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Ook als u niet of elders 
verzekerd bent. Wij verzorgen 
de uitvaart naar uw wens. 
Bel 088 335 21 23 voor
een persoonlijk gesprek.

31 MEI T/M 6 JUNI
2001: A SPACE 

ODYSSEY
TERUG IN 

DE BIOSCOOP!

Op zaterdag 2 en zondag 3 juni 
is het weer zover: het Draken-
bootfestival in Helmond! Voor 
het vierde jaar op rij zal er op 
het kanaal een sportieve strijd 
losbarsten tussen verschillende 
teams van bedrijven en clubs. 
Zij zullen racen in de kleurrijke 
en originele drakenboten.

Drakenbootracen is een echte 
teamsport. Een boot bestaat uit 
16 pedelaars en 1 trommelaar. 
De trommelaar geeft het tempo 
en het ritme aan. Dit wordt dan 
overgenomen door de voorste 2 
peddelaars en de rest moet het 
ritme volgen. De organisatie 

zorgt op elke boot voor een erva-
ren stuurman of -vrouw die ach-
ter op de boot staat en het team 
instrueert en begeleidt. 

Net als vorig jaar zijn er ook dit 
jaar weer goede doelen die ge-
steund worden. Mede door de 
opbrengsten van de Draken-
bootloterij en van het festival, 
kan Rotaryclub Helmond Regio 
deze doelen steunen. Dit jaar zijn 
dat: MKids Helmond,  Ready to 
rock Helmond,  Stichting Speel 
je mee,  Jeugdcircus Jacona en 
Helmondse Reddingsbrigade De 
Reddingsklos.

Op zaterdag zullen om 11.00 uur 
de eerste teams de strijd op het 
water met elkaar aangaan.

Foodstock
Dit jaar zal Foodstock zich aan-
sluiten bij het Drakenbootfesti-
val! Foodstock staat bekend als 
hét foodtruckfestival: Tiental-
len foodtrucks zullen opgesteld 
staan op het festivalterrein. Van 
paella tot friet; er is voor ieder 
wat wils.
Ook voor de kleintjes is er van 
alles te beleven. Zo wordt er een 
spelletjesparcours georganiseerd 
vol leuke activiteiten.  Ook kun-
nen de kinderen op het Haven-
park meedoen met verschillende 
oud Hollandse spellen zoals 
sjoelen, mega 4 op een rij, stok-
vangen, ringwerpen etc. etc. Ook 
kunnen ze zich laten schminken 
of zich lekker uitleven op een in-
teractief springkussen.

Live Optredens
Op alle drie de dagen zal er live 
muziek aanwezig zijn.  
Zo speelt op zaterdag het jazz en 
dixieland orkest de “Efkes An-
ders Jasskapel” en de hofkapel 
van De Spurriezeiers uit Stiphout 
op het parcours van de Draken-
bootraces.

Op zondagmiddag waant het 
festival zich in mediterrane  sfe-
ren met  Salsa groep de Brande-
leros uit Brandevoort en zal ook 
de Satu Feestkapel uit Breda op-
treden. 

Voor het hele programma en 
meer informatie kunt u kijken 
op: www.drakenbootfestival 
helmond.nl s

Een spannend en kleurrijk spektakel

Aankomend weekend staat Helmond in het teken van Drakenbootracen én Foodstock. (Bron foto: Wim van den Broek)
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BMW maakt 

rijden geweldig

BMW 1 SERIE PRIVATE LEASE 
VANAF € 349,- PER MAAND.

DE BMW DIE 
BIJ U PAST, 

ONTDEK HET BIJ 
NOBRACARS HELMOND

NOBRACARS HELMOND  Varenschut 15  5705 DK, Helmond  T: +31 (0)492 – 530 730  E: info@nobracars.nl  WWW.NOBRACARS-HELMOND.NL
Getoond model: BMW 125i 3-deurs. Brandstofverbruik in l/100 km (gemiddeld): 5,9-5,7.  CO2-emissie in g/km (gemiddeld): 134–130

Samen kijken we naar uw wensen,
helder en transparant.

U kunt zorgeloos genieten van uw nieuwe BMW met BMW Private Lease. En het mooiste van alles, het tarief is momenteel vlijmscherp! Vanaf € 349,- per 
maand rijdt u al in een prachtige splinternieuwe 3 deurs BMW 1 Serie. Hoe werkt Private Lease? Stel uw BMW volledig naar eigen wens samen en bepaal zelf de 
looptijd van de overeenkomst en het aantal kilometers dat u per jaar rijdt. Alle autokosten zijn bij het maandbedrag inbegrepen. Alleen de kosten voor brandstof, 
bekeuringen en bijvoorbeeld het wassen van uw BMW komen daar nog bij. Wilt u exact weten waar u aan toe bent en niet voor verrassingen komen te staan?  
Dan kunt u natuurlijk terecht bij NobraCars Helmond. Wij willen niet alleen dat uw BMW geweldig rijdt, maar dat u ook persoonlijke aandacht en service krijgt  
die bij u past, want voor ons is iedere klant bijzonder. Is Private Lease iets voor u? Kom gerust eens langs, dan kijken we samen naar uw wensen en onze  
mogelijkheden. Ervaar onze Brabantse gezelligheid en kom eens kennis maken. U bent van harte welkom!

BMW 1 SERIE PRIVATE LEASE VANAF € 349,- PER MAAND.

DE AANDACHT 
DIE BIJ U PAST, 

7977_NORBAH_Adv_WeekkrantDeLoop_263x387.indd   1 28-05-18   16:29
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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

In- en verkoop van gebruikte 
kwaliteitsmeubelen voor een betaalbare prijs.

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

Als u kiest voor kwaliteit

en sta-op stoelen

Nu volop senioren meubelen

De zomer begint met spectaculaire ELE Rally

Grootser, mooier, specta-
culairder. Al maanden kijkt  
autosportminnend Nederland 
reikhalzend uit naar de 54e ELE 
Rally. Het lange wachten wordt 
beloond op vrijdag 1 en zaterdag 
2 juni. Dan maken maar liefst 
honderd spectaculaire équipes 
hun opwachting, waaronder 
een recordaantal deelnemers in 
de koningsklasse R5, een grote 
groep fantastische klassiekers 
en het debuut van indrukwek-
kende 4x4’s die je normaal al-
leen in ‘Le Dakar’ ziet, maar nu 
naar ‘De ELE’ komen. 

Vrijdagavond als zwaartepunt
Om 19:00 uur start de 54e ELE 

Rally vanaf het startpodium in 
het SchippersStop Rallydorp aan 
de Habraken 2601-2605 in Veld-
hoven. Tijd om rustig op gang te
komen is er niet. “Wie wil win-
nen moet direct een goede start 
pakken. Als de deelnemers de 
eerste drie klassementsproeven 
hebben gereden, staan er al bijna
40 competitieve kilometers op 
de teller”, legt wedstrijdleider 
Radboud van Hoek uit. De eer-
ste kilometers op snelheid vin-
den plaats in de regio Helmond, 
waaronder de bekende klasse-
mentsproef aan de Steenoven-
weg, die vanaf circa 19:30 uur op 
het programma staat.

Zaterdag vol met onverhard
Nadat de auto’s vrijdagavond 
zijn teruggekeerd in het Schip-

persStop Rallydorp, starten ze za-
terdagmiddag om 12:15 uur voor 
de tweede dag. Zwaartepunt van 
die dag ligt in Wintelre. Daar 
worden de deelnemers beproeft 
met niet minder dan 60% onver-
hard in het parcours. Bijna één 
derde van de zaterdag bestaat 
uit deze ondergrond. “Het zal 
pittig worden, maar wij zeggen 
altijd dat rallyrijden een sport is 
op verhard en onverhard, bij dag 
en bij nacht. Dat gaan we dit jaar 
opnieuw in de praktijk brengen”, 
lacht wedstrijdleider van Hoek. 
Tussen de klassementsproeven
door keert de rallykaravaan terug 
in het SchippersStop Rallydorp, 
waarvandaan een shutllebus 
toeschouwers naar het nieuwe 
serviceterrein nabijgelegen ser-
vice bij B&G Hekwerk. Beiden 

zijn gratis toegankelijk. Op za-
terdagavond sluit de rally tradi-
tioneel af op het industrieterrein 
‘Ekkersrijt’ in Son en Breugel. 
Vanaf 19:00 uur mogen hier de 
eerste auto’s worden verwacht.

Volg de rally van dichtbij
Wie de rally goed wil volgen doet 
dat natuurlijk door op de diverse 
voorverkooppunten een infor-
matiepakket en toegangsbewijs 
te kopen. Bezoek www.elerally.nl, 
Like de Facebook pagina of zoek 
ELE_rally op via de Twitterfeed. 

Online de rally volgen kan ook, 
via de Rallysafe app, maar ook 
via Omroep Brabant www.  
omroepbrabant.nl/elerally
Zo mis je niks van jouw 
ELE-Weekend! s

Helmond

Wederom komen diverse grote namen uit het buitenland naar de ELE Rally om zich op schitterende klassementsproeven te meten met de 
Nederlandse rallytop. (Bron foto: ELE Rally)

Afscheidsreceptie wethouder Stienen 

Tijdens de drukbezochte receptie in het Speelhuis afgelopen woensdag 
nam wethouder Frans Stienen samen met zijn familie afscheid van zijn 
functie als wethouder van Helmond. (Bron foto; Mandy Meeuwsen)

Afgelopen woensdag vond in 
Het Speelhuis de afscheidsre-
ceptie plaats van wethouder 
Frans Stienen. Wethouder Stie-
nen sluit na 12 jaar zijn carrière 
als Helmondse wethouder af.

Wethouder Stienen heeft zich 
onder meer ingezet op de ter-
reinen stedelijke ontwikkeling, 
volkshuisvesting, cultuur en 
sport.  Twee hoogtepunten uit 
zijn loopbaan zijn de verbou-
wing van Het Speelhuis en de af-
ronding van de plannen voor het 
multifunctioneel sport- en be-
leefcampus de Braak. Voorzitter 
Philippe van Esch van Helmond 
Sport kondigde in zijn toespraak
aan dat Frans toetreedt tot het 
bestuur van Helmond Sport.

Namens Weekkrant De Loop 
bedanken wij wethouder Stienen 
voor zijn jarenlange inzet voor 
Helmond. s

Helmond

www.helmondnu.nl
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Veel activiteiten in Helmond tijdens Dutch 
Technology Week (DTW) 

Van 4 tot en met 9 juni vindt de Dutch Technology Week (DTW) plaats in de 
regio Helmond - De Peel. Tijdens deze week staan de meest wonderlijke en 
innovatieve technologieverhalen centraal. Ook in Helmond.

Op zaterdag 9 juni is er van 11.00 tot 17.00 uur de High Tech Ontdekkingsroute. 
Technologiebedrijven presenteren samen wat techniek voor de regio betekent. 
Bij VDL Industrial Modules (Brandevoortsedreef) en op de Automotive Campus 
beleeft u wat technologie allemaal biedt. Zo kunt u met ‘augmented reality’ de 
technische installaties van een gebouw beleven of door middel van een VR-bril 
een achtbaanrit maken. Op de Automotive Campus geeft professor Maarten 
Steinbuch een kindercollege over de auto van de toekomst en kunt u een kijkje 
nemen bij testcenter Altran. Zij hebben ook een speurtocht voor kinderen. Op 
www.dutchtechnologyweek.nl vindt u het volledige programma.

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

Bekendmakingen

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

Tivoli 22 17-05-2018 oprichten woning OLO 3290127

Willem Prinzenstraat  18-05-2018 vervangen/vergroten veranda OLO 3680363

155 

kadastraal Z  22-05-2018 oprichten woning + aanleggen uitweg OLO 3494035

perceel 21 bouwnr. 1802 

de Zellen 6 22-05-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3682795

Raktweg 39A-41 22-05-2018 renoveren stal OLO 3682269

Duizeldonksestraat 1 23-05-2018 plaatsen dakkapel OLO 3686359

Burgemeester  24-04-2018 vergroten woning OLO 3622375

Krollaan 97 

Vossenbeemd 9 + 11 24-05-2018 oprichten 2 bedrijfshallen OLO 3682295

Vossenbeemd 9 + 11 23-05-2018 oprichten kantoor OLO 3682309

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

Broekstraat 103 17-05-2018     oprichten woning OLO 3407067

Wilgehoutstraat 6 -  17-05-2018     tijdelijk afwijken bestemmingsplan OLO 3599291

Sportpark De Beemd 

Automotive  18-05-2018              oprichten schoolgebouw OLO 3471275

Campus 45 

Aardbeivlinder  18-05-2018     oprichten 29 woningen OLO 3539181

2 t/m 24 even en 1 t/m 15 oneven 

Bezemheide 20 22-05-2018     oprichten woning en maken uitweg OLO 3608961

Brand 2 22-05-2018     maken 2de uitweg OLO 3631439

Kasteellaan 6 23-05-2018     verbouwen pand en plaatsen serre OLO 3573581

Lieshoutseweg 63 23-05-2018     vervangen kap OLO 3567005

• 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

Parkeerboete nieuwe stijl

De administratieve afhandeling van de parkeerboete in Helmond verandert. 
Krijgt u vanaf 1 juni 2018 een bekeuring, dan treft u alleen een kennisgeving 
aan onder de ruitenwisser van uw auto. Dit is een mededeling dat de 
kentekenhouder of van de gemeente of van het Centraal Justitieel Incassobureau 
(CJIB) een boete gaat ontvangen. 

De Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente controleren 
of er sprake is van een parkeerovertreding en bepalen welke kennisgeving de 
kentekenhouder ontvangt.

Bon niet bewaren
Een parkeerboete ontvangen is vervelend, echter met deze manier van werken 
wordt het u gemakkelijker gemaakt. U hoeft de bon niet meer te bewaren, omdat 
u de bekeuring en alle bijbehorende informatie automatisch thuisgestuurd krijgt. 
Daarbij gaat de bezwaartermijn van zes weken in op de datum van de ontvangst 
van de beschikking. Eerst was dat de dag van het uitschrijven van de bon. Trof u 
geen boete aan onder de ruitenwisser (weggewaaid, weggehaald door iemand), 
dan werd u eerder verrast als u na weken alsnog een beschikking in de bus 
aantrof. Op dat moment liep de bezwaartermijn al enkele weken.

Er zijn vanaf 1 juni drie verschillende kennisgevingen:
1. Kennisgeving naheffingsaanslag parkeerbelasting: deze ontvangt de 
kentekenhouder wanneer hij bijvoorbeeld geen geldige parkeervergunning 
heeft. De kentekenhouder ontvangt automatisch bericht van de gemeente. 
Als het om een lease- of huurauto gaat, dan gaat de boete naar de lease- of 
verhuurmaatschappij. Directe betaling kan niet meer bij de stichting Stadswacht 
Helmond. Dat kan bij de gemeente Helmond. 

2. Mededeling van beschikking: deze ontvangt de kentekenhouder bij fout 
parkeren, bijvoorbeeld op de stoep. Het CJIB stuurt de bekeuring naar de 
kentekenhouder. De BOA hanteert op deze manier dezelfde werkwijze van de 
politie.

3. Waarschuwing: het kan ook zijn dat bij fout parkeren de kentekenhouder eerst 
een waarschuwing krijgt. Die wordt geregistreerd. Bij de volgende overtreding 
krijgt de kentekenhouder alsnog een bekeuring via een mededeling van 
beschikking. Ook dit sluit meer aan bij de werkwijze van de politie.

Wegafsluitingen bloemenintocht 
wandelvierdaagse 

Op zaterdag 2 juni wordt de wandelvierdaagse afgesloten met de 
bloemenintocht. In verband hiermee  zijn er diverse wegafsluitingen

De volgende wegen zijn van 12.00 tot 16.30 uur afgesloten: Lorentzstraat, 
Christiaan Huygenslaan, Boerhaavelaan (i.v.m. oversteek wandelaars), 
Van Leeuwenhoeklaan, Warandelaan, Van Stolberglaan, Prins Hendriklaan tussen 
Europaweg en Steenweg, Kasteel Traverse (fietspad) tussen Prins Hendriklaan en 
Kegelbaan, Kromme Steenweg en FJ. Van Thielpark.

Enquête Wmo-zorg

Maakt u gebruik van Wmo-diensten in Helmond? Dan kunt deze week een brief 
krijgen of wellicht heeft u deze inmiddels ontvangen. Daarin vragen we u naar 
uw ervaringen met Wmo- diensten. Zodat wij de dienstverlening aan u continu 
kunnen verbeteren.

U kunt de vragenlijst via internet of op papier invullen. Meedoen kan tot 1 juli. 
Het onderzoek is gebonden aan de privacywet. Dat betekent dat niemand ziet 
wie de vragen heeft beantwoord.
Voor het onderzoek is in verschillende wijken een goede vertegenwoordiging van 
inwoners geselecteerd:  jongeren, volwassenen, ouderen en ouders. 
Dit onderzoek houdt de gemeente Helmond op verzoek van het ministerie. 
Landelijk wordt gekeken hoe de gemeenten omgaan met hun taken in de Wmo 
en de Jeugdzorg.

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

Vossenbeemd 9,  24-05-2018 milieuneutrale wijziging OLO 3588841

Vossenbeemd 11 

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

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

Mierloseweg 206 18-05-2018                                 plaatsen waskiosk OLO 2944117

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

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

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

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

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

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

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

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

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

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

Tamboerijnstraat 80 23-03-2018 interne verbouwing OLO 3562361

Houtse Parallelweg 21 29-01-2018 vergroten woning  OLO 3446419

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

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

nadat ons college over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen worden eveneens 

gepubliceerd.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Atlas Technologies BV Automotive Campus 70  Het oprichten van een bedrijf voor 

   de productie van elektrische 

   auto’s.

Metaal Recycling Park  Korte Beemd 3 Het oprichten van een bedrijf voor

Helmond B.V   het inzamelen, opslaan en 

   verwerken van metaalafval.

Het betreft hier een rectificatie van de bekendmaking Milieu die geplaatst is in de 

gemeentepagina van 23 mei 2018.

Oproep tot indienen aanvragen ‘schaarse exploitatievergunning’ voor de 
exploitatie van een speelautomatenhal in Helmond 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders bieden, voorafgaand aan de 

verdeling en verlening van de beschikbare schaarse exploitatie- en omgevingsvergunningen 

voor de vestiging en exploitatie van een speelautomatenhal in Helmond, met deze 

bekendmaking  duidelijkheid over de procedurele behandeling en de inhoudelijke criteria op 

basis waarvan deze vergunningen zullen worden verleend of geweigerd.  

Voor het vestigen en uitbaten van een speelautomatenhal in Helmond zijn voor drie 

afzonderlijke locaties schaarse ‘speelautomatenhalvergunningen’ beschikbaar. Het 

betreft steeds een combinatie van een schaarse exploitatievergunning en een schaarse 

omgevingsvergunning. Slechts één schaarse exploitatie- en omgevingsvergunning kan worden 

verleend voor een ‘zelfstandige (solitair gevestigde) speelautomatenhal’, maximaal twee 

schaarse exploitatie- en omgevingsvergunningen voor een ‘speelautomatenhal als onderdeel 

van een breder leisure-complex’. 

Aanvraagtijdvak schaarse exploitatievergunning 

Vanaf donderdag 31 mei 2018 kunnen ondernemers die in aanmerking willen komen voor 

een schaarse exploitatievergunning gedurende een aaneengesloten periode van 6 weken  - 

en daarmee tot en met woensdag 11 juli 2018 – een aanvraag om exploitatievergunning 

(als bedoeld in artikel 2.3.3.6, eerste lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Helmond 

2008) indienen. Op 11  juli 2018 om 23:59 uur sluit de indieningstermijn en daarmee het 

aanvraagtijdvak. Een aanvraag is tijdig ingediend, indien deze uiterlijk op 11 juli 2018 (zijnde de 

laatste dag van het aanvraagtijdvak) is ontvangen. Nadien ingediende aanvragen worden niet 

inhoudelijk beoordeeld.  

Omgevingsvergunning pas later aanvragen 

Vanwege de strijdigheid met het geldende bestemmingsplan is voor het uitbaten van een 

speelautomatenhal in Helmond ook een schaarse omgevingsvergunning vereist. Mede 

om te voorkomen dat ondernemers binnen een kort tijdsbestek zowel een aanvraag om 

exploitatievergunning als een aanvraag om omgevingsvergunning moeten voorbereiden, 

kiezen wij voor een gefaseerde vergunningaanvraagprocedure. Concreet betekent dit dat de 

ondernemers die een ontvankelijke aanvraag om exploitatievergunning hebben ingediend niet 

gelijktijdig een aanvraag omgevingsvergunning kunnen indienen; zij worden uitgenodigd om 

dit op een later moment te doen. Het streven is erop gericht (nagenoeg) gelijktijdig te beslissen 

op de aangevraagde exploitatie- en omgevingsvergunning.  

Verdelingsprocedure: vergelijkende toets 

Ontvankelijke vergunningaanvragen zullen op basis van de verdelingsmethode van de 

‘vergelijkende toets’ worden beoordeeld De procedurele stappen en toe te passen inhoudelijke 

beoordelingscriteria in dat verband staan beschreven in de beleidsregel ‘Verdelingsprocedure 

schaarse speelautomatenhalvergunningen Helmond 2018’, digitaal raadpleegbaar via 

www.overheid.nl . 

Meer informatie 

Op www.helmond.nl/speelautomatenhal vindt u alle informatie over de te doorlopen 

verdelingsprocedure. Hier vindt u ook het aanvraagformulier voor de exploitatievergunning. 

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

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

                                   legging vanaf:    legging tot en met: 

Molenstraat 100 -     31-05-2018                  12-07-2018  wijzigen indeling,                   OLO 3474415 

Pastoor Van Leeuwenstraat 77         plaatsen overkapping, 

                                                                                                           vergunning brandveilig gebruik 

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

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

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

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

Zienswijze

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

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

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

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

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 0492-

587506).

Kennisgeving beschikking Milieu
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij een 

vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

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

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

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

OLO-nummer 3194773.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking 

is niet gewijzigd ten opzicht van het ontwerp.

Inzage

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 31 mei 2018 

tot en met 11 juli 2018 ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. 

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) een 

afspraak maken

Beroep

Gedurende de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet 

worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn 

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan 

niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter 

van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Huur bedrijfsruimte Watermolenwal voor vestiging speelautomatenhal
De Gemeente Helmond biedt ca. 617 m2 VVO bedrijfsruimte aan de Watermolenwal 8 en 9 te 

huur aan ten behoeve van de vestiging van een speelautomatenhal. Overweegt u een aanvraag 

in te dienen voor de vergunning voor de exploitatie van een solitaire speelautomatenhal in het 

centrum van Helmond én heeft u interesse in de vestiging van die hal in deze bedrijfsruimte, 

dan kunt u met de Gemeente Helmond een huurintentieovereenkomst tegen markconforme 

voorwaarden aangaan. Voor meer informatie over deze bedrijfsruimte, een bezichtiging, de 

huurintentieovereenkomst en de overige voorwaarden kunt u contact opnemen met 

dhr. F. van Turnhout via tel.  0492 587 595.      

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond  30 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.

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.
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Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen Mierlo

Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893

info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond

Maandag 4 juni
Kroon

Dinsdag 5 juni
Zwanenbeemd

Woensdag 6 juni
Ashorst

Donderdag 7 juni
Brandevoort - West

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.

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

“Je moet het product zelf zien”, 
aldus Mark Van Osch van Plameco. 

Voor elke ruimte in huis 
- woonkamer, keuken, 

badkamer, slaapkamer - 
is een Plameco-plafond dé 

perfecte en duurzame oplossing. 
Kom het zelf ervaren bij Plameco.

Bezoek onze showroom op 
donderdag, vrijdag of zaterdag 

of op afspraak.

HET KAN ÉCHT:
een gloednieuw 

plafond zonder stress

De Kringgilde dagen komen er weer aan

Het Gilde gaat in het weekend van 21 
t/m 24 juni 2018 een groot Kring Gil-
defeest organiseren in Mierlo-Hout. 
Ze verwelkomen dan 21 gilden uit 
kring Peelland en een aantal interna-
tionale bevriende schutterijen.

Donderdag 21 juni Op donderdag 21 
juni 2018 organiseert het Gilde Sint 
Antonius Abt in het kader van de 
Kringgildedagen 2018 een super gezel-
lige middag voor alle senioren uit de 
regio, echter bent u enkele jaartjes jon-
ger geen enkel probleem, kom gerust. 
Wel leggen we deze middag de nadruk 
op Nederlandstalig amusement en 
humor. Bij binnenkomst wordt u ver-
welkomd met een gratis kopje koffie/
thee en een plak heerlijke cake. Terwijl 
u geniet van een gezellige middag ser-
veren wij u een gratis drankje en bit-
tergarnituur. Na het optreden van Joh-
nny Sleegers; Jeroen van Lierop; Tina 
Trucker; Duonl; Rob Scheepers (klet-
ser) speelt u gratis mee met de loterij. 
De feesttent gaat open om 12.00 uur 
tot 16.00 uur. Consumptieprijs alleen 
voor deze middag 1,50 euro. Tickets 
zijn te koop bij www.helmondticket.
nl, of bij ’t Pijpke en Friture Adelaars.

Vrijdag 22 juni 2018
De Hilarische Gil(len)de kien avond is 
een kien avond met een knipoog! Een 
avond vol vermakelijke activiteit waar 
de lachsalvo’s elkaar zullen afwisselen 
en hilarische prijzen met een lach en 
een knipoog worden uitgereikt. Het 
wordt een knotsgekke avond om nooit 
te vergeten. Dit is kienen met een vette 
knipoog. Humor, en lachwekkende 
prijzen. Het duo Striepke Vur zullen 
de avond dwars door alle slapstick en 
puinhoop heen aan elkaar knopen.

Kienkaarten zijn te koop op helmond-
ticket.nl, Slijterij ’t Pijpke en bij Ade-
laars Party en Snack.
Kaarten €12,50

Bij de start van deze avond zal tevens 
de Gilde loterij plaats vinden waarmee 
aantrekkelijk prijzen te winnen zijn 
waaronder 2 elektrische fietsen t.w. 
2500,- euro. Loten voor deze loterij zijn 
nog beschikbaar.

Zaterdag 23 juni
In feesttent bij RKSV Mierlo-Hout 
wordt het grote koningsfeest georga-
niseerd. Artiesten zoals Jeroen van der 
Boom, Tino Martin, Johnny Sleegers 
en New Timeless zullen deze avond 
optreden, dus zorg dat je erbij bent! 
Kaartjes kosten € 25,- en zijn te koop 
bij Slagerij Biermans en Been- en On-
dermode Elzas Passage. Aanvang is 
om 20.00 uur en de tent opent om 19:15 
uur. 
Feestlocatie: Sportpark de Beemd, 
Wilgehoutstraat 2, 5708 BZ Helmond.
Meer info: www.gildedagen.nl

Zondag 24 juni 
Na de opmaat van donderdag (oude-
ren), vrijdag ( jeugd, loterij en hilarisch 
kienen !) en zaterdag ( grandioos Mu-
ziekfeest ) staat voor zondag 24 juni de 
feitelijke Kringdag op het programma. 
Alle 22 gilden uit de Kring Peelland, 
aangevuld met een 5-tal gast gilden 

waaronder het Cloveniersgilde uit 
Mechelen ( België ), komen dan sa-
men voor verbroedering, ontmoeting 
en wedstrijden.
De ochtend van 24 juni zullen de gil-
den overheden, koning- en keizerspa-
ren, ere leden , burgmeester en col-
legeleden e.a. samenkomen voor de 
Eucharistieviering in de Lucia kerk. 
Na de H.Mis gaan de hoogwaardig-
heid bekleders terug naar zaal de Ko-
ning waar de lunch en erewijn wor-
den genuttigd. Rond 12.00 uur zal dit 
gezelschap zich verplaatsen naar het 
evenemententerrein van RKSV Mier-
lo-Hout. Daar zullen inmiddels de gil-
debroeders en zusters van alle deelne-
mende gilden zich hebben verzameld. 
Zij stellen zich op het hoofdveld op 
voor de optocht die door de straten 
van Mierlo-Hout gaat
In de middag zullen er veel verschil-
lende activiteiten plaatsvinden op het 
evenemententerrein (RKSV Mierlo-
Hout). Rond 19.00 uur start de prijsuit-
reiking en rond 20.00 uur zal het Kring-
vaandel aan het kringbestuur worden 
terug gegeven. Einde Kringgildefeest 
2018 Mierlo-Hout.

Hopelijk kunnen we dan samen met 
u terugkijken op een geslaagd Houts 
evenement.
 
’t Gilde leeft op ‘t Hout s

Mierlo-Hout

Van 21 t/m 24 juni vinden de Kringgilde dagen plaats in Mierlo-Hout. (Bron foto: www.gildedagen.nl)

www.gildedagen.nl
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Carat concert van zondag 3 juni 

Op de zondagen tot en met eind 
september vinden er op het 
Carat-Paviljoen, in stadswan-
delpark de Warande, Carat-
Concerten plaats. Diverse mu-
ziekstijlen passeren de revue, 
van jazz tot pop en van klassiek 
tot blaasmuziek. 

Tientallen muziekverenigingen 

verzorgen gedurende deze peri-
ode een gratis concert op het ka-
rakteristieke Carat-Paviljoen. De 
vaste aanvangstijd is 12:00 uur en 
het programma is rond 15:00 uur 
afgelopen. Alle concerten zijn 
gratis toegankelijk. Daarnaast 
zijn er in het park horecavoorzie-
ningen en voldoende zitplaatsen 
aanwezig.
U bent van harte uitgenodigd te 
komen luisteren naar de zondag-
middagconcerten.

Programma 3 juni:
12.00 uur: Seniorenharmonie 
Helmond is een heel bijzonder 
harmonieorkest. Het doel is om 
met veel plezier, zo mooi moge-
lijke muziek te maken. Ze gaan 
niet op concours maar geven wel 
bijzondere concerten. Het reper-
toire is zeer uitgebreid en wordt 
regelmatig vernieuwd. Het be-
staat uit zowel klassieke als po-
pulaire muziek.
13.00 uur: Zanggroep ARK uit 

Warande

Aankomende zondag is het weer tijd voor het volgende  Carat concert in de Warande. 
(Bron foto: Wim van den Broek)

Breda, een zanggroep die in 1968 
is opgericht als een toen vrij 
nieuw fenomeen Jongerenkoor. 
In 2018 bestaat zanggroep ARK 
50 jaar en zijn wij ons voorberei-
den op ons 10e lustrum.

14.00 uur: Het orkest De Wan-
hoop uit Aarle-Rixtel en de Hel-
mondse amusements zanggroep 

De Keiegalmers. De Wanhoop is 
in 2006 opgericht en bestaat in-
middels uit zo’n 25 muzikanten, 
De Keiegalmers, opgericht in 
1963, genieten in de regio grote 
bekendheid door vooral hun vele 
optredens tijdens de carnaval. 
Het hele jaarprogramma staat 
op de vernieuwde website www.
caratconcerten.nl s

Uitslag Rabobank Clubkas Campagne 2018 bekend
In de maand mei trok de Ra-
bobank Clubkas Caravan door 
Helmond. Na een maand van 
campagne voeren door de 176 
deelnemende clubs om zoveel 
mogelijk stemmen te werven, 
was de uitslag daar! De wijkam-
bassadeurs en ledenraadsleden 
van de Rabobank deelden in to-
taal € 100.000 aan cheques uit. 

Sinterklaas
Grote winnaar van de Clubkas 
Campagne 2018 is Het Kasteel 
van Sinterklaas. Zij ontvingen 
tijdens de roadshow in het Cen-
trum een cheque van maar liefst 
3.389,83 euro. “We hadden niet 
verwacht dat zoveel Helmonders 
aan ons zouden denken. 

Fantastisch!” reageert Lex 
Coolen namens de Stichting. 
Met het geld gaat de Stichting 
nieuwe activiteiten op het terrein 
van het kasteel van Sinterklaas 
aanbieden.  

Veel stemmen
Het is de tweede keer dat de 
Rabobank Clubkas Campagne 
plaatsvond in Helmond. 

De clubs hebben flink hun best 
gedaan om stemmen te wer-
ven met allerlei acties, vooral op 
social media. In april zijn bijna 
13.500 stemmen uitgebracht. Zo 
bepaalden de leden van de Rabo-
bank hoe de beschikbare 100.000 
euro verdeeld wordt. 

Directievoorzitter Peter de Bruin: 
“30% van onze leden heeft ge-
stemd. Een hele mooie score 
voor het tweede jaar. Met de ver-
diende bedragen kunnen weer 
veel mooie initiatieven gereali-

seerd worden!” 

Roadshows
De roadshows door de wijken 
van Helmond waren kleine 
feestjes op zich. Op zes locaties 

in Helmond reikten de wijkam-
bassadeurs van de Rabobank de 
cheques uit.  Clubs mochten zich 
tijdens de uitreiking presenteren, 
wat leidde tot leuke en verras-
sende optredens. Daarnaast 

was er ruimte voor de clubs om 
elkaar en de wijkambassadeurs 
van de Rabobank te ontmoeten. 
Daar werden alweer de eerste 
plannen gesmeed voor volgend 
jaar, dus… wordt vervolgd! s

Ook stichting Duofietsen mocht in Brandevoort een cheque ontvangen van de Rabobank Clubkas Campagne. (Bron foto: Rabobank)

Helmond

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

•   Altijd minimaal 10% met  klanten-
 spaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
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*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 30 JUNI EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 
 BESTELLEN 24/7 WWW.ADVENTURESTORE.NL

BAD&BEACH

ADVENTURE STORE
1500m2 SPORT&OUTDOOR

RECREATIE BARBECUEN

OUTDOOR KAMPEREN SPORT

400 m2
 

BAD&BEACH KLEDING,
SLIPPERS EN SANDALEN

PARTY
GRILL

WANDELSCHOENEN
KLEDING - RUGZAKKEN

TENTEN - MEUBILAIR
SLAAPZAKKEN

RUNNING
BADMINTON

VOETBAL
HOCKEY
BIKING

 
O.A. ZWEMBADEN

WATERSCHOENEN ETC.

WEBER 20% 
KORTING

UITGEKEERD IN 
ACCESSOIRES

KOOPZONDAGEN
24 JUNI 2018

 EN 1 - 8 - 15 - 22 
JULI 2018 van

12.00 - 17.00 UUR
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Ondernemersfonds Helmond dynamische verbindingen en 
samenwerkingen vanuit ondernemers naar: zorg, onderwijs, 

cultuur, sport en buitengebieden.

(Verenigde) 
inwoners Van 
de Helmondse 

wijken

Heeft u een idee of 
project maar geen 

financiën om het uit te 
voeren?

neem dan altijd 
contact op met 

wijkmanagement 
Helmond. 

info@wijkmanagementhelmond.nl
www.wijkmanagementhelmond.nl

Gefinancierde en gerealiseerde projecten in de Helmondse wijken zijn o.a.:

Hanging 
baskets

(ondernemers 
leefbaarheid).

Speeltoestellen 
stichting ORO

(i.s.m. ondernemers
en zorg).

Project ‘Fit Werkt’.

St. Nicolaas 
intochten

(i.s.m. ondernemers, 
onderwijs en 

verenigingen).
Kindervakantieweek.

Koploper van
Peelland.

Kerstverlichting
(ondernemers 
leefbaarheid).

Braderie 
Combicentrum.
OVMH Beurs.

Energie Huis
Helmond.

Cameratoezicht.

Respect project
Helmond (i.s.m. 
ondernemers

en sport).

Meer projecten zie: www.ondernemersfondshelmond.nl/projecten2

s

s s s s

s s s

Hebt u opmerkingen of extra gegevens voor de website? Stuur ze naar: webmaster@wijkmanagementhelmond.nl

Website www.wijkmanagementhelmond.nl

Wijkmanagement Helmond ook actief in Stiphout

FOH Wijkmanagement Hel-
mond is voortgekomen uit FOH, 
(Federatie van organisaties in 
de detailhandel en dienstver-
lening en ambacht van Hel-
mond). Na invoering van het 
Ondernemersfonds van Hel-
mond op 1 januari 2013 zijn de 
sectoren: Zorg, Onderwijs, ZLTO 
(buitengebied), Sport, Cultuur 
toegevoegd. En is de naam ge-
wijzigd op 1 jan. 2018 naar FOH 
Wijkmanagement Helmond. 
Hierdoor vinden we een betere 
aansluiting met Centrumman-
agement en Parkmanagement, 
gezamenlijk hoofdtrekkings-
gebieden van het Onder-
nemersfonds Helmond. 

V o o r wie is 

het bedoeld? In principe voor alle 
instanties die actief zijn in de wi-
jken van Helmond op de gebieden 
van: commercie, detailhandel, 
zorg, cultuur, onderwijs, sport 
en agrarisch/buitengebied. Het  
Wijkmanagement is van en voor 
bovengenoemde aandachtsgebie-
den/trekkingsgerechtigden in Hel-
mond. Dat betekent onder meer 

dat het geld dat via de belasting-
kas door alle bezitters/beheerd-
ers van niet-woningen wordt 
opgebracht, ook weer ten goede 
komt van die trekkingsgerechtig-
den. Maar dit moet wel in geor-
ganiseerd verband gebeuren. Een 
flink deel van de wijken is al geor-
ganiseerd in winkeliersverenigin-
gen of een onderwijs stichting 
etc. De trekkingsgerechtigden 
krijgen het geld dat is opgebracht 
in hun werkgebied niet contant in 
handen. Dat zou immers vergruiz-
ing betekenen van het wijkfonds 
over een hele serie subfondsjes, 
terwijl we met het wijkfonds juist 
een wijk-brede aanpak voorstaan. 
Het geld blijft in een  
centrale kas. Maar de trekkings-
gerechtigden hebben wel ‘trek-
kingsrechten’, naar rato van hun 
bijdrage aan de belastingkas. Zij 
kunnen plannen maken en aan-
vragen indienen ter hoogte van 
hun trekkingsrecht. De website 
is een vindplaats voor eventuele  
mede trekkingsgerechtigden en 
waarmee men projecten kan aan-
vragen en uitvoeren.

Reeds in 1846 bestonden plannen 
om Stiphout bij Aarle-Rixtel te voe-
gen. Dit plan werd echter door de  
Stiphoutse bevolking verworpen. 
Ondanks protestacties en anti-an-
nexatiecomités is het er in 1968 dan 
toch van gekomen, Stiphout kwam 
bij Helmond. Het dorp ligt wel nog 
steeds apart van de kern Helmond.  
Onder het dorp Stiphout vallen ook 
een klein deel van de buurtschap 
Croy en de buurtschappen Geeneind 
en Kruisschot.

Spurriezeiersland. De inwoners heten 
tijdens carnaval Spurriezeiers. De carna-
valsnaam duidt op de vroegere armoede 
in het dorp. Spurrie was namelijk een 
armetierig gewas, dat enkel op de alle-
rarmste grond werd gezaaid. In 1840 
heeft de gemeente Stiphout 93 huizen 
met 567 inwoners en de buurtschappen 
Geeneind 12/72, Kruisschot 6/36, Spaget 
4/27, Gasthuis 4/26 en buurtschap plus 
kasteel Croij 10/64. Tegenwoordig heeft 
het dorp ca. 2.200 huizen met ca. 5.500 
inwoners.

Bedevaartplaats
Naar aanleiding van de wonderbaar- 
lijke redding in 1342 van twee geconsa-
creerde hosties uit de brandende paro-
chiekerk ontstond in Stiphout een vere-
ring van het H. Sacrament. Deze verering 
ging gepaard met tal van miraculeuze 
genezingen, waarbij het meestal ging om 
bezetenheid. Met name in de 16e eeuw 
was het dorp een belangrijke bedevaart-
plaats. Hoewel na 1648 geen officiële be-
devaarten meer werden georganiseerd, 

bleven tot in de 18e eeuw bedevaart-
gangers naar Stiphout trekken.
- De 500 hectare bossen bij Stiphout 
kunnen zich mogelijk ontwikkelen tot 
een oerbos. Dat is een van de scenar-
io’s die is opgenomen in de Structuur-
visie Rijk van Dommel en Aa voor het 
gebied tussen Eindhoven en Helmond. 
Het idee is dat een robuust gebied ont-
staat waar de natuur vrij spel heeft. Het 
gebied wordt daarbij bevolkt met grote 
grazers zoals paarden, edelherten en 
runderen. Vergelijkbare gebieden zijn 
de Oostvaardersplassen bij Almere en 
de Millingerwaard bij Nijmegen. Andere 
scenario’s in de structuurvisie gaan uit 
van een minder vergaande versterking 
en bescherming van natuur. (2010)

- Een top-evenement in het dorp wás 50 
jaar lang de Profronde Stiphout (op een 
dinsdag in juli). Omdat het er pas sinds 
2015 niet meer is, hier de overweging 
van de organisatie destijds. ‘… De Prof-
ronde Stiphout heeft, mede vanwege 
het wegvallen van diverse belangrijke 
sponsoren en de alsmaar toenemende 
kosten, het besluit genomen geen Prof-
ronde meer te organiseren. Wij vinden 
het financieel niet meer verantwoord 
een profronde te organiseren van het 
niveau dat u van ons gewend was…’

Wijkraad
De wijkraad Stiphout-Warande is 
een stichting en werkt voor 2 wijken, 
Stiphout en Warande. Het doel van de 
wijkraad is de kwaliteit van de leefbaar-
heid in de wijk te behouden en waar mo-
gelijk te vergroten. Dit betekent burgers 
stimuleren tot activiteiten ofwel initiati-
even vanuit bewoners mogelijk maken 

door ondersteuning en financiële im-
pulsen. De wijkraad legt verbindingen, 
coördineert, informeert en is interme-
diair tussen gemeente en bewoners en 
omgekeerd. 3 x per jaar bespreken ze en 
hebben ze overleg over signalen, die de 
wijken Stiphout en Warande aangaan.  
Tijdens dit overleg wordt besloten wie 
het betreffende signaal oppakt en verder 
behandelt. Daarnaast zijn er vele over-
leggen door het jaar heen met partners 
om bepaalde zaken op te zetten, zoals 
voorlichtingsavonden en inloopavon-
den.

Winkeliers, reconstructie Dorpsstraat
Stiphout heeft een actieve winkeliers- 
vereniging. Vanaf maart 2017 werden in 
het centrum van Stiphout reconstruc-
tiewerkzaamheden uitgevoerd. Hierdoor 
was met name de Dorpsstraat soms 
moeilijk bereikbaar. Ter gelegenheid 
van de oplevering organiseerden de 
wijkraad, de winkeliers en de inwoners 
van Stiphout op zaterdag 4 en zondag 
5 november 2017 een dorpsfeest. 
Subsidie hiervoor kwam o.a. van het  
Wijkmanagement Helmond. Op zondag 
5 november werd om 12.00 uur de fees-
telijke opening verricht door wethoud-
er Erik de Vries en de voorzitter van de 
ondernemersvereniging René van Dal. 
De Winkeliersvereniging en  Wijkman-
agement Helmond, werkten goed samen 
met de Gemeente Helmond.

Helmond Stiphout

Wijkmanager is mw. 
Hennie de Gooijer, 
info@wijkmanagement
helmond.nl
Mobiel: 0622616134
U kunt gerust contact zoeken 
met haar voor uw eventuele 
vragen. Meer info is natuurli-
jk te vinden op  
www.wijkmanagement
helmond.nl
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Helmond

Opkikkerdag voor Fay

Zaterdag 26 mei stond er voor 
Fay (8) en haar gezin een unieke 
dag op de planning: hún Opkik-
kerdag. De ene na de andere 
verrassing stond deze dag op ze 
wachten. Met als doel? Alle zor-
gen even vergeten en met het 
hele gezin volop genieten. 

Fay is namelijk langdurig ziek. 
Dit heeft veel impact op haar 
leven, maar ook op dat van haar 
ouders en haar broertje Roy (13). 
Daarom organiseerde Stichting 
Opkikker voor hen een Opkik-
kerdag. Een dag waarin ze even 
uit de harde realiteit kunnen 
stappen en met elkaar onbe-
zorgd kunnen genieten.
De dag begon al spannend, durft 
Fay het aan om in een snel-
heidsduivel te stappen voor een 
ritje? Tijd om bij te komen had 
het gezin niet, ze mochten met-
een door om een spectaculair 
ritje in de helikopter te maken! 

Na deze spannende vlucht was 
het tijd voor de lunch en stond 
hierna een fotoshoot op het pro-
gramma met een professionele 
fotograaf. Als laatste kwam het 
gezin oog in oog te staan met 
het brandweerkorps, die Fay en 
haar gezin omtoverde tot echte 
brandweerhelden! Na deze held-
haftige daad sloten zij de dag af 
met een uitgebreid dinerbuffet 
en een optreden. Kortom; een 
dag vol verrassingen!
Fay en haar gezin zijn opgegeven 
voor een Opkikkerdag door de 
pedagogisch en maatschappelijk 
medewerk(st)ers van het zieken-
huis waar Fay onder behande-
ling is. Stichting Opkikker werkt 
inmiddels samen met ruim 80 
ziekenhuizen in Nederland, 
waaronder alle academische. Zij 
hopen op deze manier aanko-
mend jaar ruim 1800 gezinnen te 
helpen!  

Voor meer informatie over Stich-
ting Opkikker kunt u een kijkje 
nemen op www.opkikker.nl s

De Helmondse Fay beleefde een Opkikkerdag vol verassingen 
afgelopen zaterdag (Bron foto: stichting Opkikker)

Beleef techniek tijdens de 
Dutch Technology Week

In de Brainport Regio wordt 
van maandag 4 juni tot en met 
zaterdag 9 juni  voor de zeven-
de keer de Dutch Technology 
Week (DTW) georganiseerd. 
Tijdens deze week staan de 
meest wonderlijke en inno-
vatieve technologieverhalen 
centraal. Als techniekregio bij 
uitstek heeft de regio Helmond-
De Peel tijdens de DTW een in-
teressant programma. Zo vindt 
op zaterdag 9 juni een groot pu-
blieksevenement plaats. 

High Tech Ontdekkingsroute
Op zaterdag 9 juni  van 11:00 tot 
17:00 uur vindt de High Tech 
Ontdekkingsroute plaats. Tech-
nologiebedrijven in de regio 
Helmond-De Peel bundelen hun 
krachten en presenteren samen 
wat techniek voor de regio bete-
kent. 
Op de Hotspot Helmond- De 
Peel  bij VDL Industrial Modules 
(aan de Brandevoortse Dreef te 
Helmond) en op de Automotive 
Campus in Helmond kun je be-
leven wat technologie allemaal 
te bieden heeft. Iedereen is van 
harte welkom en de toegang is 
gratis.

Een greep uit de activiteiten
De deelnemende bedrijven en 
onderwijsinstellingen zorgen 
voor een interactief programma, 
waarbij het draait om ontdek-
ken en beleven. Zo kun je op de 
hotspotlocatie bij VDL Industrial 
Modules met augmented rea-
lity de technische installaties van 
een gebouw beleven of d.m.v. 
een VR-bril een achtbaanrit 
maken. En wat dacht je van je 
eigen vliegtuig bouwen of zelf 
een robot besturen? Of weet jij 
op tijd te ontsnappen uit de es-
caperoom van Defensie? 

Je gaat in ieder geval naar huis 
met een tas vol zelfgemaakte 
technische gadgets.

VIP-gasten
Dit jaar is er een tiental speciale 
VIP-gasten. Deze kinderen zijn 
gek op techniek en ambassadeur 
van de Dutch Technology Week 
geworden. Ze hebben de afgelo-
pen maanden met de bedrijven 
mee gedacht over de invulling 
van de Hotspot. 
Hoe maak je techniek nu écht 
interessant voor kinderen? Deze 

kinderen worden als dank hier-
voor als echte VIP-gasten thuis 
opgehaald met een Tesla, krijgen 
een bijzondere ontvangst en leg-
gen daarnaast hun bezoek aan 
de Hotspot vast in de vorm van 
een vlog.

Extra interactief met 
de DTW-app
Speciaal voor de Hotspot High-
tech Helmond-De Peel is er een 
app ontwikkeld waarmee je een 
interactieve tour kunt maken 
door de Hotspot, helemaal af-
gestemd op je eigen interesses. 
Hoe werkt dit dan? Je kiest jouw 
eigen robot en aan de hand hier-
van beleef je alle activiteiten op 
de Hotspot die daarbij aanslui-
ten. Bij elke activiteit krijg je een 
vraag of opdracht. Wanneer je 
deze goed beantwoordt, maak je 
kans op een hele mooie prijs. 

De gratis DTW-app is nu te 
downloaden, met zoekterm 

DTW. Op de Hotspot is gratis 
wifi beschikbaar.

Bereikbaarheid
VDL Industrial Modules aan de 
Brandevoortse Dreef 4 in Hel-
mond en de Automotive Cam-
pus zijn uitstekend met het open-
baar vervoer (ca. 7 minuten lo-
pen vanuit Station Brandevoort) 
en op de fiets te bereiken. Wel 
zo duurzaam! Tussen de locatie 
van VDL Industrial Modules en 
Automotive Campus rijdt op 9 
juni een speciale elektrische bus 
in pendeldiensten heen en weer. 
Uiteraard zijn er ook voldoende 
parkeerplaatsen voor auto’s.

Meer weten over de Dutch Tech-
nology Week? Kijk dan op www.
dutchtechnologyweek.nl voor 
het volledige programma of volg 
de activiteiten in de regio Hel-
mond-De Peel via @DTW2018_
HHP en @AutoCampus_NLD 
op social media. s

Helmond

Ondernemers Café Helmond 

Op donderdag 7 juni 2018 or-
ganiseert Ondernemers Café 
Helmond in samenwerking met 
ROC Ter Aa een bijeenkomst 
voor ondernemende mensen, 
met als thema: ‘Is er nog jeugd 
voor onze toekomst’.

De avond staat in het teken van 
de aansluiting van het (MBO) 
onderwijs op het bedrijfsleven. 

Ondernemers Café Helmond 
is trots als hoofdgasten te mo-
gen verwelkomen: onderneem-
ster van het jaar Aukje Kuypers, 
voorzitter van het directieteam 
van Kuijpers Business Partners 
B.V.,  Miel Spreeuwenberg, oud-
leerling van het ROC en thans 
eigenaar van Mechatronic Ma-
chinery, gastheer Igor van Hooff, 
directeur ROC Ter Aa, Hans 
Schapenk, algemeen directeur 
OMO Scholengroep Helmond 
en Jos van Bree, wethouder eco-

nomische zaken van gemeente 
Helmond.

Het ondernemerscafé vindt 
plaats in de aula van ROC Ter Aa 
aan de Keizerin Marialaan 2 in 
Helmond. Vanaf 17:30 uur zijn de 
deuren geopend. 
Om 18:00 uur opent een brood-
jesbuffet met soep dat wordt 
aangeboden door ROC Ter Aa. 
Aanmelden voor dit kosteloos 
buffet kan voor 4 juni a.s. via 
n.kharbouch@roc-teraa.nl.  De 
themabijeenkomst start om 
19:00 uur en duurt tot ongeveer 
20:00 uur. Daarna is er nog gele-
genheid om na te borrelen. s

Helmond-Noord

Grote braderie in Helmond-West 

Op zondag 10 juni a.s. organi-
seert de Werkgroep Vrijwilli-
gers Helmond-West in samen-
werking met Wijkraad Hel-
mond West , Combi Centrum, 
Gemeente Helmond en Koolen 

& Koolen een grote braderie in 
Helmond West. 

Deze zal plaats vinden in het 
Combi Centrum (Mierloseweg 
en omgeving). Er staan vele kra-
men met mooie aanbiedingen 
, diverse terrasjes met mooie 
muziek, diverse optredens en 

natuurlijk staan er ook attracties 
voor de kinderen. 

De braderie begint om 11:00 uur  
en de toegang is gratis. 

Voor meer info kunt u terecht bij 
Henk Koolen: 
h.koolen1950@gmail.com s

Helmond-West

Tijdens de Dutch Technology Week van 4 tot 9 juni staat alles in het 
teken van innovatieve technologie (Bron foto: Dutch Technology Week)
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GOODTIME 
SPARERIBS
IEDERE ZATERDAG

Reserveer snel uw tafel!
Scheepsboulevard 2 | Helmond

(0492) 87 00 55 | info@opsuyt.nl

restaurantopsuyt.nl

ONBEPERKT SPARERIBS 
ETEN VOOR MAAR 18,50P.P.

Feest met de kindervakantieweek 

Afgelopen donderdag 17 mei was de laat-
ste kans om jezelf in te schrijven voor de 
25ste kindervakantieweek. 

Daarom heeft de organisatie besloten 
een extra inschrijfavond in houden. De-
ze wordt gehouden op maandag  4 juni 
aanstaande van 19.30 uur tot 21.00 uur in 
Wijkcentrum De Brem. Als je jouw kind of 
kinderen alsnog wilt inschrijven, kom dan 

4 juni naar het wijkcentrum De Brem, Rij-
pelplein 1, 5709 BT Helmond.
We vieren dit jaar de 25ste kindervakantie-
week. Het thema van deze week is daarom 
ook “Feest”. En als we feest zeggen, dan 
wordt het ook een feest. Ben je nieuws-
gierig naar ons feestelijke programma? 
kijk dan op onze website www.kinderva-
kantievertier.nl of volg ons via facebook/
Kindervakantievertierhelmond.

Voor vragen kunt contact opnemen via de 
mail: kindervakantievertier@gmail.com s

Op maandag 4 juni is er een extra inschrijfavond georganiseerd voor iedereen die alsnog 
mee wil doen met de kindervakantieweek. (Bron foto: Communicatie Centrum Rijpelberg)

Rijpelberg

Op 14 juni om 19.30 uur organiseert LEVgroep een inspiratiesessie 
over het werven van vrijwilligers! Kom ook kijken, luisteren en uw 

ervaringen delen. Deze kunnen anderen weer helpen!
 

Deze avond wordt tevens het allereerste exemplaar van het VIPmagazine 
uitgereikt. Een magazine vol informatie en inspiratie voor en door 

Helmondse vrijwilligers. Deelname is gratis. Locatie: LEVgroep, 
penningstraat 55, Helmond.

Inschrijven kan via www.lerenmetlev.nl/vrijwilligerscollege

14 JUNI: INSPIRATIE 
VOOR EN DOOR VRIJWILLIGERS

Nederlandse klarinettiste Kymia Kerma-
ni begon op haar 15e in de vooropleiding 
van het Conservatorium van Amsterdam 
bij Harmen de Boer en voltooide haar 
bachelor bij Hans Colbers. Ze vervolgde 
haar studie aan het “Royal College of 
Music” en werd ondersteund door o.a. de 
VSB beurs en het Prins Bernard Cultuur-
fonds. 

Zij gaf reeds concerten door heel Europa 
met o.a. het Royal Philharmonic Orchestra 
en Staatskapelle Berlin. Belinda Jones werd 
beschreven door de Times als "uitstekend 
en veelzijdig met een significante artistieke 
persoonlijkheid". Belinda Jones is een solo, 
duo en kamermuziek pianiste gevestigd 
in Londen. Ze is veelgevraagd als artiest 
en heeft gewerkt met enkele van de beste 
zangers en instrumentalisten van haar ge-
neratie.
Onder de titel “England & USA” brengt 
dit tweetal een programma waarin Britse 
en Amerikaanse werken voor klarinet en 
piano uit de 20e eeuw centraal staan. De 
Fantasy Sonata van de Britse componist 
John Ireland uit 1943 staat naast het in 1951 
geschreven werk 'Sonatina' van Malcolm 

Arnold, geboren in Northampton, Enge-
land. Het Amerikaanse gedeelte van dit 
programma bestaat uit stukken van de 
populaire componisten Leonard Bernstein 
en George Gershwin, die met hun muziek 
een brug slaan tussen klassieke muziek en 
de jazz die in die tijd ontstond in Amerika. 
Een programma met werken van o.a. Ire-
land, Arnold, Bernstein en Gershwin.

Zondag 3 juni om 20.00 uur in de kapel van 
het Elkerliek ziekenhuis. Kaarten à € 7,50 
via www.lambertusconcerten.nl of bij de 
kassa in de kapel voor aanvang concert. s

Helmond

Lambertus Concerten presenteert: 
Kymia Kermani en Belinda Jones  

Belinda Jones is een solo, duo en kamermu-
ziek pianiste gevestigd in Londen. Zij zal 
samen optreden me de Nederlandse Kymia 
Kermani. (Bron foto: Stichting Lambertus 
Concerten) 
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Wat wonen we toch  in een leuke 
stad.
Eerst effe terugblikken.
Wat was het gezellig afgelopen 
weekend in het centrum van Hel-
mond tijdens de  Food & Fashion 
market op koopzondag.
Deelnemende winkels hadden een 
hapje en een drankje voor de klan-
ten en er was op twee verschillende 
plekken kei gezellige Nederlands-
talige muziek bij de terrassen.
En er werden ijsjes rondgedeeld die 
beschikbaar waren gesteld door 
de Elzas-passage.
Er reed een treintje door het cen-
trum met modellen aan boord en 
bij verschillende terrassen stopte 
het treintje en werd er unne rooie 
loper uitgegooid en gaven de mo-
dellen 
een modeshowtje weg. De model-
len waren bv klanten van de win-
kels die meededen da was nou net 
het leuke. Van klein tot groot, een 
maatje meer, jong oud alles was 
vertegenwoordigd. Het werd aan 

elkaar gepraat door een travestiet 
die echt de kers op de taart was.  
Daar had Miet Helmond voor ge-
zorgd.
Jammer dat het weer om 4 uur roet 
in het eten gooide maar dit vond ik 
zonne geweldige dag.
Zoiets mag vaker worden gedaan 
maar dan met nog meer deelne-
mende winkels.

Komend weekend dan wordt het 
ook weer kei leuk.
Dan moete ook zeker in het cen-
trum van Helmond zijn voor het 
Drakenboot festival. 
Een super groot evenement, dat 
door de Rotary club Helmond-
regio wordt georganiseerd. 
Met de opbrengst van het Draken-
boot festival en van de Drakenboot 
loterij worden verschillende goede 
doelen gesteund voor de jeugd in 
Helmond.

Zaterdag en zondag racen kleur-
rijke teams van verschillende be-
drijven en clubs op het kanaal 
(hartje Helmond) in kei mooie 
Drakenboten. Spannend en echt 
kei mooi om te zien iedereen wil 
natuurlijk winnen. Dit moete echt 
gezien hebben, een  geweldig eve-
nement, ook aan de kids is gedocht 
voor hen is er ook van alles te doen. 
Ook is er Foodstock wat staat voor 
tientallen Foodtrucks waar ge alle-
maal lekkere dingen kunt  eten en 
natuurlijk drinken.
Ik ben in ieder geval van de partij 
misschien da ik oe daar zie, da zou 
leuk zijn.
Dit vind ik echt weer Helmond op 
zijn best.

Heeeeeerlijk 

Fijn weekend
Tot volgende week

Helmond leeft

Ons 

vertelt…

Weer een ballonnenwedstrijd tijdens
de Wandelvierdaagse! 

Na een succesvol verlopen eer-
ste editie in 2017 organiseert 
Lions Club Peelland i.s.m. het 
Wandelvierdaagse Comité Hel-
mond dit jaar weer een ballon-
nenwedstrijd voor de aan de 
Wandelvierdaagse 2018 deelne-
mende basisschooljeugd.

Aan de basisschooljeugd die 
deelnemen aan de Wandelvier-
daagse wordt gratis een wed-
strijdballon ter beschikking ge-
steld, die op het aankomstterrein 
gelegen aan de Lorentzstraat te 
Helmond, op 2 juni 2018 wordt 
opgelaten.
Voor de deelnemers van de eerste 
drie ballonnen die het verst zul-
len komen zullen leuke prijzen te 
verwachten zijn. Dankzij de vele 
sponsoren kan de basisschool-
jeugd gratis aan de ballonnen-
wedstrijd deelnemen, alsmede 

kunnen ook vele slechtzienden, 
blinden en andere genodigden 
gratis het Wintercircus bezoe-
ken dat jaarlijks door de Lions 
Club Peelland in het Helmondse 
Speelhuis wordt georganiseerd.

Meer sponsors in verband met 
voornoemde activiteiten zijn 
natuurlijk van harte welkom en 
kunnen zich voor sponsoring 
aanmelden bij Lions Club Peel-
land via peelland@lions.nl. s

Helmond
Helmond

Helmond

Net als vorig jaar zal ook dit jaar weer een ballonnenwedstrijd plaats-
vinden op het aankomstterrein van de Wandelvierdaagse.
(Bron foto: Lions Club Peelland)

Prijswinnaars fietsevenement 
Rondje Helmond bekend!

Zondag 6 mei werd het fiets-
seizoen officieel afgetrapt met 
fietsevenement Rondje Hel-
mond. Het was een drukke dag 
met meer dan duizend deel-
nemende fietsers. De fietsers 
moesten een woord puzzelen 
en alle stempels verzamelen. 
Er was weer een mooie fiets 
te winnen van hoofdsponsor 
Henk van Rooij fietsen. Kinde-
ren maakten kans op drie fan-
tastische prijzen van Kidsplaza 
Kinderspeelpaleis Helmond. 

Woensdag 23 mei werden de 
prijzen uitgereikt aan de win-

naars. De fiets is gewonnen door 
Ans van de Mortel. Dankzij haar 
creatieve zin: “Op de fiets reed ik 
vandaag deze voorjaarsrit, een 
super evenement het inwendige 
en uitwendige van de mens wer-
den heerlijk verwend”. Ans en 
haar man Hans vonden het een 
super gezellige dag. Zij zijn vorig 
jaar in Helmond komen wonen 
en deden voor de eerste keer 
mee aan fietsevenement Rondje 
Helmond. Ans: “Deze prijs is een 
geweldige afsluiting van ons 
Rondje Helmond, het is de kers 
op de taart!”.  Florian Scholte(10), 
Nikky v/d Hurk(6) en Luna 
Scheepers(8) wonnen de kin-
derprijzen beschikbaar gesteld 
door Kidsplaza. Florian kreeg de 

10-rittenkaart met de zin: “Op 
de fiets reed ik vandaag lekker 
in het zonnetje. Met zo’n mooi 
weer fiets ik het rondje zeker nog 
een keer!”, Nikky het jaarabon-
nement met de zin: “Op de fiets 
reed ik vandaag een heel rondje 
zonder pijn aan mijn kontje” en 
Luna het zomerabonnement 
met “Op de fiets reed ik vandaag 
voor het eerst alleen, genoten 
van de natuur, de gezelligheid 
en alles eromheen”. De prijzen 
werden feestelijk uitgereikt door 
Timboe de mascotte van Kidsp-
laza Kinderspeelpaleis Helmond.
Helmond Marketing bedankt 
alle fietsers, deelnemers en spon-
soren voor weer een geslaagd 
evenement! s

V.l.n.r. Ans van de Mortel(winnaar), Hans van de Mortel, Nancy van Rooij (Henk van Rooij fietsen), 
Fred Bijsterveld (Vrijwilliger Helmond Marketing), Jennifer Vos (Helmond Marketing) 
(Bron foto: Toon van de Wijk, Ditisonzewijk.nl).

Heren: kom gratis sporten in juni bij
Gym- en Turnvereniging SOS! 

Gym- en Turnvereniging SOS 
heeft vele jeugdleden, maar 
daarnaast ook 5 gezellige groe-
pen voor volwassenen, waar-
van 2 damesgroepen op dins-
dagavond, 2 damesgroepen op 
woensdagavond en 1 heren-
groep die op woensdag sport 
van 19.00 tot 20.00 uur in de 
gymzaal bij Basisschool de 
Rank aan de Reigerlaan in Hel-
mond.

Voor de herengroep geldt in juni 
de ‘’gratis sporten actie’’ aange-
zien in juni een aantal leden met 
vakantie zijn en het daardoor 
wat rustiger is. Er heerst een hele 
ontspannen, gemoedelijke en 
gezellige sfeer in de gymzaal als 
de heren sporten. De lessen zijn 
ook heel afwisselend met een 
stukje hardlopen, pilates, rekken 
en strekken, of balspellen zoals 
voetbal en volleybal. Bovendien 

is er elk jaar een feestavond met 
een hapje en een drankje en een 
gezellige activiteit. Sommige he-
ren zijn al ruim 20 jaar lid, wat 
wel aangeeft dat sporten bij SOS 
meer is dan enkel sporten. 

Dus, heb je interesse in onze he-
rengroep, kom dan gewoon een 
paar keer gratis meedoen en be-
slis na afloop of je wilt blijven. En 
besluit je om te blijven, dan heb-
ben we één van de laagste contri-
buties van Helmond. Voor meer 
info verwijzen we naar onze 
website www.soshelmond.nl s
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Stiphout en Warande

Brandevoort

Noord / Oost / Dierdonk

West / Centrum

Brouwhuis / Rijpelberg

Mierlo-Hout

Top 10
1. Het Kasteel van Sinterklaas € 3.389,83

2. Fanfare de Vooruitgang € 2.202,64

3. Kasteeltuinconcerten € 1.993,58

4. JIBB € 1.986,11

5. EDAH-Museum € 1.963,71

6. Speeltuin “Helmond-West” € 1.844,25

7. Dierenparken Jan Visser € 1.724,78

8. Inloophuis De Cirkel € 1.672,52

9. Boeremert Brouwhuis € 1.605,32

10. Stiphout Vooruit € 1.590,38

Clubdromen komen uit!
Rabobank Helmond draagt het verenigings-
leven een warm hart toe. Voor het tweede 
jaar organiseerden wij de Rabobank 
Clubkas Campagne. 176 Helmondse clubs 
deden mee. In april mochten alle leden 
van Rabobank Helmond 5 stemmen 
uitbrengen en bepaalden zo hoe het 
beschikbare bedrag van €100.000 verdeeld 
werd over de clubs. In mei werden bijna 
13.500 stemmen geteld en de cheques 
uitgereikt aan de verenigingen en 
stichtingen. Daarmee kunnen weer veel 
mooie clubdromen gerealiseerd worden! 
Rabobank Helmond bedankt alle leden 
die gestemd hebben en de clubs voor 

hun enthousiaste deelname!

Helmond

€ 6.996,19    15 clubs

€ 13.917,72    25 clubs

€ 9.504,97    21 clubs

€ 30.284,48    43 clubs

€ 15.194,50    35 clubs

€ 24.102,14    37 clubs  
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2 Visloempia’s 
+ 2 visslaatjes

V ISSPEC IAL I TE I TEN

Mierloseweg 41, 
Helmond 

(0492) 55 34 23

VAKANTIE
WERKERS 
GEZOCHT 
voor de periode 

juni, juli en augustus. 

€12,00
Samen

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

Vanaf 13 juni is de Hollandse Nieuwe haring vangst 
2018 weer te verkrijgen bij ons!

Voortaan op maandag 
ook geopend!

Uw Unilux dealer:

De Zonweringsreparateur
Noorddijk 1, Helmond
0492 512377
06 53754231

Showroom open op zaterdag 
van 10.00 uur tot 14.00 uur

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

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

ingemeten en geïnstalleerd.

Lentekriebels!

Helmond Sport en NAC Breda starten samenwerking

Helmond Sport gaat per direct 
een samenwerking aan met 
NAC Breda. Beide clubs hebben 
de intentie uitgesproken om de 
komende vier seizoenen met el-
kaar op te trekken op het gebied 
van talentontwikkeling. Hier-
door krijgen per seizoen twee 
tot vier spelers van NAC de mo-
gelijkheid om zich bij Helmond 
Sport verder door te ontwikke-
len in de Jupiler League. Diego 
Snepvangers en Bodi Brusselers 
zijn de eerste twee spelers die 
per direct de overstap maken 
naar Onze Club.

Succesvol verleden
De samenwerking tussen NAC 
en Helmond Sport komt niet uit 
de lucht vallen. Al sinds enkele 
jaren hebben beide clubs goede 
ervaringen met elkaar als het 
gaat om het (ver)huren van spe-
lers. 
Door de officiële samenwerking 
krijgt Helmond Sport de be-
schikking over talentvolle spelers 
die een directe versterking voor 
de selectie betekenen en daar-
mee van toegevoegde waarde 
kunnen zijn voor prestatieverbe-
tering op de korte termijn. NAC 
krijgt op haar beurt de mogelijk-

heid om talenten een extra plat-
form te bieden met een hogere 
weerstand, waardoor een aantal 
talenten zich sneller door kun-
nen ontwikkelen.

Win-win
Leon Vlemmings, Algemeen Di-
recteur Helmond Sport, is blij 
met de samenwerking: "Hel-
mond Sport is volop in ontwikke-
ling en heeft door de komst van 
het nieuwe stadion, dat in 2023 
wordt opgeleverd, een mooie 
toekomst voor zich waarin sa-
menwerken en verbinden twee 
belangrijke pijlers zijn. In het ka-
der van onze toekomstvisie is het 
ook belangrijk om te kijken naar 
de prestaties van 'vandaag'. Wij 
kunnen naast scouting momen-
teel geen spelers uit onze jeugd-
opleiding inpassen in het eerste 
elftal. Om op de korte én lange 
termijn steeds beter te presteren 
is samenwerken met NAC voor 
ons daarom een mooie kans. Wij 
kunnen NAC helpen bij het ver-
der door ontwikkelen van hun 
talenten en ondertussen onze 
selectie van een kwaliteitsimpuls 
voorzien. Een win-win voor bei-
de clubs dus." 
Hans Smulders, technisch di-
recteur van NAC Breda, ziet ook 
louter voordelen:  "Wij zijn dan 
ook erg blij dat we de samen-

werking met Helmond Sport of-
ficieel hebben bekrachtigd. Het 
is een mooie club en ze hebben 

inmiddels een goede voetbalvisie 
ontwikkeld om door te groeien. 
Ik ben ervan overtuigd dat deze 

samenwerking op de lange ter-
mijn een win-win situatie ople-
vert voor beide clubs." s

Helmond

Helmond Sport en NAC Breda zullen de komende vier seizoenen met elkaar op trekken op het gebied van 
talentontwikkeling. (Bron foto: Helmond Sport)

www.helmondnu.nl

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

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

Dwergpalmboom
van: €17,99 voor:

€ 11.99

Hortensia forever and ever 
doorbloeiend
van: €24,99 voor:

€ 16.99

Grote
stekplanten

Per stuk:

10 voor: 
€ 1.25

€ 9.95

Begonias,
Afrikaantjes 
etc.
24 voor: 

€ 5.00

A.S. ZONDAG
OPEN DAG

de juiste 
connectie 

naar succes Webdesign
Webshops

Apps
Software

Innovatieve
ideeën

Succesvolle
projecten

Laatste 
technologieën

Nieuwe
mogelijkheden

Blijf in
contact

Steenovenweg 20, Helmond   www.adcommunicatie.nl   bart@adcommunicatie.nl
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Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

Delphinium

Lavendel “Hidcote”
Heerlijk geurend 
extra groot
50cm hoog in 
19cm pot

Van €5,99

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 30 Mei t/m 5 Juni 2018

Citroen geranium
Heerlijk geurend, verjaagd 
de muggen
25cm hoog in 12cm pot

Van €3,49

Petunia “surfinia”
Verkrijgbaar in div. kleuren
ø25cm in 12cm pot

€1,99 per stuk

Dianthus “peman”
Vaste plant met prachtige 
fel rozebloem
22cm hoog in 13cm pot

€2,99 per stuk

“ridderspoor” Vaste plant
Verkrijgbaar in 
div. kleuren
50cm hoog in 19cm pot

Van €6,99

Snijbloemen
Prachtige pioenrozen
70cm lang
Verkrijgbaar in div. kleuren

€1,25 per stuk

Portulaca “Carnaval”
Bloeit de hele zomer
ø25cm in 13cm pot

€2,49 per stuk

Hortensia
Voor buiten & binnen
met 6 bloemen in 14cm pot

Van €7,99

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

nu

€3.99
nu

€4.99

nu

€1.99
1 + 1 
GRATIS

nu

€3.99

Vijver 
voordeeldagen

Laat gratis je vijverwater 
testen! Wat moet je doen?

Spoel een plastic flesje goed uit en vul deze 
vervolgens met jouw vijverwater.

Breng dit flesje mee naar  De biezen voor een 
gratis wateranalyse! Nu op alle vijverartikelen

25%
Jubileum

korting*

*Uitgezonderd 
lopende aanbiedingen

Vrijdagavond 
koopavond 

tot 20.00 uur

Kom je ook een kijkje nemen in onze schatkist?

Op 7 juni geven we je een kijkje 
in onze schatkist! De schatkist 
van onze school zit boorde-
vol met onderwijs. Onderwijs 
waarvan je heel veel leert, on-
derwijs waarbij je je handen 
laat werken en onderwijs dat je 
ervaart tot in je tenen. Leren op 
de Vrije School Peelland is leren 
met hoofd, hart en handen, in 
elke les! Dát willen we je laten 
zien. Dus openen we voor jou, 
en voor iedereen die het leuk 
vindt om kennis te maken met 
onze school, onze schatkist. 

Daarbij geven we antwoord op 
alle vragen die je kunt bedenken, 
zoals deze: Is de Vrijeschool an-
ders? Antwoord: nee en ja! Nee, 
want de kinderen krijgen de-
zelfde cognitieve leerstof als alle 
kinderen die in Nederland naar 
school gaan en worden op de-
zelfde manier getoetst. En ja, de 
vrije basisschool is anders want 
je leert er meer! Je leert boetse-
ren, zingen, schilderen, toneel-
spelen, metselen, handwerken, 
tuinieren, vormtekenen, muziek 
en nog veel meer.  

Ook dat willen we je heel graag 
laten zien, want álle kinderen 
hebben talenten! Talenten die 
we ontwikkelen door de kleu-
ters in een veilige omgeving te 
laten spelen, zodat de fantasie 
kan groeien. De kinderen van de 

groepen 3 tot en met 8 laten we 
ontdekken wat ze willen. We leg-
gen de focus op wat ze wel kun-
nen in plaats van dat wat ze niet 
kunnen. Op onze school tellen 
alle vaardigheden die je als kind 
hebt mee! Kom vrijblijvend eens 
kijken hoe ons onderwijs kinde-

ren opleidt tot creatieve denkers 
en doeners en… laat je positief 
verrassen!

Dus kom ook op donderdag 7 
juni kijken van 20.00 tot 22.00 uur 
bij Vrije School Peelland (Hel-
mondselaan 71, Helmond). s

Helmond-Noord Helmond-Noord

Kom je ook kijken in de schatkist vol onderwijs van 
Vrije School Peelland? (Bron foto: Vrije School Peelland)

Vroege Voorjaars Weken Winnaars 

De 2e prijsuitreiking van de 
Vroege Voorjaars Weken actie 
in Winkelcentrum de Bus werd 
gedaan door de dames van Ka-
rakter Kapper. 

Zij mochten 3 gelukkige win-
naars blij maken met hun prij-
zen, hun namen werden uit een 

flinke stapel deelname envelop-
pen getrokken. Deze week was 
de 1e prijs t.w.v. € 100,- voor mevr. 
Balvers, de 2e prijs voor mevr. 
Van Hout en de 3e prijs voor 
mevr. Faas.  Het was leuk om 
te horen  van mevr. Balvers dat 
haar moeder ook wel eens had 
gewonnen en mevr. Van Hout 
gaf aan nooit iets te winnen. Zo 
zie je maar weer; iedereen kan 
toch een keertje winnen. s

Deze week was de 1e prijs t.w.v. € 100,- voor mevr. Balvers, de 2e prijs 
voor mevr. Van Hout en de 3e prijs voor mevr. Faas. 
(Bron foto: Winkelcentrum de Bus)
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De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen
















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

MET DE AANZIENLIJKE KORTING UITSLUITEND VERKRIJGBAAR BIJ:

SENSATIONELE DOORBRAAK IN DE COSMETICA
Eindelijk een HUIDVERJONGINGSCRÈME die echt werkt

GEHEEL NIEUW VOOR NEDERLAND
ONZE ALGASUN PHYTO ANTI-AGING

GEZICHTSCRÈME-SERUM
OP BASIS VAN PLANTAARDIGE STAMCELLEN

ANTI    AGING

Om 6 MAAL SNELLER BRUIN TE WORDEN
nog steeds onze gerenommeerde

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

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

(zie waardebon)

Waardebon
€ 7,50 korting
op de crème-serum

en
€ 2,50 korting

op alle andere ALGA-SUNproducten in de winkel.

Deze stamcellen activeren je eigen 
huidcellen om te vernieuwen.

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

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

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

Vermindert tevens pigmentvlekken.

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

KNIP NU METEEN UIT VOOR EEN JONGER UITERLIJK

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

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

TIWES-IMPORT
tiwesimport@zonnet.nl

Tel./Fax: 0416 - 33 50 51

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

Noordveld
Drogisterij en Parfumerie

(Ook voor de zonnebank!)

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

€ 38,70
€ 48,70

€ 3,00

€ 19,35 € 16,35

€ 10,- KORTING
op de crème-serum

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

producten in de winkel

(KORTING verkrijgbaar tegen inlevering van deze advertentie)

HAIRCOMBI, Mierloseweg 19 in Helmond! 
Telefoon: 0492-55 09 82
Voor uitgebreide productinformatie kijk op www.algasun.nl 
(ook om zelf te bestellen)
of bel Tiwes-Import. Telefoon: 0416-33 50 51
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ZO BRUIN WERD JE NOG NOOIT!

043-32 62 088 of 0416-33 50 51

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:
 0492 - 51 39 71

Bliksum
Bliksum is een prachtige kater van 9 maanden. Hij speelt fanatiek en als hij daarbij uitglijdt, omvalt of 
onhandig landt, geeft hij daar helemaal niks om. Hij heeft z’n buit en dat is het belangrijkste! Je kunt fan-
tastisch met hem spelen. Met een echte veer aan een touwtje maak je hem zielsgelukkig. Hij is ook gek op 
dozen. Hij is een geboren clown die met zijn acrobatische toeren zó het circus in kan! Het leven is voor hem 
één groot feest en wij liggen regelmatig in een deuk om zijn capriolen. Het lijkt ons wijs om deze knaap 
naar buiten te laten gaan want hij heeft veel energie. 
Bliksum doet zijn naam eer aan: hij is onstuimig en nogal heetgebakerd. Niks voor jonge kindjes; meer 
voor een volwassene met ervaring. Hij had het in het begin nogal op onze handen voorzien waardoor het 
moeilijk was om hem te aaien, maar hij heeft zich de laatste tijd goed ontwikkeld. We houden hem flink 
bezig en zorgen ervoor dat hij z’n energie goed kwijt kan, zodat hij ook wat rustiger is geworden en beter 
hanteerbaar. 

Danny van Gulick uit 
Helmond stuurde deze 
week de oplossing in van 
de Sudoku puzzel en was 
verrast dat hij gewonnen 
had.

Ad Klaasen (Adcommu-
nicatie) overhandigde de 
Holland Casino diner-
cheque t.w.v. € 100,00 en 
een leuke Goodiebag aan 
Danny.

Iedere 14 dagen plaatst 
Weekkrant De Loop Hel-
mond een Sudoku. Lost u 
deze op? 

Dan maakt u ook kans 
op een dinercheque en 
een exclusieve Goodie-
bag van Holland Casino  
Eindhoven.

 
Winnaar Sudoku 

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

Helmond-Oost

In buurthuis St. Anna aan de 
hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere zondagmiddag vanaf half 
2 en maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. De or-
ganisatie op zondag is door de 
Jubileumcommissie van Kv de 
Ollietrappers en maandagavond 
de seniorenvereniging St. Anna.
Helmond: De Gaviolizaal met 
zijn collectie draaiorgels en ac-
cordeons van Arie Willems, be-
heerd door de Stichting Draai-
orgels Helmond, is elke zaterdag 
en zondag geopend van 13.00 
tot 17.00 uur. Groepen ook op 
afspraak, info: info@draaiorgels 
helmond.nl Op zondagen ook 
regelmatig concerten. U bent 
welkom in de Torenstraat 36a. 
5701 SH Helmond.

Annawijk/Suytkade

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

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

In de Lambertuskerk  in Hel-
mond is deze zomer  een foto 
expositie te zien door leerlingen 

Centrum

Zondag 3 Juni fietst fietsclub het 
Verzetje de Kastelenroute (Ge-
mert). Deze route is 46 km lang. 
Het vertrek is om 09.00 uur vanaf 
de Rabobank in Mierlo-Hout.

Seniorenvereniging  De  Schaaps-
kooi  organiseert  woensdag  13  
juni Een  kien middag  bij  wijk-
centrum  De  Boerderij, Harmo-
niestraat  105. Aanvang  14.00  uur. 
De  prijzen  bestaan  uit  waarde-
bonnen. U  hoeft  geen lid  te  zijn  
om  aan deze  middag  deel te ne-
men. Wijkcentrum  De  boerderij 
is  open  vanaf  13.00 uur.

Helmond-Noord

Tijdens de Helmondse Braderie 
optredens van het Helmondse 
Duo Harrie en Lenny op het ter-
ras van De Fonkel van 12:00 uur 
tot 18:00 uur.

Kom ook naar De Fonkel Prins 
Karelstraat 123 in Helmond. 
Gezellig op het terras met een 
drankje en een hapje!

Centrum

Live in Café de Karper: zondag 
10 juni vanaf 19.00 uur MATCH-
BOX. Vijf muzikanten met het-
zelfde muziek gevoel hebben 
elkaar gevonden en staan garant 
voor een geweldige avond vol 
ouwe Rock, Hollands en dans-
bare muziek van deze super co-
ver band. Kom zeker op tijd naar 
Café de Karper, Walvisstraat 34 
Mierlo-Hout. Toegang is gratis.

van de Lucas opleiding in Boxtel 
die in 2017 in de kerk het hoog-
altaar en beelden hebben geres-
taureerd. De kerk is open tussen 1 
mei en 30 september op  woens-
dag  van 14.00 tot 16.00 uur en op 
zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. 
Op koopzondagen van 14.00 tot  
16.00 uur.

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

door jan van rest

Twee soorten drinkwater
Soms komen heel oude her-
inneringen in een keer boven 
drijven. Zoals onderstaande 
gebeurtenissen. Uit aanteke-
ningen van destijds, weet ik dat 
het 1981 is geweest. We waren 
met onze twee zonen richting 
Frankrijk getogen. Met achter 
onze Fiat Ritmo een bagage-
wagentje waarin onze tenten 
zaten. We kampeerden toen 
nog met de tent en bewaren 
daar goede herinneringen aan. 
Na een paar dagen trekken, 
bereikten wij ons einddoel: 
het ‘Lac de Serre-Ponçon’ in 
de ‘Alpes de haute Provence’. 
We zochten bij Savines-le-Lac 
een camping. Alle campings 
bleken echter ‘complet’, maar 
gelukkig vonden we na lang 
zoeken nog een plekje op een 
boerencamping aan de oever 
van het stuwmeer. Het was in-
derdaad een stuwmeer, in de 
jaren ‘50 had men ter beteuge-
ling van de Durance een dam 
in de vallei aangelegd, met als 
gevolg dat enkele dorpen on-
der de waterspiegel verdwenen 
zijn. Nadien had het stuwmeer 
gezorgd voor een spectaculaire 
groei van het aantal campings 
en van het toerisme.
Toen we eenmaal geïnstalleerd 
waren, was het tijd om in het 
water te springen en ook om de 

omgeving te verkennen. Spec-
taculair met al die bergen, zoals 
de Pic du Morgon. De camping 
bood alles wat we nodig had-
den, zelfs twee soorten drink-
water, een mét, het andere 
zonder kleine wormpjes, maar 
allebei even lekker.

Ik had wat informatie inge-
wonnen over het meer en de 
streek, zo wist ik dat een van 
de zijrivieren van de ‘Durance’ 
de ‘Ubaye’ was en dat het ge-
lijknamige dorp onder water 
verdwenen was. Wel had men 
het kerkhof naar de hoger ge-
legen oever overgebracht en 
er ook een flinke kapel bij ge-
bouwd. Op een zondag waren 
wij een tocht aan het maken en 
kwamen voorbij de plek waar 
Ubaye had gelegen. We stop-
ten er en zagen er enkele men-
sen het kapelletje ingaan met 
‘n kruisbeeld, ‘n heiligenbeeld 
en bloemen. Ook werd de klok 
geluid. Toen we vroegen wat er 
te doen was, kregen we te ho-
ren dat er een reünie van oud 
Ubaye-bewoners gehouden 
werd en dat zojuist in de open-
lucht de mis was opgedragen 
ter ere van Maria Magdalena, 
patrones van Ubaye. Tot onze 
verrassing werden we door, 
wat even later de dorpsfilosoof 

bleek te zijn, uitgenodigd aan 
de nu volgende picknick deel 
te nemen. Hij vond dat hij iets 
moest doen met mensen die 
zoveel belangstelling getoond 
hadden. Wij werden uitgeno-
digd aan tafel plaats te nemen 
tussen de filosoof, de voorma-
lige pastoor en de burgemees-
ter. Het werd een geweldige 
middag die begon met drinken 
en klinken, de picknick man-
den gingen open en we werden 
onthaald op de meest heerlijke 
zaken als Libanese rijstsalade, 
koude kip, kaas, vlees en fruit. 
Het feest vond plaats op een 
met groen omzoomde weide, 
waar de families zich rond hun 
tafels hadden geschaard. We 
proefden van de zelfgemaakte 
wijnen en genoten enorm. 
Daarna klonk er muziek en 
mijn vrouw werd al snel uitge-
nodigd voor een wervelende 
dans. Uiteindelijk waren we al-
lemaal in de weer met ‘n soort 
polonaise.

Toen we daarna uitgenodigd 
werden voor het souper, meen-
den we ons langzamerhand te 
moeten terugtrekken, het was 
uiteindelijk niet ons feest.
Na een hartelijk afscheid ver-
trokken we, na ook voor het 
volgend jaar te zijn uitgeno-
digd. We realiseerden ons toch 
wel iets bijzonders te hebben 
meegemaakt.
Een paar dagen later stond er 
in de ‘Dauphiné libre’ een uit-
gebreid artikel over de gehou-
den reünie, waarin ook mel-
ding gemaakt werd van het feit 
dat ‘des Néerlandais campant 
dans le vallon, se joignant à 
cette joyeuse compagnie’.

Jan van Rest

Zingen houdt je jong! 

Helmonds Liederentafel ’t Ak-
koordje is op zoek naar enthou-
siaste zangers en zangeressen. 

Bent u 55+ en zingt u graag? 
kom dan naar onze open repe-
titie en maak kennis met ons 
gezellige koor. 

Onder het genot van een kop-

je koffie kunt u luisteren naar 
wat wij te bieden hebben. Wie 
weet zien we u op 6 juni a.s. 
om 19:45 uur in S.C.C. Park-
zicht, Dierdonkpark 6, 5709 PZ  
Helmond. s

Dierdonk

Bent u zelf ook een enthousiast zanger of zangeres? Kom dan eens kijken naar de open repetitie van 
Liederentafel ’t Akkoordje! (Bron foto: Stan Driessen, Liederentafel ’t Akkoordje)
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WAT HOUDT DE FUNCTIE IN?
Als allround monteur verricht je samen 
met collega monteur(s) reparatie- en 
onderhoudswerkzaamheden aan staal geboute 
watertanks bij onze opdrachtgevers. 
Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:
- het ledigen en vullen van tanks waarbij 
 gebruik wordt gemaakt van tijdelijke 
 wateropslag (waterzakken of mobiele tanks)
- het aanleggen van tijdelijke leidingen 
- het hogedruk reinigen van de tank
- het toepassen van corrosiewerende 
 maatregelen (coating of liner)
- alle voorkomende herstelwerkzaamheden 
 zoals vervangen van appendages, 
 wandpanelen en dakconstructies

WAT BRENG JE MEE?
- Minimaal 2 jaar ervaring in de (metaal)bouw 
- VCA-basis
- Je bent niet bang voor het werken op hoogte
- In bezit van Rijbewijs B(E) 
- Geen 9 tot 5 mentaliteit
- Je bent zelfstandig, flexibel en 
 kwaliteitsgericht 
- Je kunt het voortouw nemen en in 
 oplossingen denken

WAT HEBBEN WIJ JOU TE BIEDEN?
Een uitdagende en afwisselende baan met veel 
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid. 
Marktconform salaris op basis van ervaring en 
competenties. Ambities en kwaliteiten vormen 
een grondslag voor doorgroeimogelijkheden. 

DENK JIJ DEZE UITDAGING 
AAN TE KUNNEN?
Houd je van aanpakken en herken je jezelf in 
bovenstaand profiel of wil je meer weten over 
het bedrijf en/of functie? Neem dan contact op 
met Robert Strijbos op 06-38194588 of stuur 
je CV en sollicitatie naar robert@deevex.eu

S E R V I C E S

MONTEUR 
BUITEN-
DIENST

OVER DE ORGANISATIE
Deevex is een multidisciplinaire dienstverlener ge-

specialiseerd in civiele onderwaterwerken en tankon-
derhoud. Deevex Services is een dynamisch en 

sterk groeiende divisie die zich bezig houdt met het 
periodiek keuren en renoveren van stalen reinwater-
tanks, welke integraal deel uitmaken van vastopge-
stelde brandbeheersingssystemen. Deevex Services 
realiseert bijzondere projecten door heel Nederland 
in opdracht van vooraanstaande dienstverleners op 

het gebied van brandbeveiliging. Vanwege de sterke 
groei van ons bedrijf zijn wij per direct op zoek naar 

ervaren monteurs voor de buitendienst!

Heb jij een MBO opleiding (bijv. MEAO-BA diploma) aangevuld met het Praktijk Diploma 
Loonadministratie (PDL) en ongeveer 5 jaar ervaring op een salarisadministratie?  
Heb jij cijfermatig inzicht en enige kennis van journalisering en actuele fiscale en sociale 
wetgeving? Ben jij zelfstandig en neem je jouw verantwoordelijkheden?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Payroll Administrator 
parttime

Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden?

Wie zijn wij?

Interesse?

HELMOND
de loop weekkrant

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

HELMOND
de loop weekkrant

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

EXTRA GELD 
VERDIENEN?
NEEM EEN BEZORGWIJK
IN HELMOND.

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

ELKE WEEK DONDERDAG/
VRIJDAG BEZORGEN!

VASTE BEZORGERS EN
VAKANTIEBEZORGERS 
GEZOCHT
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Nieuws uit Mierlo-Hout

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

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

Mantelzorgers hebben een belangrijke 
en vaak intensieve taak. Zorgen voor een 
ander is zeer dankbaar en waardevol. In 
combinatie met een eigen gezin en/of 
baan kan het echter ook voor de nodige 
uitdagingen zorgen. Op woensdag 6 juni 
om 19.00 uur is er wederom een bijeen-
komst voor mantelzorgers en andere be-
langstellenden in de Geseldonk.

Deze avond gaat over het werk van de 
wijkverpleegkundigen en wat zij kunnen 
betekenen voor de mantelzorgers. De 
avond wordt verzorgd door Elise van Hal, 
wijkverpleegkundige vanuit Savant, en 
door Yvonne Janssen, wijkverpleegkun-
dige vanuit de Zorgboog. Deze avond is 
gratis toegankelijk. U krijgt antwoorden 
op al uw vragen over de rol van de wijkver-
pleegkundigen en vanzelfsprekend kunt u 
ook zelf vragen stellen. 
De avonden zijn niet alleen voor mantel-

zorgers, maar ook voor overige belang-
stellenden. Inwoners van Helmond die 
woonachtig zijn in andere wijken zijn ook 
van harte welkom. U vindt wijkhuis De 
Geseldonk aan de Cederhoutstraat 44 te 
Mierlo-Hout. De volgende mantelzorgbij-
eenkomsten zijn op 5 september (onder-
werp: de zorgstructuur) en op 7 november 
(onderwerp: de notaris). s

Mantelzorgbijeenkomst door
wijkverpleegkundigen

Mierlo-Hout

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

Rabobank Clubkascampagne
Afgelopen zaterdag om 16.00 uur moch-
ten maar liefst 24 verenigingen uit Mier-
lo-Hout gezamenlijk € 12.500,- verdelen. 
Het was het slotstuk van de Rabobank 
Clubkascampagne 2018.

Wij deden voor het eerst mee, en mochten 
het 5e grootste bedrag van Mierlo-Hout in 
ontvangst nemen: € 993,06! 

Een fantastisch bedrag, waar we heel te-
vreden mee zijn. Het blijkt dat veel mensen 
op ons gestemd hebben. 

Dank voor ieders inzet en stem! s

Polaris Meisjes B 1 kampioen van 
Zuid Nederland

Onder tropische omstandigheden werd 
zaterdag in Eindhoven door 64  jeugd-
teams gestreden om het regiokampioen-
schap volleybal van Zuid-Nederland. 
Drie van de vier Polaris teams haalden 
de kwart finales. Het meisjes B-team 
werden kampioen en gaat aanstaande 
zaterdag strijden om het kampioenschap 
van Nederland. 

Het werd weer een hele spannende dag, de 
drie CMV teams wisten zich als poulewin-
naar in de poule te plaatsen voor de kwart 
finales. Het meisjes N4 team, bestaande 
uit Nynke, Linn, Fleur en Meike met coach 
Gylk Jongstra plaatse zich als eerste voor 
de kwartfinale . Daarin eindigden zij als 
tweede en de volgende winst was goed 
voor de derde podiumplek. Een hele gave 
ervaring zijn ze rijker. Een topprestatie, 
waar de meiden van rond de 10 jaar heel 
trots op mogen zijn!!!

Voor het meisjes B 1 team verliep de toer-
nooidag nog spannender. Het team speel-
de onder leiding van trainer/coach Ellen 
van Bree de beslissingswedstrijd tegen 
Next Volley Dordrecht om het algehele 
kampioenschap van Zuid-Nederland. Po-
laris begon nerveus aan de wedstrijd, het 
bleef dan ook lang gelijk opgaan. Bij  een 
19-16 achterstand was het Isa Strijks die 
het tij deed keren en met 22-25 werd de 
set gewonnen. Daarna gooide VC Polaris 
alle zenuwen van zich af en ging het vrijuit 
spelen. Next Volley maakte dan ook geen 
moment meer aanspraak op de overwin-
ning. Iedereen bij Polaris kwam aan spe-
len toe en de wedstrijd werd terecht met 
3-0 gewonnen. De champagne kon weer 
vloeien want dit betekende kampioen 
van de regio Zuid-Nederland met plaat-
sing voor het Nederlands Gesloten Jeugd 
Kampioenschap  (NGJK) op zaterdag 2 
juni in Eindhoven. Tegenstanders zijn dan 
de kampioenen van Noord (Sudosa uit As-
sen), West (Dinto uit Warmerhuizen) en 
Oost (Riva uit Rijssen Overijssel). s

Mierlo-Hout
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Kindertuin

HELMONDSELAAN 71 HELMOND  - WWW.VRIJESCHOOLPEELLAND.NL -  WWW.KINDERTUIN-HELMOND.NL

 
 

 

 
 

 
 

Raad hoeveel artikelen er in deze 
raadbak zitten en maak kans op € 25,- 

shoptegoed van de Elzas Passage! 

Op 24 juni om 15:00 uur vindt de 
prijsuitreiking plaats tijdens onze 

koopzondag.

Wij geven 10x € 25,- shoptegoed weg!

Elzaspassage.nl Elzas Passage

In Winkelcentrum de
Elzas Passage in Helmond

1 juni t/m 14 juni

Raadbak XL! 

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 30 mei t/m dinsdag 12 juni 2018. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen 
inlevering van 

15 spaarpunten

Rundvleeskroket
5 stuks - Diepvriesspecialist

Maaltijd

Loempia 
of kroepia
2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,99 3,89

2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,99 3,89Normaal 3,  3,89

5,99

2 
schalen

voor

3

Frites
Frieten

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

7 x 9 c.-o.

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

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

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

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

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

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

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

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

3

Frites
Frieten

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

7 x 9 c.-o.

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

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

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

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

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

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

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

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

1,79

ook geschikt 

voor de wok

2,99

Dikke of dunne

Frites
2 kilogram - Lutosa

Normaal 4,39

Groentemixen
1 kilogram - Diepvriesspecialist

Normaal 2,97

Op diverse wijze

Kiphaasjes
500 gram - Streekpoelier

Normaal 2,99

Dubbellikker, raket of stoplicht

Waterijs
12, 10 of 8 stuks - Dedert

Normaal 1,29 1,19

1,99

ook geschikt 

voor de BBQ

1,99

2 dozen 
voor

Best bite 100 gram
Frikandel
40 stuks - Van Reusel

Normaal 15,49

9,99

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

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

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Zaterdag 2 juni:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Piet Keijzer; Graard en Marie Keijzer-van der Helm; Jan en Mien 
Cornelissen-van den Heuvel; Koos Dirks;

Zondag 3 juni:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Sjef Remmen en Annie Noordman; Marie Smolenaars-van Deursen; 
Jan van Bladel; Willy Drouen-Görtz; Darko Plestina; Noud en Nellie 
Meulendijks-Smits; Annie Verhoeven; Nelleke van Bussel; Caro-
lien van den Reek-Zwanenberg; Hans Hafkenscheid; Hans Kum-
merer; Wim Ter Burg; Mies van der Velden; Jaan Crielaars-Kuijpers; 
Wouda Raijmakers-Sleegers; Maria Swinkels-Fijt; Ton Pachen; Kata 
Burhenne-van Deursen; Jane Landsbergen-Venema; Berdina Visser; 
Hans van Schie; Jacqueline van den Heuvel-Aerts; Mathieu de Bie; 
Tonny van Mierlo-Verhofstadt; Greetje Smits-van Eeden; Lenie van 
Vijfeijken-Smulders; Lena Schmitz-Snijders; Gerrit Luijben; Jan Ver-
bakel; Martina Verspaget-van Dijk; Johan Harmsen;

Donderdag 7 juni:
19.00 uur Alphonsuskapel

Zaterdag 9 juni:
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; 
Overleden ouders Weijts-Janssen; René Michielsen; Anja van der 
Linden-Rooyackers v.w. sterfdag; Ouders van Kilsdonk-van Asten, 
Marille en Jos;

www.damiaanhelmond.nl

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

Zondag 3 juni 
10.30 uur Trudo koor
Frans van Hoof en Ria van Hoof-van Ras, Herman Kaal, Emma 
Vincentie-Dekeirschieter, Christina van Bussel, Wilma Wouters-Ver-
hulst, Piet Sloots, Guus van Oorschot, Olga de Roij-Vissers, Els van 
Geene, Piet de Kok en Paula Schouten de echtgenote, Harrie de zoon 
en overleden familie.

Zondag 10 juni 
10.30 uur Maria koor
Joke Geubbels-Verberne, Jan Rooijakkers en Jo Rooijakkers-Vogels, 
Mark Strijbosch en Lonne van Uden, Cees Schueler, Rie Smits-Verhof-
stad, Tom Swinkels, Pieter de Bok, Jac Jansen en overleden familie 
Wijnheimer-Roelofs, Ria van den Reek-van den Hurk, Nelly Cranen-
broek-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, Theo Benders, Bertha Gruijters-
van Gameren, Anneke van Oorschot-Reloe, Gerrit Rijkers, Marianne 
Colen-Beekmans, Martje van den Heuvel-
Verkuylen, overleden ouders van Neerven-
Daniels en overleden familieleden. 

www.damiaanhelmond.nl

Een
bijzonder
afscheid.

Je kunt je er misschien weinig bij voorstellen. 
Je kunt je er wel op voorbereiden. 
Iedereen verdient een bijzonder afscheid. Maar weten uw nabestaanden wat uw uitvaartwensen zijn? Laat ze niet met 
vragen achter en bereid u nu al voor. Dit kan tijdens de inspirerende informatiedag op zaterdag 2 juni van 10.00 - 14.00 
uur bij Monuta Magis. Ook kunt u kennismaken met de prachtige assieraden van See You.

Tijdens deze dag kunt u de Monuta uitvaartverzorger alles vragen over alle uitvaartmogelijkheden die er zijn, 
uitvaartkosten en wat er allemaal geregeld moet worden. Ook kunt u uw uitvaartwensen vastleggen. Voor een 
bijzonder afscheid dat past bij wie u bent.

Kom naar de informatiedag op 2 juni of leg meteen uw uitvaartwensen
vast op monuta.nl/uitvaartwensen.

Monuta Magis
Warandelaan 62, 5707 CV Helmond

Kom 
ook 
2 juni!

Magis

120x90 Monuta Juliette Magis - pakket3.indd   1 18-05-18   15:45

Restauratie in de Lambertuskerk 

Van 16 april tot en met 25 mei, 
hebben 11 studenten van het 
Sint Lucas uit Boxtel voor hun 
eindexamen de muurschilderin-
gen in de kooromgang van de 
Lambertuskerk gerestaureerd. 

De studenten zijn begonnen met 
een uitvoerig vooronderzoek; al-
les zo goed mogelijk vast leggen 
op foto’s en daarna uitzoeken 
wat voor materialen er zijn ge-
bruikt, wat voor schoonmaak-
middelen moeten er gebruikt 
worden maar ook afbeeldingen 
overnemen en op tekening zet-
ten. Hierna start het uiteinde-
lijke werkproces. De muurschil-
deringen schoonmaken, losse 
verfschilfers verwijderen of vast-
lijmen. Daar waar de afbeeldin-
gen verwijderd zijn de plekken 
gronden. Als het nodig is stucen, 
schuren en dan de basiskleuren 
aanbrengen, Hierna dan met be-
hulp van eigen gemaakte sjablo-
nen of vanaf gemaakte foto’s, de 
afbeeldingen terug brengen.
Sommige afbeeldingen moesten 
in zijn geheel opnieuw worden 
aangebracht, omdat de oude af-
beeldingen zo slecht waren, dat 
men ze niet meer kon herstellen. 
Het project is dusdanig groot, 
dat vanuit de kerk gezien, alleen 
het rechter gedeelte is gerestau-

reerd. Het linker gedeelte staat 
gepland voor oktober 2018 en is 
ook een examen project.
Het is nu voor de vijfde keer dat 
studenten van het Sint Lucas de 
restauratie werkzaamheden als 
examen project uitvoeren in de 
Lambertus parochie. Er werd be-
gonnen met de beelden in de sint 
Jozefkerk en daarna het hoofdal-
taar van de sint Jozefkerk. Hierna 
kwam de Lambertuskerk aan de 
beurt met het Lambertus altaar, 
het Antonius altaar en enkele 
beelden. In 2017 hebben ze het 
Hoofdaltaar, de beelden  die op 
het altaar staan en hebben ze het 
Maria altaar met de achtergrond 
hiervan gerestaureerd.

Op vrijdag 25 mei was de beoor-
deling van de muurschilderin-
gen, door pastoor E. Seidel en 
Frans van de Leur, namens de 
parochie. De heren J.Dirckx en A. 
Kemps namens Sint Lucas en de 
heer Toonen is de rijks gecom-
mitteerde. Al de werkzaamhe-
den zijn volgens de aanwezige 
heren, tot ieders tevredenheid, 
zeer goed uitgevoerd en dat re-
sulteerde in een 100 procent sla-
gen van de studenten die deze 
enorme klus op een fantastische 
wijze hebben geklaard. Hierdoor 
kon het geheel dan ook worden 
afgesloten met een verdiend glas 
champagne en een gezellig sa-
men zijn. s

Centrum

Leerlingen van het Sint Lucas uit Boxtel hebben voor hun eindexamen 
de muurschilderingen in de kooromgang van de Lambertuskerk geres-
taureerd. (Bron foto: Henk van Dijk)

Raadbak XL in winkelcentrum de Elzas Passage te Helmond!

Maak kans op € 25,- shopte-
goed van winkelcentrum de El-
zas Passage.

Van 1 tot 14 juni aanstaande orga-
niseert winkelcentrum de Elzas 
Passage een leuke raad-en-win-
actie. Deze periode komt er een 
hele grote raadbak in het winkel-
centrum te staan. Deze raadbak 
wordt gevuld met verschillende 
artikelen.  Aan de hand van een 
digitaal scherm kunt u aangeven 

hoeveel artikelen u denkt dat er 
in de raadbak zitten. Op 24 juni 
om 15:00 uur is er een prijsuit-
reiking in het winkelcentrum en 
maken wij de winnaars van het 
shoptegoed bekend. In totaal 
geven wij 10x € 25,- aan shopte-
goed weg welke je kunt besteden 
in ons winkelcentrum. 
Op 24 juni aanstaande kunt u in 
ons winkelcentrum ook komen 
genieten van heerlijke jazzklan-
ken welke live door onze saxo-
foon troubadour worden gepro-
duceerd. De troubadour is er de-
ze dag van 12:00 tot 16:00 uur. s

Centrum

Tussen 1 en 4 juni kun je in 
winkelcentrum de Elzas Passage 
kans maken op 10X€25 
shoptegoed.
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save the dateJUNI WEEK VAN 31 MEI TM  7 JUNI

EVENEMENTEN
CACAO COMEDY NIGHT 
- STAND UP COMEDY IN 
CACAOFABRIEK
We doen nog een leuke 
stand up comedian 
show voor de zomer. 
Een show waarbij we 
niet 1 niet 2 niet 3 
maar waar maar liefst 
4 comedians op zullen 
treden. De Cacaofa-
briek, Cacaokade 1
Za 9 juni 2018 20:15 uur.

HET HELMONDS SMART-
LAPPEN FESTIVAL
Lokaal42 organiseert 
in juni het Helmonds 
Smartlappen Festival 
waarbij gestreden zal 
worden om de gouden 
Tesnuzzik.
Lokaal 42, Markt 42
Za 9 juni 2018 21:00 
- 00:00 uur, za 16 juni 
2018 00:00 uur, za 23 
juni 2018 00:00 uur.

LIVE: ROD STEWART, TRI-
BUTE BY NOD STEWART 
& THE FACES
Rod Stewart wordt deze 
avond flink geëerd door 
Nod Stewart the Faces. 
Dit tribute-project 
bestaat uit een aantal 
topmusici die Neder-
lands rijk is.
Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39 
Za 9 juni 2018 22:00 - 
01:00 uur.

MAANDELIJKSE DANS-
AVOND
Maandelijkse dans-
avond met live band 
Line Up. T.O.V. gebouw, 
Azalealaan 40
Za 9 juni 2018 20:30 - 
01:00 uur.

PODIUM W - ALI BABA 
EN DE FAMILIE ROOVERS
Podium W biedt jonge 
mensen met een beper-
king de kans om zich 
te ontwikkelen op het 
gebied van spel dans 
en zang. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2
Za 9 juni 2018 20:00 
- 22:30 uur, zo 10 juni 
2018 13:00 - 15:30 uur.

ZO 3 JUNI T/M ZO 15 JULI
EXPOSITIE: JIJ KUNT WEER ANDERE DINGEN
De titel van de tentoonstelling Jij Kunt Weer 
Andere Dingen, verwijst naar een cartoon van 
Gummbah (pseudoniem van Gertjan van Leeuwen, 
Nieuwaal, 1967). De cartoonist neemt met zijn 
absurde, droge humor regelmatig de serieusheid 
van de gevestigde kunstwereld op de hak.
 
Cacaofabriek, Cacaokade 1
3 juni t/m 15 juli
Ma t/m vrij 13.00 tot 17.00 uur

DONDERDAG 31 MEI  

ROB SCHEEPERS - KOM MAAR OP
Van meervoudig winnaar van de zilveren 
narrenkap naar nationaal succes.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Do 31 mei 2018 20:15 - 22:30 uur.

DUTCH TECHNOLOGY WEEK 4-9 JUNI 2018
Beleef een week lang de Dutch Technology Week 
en ervaar dat technologie alles om ons heen met 
elkaar verbindt. Hotspot High Tech Helmond de 
Peel: zaterdag 9 juni van 11:00–17:00 uur bij VDL 
Industrial Modules te Helmond.
Helmond Centrum, Watermolenwal 11
Ma 4 juni 2018 t/m za 9 juni 2018 ma-za: 13:00 - 
00:00 uur.

VRIJDAG 1 JUNI
BIOLOGISCHE MARKT BRANDEVOORT
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een 
biologische markt onder de Markthal van 
Winkelcentrum Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort, 
de Plaetse 1
Vr 1 juni 2018 14:00 - 18:00 uur. 

DRAKENBOOTFESTIVAL EN FOODSTOCK 
Het Drakenbootfestival biedt op vrijdag, zaterdag 
en zondag, actie, entertainment, cultuur en 
ontspanning voor jong en oud. In samenwerking 
met Foodstock.
Havenpark Helmond, Havenweg 20
Vr 1 juni 2018 16:00 - 00:00 uur, za 2 juni 2018 

14:00 - 00:00 uur, zo 3 juni 2018 16:00 - 22:00 uur.ZATERDAG 2 JUNI
LIVE: REGGAE RHYTHMS
Het festival Reggae Rhythms is een avondvullend 
Reggae-programma met de bands Edjahcation 
Eazzup Reaggea en Heights Meditation.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39 
Za 2 juni 2018 20:00 - 04:00 uur.
Weekmarkt Centrum Helmond op zaterdag 2 juni
Kom elke zaterdag naar de gezellige Helmondse 
markt De Helmondse Markt elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 38
Za 2 juni 2018 09:00 - 16:00 uur.

ZONDAG 3 JUNI

CARAT-CONCERTEN 3 JUNI
Zondag 3 juni Carat-Concerten gratis 
openluchtconcerten in stadspark de Warande in 
Helmond.
Carat-Paviljoen Warande, Warandelaan 1
Zo 3 juni 2018 12:00 - 15:00 uur.

DICHT BIJ DE NATUUR! IVN-PUBLIEKSWANDELING
Landgoed orchideeën mammoetbomen: Je vindt 
ze allemaal bij Dierdonk. Om 14:00 uur gaat 
het IVN samen met jou op stap in de Bakelse 
Beemden. Verzamelen bij Kinderdagverblijf De 
Bereboot.
Kinderdagverblijf De Bereboot, Oude Dierdonk 1
Zo 3 juni 2018 14:00 - 16:00 uur.

OPTREDEN WOODY PINES (USA)
Optreden Woody Pines (USA)authentieke 
Amerikaanse roots
Lokaal 42, Markt 42
Zo 3 juni 2018 16:00 - 00:00 uur.

WOENSDAG 6 JUNI

DTW WORKSHOP: PROGRAMMEER JE EIGEN 
TEKENROBOT!
Programmeer je eigen tekenrobot tijdens deze 
workshop i.h.k.v. de Dutch Technology Week. Voor 
kinderen vanaf 8 jaar en ouders, grootouders. Meld 
je op tijd aan.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11
Wo 6 juni 2018 14:30 - 16:00 uur.

VOORLEZEN OP WOENSDAGMIDDAG IN 
BIBLIOTHEEK HELMOND
Voorlezen elke woensdagmiddag van 15:00-15:30 
uur. Voor kinderen is voorlezen heel belangrijk.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11
Wo 6 juni 2018 15:00 - 15:30 uur.

DONDERDAG 7 JUNI

BENJAMIN VAN DER VELDEN - IK BEN
Bijna had Benjamin van der Velden zijn leven 
achter de piano weggedroomd.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Do 7 juni 2018 20:15 - 22:30 uur.

VRIJDAG 8 JUNI

BIOLOGISCHE MARKT BRANDEVOORT
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een 
biologische markt onder de Markthal van 
Winkelcentrum Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort, 
de Plaetse 1 Vr 8 juni 2018 14:00 - 18:00 uur.

HMC ONTMOET... THE HIGHLANDS
HMC ontmoet... the highlands: een muzikale reis 
door het Engels landschap
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Vr 8 juni 2018 20:15 - 23:00 uur.

ANNA PRESENTEERT 
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert als afsluiting van 
het cursusjaar Anna Presenteert. Leuke voorstellingen waarin de 
leerlingen laten zien wat ze geleerd hebben.
Annatheater Helmond, Floreffestraat 21a
Za 2 en Zo 3 juni 2018 17:00 - 18:30 uur en van 19:30 - 21:00 uur. 

THEATER
ZA. EN ZO. 2 EN 3 JUNI

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 31 MEI T/M WO. 13 JUNI

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

Evenement (DOV) Do 18:45 uur
2001: A Space Odyssey - 50th Anniversary (DOV)
Za 15:00 uur / Vr, Zo, Di 18:00 uur / Ma 20:30 uur / Do, Wo 
21:00 uur
Avengers: Infinity War (DOV)
Zo 13:15 uur / Vr, Za 14:00 uur / Do, Ma 15:00 uur
Avengers: Infinity War (O3D)
Za 10:00, 21:00 uur / Zo 10:15 uur / Vr 10:40, 21:30 uur / Do, 
Ma 11:15 uur / Wo 16:00 uur / Di 16:15 uur / 
Ma 16:45 uur / Do, Zo 20:15 uur
Blue (2018) (DOV) Vr 10:45 uur / Wo 12:00 uur / Zo 12:50 uur 
/ Ma 13:00 uur / Do, Di 13:20 uur / Za 16:30 uur
Buurman & Buurman Hebben Een Nieuw Huis (DNL)
Za, Zo 10:00 uur / Vr, Di, Wo 10:30 uur / Za 13:00 uur / Zo 
14:00 uur
Casper & Emma Maken Theater (DNL)
Zo, Wo 11:00 uur / Za 11:30, 14:30 uur / Vr 12:00, 13:50 uur / 
Zo 13:00 uur / Wo 14:00 uur / Do, Ma, Di / 15:15 uur
Deadpool 2 (DOV) Za, Zo 10:15 uur / Do, Vr 10:30 uur / Ma, 
Di 10:45 uur / Vr 13:00, 17:15 uur / Di 13:15, 18:30 uur / Do 
15:40,  18:15 uur / Vr, Zo, Ma 15:45 uur / Wo 15:50, 21:45 uur 
/ Za, Di 16:00 uur / Ma, Wo 18:45 uur / Zo 19:00 uur / Vr, Za 
19:30, 22:15 uur / Do, Zo - Di 21:30 uur 
Final Portrait (DOV) Di 13:30 uur
Ghostland (DOV) Do, Vr, Ma 10:45 uur / Di, Wo 16:30 uur / Zo 
17:15 uur / Do, Zo - Di 22:00 uur / Vr, Za 23:00 uur
Guernsey Literary Society, The (DOV) Ma 20:00 uur
Hereditary (DOV) Vr 22:00 uur
I Feel Pretty (DOV) Di 11:15, 19:00 uur / Zo 11:30, 17:45 uur 
/ Vr 12:45 uur / Wo 13:20, 18:30 uur / Za, Ma 13:30 uur / Do 
13:45, 18:45 uur / Ma 18:00 uur / Vr, Za 20:00 uur
Jurassic World (O3D) Di 21:15 uur
Jurassic World Night (O3D) Di 21:15 uur
Jurassic World: Fallen Kingdom (DOV)
Vr, Ma 18:15 uur Wo 18:15, 19:45 uur 
Jurassic World: Fallen Kingdom (O3D)
Di 00:00 uur / Wo 10:30, 13:45, 15:15, 16:45, 21:15 uur / Do - 
Zo, Di 19:45 uur / Ma 21:15 uur
Lady Bird (DOV) Ma 20:00 uur
Ocean’s 8 (DOV) Wo 19:30, 20:30 uur
Only The Brave (DOV)
Do, Ma 10:30 uur / Za 11:00, 18:15 uur / Wo 11:30, 21:30 uur 
/ Di 12:00, 15:00 uur / Zo 14:45 uur / Vr 15:10, 18:30 uur / 
Do 15:50 uur / Ma 16:00 uur / Do - Di 21:15 uur 3at
Overboard (DOV) Di, Wo 10:45 uur / Za 12:30, 18:30 uur / Do 
13:10, 16:15 uur / Ma 14:15 uur / Zo 15:30 uur / Vr 15:40 uur 
/ Wo 19:15 uur / Do, Zo - Di 19:30 uur / Vr, Za 20:30 uur 1t
Peter Rabbit (DNL) Zo 10:00, 13:30 uur / Za 10:15, 13:45 uur 
/ Do, Ma 10:30 uur / Di 14:00 uur / Wo 15:30 uur / Vr 16:00 
uur / Vr 15:45 uur / Wo 16:00 uur / Za 16:10 uur
Sherlock Gnomes (DNL) Di 10:30 uur / Zo 12:15 uur / Do 
12:50 uur / Ma 13:15 uur / Wo 14:30 uur
Sherlock Gnomes (N3D) Wo 13:00 uur / Vr 13:30 uur / Zo 
15:15 uur / Za 15:50 uur/Vr 13:30 uur / Wo 13:50 uur / Za 
14:00 uur
Sneak Preview 20180531 (DOV) Di 21:00 uur
Sneak Preview 20180607 (DOV) Di 21:00 uur
Solo: A Star Wars Story (DOV) Di 12:30, 17:15 uur / Do 12:40 
uur / Ma 12:45 uur / Vr, Za 13:15 uur / Za 17:10 uur / Do, Zo, 
Ma 17:30 uur
Solo: A Star Wars Story (O3D) Vr, Zo, Di 10:30 uur / Do, Za, Wo 
10:45 uur / Ma 11:00 uur / Do, Zo, Ma 14:30, 18:30 uur / Di 
15:30, 20:15 uur / Vr, Za 16:15, 18:45, 21:45 uur / Wo 17:45 
uur / Do, Zo, Ma, Wo 20:45 uur
Truth or Dare (DOV) Wo 13:15 uur / Zo 16:30, 21:45 uur / Do, 
Ma 17:15 uur / Za 18:00 uur / Vr 18:15 uur / Di 18:45 uur / 
Vr, Za 22:30 uur
Wonder Wheel (DOV) Di 13:30 uur

annatheater
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helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN

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

2
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2 9 38
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8

9
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9 4

4 6 9 8

2 7

5 8 6

1 5 4
Oplossing van week 20:

Mail de gele oplossing voor 8 juni naar:

actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Prijswinnaar week 20: 
Danny van Gulick

b

a

1

3

d

c

Gevraagd
Oud ijzer, metaal, luifels,
fietsen, wasmachines, 

vaatwassers, ovens, kabels, 
electrische apparatuur, 

gereedschap enz.
Bellen voor afspraak 

na 17.00 uur
06-26147361

VLOOIENMARKT
3 juni

Plein voor het Hazzo
Trolliuslaan 7 Waalre

gratis entree 
06-20299824

MEGA Rommelmarkt 
Carbootsale Horst

3 + 17 juni 8.30 - 15.30 uur 
450 stands

Peeldijkje 1, 5961 NK. A73 
afrit 10   

www.carbootsalehorst.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

LAST VAN ONGEDIERTE??
Bel  085- 130 27 13

Wespen/ Mieren bestrijding 
nu v.a. 59 euro! 

mfbestrijdingstechniek.nl

Autostalling en tijdelijke 
opslagruimte omgeving 

brandevoort. 040-2831509

PERSONEEL

SCHOONMAAKSTER
GEZOCHT

Zie voor meer informatie:
www.merba.nl 

onder het kopje vacatures

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

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

ODUS AUTO’S BV
Achterdijk 6, Helmond 

06-52642652

2 x kamer  te huur , 
met  gezamenlijke  faciliteiten, 

te Helmond
Voor begeleid/beschermd  

wonen binnen een kleinschalig 
woonproject .

Leeftijd vanaf 35 jaar. 
Voor GGZ,LVG, WMO en PGB.
Huur  375,00 Euro per maand 

( inclusief)
ook voor begeleiding 

individueel. Autisme en 
psychiatrie

Zorgbureau Aanbieder BV
06-55715933

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

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

Lenie Klaasen  |  06-52716622
BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken met de producten van Forever,  bel dan vrijblijvend voor een afspraak. Geen party 
of andere verplichtingen. De producten zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen bij Lenie Klaasen, 
tel.: 06-527 16 622  (Business Owner Forever). Kijk voor meer informatie op: www.foreverhelmond.nl

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

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

Filmverslagen door Wim Klaasen

Het jongste team van Stiphout Vooruit 
J O 7 is zaterdag 26 mei 2018  kampioen 
geworden in hun klasse,  na de kampi-

oenswedstrijd tegen Bruheze (3-1),
Was de beker met de grote oren, Li-
monade, friet, en een zegetocht met de 
platte kar door Stiphout, de beloning.
Bekijk de video op 
www.helmondnu.nl s

Helmond

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

save the dateJUNI WEEK VAN 31 MEI TM  7 JUNI

EVENEMENTEN
CACAO COMEDY NIGHT 
- STAND UP COMEDY IN 
CACAOFABRIEK
We doen nog een leuke 
stand up comedian 
show voor de zomer. 
Een show waarbij we 
niet 1 niet 2 niet 3 
maar waar maar liefst 
4 comedians op zullen 
treden. De Cacaofa-
briek, Cacaokade 1
Za 9 juni 2018 20:15 uur.

HET HELMONDS SMART-
LAPPEN FESTIVAL
Lokaal42 organiseert 
in juni het Helmonds 
Smartlappen Festival 
waarbij gestreden zal 
worden om de gouden 
Tesnuzzik.
Lokaal 42, Markt 42
Za 9 juni 2018 21:00 
- 00:00 uur, za 16 juni 
2018 00:00 uur, za 23 
juni 2018 00:00 uur.

LIVE: ROD STEWART, TRI-
BUTE BY NOD STEWART 
& THE FACES
Rod Stewart wordt deze 
avond flink geëerd door 
Nod Stewart the Faces. 
Dit tribute-project 
bestaat uit een aantal 
topmusici die Neder-
lands rijk is.
Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39 
Za 9 juni 2018 22:00 - 
01:00 uur.

MAANDELIJKSE DANS-
AVOND
Maandelijkse dans-
avond met live band 
Line Up. T.O.V. gebouw, 
Azalealaan 40
Za 9 juni 2018 20:30 - 
01:00 uur.

PODIUM W - ALI BABA 
EN DE FAMILIE ROOVERS
Podium W biedt jonge 
mensen met een beper-
king de kans om zich 
te ontwikkelen op het 
gebied van spel dans 
en zang. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2
Za 9 juni 2018 20:00 
- 22:30 uur, zo 10 juni 
2018 13:00 - 15:30 uur.

ZO 3 JUNI T/M ZO 15 JULI
EXPOSITIE: JIJ KUNT WEER ANDERE DINGEN
De titel van de tentoonstelling Jij Kunt Weer 
Andere Dingen, verwijst naar een cartoon van 
Gummbah (pseudoniem van Gertjan van Leeuwen, 
Nieuwaal, 1967). De cartoonist neemt met zijn 
absurde, droge humor regelmatig de serieusheid 
van de gevestigde kunstwereld op de hak.
 
Cacaofabriek, Cacaokade 1
3 juni t/m 15 juli
Ma t/m vrij 13.00 tot 17.00 uur

DONDERDAG 31 MEI  

ROB SCHEEPERS - KOM MAAR OP
Van meervoudig winnaar van de zilveren 
narrenkap naar nationaal succes.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Do 31 mei 2018 20:15 - 22:30 uur.

DUTCH TECHNOLOGY WEEK 4-9 JUNI 2018
Beleef een week lang de Dutch Technology Week 
en ervaar dat technologie alles om ons heen met 
elkaar verbindt. Hotspot High Tech Helmond de 
Peel: zaterdag 9 juni van 11:00–17:00 uur bij VDL 
Industrial Modules te Helmond.
Helmond Centrum, Watermolenwal 11
Ma 4 juni 2018 t/m za 9 juni 2018 ma-za: 13:00 - 
00:00 uur.

VRIJDAG 1 JUNI
BIOLOGISCHE MARKT BRANDEVOORT
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een 
biologische markt onder de Markthal van 
Winkelcentrum Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort, 
de Plaetse 1
Vr 1 juni 2018 14:00 - 18:00 uur. 

DRAKENBOOTFESTIVAL EN FOODSTOCK 
Het Drakenbootfestival biedt op vrijdag, zaterdag 
en zondag, actie, entertainment, cultuur en 
ontspanning voor jong en oud. In samenwerking 
met Foodstock.
Havenpark Helmond, Havenweg 20
Vr 1 juni 2018 16:00 - 00:00 uur, za 2 juni 2018 

14:00 - 00:00 uur, zo 3 juni 2018 16:00 - 22:00 uur.ZATERDAG 2 JUNI
LIVE: REGGAE RHYTHMS
Het festival Reggae Rhythms is een avondvullend 
Reggae-programma met de bands Edjahcation 
Eazzup Reaggea en Heights Meditation.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39 
Za 2 juni 2018 20:00 - 04:00 uur.
Weekmarkt Centrum Helmond op zaterdag 2 juni
Kom elke zaterdag naar de gezellige Helmondse 
markt De Helmondse Markt elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 38
Za 2 juni 2018 09:00 - 16:00 uur.

ZONDAG 3 JUNI

CARAT-CONCERTEN 3 JUNI
Zondag 3 juni Carat-Concerten gratis 
openluchtconcerten in stadspark de Warande in 
Helmond.
Carat-Paviljoen Warande, Warandelaan 1
Zo 3 juni 2018 12:00 - 15:00 uur.

DICHT BIJ DE NATUUR! IVN-PUBLIEKSWANDELING
Landgoed orchideeën mammoetbomen: Je vindt 
ze allemaal bij Dierdonk. Om 14:00 uur gaat 
het IVN samen met jou op stap in de Bakelse 
Beemden. Verzamelen bij Kinderdagverblijf De 
Bereboot.
Kinderdagverblijf De Bereboot, Oude Dierdonk 1
Zo 3 juni 2018 14:00 - 16:00 uur.

OPTREDEN WOODY PINES (USA)
Optreden Woody Pines (USA)authentieke 
Amerikaanse roots
Lokaal 42, Markt 42
Zo 3 juni 2018 16:00 - 00:00 uur.

WOENSDAG 6 JUNI

DTW WORKSHOP: PROGRAMMEER JE EIGEN 
TEKENROBOT!
Programmeer je eigen tekenrobot tijdens deze 
workshop i.h.k.v. de Dutch Technology Week. Voor 
kinderen vanaf 8 jaar en ouders, grootouders. Meld 
je op tijd aan.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11
Wo 6 juni 2018 14:30 - 16:00 uur.

VOORLEZEN OP WOENSDAGMIDDAG IN 
BIBLIOTHEEK HELMOND
Voorlezen elke woensdagmiddag van 15:00-15:30 
uur. Voor kinderen is voorlezen heel belangrijk.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11
Wo 6 juni 2018 15:00 - 15:30 uur.

DONDERDAG 7 JUNI

BENJAMIN VAN DER VELDEN - IK BEN
Bijna had Benjamin van der Velden zijn leven 
achter de piano weggedroomd.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Do 7 juni 2018 20:15 - 22:30 uur.

VRIJDAG 8 JUNI

BIOLOGISCHE MARKT BRANDEVOORT
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een 
biologische markt onder de Markthal van 
Winkelcentrum Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort, 
de Plaetse 1 Vr 8 juni 2018 14:00 - 18:00 uur.

HMC ONTMOET... THE HIGHLANDS
HMC ontmoet... the highlands: een muzikale reis 
door het Engels landschap
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Vr 8 juni 2018 20:15 - 23:00 uur.

ANNA PRESENTEERT 
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert als afsluiting van 
het cursusjaar Anna Presenteert. Leuke voorstellingen waarin de 
leerlingen laten zien wat ze geleerd hebben.
Annatheater Helmond, Floreffestraat 21a
Za 2 en Zo 3 juni 2018 17:00 - 18:30 uur en van 19:30 - 21:00 uur. 

THEATER
ZA. EN ZO. 2 EN 3 JUNI

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 31 MEI T/M WO. 13 JUNI

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

Evenement (DOV) Do 18:45 uur
2001: A Space Odyssey - 50th Anniversary (DOV)
Za 15:00 uur / Vr, Zo, Di 18:00 uur / Ma 20:30 uur / Do, Wo 
21:00 uur
Avengers: Infinity War (DOV)
Zo 13:15 uur / Vr, Za 14:00 uur / Do, Ma 15:00 uur
Avengers: Infinity War (O3D)
Za 10:00, 21:00 uur / Zo 10:15 uur / Vr 10:40, 21:30 uur / Do, 
Ma 11:15 uur / Wo 16:00 uur / Di 16:15 uur / 
Ma 16:45 uur / Do, Zo 20:15 uur
Blue (2018) (DOV) Vr 10:45 uur / Wo 12:00 uur / Zo 12:50 uur 
/ Ma 13:00 uur / Do, Di 13:20 uur / Za 16:30 uur
Buurman & Buurman Hebben Een Nieuw Huis (DNL)
Za, Zo 10:00 uur / Vr, Di, Wo 10:30 uur / Za 13:00 uur / Zo 
14:00 uur
Casper & Emma Maken Theater (DNL)
Zo, Wo 11:00 uur / Za 11:30, 14:30 uur / Vr 12:00, 13:50 uur / 
Zo 13:00 uur / Wo 14:00 uur / Do, Ma, Di / 15:15 uur
Deadpool 2 (DOV) Za, Zo 10:15 uur / Do, Vr 10:30 uur / Ma, 
Di 10:45 uur / Vr 13:00, 17:15 uur / Di 13:15, 18:30 uur / Do 
15:40,  18:15 uur / Vr, Zo, Ma 15:45 uur / Wo 15:50, 21:45 uur 
/ Za, Di 16:00 uur / Ma, Wo 18:45 uur / Zo 19:00 uur / Vr, Za 
19:30, 22:15 uur / Do, Zo - Di 21:30 uur 
Final Portrait (DOV) Di 13:30 uur
Ghostland (DOV) Do, Vr, Ma 10:45 uur / Di, Wo 16:30 uur / Zo 
17:15 uur / Do, Zo - Di 22:00 uur / Vr, Za 23:00 uur
Guernsey Literary Society, The (DOV) Ma 20:00 uur
Hereditary (DOV) Vr 22:00 uur
I Feel Pretty (DOV) Di 11:15, 19:00 uur / Zo 11:30, 17:45 uur 
/ Vr 12:45 uur / Wo 13:20, 18:30 uur / Za, Ma 13:30 uur / Do 
13:45, 18:45 uur / Ma 18:00 uur / Vr, Za 20:00 uur
Jurassic World (O3D) Di 21:15 uur
Jurassic World Night (O3D) Di 21:15 uur
Jurassic World: Fallen Kingdom (DOV)
Vr, Ma 18:15 uur Wo 18:15, 19:45 uur 
Jurassic World: Fallen Kingdom (O3D)
Di 00:00 uur / Wo 10:30, 13:45, 15:15, 16:45, 21:15 uur / Do - 
Zo, Di 19:45 uur / Ma 21:15 uur
Lady Bird (DOV) Ma 20:00 uur
Ocean’s 8 (DOV) Wo 19:30, 20:30 uur
Only The Brave (DOV)
Do, Ma 10:30 uur / Za 11:00, 18:15 uur / Wo 11:30, 21:30 uur 
/ Di 12:00, 15:00 uur / Zo 14:45 uur / Vr 15:10, 18:30 uur / 
Do 15:50 uur / Ma 16:00 uur / Do - Di 21:15 uur 3at
Overboard (DOV) Di, Wo 10:45 uur / Za 12:30, 18:30 uur / Do 
13:10, 16:15 uur / Ma 14:15 uur / Zo 15:30 uur / Vr 15:40 uur 
/ Wo 19:15 uur / Do, Zo - Di 19:30 uur / Vr, Za 20:30 uur 1t
Peter Rabbit (DNL) Zo 10:00, 13:30 uur / Za 10:15, 13:45 uur 
/ Do, Ma 10:30 uur / Di 14:00 uur / Wo 15:30 uur / Vr 16:00 
uur / Vr 15:45 uur / Wo 16:00 uur / Za 16:10 uur
Sherlock Gnomes (DNL) Di 10:30 uur / Zo 12:15 uur / Do 
12:50 uur / Ma 13:15 uur / Wo 14:30 uur
Sherlock Gnomes (N3D) Wo 13:00 uur / Vr 13:30 uur / Zo 
15:15 uur / Za 15:50 uur/Vr 13:30 uur / Wo 13:50 uur / Za 
14:00 uur
Sneak Preview 20180531 (DOV) Di 21:00 uur
Sneak Preview 20180607 (DOV) Di 21:00 uur
Solo: A Star Wars Story (DOV) Di 12:30, 17:15 uur / Do 12:40 
uur / Ma 12:45 uur / Vr, Za 13:15 uur / Za 17:10 uur / Do, Zo, 
Ma 17:30 uur
Solo: A Star Wars Story (O3D) Vr, Zo, Di 10:30 uur / Do, Za, Wo 
10:45 uur / Ma 11:00 uur / Do, Zo, Ma 14:30, 18:30 uur / Di 
15:30, 20:15 uur / Vr, Za 16:15, 18:45, 21:45 uur / Wo 17:45 
uur / Do, Zo, Ma, Wo 20:45 uur
Truth or Dare (DOV) Wo 13:15 uur / Zo 16:30, 21:45 uur / Do, 
Ma 17:15 uur / Za 18:00 uur / Vr 18:15 uur / Di 18:45 uur / 
Vr, Za 22:30 uur
Wonder Wheel (DOV) Di 13:30 uur

annatheater



24 week nummer 22 vrijdag 1 juni 2018 de loop weekkrant HELMOND

GAZELLE 
CHAMONIX 
C7+ LTD 
7 versnellingen, naafdynamo, 
verende voorvork en zadelpen.
Ook in damesmodel leverbaar 
nu van € 949.- voor

799.-

GAZELLE 
GRENOBLE 
C7+ HFP 
7 versnellingen met krachtige 
voorwielmotor en vering

1999.-
Nu met gratis gouden accu 
upgrade twv € 250.00
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

overtuigd?Onze voordelen

voordeel 7

de beste 
merken

voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

reparatie

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 4
deskundig advies

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

voordeel 1

de beste 
service

voordeel 14

garantie op 

reparaties

voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis software update bij onderhoud

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

Iedere dag GAZELLE dag

waardebon|DL
Fietsdrager naar keuze nu 

met bon

 10% KORTING
(geldig tm 9 juni 2018)

#

 

waardebon|DL
2 buiten en 2 binnenbanden CST  

met normaal ventiel maat 28 x 1 5/ 
8 x 1 3/8  (37-622) van 53.96 voor 

€ 25.- 
(geldig tm 9 juni 2018) #

AFSPRAAK MAKEN IS NIET NODIG


