D) Do, Za, Zo 10:30 uur / Vr 
10:45, 17:30, 22:00 uur / Ma - Wo 11:00 uur / Ma, Di 
13:00 uur / Zo, Ma 16:15 uur / Do, Di 16:30, 20:00 uur / 
Za 17:15, 20:30, 21:30 uur / Wo 18:15 uur / Zo 19:30 uur / 
Ma 19:45, 21:00 uur / Vr, Zo, Wo 20:45 uur / Do 21:15 uur
Bad Samaritan (DOV) Za 10:00, 17:00 uur / Do, Vr, Zo 10:15 
uur / Wo 10:45, 21:45 uur / Di 11:00, 19:00 uur / Ma 11:30 
uur / Zo 16:00 uur / Do 16:20 uur / Ma, Di 16:30 uur / Vr, 
Wo 17:15 uur / Do, Zo, Ma 21:30 uur / Vr, Za 22:15 uur
Big Lebowski, The - 20th Anniversary (DOV) Ma 20:30 uur
Blockers (DOV) Ma 13:15 uur / Di 18:20 uur / Zo 21:45 
uur / Do 22:00 uur / Vr 22:30 uur / Za 22:45 uur
Blue (2018) (DOV) Do, Zo 10:00 uur / Vr, Za 10:15, 15:45 
uur / Wo 11:30, 17:50 uur / Do 14:45, 17:40 uur / Ma 
16:00 uur / Di 16:20, 17:45 uur / Zo 17:00 uur / Vr 
18:30 uur / Za 18:45 uur
Buurman & Buurman Hebben Een Nieuw Huis (DNL) 
Do - Zo 10:00 uur / Ma, Wo 10:30 uur / Di 10:45 uur / Do, 
Zo 11:30 uur / Vr 12:00 uur / Za 12:20, 14:00 uur / Do, Zo, 
Wo 13:15 uur / Vr, Di 13:45 uur
C'est La Vie (DOV) Di 13:30 uur
Deadpool (DOV) Wo 21:40 uur
Deadpool 2 (DOV) Wo 00:00 uur 
Deadpool Night (DOV) Wo 21:30 uur
I Feel Pretty (DOV) Vr 12:15, 17:00, 20:30 uur / Ma 13:30 
uur / Di 14:00, 20:45 uur / Do 16:10, 19:30 uur / Wo 
16:30, 19:45 uur / Zo 16:45 uur / Za 16:50, 20:15 uur / Zo, 
Ma 19:15 uur
Mamma Mia! Sing Along (DOV) Zo 15:00 uur
Matchmaker, De (DNL) Za 12:10, 20:45 uur / Ma 12:15 uur / 
Zo 14:30, 17:30, 19:45 uur / Di 15:30 uur / Do 19:15 uur / 
Wo 19:30 uur / Vr 20:15 uur
Midnight Sun (DOV) Wo 12:15, 19:00 uur / Vr, Za 13:30, 
19:30 uur / Zo 13:50 uur / Do 14:00 uur / Ma 17:50 uur / 
Do, Zo 18:45 uur / Di 19:45 uur
Peter Rabbit (DNL) Do, Zo 10:00 uur / Vr, Di, Wo 10:30 
uur / Za, Ma 10:45 uur / Do, Zo, Wo 13:00, 15:15 uur / Za 
13:45, 16:00 uur / Vr 14:00, 16:15 uur / Ma 14:30 uur
Pluk van de Pettefl et (2018) (DNL) Za 12:30 uur / Vr 12:45 
uur / Wo 14:30 uur
Quiet Place, A (DOV) Di 11:15 uur
Rampage: Big Meets Bigger (DOV) Ma 10:30, 14:00 uur / 
Di 11:30 uur / Do 13:45 uur / Za 14:30 uur / Vr 14:45 uur
Rampage: Big Meets Bigger (O3D) Wo 14:45 uur / Di 
17:30 uur / Do, Zo, Ma 19:00 uur / Vr, Za 19:45 uur
Rikkie De Ooievaar (DNL) Do, Zo 11:50 uur / Vr 15:00 uur 
/ Wo 15:50 uur
Sherlock Gnomes (DNL) Vr 10:00 uur / Do, Za, Zo 10:15 
uur / Wo 10:45 uur / Zo, Wo 14:15 uur / Do 14:20 uur / Za 
15:00 uur / Vr, Di 15:15 uur / Ma 15:45 uur
Sherlock Gnomes (N3D) Do 12:10 uur / Zo 12:15 uur / Wo 
12:45 uur / Vr, Za 13:00 uur
Sneak Preview 20180510 (DOV) Di 21:00 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) Vr, Za 11:30 uur
Truth or Dare (DOV) Ma 10:45 uur / Di 12:30, 21:30 uur / 
Do, Ma, Wo 16:45 uur / Vr, Za 17:45, 23:00 uur / Zo 21:00 
uur / Do, Ma 21:45 uur / Wo 22:15 uur
Unsane (DOV) Ma 18:00 uur / Do 21:00 uur / Wo 21:15 
uur / Vr, Za 21:45 uur / Zo, Di 22:00 uur
Wendy & Dixie (DNL) Do, Zo 12:20 uur / Wo 13:30 uur / 
Za 14:45 uur

annatheater
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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
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TE HUUREVENEMENTEN

DIVERSEN

CURSUSSEN

KENNISMAKING

VLOGGERS EN
VIDEOREPORTERS 
GEZOCHT

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

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

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

Vlooienmartk 3 juni 
10.00-16.00 uur HVV terrein 

Heeklaan in Helmond. 
Entree € 1,- tot 12 jr. gratis. 

T: 06-22557174

Schildercursus Helmond, 
ook jeugd 7-13 jr. en 

volwassenen. 
www.atelier-overhorst.nl 

T: 0492-525451

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

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

(rol)gordijnen, jalouziën, etc. 
Zeer concurrerende prijzen. 
Gratis meten en prijsopgaaf. 

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Man, 55 jaar, zoekt een lieve 
vrouw t/m 56 jaar. 

Houdt zelf van muziek 
en af en toe uitgaan.

Brief onder nr. 1819-01
Steenovenweg 20

5708 HN  HELMOND

Rommelmarkt Carbootsale 
Kessel 13 mei 8.30 – 15.30 uur 

80 stands
Rijksweg 30A, 5995 NW A73 

afrit 14
www.carbootsalehorst.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 onzeker-
heid 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 leren 
bal. Als we wandelen met deze lieverd, luistert ze 
heel goed. Ze vindt het heerlijk om buiten te zijn, 
soms gaat ze zelfs even rollen op haar rug van blij-
heid. 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.

save the dateMEI WEEK VAN 10 MEI TM 17 MEI

EVENEMENTEN
LIVE: RAGEPYRE CD-
RELEASE + SUPPORTS
De driemans formatie 
RAGEPYRE komt vanaf 
22.00 uur blazen vanaf 
het podium. Denk 
Hardcore denk Metal 
denk Punk.
Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39 
Za 12 mei 21:00 - 04:00 
uur. 

LIVE: STAGE EXPERIENCE 
MEI 2018 #1/2
Elke 2e en laatste zondag 
van de maand heeft 
Muziekcafé haar podium 
beschikbaar gesteld voor 
3 bands die zich lekker 
op het podium willen 
uitleven tijdens Stage 
Experience.
Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39 
Zo 13 mei 
18:00 - 21:00 uur.

BJORN VAN DER 
DOELEN - DE COWBOY 
DE OUTLAW DE SHERIFF 
EN DE HOER
Het lijkt al weer een 
mensenleven geleden 
dat Bjorn van der 
Doelen voetballer was 
van PSV Standaard Luik 
FC Twente en NEC. 
De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1
Zo 13 mei 20:15 uur.

WIJN - PORGY FRANSSEN, 
CARINE CRUTZEN E.A.
Zes topacteurs trekken 
de fl es open in een 
nieuwe thrillerkomedie.
Theater Speelhuis, 
Krommesteenweg 29
Di 15 mei 
20:15 - 22:30 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 16 mei 
15:00 - 15:30 uur.

EXPOSITIE VAN SPIERKRACHT 
TOT ROBOTPROOF
Ruim dertig kunstwerken omspannen een periode 
van meer dan 125 jaar en tonen hoe arbeid 
werkplek en werkomstandigheden veranderd zijn.
Kunsthal Helmond, Frans Joseph van Thielpark 7
t/m zo 23 september di-vr: 10:00 - 17:00 uur, 
za, zo: 12:00 - 17:00 uur.

DONDERDAG 10 MEI

FRANSE MARKT SUYTKADE
De Franse Markt Helmond is een evenement in 
Franse sfeer waar je van kunst, sport, spel, muziek, 
dans, wijn en de Franse keuken kunt genieten. 
Jaarlijks festival met meer dan 10.000 bezoekers.
Fitland XL Suytkade Helmond, 
Scheepsboulevard 2
Do 10 mei 11:00 - 17:00 uur.

LIVE GEDOEMAAR

Hemelvaart Helmond Live GeDoeMaar 
Doe Maar Tribute op de markt
Lokaal 42, Markt 42
Do 10 mei 22:00 - 01:00 uur.

THE 4TH! - THE BEST OF BRITAIN

Hits uit Groot-Brittannië hofl everancier van 
legendarische bands.
Theather Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Do 10 mei 20:15 - 22:30 uur.

VRIJDAG 11 MEI

BIOLOGISCHE MARKT BRANDEVOORT

Elke vrijdag is er een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum Brandevoort in 
Helmond, de Plaetse 1. Vr 11 mei 14:00 - 18:00 uur.

DJ: DISCO SOUL EXPERIENCE

Ga uit je dak op nummers als Thriller of 
Superstition meezingen met legendes als Aretha 
Franklin of James Brown. Studio 54 zou trots zijn 
op zo’n avond. Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39 
Vr 11 mei 22:00 - 03:00 uur.

MA, NAAR HET BOEK VAN HUGO BORST - 

MET ERIC CORTON

Bestseller van Hugo Borst op toneel.

Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29

Vr 11 mei 20:15 - 22:30 uur.

ZATERDAG 12 MEI

WEEKMARKT CENTRUM HELMOND 

Kom elke zaterdag naar de gezellige 

Helmondse markt, elke week een feest.

Centrum Helmond, Markt 38

Za 12 mei 09:00 - 16:00 uur.

90S DANSAVOND - MMV ROBBIE WILLIAMS TRIBUTE

Na een 70s dansavond met Abba een 80s 

dansavond met Madonna is het nu tijd voor een 

90s avond met medewerking van Mike Andrew de 

Robbie Williams act van Europa.

De Cacaofabriek, Cacaokade 1

Za 12 mei 21:00 uur.

BAZAR LIZ

Speciale verkoop van FairTrade en duurzame 

producten.

Tiendas Diferentes, Markt 45A

Za 12 mei 10:00 - 17:00 uur.

PETER PANNEKOEK - LATER WAS ALLES BETER - 

TRY OUT

"Een authentiek talent met een neus voor 

granieten grappen." (Algemeen Dagblad )

Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29

Za 12 mei 20:15 - 22:30 uur.

T/M ZO 23 SEP
GRATIS TONEELLESSEN VOOR 
KINDEREN UIT GROEP 7 EN 8

THE DOORS ALIVE - THE ULTIMATE 
TRIBUTE TO THE DOORS

De lessen worden elke dinsdag gegeven 
van 15 mei t/m 3 juli.
Annatheater Helmond, Flore¥ estraat 21a
Di 15 mei 16:00 - 17:30 uur.

Een van de beste tribute bands van The Doors 
komt voor een memorabele show naar Helmond. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Vr 11 mei 21:00 uur.

TONEEL

MUZIEK

DINSDAG 15 MEI

VRIJDAG 11 MEI

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 10 T/M WO. 16 MEI

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

American in Paris, An - The Musical (DOV) Wo 20:00 uur
Aus Dem Nichts (DOV) Ma 20:00 uur
Avengers: Infi nity War (DOV) Zo 13:40 uur / Ma 14:15, 
17:40 uur / Do, Di 14:30 uur / Wo 15:00 uur / Vr 15:20, 
18:45 uur / Za 15:30, 18:15 uur / Zo, Wo 17:30 uur / Di 
17:45 uur / Do 18:00 uur
Avengers: Infi nity War (O3D) Do, Za, Zo 10:30 uur / Vr 
10:45, 17:30, 22:00 uur / Ma - Wo 11:00 uur / Ma, Di 
13:00 uur / Zo, Ma 16:15 uur / Do, Di 16:30, 20:00 uur / 
Za 17:15, 20:30, 21:30 uur / Wo 18:15 uur / Zo 19:30 uur / 
Ma 19:45, 21:00 uur / Vr, Zo, Wo 20:45 uur / Do 21:15 uur
Bad Samaritan (DOV) Za 10:00, 17:00 uur / Do, Vr, Zo 10:15 
uur / Wo 10:45, 21:45 uur / Di 11:00, 19:00 uur / Ma 11:30 
uur / Zo 16:00 uur / Do 16:20 uur / Ma, Di 16:30 uur / Vr, 
Wo 17:15 uur / Do, Zo, Ma 21:30 uur / Vr, Za 22:15 uur
Big Lebowski, The - 20th Anniversary (DOV) Ma 20:30 uur
Blockers (DOV) Ma 13:15 uur / Di 18:20 uur / Zo 21:45 
uur / Do 22:00 uur / Vr 22:30 uur / Za 22:45 uur
Blue (2018) (DOV) Do, Zo 10:00 uur / Vr, Za 10:15, 15:45 
uur / Wo 11:30, 17:50 uur / Do 14:45, 17:40 uur / Ma 
16:00 uur / Di 16:20, 17:45 uur / Zo 17:00 uur / Vr 
18:30 uur / Za 18:45 uur
Buurman & Buurman Hebben Een Nieuw Huis (DNL) 
Do - Zo 10:00 uur / Ma, Wo 10:30 uur / Di 10:45 uur / Do, 
Zo 11:30 uur / Vr 12:00 uur / Za 12:20, 14:00 uur / Do, Zo, 
Wo 13:15 uur / Vr, Di 13:45 uur
C'est La Vie (DOV) Di 13:30 uur
Deadpool (DOV) Wo 21:40 uur
Deadpool 2 (DOV) Wo 00:00 uur 
Deadpool Night (DOV) Wo 21:30 uur
I Feel Pretty (DOV) Vr 12:15, 17:00, 20:30 uur / Ma 13:30 
uur / Di 14:00, 20:45 uur / Do 16:10, 19:30 uur / Wo 
16:30, 19:45 uur / Zo 16:45 uur / Za 16:50, 20:15 uur / Zo, 
Ma 19:15 uur
Mamma Mia! Sing Along (DOV) Zo 15:00 uur
Matchmaker, De (DNL) Za 12:10, 20:45 uur / Ma 12:15 uur / 
Zo 14:30, 17:30, 19:45 uur / Di 15:30 uur / Do 19:15 uur / 
Wo 19:30 uur / Vr 20:15 uur
Midnight Sun (DOV) Wo 12:15, 19:00 uur / Vr, Za 13:30, 
19:30 uur / Zo 13:50 uur / Do 14:00 uur / Ma 17:50 uur / 
Do, Zo 18:45 uur / Di 19:45 uur
Peter Rabbit (DNL) Do, Zo 10:00 uur / Vr, Di, Wo 10:30 
uur / Za, Ma 10:45 uur / Do, Zo, Wo 13:00, 15:15 uur / Za 
13:45, 16:00 uur / Vr 14:00, 16:15 uur / Ma 14:30 uur
Pluk van de Pettefl et (2018) (DNL) Za 12:30 uur / Vr 12:45 
uur / Wo 14:30 uur
Quiet Place, A (DOV) Di 11:15 uur
Rampage: Big Meets Bigger (DOV) Ma 10:30, 14:00 uur / 
Di 11:30 uur / Do 13:45 uur / Za 14:30 uur / Vr 14:45 uur
Rampage: Big Meets Bigger (O3D) Wo 14:45 uur / Di 
17:30 uur / Do, Zo, Ma 19:00 uur / Vr, Za 19:45 uur
Rikkie De Ooievaar (DNL) Do, Zo 11:50 uur / Vr 15:00 uur 
/ Wo 15:50 uur
Sherlock Gnomes (DNL) Vr 10:00 uur / Do, Za, Zo 10:15 
uur / Wo 10:45 uur / Zo, Wo 14:15 uur / Do 14:20 uur / Za 
15:00 uur / Vr, Di 15:15 uur / Ma 15:45 uur
Sherlock Gnomes (N3D) Do 12:10 uur / Zo 12:15 uur / Wo 
12:45 uur / Vr, Za 13:00 uur
Sneak Preview 20180510 (DOV) Di 21:00 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) Vr, Za 11:30 uur
Truth or Dare (DOV) Ma 10:45 uur / Di 12:30, 21:30 uur / 
Do, Ma, Wo 16:45 uur / Vr, Za 17:45, 23:00 uur / Zo 21:00 
uur / Do, Ma 21:45 uur / Wo 22:15 uur
Unsane (DOV) Ma 18:00 uur / Do 21:00 uur / Wo 21:15 
uur / Vr, Za 21:45 uur / Zo, Di 22:00 uur
Wendy & Dixie (DNL) Do, Zo 12:20 uur / Wo 13:30 uur / 
Za 14:45 uur

annatheater

Red levens in  
jouw buurt.  
Meld je aan op 
hartstichting.nl/
reanimatie

Kun jij 
reanimeren?
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GAZELLE 
CHAMONIX
C7+ LTD 
Top stadsfi ets van Gazelle 
met 7 versnellingen en vering
dames of heren model 

Nu van € 949.00 voor

799.-

SPARTA 
M7S LTD 
dames of heren
 
Super goed getest 
nu met 500wh accu 

Van € 2699.00 voor 

2499.-
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfi etsen.nl

www.henkvanrooijfi etsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

overtuigd?Onze voordelen

voordeel 7

de beste 
merken

voordeel 7
voordeel 6

gratis leenfi ets 

bij onderhoud of 

reparatie
gratis leenfi ets 

bij onderhoud of 

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

799.
voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 

voordeel 4
deskundig advies

deskundig 

voordeel 3

zadelgarantie

799.
voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

iedere dag testdag

voordeel 1

de beste 
service

overtuigd?

voordeel 14

garantie op 

reparaties

voordeel 14voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

onderhoud

overtuigd?

voordeel 13

snelservice bij 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis so� ware update bij onderhoud

gewoon betaalbaar 

Onze voordelen
gratis so� ware 
onderhoud

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

zadelgarantiezadelgarantie
iedere dag 

Onze voordelenOnze voordelen

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

Onze voordelenOnze voordelen

voordeel 10

gratis montage 
voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

Onze voordelen

service

Onze voordelen

voordeel 9

100% rijklaar 

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fi ets

✃waardebon|DL

 

✃

waardebon|DL

Speciaal voor moederdag met bon

 25% KORTING
op een fi etstas mand of krat

(geldig tm 19 mei 2018

Speciaal voor moederdag met bon

 25% KORTING
op een comfortabel zadel

(geldig tm 19 mei 2018

Dé tip! voor Moederdag!
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