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3Joeri Poelmans

26Feest in Helmond-West

Mede mogelijk gemaakt door 
LEVgroep opbouwwerk, Werkgroep vrijwilligers Helmond West, Winkeliersvereniging 
Combicentrum, en Wijkraad Helmond West. En door een subsidie van Wijkmanagement Helmond. 

Mierloseweg 41, Helmond 
Tel: 0492-553 423

www.fishenfoodhelmond.nl
Wij zijn open van 12.00 uur tot 17.00 uur 

en er is een terras aanwezig.

www.tante-doortje.nl
Mierloseweg 43, Helmond
Art-deco woondecoratie, 

verlichting en klein meubilair

Mierloseweg 39, Helmond 
0492 - 523265

info@bakkerijfritsvandelooveren.nl
www.bakkerijfritsvandelooveren.nl

Mierloseweg 10. Winkel tijdens braderie geopend
Braderie-aanbieding:  Bij aankoop van heel staatslot XL 
rijtje lotto of kraslot cadeau. Boekverkoop op de kraam: 

Boekenstunt: 1 cent per pagina
 (U betaalt dus slechts 1 cent per pagina per boek).

Mierloseweg 18
Helmond

Leuke betaalbare Dames kleding en accessoires,
met persoonlijk en eerlijk advies! 

merken o.a. G-Maxx en Jane lushka!

Kaatje Jans Helmond
“in de verste verte de verste”

Een winkel vol “ Wereldse lekkernijen”
Mierloseweg 30 Helmond

Tel: 0492 347906
email: kaatjejanshelmond@gmail.com

website: Kaatjejans-helmond.nl

Bestaat 20 jaar en is bekend 
door advies en kwaliteit. 

Nu ook hengelsport en voederdieren voor 
reptielen in ons assortiment!
www.dierenshopquispel.nl

Mierloseweg 52, Helmond
Braderie-actie; 10% korting op het 

gehele assortiment.
* m.u.v. lopende acties.

Mierloseweg 15, CombicentrumHelmond
Webshop: www.komma-in.nl

Wijkmanagement Helmond
De braderie is mede mogelijk gemaakt door een 

subsidie van het Wijkmanagement Helmond 
(onderdeel van Ondernemersfonds Helmond)

Bij ‘t Huys, daar voelt u zich thuis.
Café ‘t huys is een gezellig café, 

gelegen aan de Mierloseweg in Helmond.

Mierloseweg 51-A, Helmond www.rebellady.nl
Betaalbare dameskleding & accessoires met een 

mix van stoer & basis items. 
OPEN: do/vr/za 10-17 uur

V ISSPEC IAL I TE I TEN

Met live muziek:
Shantykoor 
Melodiva’s, 

Ben de 
Banjoman en

Los del Sol

Bungee 
trampoline 
Mini cars 

Draaimolen 
Alles in 1 fiets

Diverse 
deelnemende 

winkeliers

Tijdens de braderie
aan de kraam

hamburger €2,-

BRADERIE 
HELMOND
WEST

zondag 
10 juni 
11.00-17.00 uur

Alles voor kinderen onder één dak: 
speelgoed, kleding, activiteiten, workshops, 

coaching, dans en yoga.
Ranja met een Rietje Mierloseweg 59A. 

www.ranjameteenrietje.com 

Genieten begint bij 
Slijterij Luc’s Wines 
& Drinks voor al uw 

dranken. 
Speciale aanbiedingen 
op de braderie op 10 

juni. 

Leuke Vaderdag tips: 
Een lekker speciaal biertje, een mooie whisky, 

een borrel niet te vergeten en een 
wijntje voor een zacht prijsje
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BOSSCHEWEG 30  •  BEEK EN DONK
0492  46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL

AIRCO 
SERVICE
BIJVULLENONDERHOUDREPARATIE 
van airco installaties van personenauto’s

JOSVERSCHURENSHOP.NL

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

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

slechts

Kijk voor meer info op onze website

€ 999,=

vd wiel  Tuinmachines         Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

AUTOMOWERRobotmaaiers  

al vanaf

model 105 

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

TICKETVERKOOP GESTART

18 JULI
LADIES NIGHT
MAMMA MIA!

HERE WE GO AGAIN

VANAF 18.30 UUR

DEURNE CITY RUN
ZATERDAG 16 JUNI 2018

Voor meer info: www.av-lgd.nl
MIDDEN IN HET CENTRUM VAN DEURNE
AV-LGD SCHRIJF JE NU NOG IN

IN DEZE UITGAVE
FYSIOTHERAPIEBAKEL GEMERT HELMOND

FYSIOTHERAPIEBAKEL GEMERT HELMOND

VitaForum Fysiotherapie lanceert zijn 6e uitgave met informatie 

over de fysiotherapie en de verschillende vestigingen van onze praktijk. 

OriGENE 2 pagina 3 Nationale 
Diabetes Challange pagina 4 Parkinson pagina 5 Fysiotherapie 

en kanker pagina 6 Nieuwe locatie 
in Gemert pagina 11

Parkinson

Nationale Diabetes Challange

OriGENE 2

Fysiotherapie en kanker Nieuwe locatie in Gemert

Uw specialist van hetbewegingsapparaat

Op zaterdag 9 juni van 11:00 tot 
17:00 uur vindt de High Tech 
Ontdekkingsroute plaats in het 
kader van de Dutch Technology 
Week. Technologiebedrijven 
in de regio Helmond-De Peel 
bundelen hun krachten en pre-
senteren samen wat techniek 
voor de regio betekent. Op de 
Hotspot Helmond- De Peel  bij 
VDL Industrial Modules (aan 
de Brandevoortse Dreef te Hel-
mond) 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.

Ook heeft de Automotive Cam-
pus Helmond samen met de 

stichting Help Us Aut, de High 
Tech Ontdekkingsroute op de 
open dag op zaterdag 9 juni 2018, 
toegankelijker gemaakt voor 
jongvolwassenen met autisme.
Van 12:00 tot 15:00 uur is er een 
afgestemd programma voor 
jongvolwassenen met autisme. 
Kom ook en ervaar de mobiliteit 
van de toekomst! Iedere jongvol-
wassene met autisme in de regio 
Helmond kan zich aanmelden. 
Aanmelden kan vóór 8 juni 2018 
via www.helpusaut.nl
We gaan met een grote groep 
jongvolwassenen met autisme 
en er is begeleiding die je binnen 
de groep welkom heet en waar 
je op terug kunt vallen mocht er 
iets zijn.
De stichting HELPUSAUT biedt 
jongvolwassenen met autisme 
ondersteuning op het gebied 
van ontspanning en vrije tijd 

ten einde het sociaal isolement 
te voorkomen en een optimale 
deelname aan onze maatschap-
pij te bevorderen.
Jongvolwassenen met autisme 
in de regio Helmond kunnen al 
gratis deelnemen aan de maan-
delijkse samenkomsten die de 
stichting HELPUSAUT, vanaf 
2009, voor hen organiseert.

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. 

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 beleven wat technologie allemaal te bieden heeft op 9 juni (bron foto; Automotive Campus Helmond)

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
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Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl
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city runcity
Deurne

Vanaf 18.30 uur
ZaterDag 16 juni 2018

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

AV-LGD

50PLUS BIOS
ELKE DINSDAG OM 13:30 UUR
INCL. PAUZE MET KOFFIE/THEE 

EN LEKKERS

29 MEI EN 5 JUNI
WONDER WHEEL

kerkstraat 52, helmond

Zondag 27 mei, tijdens het 
Food and Fashion evenement in 

centrum Helmond:

Big green egg workshops Bij 
Coenen in de kerkstraat

Start workshops om 13:00 uur 
en om 15:00 uur. 

Geef je op 
want het is 

geheel gratis!

Helmond zet het op een lopen 

Van 30 mei tot en met 2 juni vindt de 59e editie van de Avondwandelvierdaagse weer plaats! (Bron foto: Wim van den Broek) 

Van 30 mei t/m 2 juni 2018 
wordt alweer voor de 59e keer 
de Avondwandelvierdaagse 
Helmond georganiseerd voor 
alle inwoners van Helmond en 
omstreken. De uitdaging is om 
4 dagen achter elkaar 5, 10 km 
te wandelen. Dit wordt gedaan 
door heel de stad Helmond en 
de mooie omgeving ervan.

Bij startbureau Rijpelberg/
Brouwhuis kan ook worden in-

geschreven voor de 15km.
De start van de wandelingen 
vindt alle vier de dagen plaats op 
een van de vier over de stad ver-
deelde startbureaus, bij de Speel-
tuin Leonardus in de Leonar-
duswijk, bij de sporthal Polaris 
in Mierlo-Hout, bij wijkhuis "de 
Brem" in Rijpelberg/Brouwhuis 
en Stiphout bij “de oude toren” 
van Scouting Jan Baloys.

Tot slot wordt als finale na de vier 
wandeltochten op zaterdagmid-
dag gezamenlijk met alle deel-
nemers vanaf de Lorentzstraat 

naar Boscotondo de feestelijke 
bloemenintocht gelopen volgens 
de onderstaande route. Vanaf 
het Grasveld bij de Lorentzstraat 
gaan we naar het Frans Joseph 
van Thielpark (Boscotondo), 
waar door een delegatie van het 
college van Burgemeester en 
Wethouders het jaarlijkse bloe-
mendefilé afgenomen wordt.
De route van de bloemintocht 
gaat dit jaar niet over de Steen-
weg. De lopers starten om 14:30 
uur vanaf het veld aan de Lo-
rentzlaan en zullen de volgende 
route volgen:

Christiaan Huygenslaan via 
oversteek Boerhavelaan naar 
Van Leeuwenhoeklaan naar Wa-
randelaan. 
Vervolgens naar Prins Hen-
driklaan dan voor langs de Paal-
woningen via het vernieuwde 
speelhuis naar Kromme Steen-
weg via fietspad naar Frans Jo-
seph van Thielpark waar het 
einde zal zijn.

Veel kijkplezier!

Voor meer info zie ook www.
wandelvierdaagsehelmond.nl ▲

Helmond

0492-845350
info@

adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

Ontdek High Tech Helmond

Helmond
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Wilhelminaplein
Someren

8 km
47 e

7 & 8 juli 2018 Start 20:00 uur

Vliegende start
tussen 06:00 en 07:00 uur

Start 12:00 uur

zondag 8 juli 2018

zaterdag 7 juli 2018

Kennedymars Someren

Rondje Someren

Mini Kennedymars

56
80 km

e

40 km
24 e

Nieuwe route!

Durf jij de uitdaging aan?

door Helmond Centru
m
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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

Jeugdtheaterschool Annathea-
ter organiseert vanaf 14 juni voor 
kinderen en jongeren een korte 
cursus toneelspelen. Altijd al to-
neel willen leren spelen? Vanaf 14 
juni kun je 4 lessen volgen om te 
kijken of acteren iets voor je is. 
Data: donderdag 14, 21, 28 juni en 
5 juli 2018 

Tijden
Kinderen 6 t/m 11 jaar: donder-
dag van 16.00 tot 17.00 uur  

Kinderen/jongeren vanaf 12 jaar: 
donderdag van 17.15 tot 18.45 uur  

Voor meer informatie: 
Neem contact op met 
Lavínia Germano:   
telefoon: 06-44369288 / 
laviniagermano@annatheater.nl  

Zie ook www.annatheater.nl, 
rubriek Jeugdtheaterschool

Deze cursus is gratis voor kinde-
ren uit groep 7 en 8. Deze actie 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door Cultuur Contact. s

Het Annatheater organiseert vanaf 14 juni een korte cursus 
toneelspelen voor kinderen én jongeren (bron foto; Annatheater)

Korte cursus toneelspelen 
voor kinderen en jongeren

Helmond

Brand- of BHV-oefeningen (be-
drijfshulpverlening) worden in 
elk bedrijf gehouden. Wat moet 
je doen als er brand is, waar 
moet je naartoe, wie doet wat? 
Op sommige plaatsen is het 
extra belangrijk om hier goed 
in getraind te zijn. Wat bijvoor-
beeld als er brand uitbreekt in 
het operatiekamercomplex van 
het Elkerliek ziekenhuis? Afge-
lopen week vond er weer een 
oefening plaats. Een heel bij-
zondere deze keer.

Blauw bloed 
Het is vrijdagmiddag vier uur als 
een groep van 10 operatieassi-
stenten, anesthesiemedewerkers 
en verkoevermedewerkers zich 
meldt. Er zoemde natuurlijk al 
wel iets over de afdeling, over de 
inhoud van deze oefening. Want 
waarom kon je niet binnenkijken 

bij OK 8? En waarom werd er zo 
gelachen en gefluisterd tijdens 
de pauzes? Nick van de Ven, ope-
ratieassistent, neemt de groep 
apart in een donker magazijn en 
vertelt wat hen te doen staat. “In 
OK 8 ligt een bijzondere patiënt 
die bij een auto-ongeluk in de 
buurt van Helmond gewond is 

geraakt. En nét op het moment 
dat hij op tafel ligt, breekt er 
brand uit op het OK-complex. 
In de kamer liggen diverse aan-
wijzingen en sleutels verstopt 
die noodzakelijk zijn om de op-
dracht tot een goed einde te kun-
nen brengen. Samenwerking is 
het devies”. 

De eerste minuten van de dertig 
die beschikbaar zijn, wordt er 
nog wat gezocht naar de beste 
werkwijze. Links en rechts wor-
den aanwijzingen gevonden, 
langzaam maar zeker komt er  
meer lijn in de groep. Terwijl 
de klok aftikt naar het nulpunt, 
moet de laatste aanwijzing wor-
den gevonden. Daarvoor moet 
de bijzondere patiënt nog snel 
een zak bloed toegediend wor-
den. Blauw bloed voor deze gele-
genheid… Als de zak leegstroomt 
wordt het laatste cijfer van een 
code zichtbaar. Snel intypen op 
de intercom en de sirene klinkt. 
Opdracht voltooid!

Stappenplan
Tijdens de gezamenlijke evalu-
atie wordt nog eens besproken 
hoe de groep deze nep-calami-
teit heeft aangepakt. ‘Wie doet 
wat, wie gaat waar naartoe, wat 
is de rol van de programmaco-
ordinator bij brand op de OK en 
vooral: wat hebben we geleerd?’ 

De bijna 100 deelnemers zijn 
enthousiast. Ook Ingrid Dub-
beldam, manager OK, kijkt meer 
dan tevreden terug op deze BHV-
oefening 2.0. “Dat hebben ze ge-
weldig gedaan”, klinkt het trots. 
“De betrokkenheid is op deze 
manier erg groot. Het leereffect? 
Ik weet zeker dat dit veel beter 
blijft hangen dan een standaar-
doefening.” s

Elkerliek 
ziekenhuis 
tovert OK 
om tot 
escaperoom

Helmond

De Belgische voetballer Joeri 
Poelmans zal de komende jaren 
uitkomen voor Helmond Sport. 
De 22-jarige linkervleugelverde-
diger tekent een contract voor 
twee seizoenen met een optie 
voor een derde seizoen. 

De afgelopen jaren stond Poel-
mans onder contract bij Lierse 
SK, waar hij al op 19-jarige leeftijd 
zijn debuut maakte. “Joeri is een 
jonge talentvolle speler die met 
zijn aanvallende drive goed bij 
Helmond Sport past. Het is een 
ambitieuze speler met een uit-
stekende mentaliteit”, zegt Leon 
Vlemmings, algemeen directeur 
Helmond Sport. 

Poelmans heeft erg veel zin om 
aan de slag te gaan bij Helmond 
Sport. “Door de goede gesprek-
ken met Helmond Sport en mijn 
ploeggenoot Koen Weuts (oud-
speler Helmond Sport) heb ik 
een heel positief gevoel aan de 
club overgehouden. Hierdoor 
kan ik zeggen dat het totaal-
plaatje om voor deze club te kie-
zen helemaal klopt. 
Daarnaast vind ik de mentali-
teit in Helmond, het harde wer-
ken en de mouwen opstropen, 
goed bij mij passen als voet-
baller”, aldus Joeri Poelmans. 
 
Voordat Poelmans naar Lierse 
SK trok was hij actief in de JMG 
Academie in België. In het shirt 
van Lierse SK kwam hij tot ruim 
50 competitiewedstrijden. s De 22-jarige Joeri Poelmans tekende een contract voor twee seizoenen bij Helmond Sport (Bron foto; Helmond Sport)

Joeri Poelmans voor twee seizoenen naar Helmond Sport
Helmond
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Nieuwe locaties voor textielinzameling 
in Helmond

Op weg naar een klimaatneutraal Helmond in 2035, optimaliseert de gemeente 
Helmond de textielinzameling door hierop de regie terug te nemen. Het doel is 
om het gescheiden inzamelen van textiel voor hergebruik te bevorderen, meer 
textiel in Helmond te houden en de lokale werkgelegenheid te stimuleren. 

Extra textielcontainers en nieuwe locaties
Dit heeft tot gevolg dat er meer textielcontainers zijn bijgekomen en dat 
sommige locaties zijn veranderd. Voor een overzicht van alle locaties voor 
textielinzameling gaat u naar het kaartje op de website www.deafvalapp.nl of 
via de gratis app: DeAfvalApp. 

Bekendmakingen

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

Wesselmanlaan 25 24-05-2018 kappen 11 bomen OLO 3691211

Suytkade fase I,  03-05-2018 oprichten 28 woningen  OLO 3636413

kavels 101 t/m 128   (Suytboulevard, Palladio) 

perceel C 10454 24-05-2018 plaatsen geluidsschermen langs het spoor OLO 3686007

perceel A 06820,  24-05-2018 aanleggen glasvezelaansluiting OLO 3689721

bij Hulshoeve 4 

Ringdijk 4 24-05-2018 maken uitweg OLO 3691319

Stiphout-Zuid,  24-05-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3690649

Vuurvlinder, kavel Z25 

Kanaaldijk N.W.,  26-04-2018 afwijken bestemmingsplan i.v.m. evenement 2018-X0472

Kanaaldijk N.O., Havenpark   (drakenbootfestival) 

Schootense Dreef 25-05-2018 oprichten kantoorpand, maken uitweg OLO 3430193

Liverdonk, kavel L 27 25-05-2018 oprichten woning, maken uitweg OLO 3693485

Ridderstraat 1 t/m 23  25-05-2018 onderhoud woningen Helmond-West, Fase I OLO 3690863

(oneven), Tournooistraat 30 t/m 52 (even) 

Jan van Brabantlaan  28-05-2018 kappen 5 bomen OLO 3695471

en President Rooseveltlaan (percelen B 35789, G 00890, A 04378 en A 04429) 

Voorste Akkerweg,  28-05-2018 maken 26 uitwegen OLO 3695455

Aleida van Dieststraat, Johanna van Heverleestraat 

Bezemheide 6 28-05-2018 oprichten woning OLO 3492453

percelen B 04316,  28-05-2018 aanleg fietspad Molenven OLO 3381925

B 03672, B 02849 

Havenpark 28-05-2018 afwijken bestemmingsplan OLO 3699357

  t.b.v. zomerkermis

Noord Koninginnewal 29-05-2018  verbouwen bovenverdieping OLO 3445339

9  in 9 woonstudio’s 

Leemkuilenweg  29-05-2018 oprichten woning OLO 3694497

kavel Z1 

Wevestraat 49 29-05-2018 plaatsen opbouw achtergevel OLO 3699673

Engelseweg 196 26-05-2018 legaliseren reclame OLO 3694507

Dwarsdijk 3 29-05-2018 vergroten bedrijfspand OLO 3512605

Schootense Loop  30-05-2018 plaatsen bijenstal OLO 3702879

zandpad Burgemeester Krollaan 

Engelseweg 200B 31-05-2018 omkleuren Texaco naar Esso OLO 3631037

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag:12 juni 2018 en 26 juni 
2018. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

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

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

Ontwerp provinciaal inpassingsplan N279 
Veghel – Asten ter inzage

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het ontwerp Provinciaal 
Inpassingsplan (PIP) voor de uitbreiding van de N279 tussen Veghel en 
Asten ter inzage gelegd. Ook worden de bijbehorende onderzoeken voor de 
milieueffectrapportage met de effecten voor mens en natuur van de geplande 
uitbreiding van de weg gepubliceerd. Vanaf 29 mei tot en met 9 juli ligt het 
ontwerp-inpassingsplan ter inzage in de Stadswinkel. Vanaf dat moment kan 
iedereen een zienswijze indienen. U kunt eenvoudig en direct digitaal reageren 
via www.brabant.nl/ontwerpipN279VeghelAsten. Op 12, 14, 18 en 19 juni zijn er 
inloopbijeenkomsten over het ontwerp-inpassingsplan.

Bron: Pieter Cox

Kudde schapen in de Stiphoutse bossen

Als u binnenkort een wandeling maakt in de Stiphoutse bossen, dan is de 
kans groot dat u een kudde schapen tegenkomt. Sinds vorige week worden de 
heidegebieden in de Stiphoutse bossen begraasd door een kudde Kempische 
heideschapen begeleid door een herder. De kudde is drie tot vier weken actief 
rond het Kamerven, Wasven en Kikkerven. Het is erg belangrijk dat u uw hond 
aanlijnt en uit de buurt van de kudde houdt. 

Door het inzetten van de Kempische heideschapen wordt de vergrassing van 
de heide binnen enkele jaren teruggedrongen. Door de begrazing komt er meer 
variatie in leeftijd van de heide. Dit is gunstig voor typische heidesoorten, zoals 
de levendbarende hagedis, de blauwvleugelsprinkhaan, de nachtzwaluw en 
klokjesgentiaan. De kudde schapen zal twee keer per jaar de heide begrazen, een 
keer in het voorjaar/vroege zomer en een keer in de nazomer/herfst. 

Wegafsluiting Braderie Helmond West

Op zondag 10 juni vindt de Braderie Helmond West plaats. In verband hiermee 
is de Mierloseweg van 6.00 tot 20.00 uur afgesloten tussen Hezelostraat en 
Caroluslaan.
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Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

start/finish 22-05-2018      Grote Steden fietstocht 2018-02031

Automotive Campus   (9 september 2018) 

Kanaaldijk Z.O. 50 27-05-2018      NK Kanopolo 2018-02103

   (15 en 16 september 2018)

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

gemeente Helmond 25-05-2018  56e Kennedymars Someren  2018-01045

  (7 en 8 juli 2018) 

parkeerterrein  28-05-2018  Braderie De Bus (23 september 2018) 2018-01538

winkelcentrum De Bus 

Centrum 29-05-2018  Zomerkermis (5 t/m 11 juli 2018) 2018-01392

Centrum 31-05-2018  Kennedymars (7 juli 2018) 2018-00287

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken na 

de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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

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

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

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

Bezemheide 8 24-05-2018     oprichten woning OLO 3561163

Willem  24-05-2018     vervangen/vergroten veranda OLO 3680363

Prinzenstraat 155 

Overhorst 19 28-05-2018     vergroten woning OLO 3594253

Malcushoeve 36 28-05-2018     oprichten woning, maken uitweg OLO 3370305

Kanaaldijk N.W.,  29-05-2018     afwijken bestemmingsplan 2018-X0472

Kanaaldijk N.O., Havenpark      i.v.m. evenement (drakenbootfestival) 

Penningstraat 55 29-05-2018     kappen boom OLO 3659195

Vossenstraat 6 29-05-2018     wijzigen bestemming i.v.m.  OLO 3496691

       kamerverhuur 

de Waart 31 29-05-2018     renovatie en nieuwbouw de waart OLO 3587819

       fase 2

Zuiddijk 29 29-05-2018     uitbreiding bedrijfsruimte OLO 3508263

       (hal en kantoor)

Kromme Haagdijk  30-05-2018     vergroten garage OLO 3648075

65 

Kwartelstraat 2 30-05-2018     vergroten woning OLO 3593539

Dr. Schaepman- 30-05-2018     vergroten woning OLO 3627653

plantsoen 9 

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter     Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Brandevoort 4 30-05-2018     verbouwen woonboerderij,  OLO 3456691

      afwijken bestemmingsplan, bouwwerk brandveilig 

      gebruiken (t.b.v. tijdelijke huisvesting vluchtelingen)

Beroep

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.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Brand 2  plaatsen erfafscheiding OLO 3631367

Geysendorfferstraat   slopen panden winkelcentrum Straakven OLO 3692023

1A-1B-1C-1D-1E-1F-29C 

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen 

geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). Burgemeester 

en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening te plaatsen 

in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor formeel 

niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar voor 

overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

Veen, K van 28-11-1979

Kaygisiz, M 13-11-1991

Kinderen, JAP der 04-06-1983

Bont, CJWCM de 29-01-1989

Boutjddigte, O 02-04-1968

Kaygisiz, M 27-12-1988

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 140492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
omgevingsvergunning “Kromme Steenweg 31”

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

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

behoeve van de omgevingsvergunning “Kromme Steenweg 31”. Deze waarden zijn: maximaal 

56 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Kasteel-Traverse.

Inzage plan

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 6 juni 2018 

gedurende zes weken (t/m 19 juli 2018) voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op 

den Heuvel 35 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

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

Zienswijzen

Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke 

zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team 

Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze 

Wet geluidhinder Kromme Steenweg 31. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag 

t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch  worden ingebracht door te bellen naar 

telefoonnummer 14 0492.

Ontwerpbestemmingsplan Stiphout – Geeneind 12
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan ‘Stiphout – Geeneind 12’ met ingang van 7 juni 2018 gedurende zes 

weken door een ieder kan worden ingezien.Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van 

één woning.  

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link 

op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode 

is NL.IMRO.0794.1700BP170191-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 

openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is 

juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Stiphout – Geeneind 12’. Mondelinge 

zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren 

worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 

702602.
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Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond  6 juni 2018

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
woensdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

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

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

Ontwerpbestemmingsplan ’t Hout – A. vd Dyckestraat naast 14
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan ‘’t Hout – A. vd Dyckestraat naast 14’ met ingang van 7 juni 2018 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. Het bestemmingsplan maakt de 

bouw mogelijk van 4 vrijstaande woningen. 

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link 

op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode 

is NL.IMRO.0794.1300BP170188-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 

openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is 

juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘’t Hout – A. vd Dyckestraat naast 14’. 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 

(0492) 702602.

Ontwerpbestemmingsplan Brouwhuis – Helmondsingel 221
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Brouwhuis – Helmondsingel 221 met ingang van 7 juni 2018 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit bestemmingsplan betreft de uitbreiding van het op de Helmondsingel 221 gevestigde 

verwerkingsbedrijf voor metaalhoudend afval.  

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link 

op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode 

is NL.IMRO.0794.1400BP140123.1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 

openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is 

juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Brouwhuis – Helmondsingel 221. Mondelinge 

zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren 

worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer (0492) 

702602.

Kennisgeving Wet milieubeheer (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

New York Pizza Delivery aan de Molenstraat 58 te Helmond.

Het betreft maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater.

Binnen zes weken na de dag van verzending (d.d. 28 mei 2018 ) van dit besluit kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend tegen het besluit.

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

ZET IN OP
ONS JUBILEUM

13 T/M 17 JUNI
25 JAAR IN EINDHOVEN

HEUVEL

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

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

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

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

door jan van rest

Op weg naar 
de toekomst

Onze vijf kleindochters zijn als een 
fleurig boeket. Zij geven, net als hun 
ouders, kleur aan ons leven. Het is voor 
oma en opa volop genieten.

De jongste is pas 12 geworden, dat wil 
zeggen dat we nu dus uit de kleine kin-
deren zijn. Na de vakantie gaat ook zij 
naar het voortgezet onderwijs. Wij zul-
len haar dan ook niet meer zo vaak zien; 
tot dusver kwam ze eenmaal per week 
tussen de middag naar ons voor de 
lunch. Op de fiets. Wat zijn die kleuter- 

en kinderjaren ontzettend snel voorbij 
gegaan. Het is alsof we nog gisteren 
met de drie Helmondse kleindochters 
‘op de voet’ naar en van school liepen.

Die tijd ging razendsnel; ook voor ons. 
Wij vormen nu de generatie die geen 
voorgangers meer heeft; de generatie 
met niet zozeer een toekomst, dan wel 
een verleden.

Maar de kleindochters gaan de toe-
komst tegemoet, aandachtig gevolgd 

door ouders en grootouders. Wij prij-
zen ons gelukkig met onze kleindoch-
ters en zijn trots op hen. De oudste van 
de vijf is 26 jaar en verkent momenteel 
met vrienden Peru. Ook de anderen 
hebben zin om de wereld te ontdekken. 
Elk op haar eigen wijze, net zoals ze 
nu elk hun eigen sport beoefenen. En 
dank zij de moderne communicatie-
middelen worden wij deelgenoot van 
hun avonturen. Het zijn mooie tijden!

Jan van Rest
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Holland Casino Eindhoven be-
staat 25 jaar en pakt groots uit 
met een feestweek die je echt 
niet mag missen. “In 5 dagen 
tijd geven we meer dan 500 prij-
zen weg. Dat is gemiddeld één 
prijs per 8 minuten.” Manager 
Marketing & Sales Erwin Pee-
ters wordt steeds enthousias-
ter als hij vertelt over het pro-
gramma van de Holland Casino 
Feestweek. “Dit moet je echt 
meemaken!”

De Holland Casino Feestweek 
loopt van woensdag 13 tot en 
met zondag 17 juni aanstaande. 
“We hebben al onze medewer-
kers gevraagd om mee te denken 
over het feestprogramma en het 
prijzenpakket. Hier gaan mensen 
echt over napraten, zo specta-
culair is het. Voor ons is het alle 
hens aan dek. We zetten extra 
medewerkers in om de grote 
hoeveelheid cadeaus iedere dag 
vlot uit te delen.”

Spelen en prijzen 
Wat kunnen mensen dan pre-
cies verwachten? “Heel veel extra 
speelplezier en live muziek. Het 
spreekt natuurlijk voor zich dat 
in de feestweek de entree gratis is. 
Wie ook jarig is in de periode van 
13 tot en met 17 juni, heeft bij ons 
een streepje voor. Iedereen die 
op zijn of haar eigen verjaardag 
naar Holland Casino Eindhoven 
komt, krijgt een Deluxe arrange-
ment voor vier personen cadeau. 
Alle bezoekers krijgen sowieso 
een kraslot waarmee leuke prij-
zen te winnen zijn. Verder maakt 
iedereen op alle speelautomaten 
kans op tien keer € 2.525,-. Valt 
de Mystery Jackpot dan komt 
daar nog een verrassingsprijs 
uit de Tombolabox bij plus een 
uitnodiging  voor de winnaars-
avond van 19 juni. Bij geselec-
teerde speeltafels maken be-
zoekers kans op een tombolalot 
voor de tweede winnaarsavond 
van 21 juni en drie hoofdprijzen 
van ongeveer 3 kilo speelfiches 
t.w.v. € 2.525,- . Verder geven we 
op alle automaten en MultiRou-
lette dubbele punten.”

Live entertainment 
“Om weer helemaal in de sfeer 
van 25 jaar geleden te komen, 
hebben we drie avonden op rij 
bijzonder entertainment in ons 
casino. Op vrijdag 15 juni de You-
nique 80’s show met een optre-
den van 2 Brothers on the 4th 
Floor. Zaterdag 16 juni de Youni-
que 90’s show met een optreden 
van Twenty 4 Seven. We sluiten 
zondag 17 juni af met de Youni-
que 25 years show en een optre-
den van Willeke Alberti met live 
band. En dan heb ik nog niet al-
les verteld.”

Vijf volle dagen feest 
“We nodigen iedereen van harte 
uit dit zilveren jubileum uitbun-
dig met ons mee te vieren. Denk 
wel even aan een identiteitsbe-
wijs want ook op onze verjaardag 
nemen we veilig en verantwoord 
spelen heel serieus. Ons zilveren 
jubileum wordt één groot feest, 
vijf volle dagen lang. Wij hebben 
er zin in.”
Meer weten? Kijk op 
www.hollandcasino.nl/
vestigingen/eindhoven s

Holland Casino Eindhoven bestaat 25 jaar en dat wordt gevierd met verschillende activiteiten (bron foto; Holland Casino)

Wie jarig is, trakteert! 

Regio

Ben jij tussen de 7 en 17 jaar en 
houd je wel van een uitdaging? 
Doe dan mee met de Jacques 
Vriens Cultuurprijs!

Elke twee jaar reikt gemeente 
Helmond deze prijs uit om jon-
geren van 7 tot 17 jaar te stimule-
ren om op een creatieve manier 
aan de slag te gaan in een door 
hen zelf gekozen kunstdiscipline. 
De opdracht is simpel: maak 
een kunstwerk of performance 
vanuit jouw talent. Dit kan van 
alles zijn, van schilderij tot dans-
optreden en van videogame tot 
gedicht. Je mag ook als groep 
meedoen. Check Facebook  
@JVCultuurprijs voor alle info en 
spelregels. 

Er zijn twee prijzen te winnen. 
De juryprijs, deze wordt door 
onze jury gekozen. Via internet 
én tijdens de Nacht van Cul-
tuur kan iedereen stemmen op 
de publieksprijs. Beide winnaars 
ontvangen € 150,-. Maar ook een 

goed gevulde goodie-bag, een 
toffe wisselbokaal en natuurlijk 
eeuwige roem. De prijs wordt 
uitgereikt op het podium van het 
vernieuwde Speelhuis tijdens de 
Nacht van Cultuur op 6 oktober! 
Dus ben jij of ken jij een creatief 
talent? Wij dagen je uit!

Om mee te doen hoeft je alleen 
een foto of filmpje te maken van 
jouw kunstwerk of performance 
en dit voor 31 augustus op Insta-
gram of Facebook te plaatsen. 
Zorg ervoor dat je de tag #JVCul-
tuurprijs gebruikt. Heb je geen 
social media? Stuur jouw beeld-
materiaal dan op naar info@
cultuur-contact.nl. Hier kan je 
trouwens ook met al je vragen 
terecht! Na deelname krijg je al-
tijd bericht. s

Alle creatieve helden 
van Helmond opgelet!

Helmond

Op zaterdag 16 juni organiseert 
coverband BrandTastic haar 
jaarlijkse klapstoelconcert. Dit 
concert wordt gehouden onder 
de Markthal aan De Plaetse in 
de wijk Brandevoort, Helmond. 
De avond begint om 19.30 uur en 
duurt tot 22.30 uur. BrandTastic is 
een band bestaande uit 2 zange-
ressen, 1 zanger, combo en aan-
gevuld met blazers. Op de setlist 
voor die avond staan nummers 
van onder andere Jeroen van de 
Boom, The Doobie Brothers, 

Amy Winehouse, Adele, Amy 
MacDonald en Phil Collins.
Het concept van het concert is 
dat het publiek een klapstoel 
meeneemt en zelf zorgt voor een 
hapje en een drankje. BrandTas-
tic zorgt voor de muziek en ge-
zelligheid, maar zij doen dit niet 
alleen. De avond wordt geopend 
door Fleur Croonen. Fleur is een 
jong talent uit Brandevoort. Zij 
zingt en begeleid zichzelf op gi-
taar. Tussen de optredens van 
BrandTastic verzorgt ballet-
school Danstijd uit Helmond een 
optreden met meerdere groepen. 
Toegang is gratis. s Bij het klapstoelconcert neemt het publiek zelf een stoel,een hapje en een drankje mee (bron foto; BrandTastic)

Klapstoelconcert in Brandevoort 
Brandevoort

De Silvester-Bernadette bestaat 
komend schooljaar alweer 65 jaar 
en dat briljanten jubileum laat de 
school niet ongemerkt voorbij 
gaan. Inmiddels is er een com-
missie van vrijwilligers opgestaan 
om een reünie te organiseren. De-
ze wordt georganiseerd voor alle 
oud-leerlingen en oud-collega’s 
van de “skônste school van Hel-
lemond”.

Op zaterdag 17 november orga-
niseert basisschool Silvester-Ber-
nadette een reünie van 15.00 uur 
tot 20.00 uur in de Cacaofabriek 
Helmond.  Ben je benieuwd hoe 
het met je oud klasgenoten gaat? 
dan is dit de uitgelezen kans om 
elkaar weer eens te begroeten en 
te ontmoeten! Gezellig bijkletsen 
met elkaar onder het genot van 
een hapje en een drankje. 
Dat wil je toch niet missen? 

Aanmelden kan via www. 
reunie2018silvester-bernadette.nl 
kosten zijn €10,00 p.p. Daarvoor 
ontvang je een ticket, koffie of  thee 
1 consumptiemunt en lekkere hap-
jes. Ook de garderobe is inbegrepen.                                                                                                                        
Wees er snel bij want vol is vol! 
Voor vragen over de reünie kunt u 
altijd mailen naar reunie-silvester-
bernadette@outlook.com. s

Reünie voor alle oud-leerlingen van 
basisschool Silvester-Bernadette

Helmond

Ter ere van het briljanten jubileum 
organiseert basisschool Silvester-
Bernadette een reünie  (bron foto;  
basisschool Silvester-Bernadette)
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LIL KLEINE         LUCAS & STEVE
RONNIE FLEX  YELLOW CLAW& DEUX

PERIENCE

KRIS KROSS AMSTERDAM FT. FATMAN SCOOP
CHEF’SPECIAL KRAANTJE PAPPIE

SPECIAL SFX-XL SHOW

lIVE

IN ALPHABETICAL ORDER

B-FREQZ  GUNZ FOR HIRE  HEADHUNTERZ
RADICAL REDEMPTION  WILDSTYLEZ

& 100+ MORE ACTS +CAMPINGwww.wishOutdOOr.cOm

Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893

info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond

Maandag 11 juni
Overspoor / Suytkade / 

Stadskantoor
Dinsdag 12 juni

Binnenstad - Oost
Woensdag 13 juni
Binnenstad - West
Donderdag 14 juni

Binnenstad - Noord + 
Brandevoort - Veste

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.

Dinsdag 12 juni vindt alweer de derde 
Workdate van 2018 plaats. Deze Work-
date wordt georganiseerd door Senzer, 
het werkbedrijf van Helmond- De Peel, 
en UWV, om samen de werkgelegen-
heid in de regio te stimuleren. Het is 
bedoeld voor mensen die op zoek zijn 
naar een leuke baan of stageplaats óf 
werknemers die toe zijn aan een nieu-
we uitdaging. 

Werkgevers zijn altijd op zoek naar ge-
motiveerde medewerkers, en die kun-
nen hier mensen ontmoeten die graag 
aan de slag willen of een stageplek zoe-
ken. Samen kunnen ze makkelijk in ge-
sprek gaan om te zien wat ze voor elkaar 
te kunnen betekenen. Op deze manier 
maken Senzer en UWV de zoektocht 
van de werkzoekenden makkelijker en 
kunnen ze ook beter aan de vraag van 
de werkgevers voldoen. En dat op een 
laagdrempelige, persoonlijke, infor-
mele en resultaatgerichte manier. Op 12 
juni 2018 vindt de gezamenlijke UWV-
Senzer-Workdate voor de gehele regio 
Helmond-De Peel plaats in restaurant 
Inclusief in Helmond. Deelname is ge-
heel gratis. Geïnteresseerde werkgevers 
die willen deelnemen aan de Workdate 
mogen contact opnemen met het ac-
countteam van Senzer. Mensen die op 
zoek naar een baan mogen gewoon met 
hun cv binnen lopen. 

Workdate leidt tot resultaat
‘Mooi. Dan kun je volgende week be-
ginnen.’ Dit wordt vaak gehoord tijdens 
een Workdate. Zowel voor werkgevers 
als werkzoekenden biedt een Workdate 
meerwaarde boven het klassiek aanbie-
den van een vacature en het reageren 
met een sollicitatiebrief. Hier zien beide 
partijen meteen wat voor vlees ze in de 
kuip hebben en is er de mogelijkheid om 
een persoonlijk gesprek te voeren. 

Programma van de Workdate 
14.00 uur: ontvangst 
14.10 uur: presentaties van de aanwezige 
bedrijven met hun vacatures
14.15 – 15.30 uur: speeddaten tussen 

werkzoekenden en werkgevers, work-
shops en mogelijkheid tot het krijgen 
van adviezen.

Deelnemen Workdate 
Geïnteresseerde werkzoekenden kun-
nen zich aanmelden via hun eigen parti-
cipatiecoach of kunnen gewoon binnen 
lopen tijdens de Workdate. De werkzoe-
kenden dienen hun actuele cv mee te 
nemen. Werkgevers en uitzendbureaus 
die geïnteresseerd zijn in deelname aan 
de volgende Workdate kunnen contact 
opnemen met het accountteam van 
Senzer via 0492 58 24 44. s

Werkgevers en werkzoekenden treffen elkaar bij Senzer

Op dinsdag 12 juni kunnen werkgevers en werknemers kennis maken tijdens de Work-
date van Senzer die plaatsvindt in Restaurant Inclusief in Helmond. (bron foto; Senzer)

Helmond

WWW.HELMONDNU.NL
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Dé totaaloplossing voor iedere klus

 KASTEN OP MAAT   VLOEREN OP MAAT  

 BUITENZONWERING  BINNENZONWERING

Laat je klus doen 

 door de Hubo vakman!

Hubo Helmond
Mierloseweg 52 - 5707 AN Helmond
Tel. 0492-532323 

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

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

Kromme Steenweg 25, 5707 CA  Helmond

Ook in Helmond dichtbij 

Onze therapiesoorten

Manuele therapie 

Kinderfysiotherapie 

Geriatrische fysiotherapie

Craniomandibulaire fysiotherapie 

Oefentherapie cesar

Bekken fysiotherapie 

Handtherapie 

Sportfysiotherapie 

Orthopedische revalidatie 

Small group training

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

Op zondag 10 juni staat de Klus-
wenscamper van Hubo tussen 
13.00 en 15.00 op de mierlo-
seweg 52 in Helmond. Bij de 
camper kunnen bezoekers een 
‘kluswens voor een ander’ op-
nemen op video. Hiermee ma-
ken ze kans op de maandprijs: 
een klustegoed van 1000 euro, te 
besteden bij Hubo.

De kluswenscamper maakt dit 
jaar een toer langs alle Hubo 
winkels. Het hele land door. De 
kluswens die bezoekers doen is 
voor een ander. Iemand in een 
uitzichtloze klussituatie: zonder 
geld, tijd, motivatie of inspiratie. 
Of gewoon om het een ander te 
gunnen.

De prijs van 1000,- euro is te be-
steden in producten en in de 
unieke service van Hubo. De 
Kluswenscamper staat dan ook 
symbool voor de nieuwe for-
mule, waarin de totaaloplossing 
en het ontzorgen van de klant 
centraal staan onder de belofte 
‘Hubo helpt’.

Om iedereen te ‘helpen’ is Hubo 
er voor de beginner, de zelfstan-

dige en de ervaren klusser. Je 
kunt het bij Hubo dan ook zelf 
doen, samen doen of laten doen. 
Dit wordt in de nieuwe formule 
omgezet naar de garantie van 
het negen keer ontzorgen, waar-
in de toegevoegde waarde wordt 
uitgelegd middels negen pijlers. 
Hierin staan onder andere het 
meten, maken en monteren aan 
huis centraal, maar ook vakman-
schap, een breed assortiment en 
alles op maat.
 
Hubo 
Met ruim 150 winkels is Hubo 
de grootste en meest service 
gerichte doe-het-zelf-keten van 
Nederland. Zo helpt Hubo jou 
met je klusproject, van begin tot 
eind. Alles om zorgeloos wonen 
mogelijk te maken. Denk aan 
het maken van de juiste keuzes, 
het inmeten, de aanlevering en 
de montage thuis. Hubo luistert, 
neemt de tijd en zoekt alles voor 
je uit. s

Kluswenscamper Hubo 
komt naar Helmond!

Helmond

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. De vaste aan-
vangstijd is 12:00 uur en het pro-
gramma is rond 15:00 uur afge-
lopen. Alle concerten zijn gratis 
toegankelijk. Daarnaast zijn er 
in het park horecavoorzienin-
gen en voldoende zitplaatsen 
aanwezig.

Programma 10 juni
12.00 uur: Harmonie Amicitia 
Naast een harmonieorkest be-
staat Amicitia (1964, Brouwhuis) 
uit een opleidingsorkest, en een 
slagwerkgroep. Tevens wordt de 
vereniging gesteund door een 
raad van commissarissen, welke 
alleen toegankelijk is voor vrou-
wen. www.amicitia-helmond.nl
13.00 uur: Fanfare Wilhelmina uit 
Vlierden 
Fanfare Wilhelmina is een vereni-
ging met ruim 80 leden. Fanfare 
Wilhelmina Vlierden bestaat uit 
het groot orkest en drumband/
slagwerkgroep en jeugddrum-
band Stix:
www.fanfarevlierden.word-
press.com

14.00 uur: Lambardi
Traditiegetrouw verzorgt Lam-
bardi een concert op het mooie 

Carat podium in Stadswandel-
park De Warande. Het is het eer-
ste optreden van het koor op het 
Carat podium onder leiding van 
nieuwe dirigente Nadia Loen-
ders. Vanaf juli 2016 staat Lam-
bardi onder de bezielende leiding 
van deze uit België afkomstige 
dirigente. Dat ze niet alleen een 
uitstekende en gedreven diri-
gente is maar ook zangcoach 
merkt het koor aan den lijve om-
dat er intensief gewerkt wordt 
aan stemvorming, articulatie en 
koorklank. Onder leiding van 
haar heeft Lambardi op 11 maart 
jl. een succesvolle workshop ge-
organiseerd en loopt inmiddels 
de achtste koorschool voor aspi-
rant zangers.

Lambardi brengt tijdens dit 
Carat-Concert een gevarieerd 
programma uit zijn brede re-
pertoire wat gaat van modern 
tot klassiek. Zo hoort men bij-
voorbeeld het wereldberoemde 
“Halleluia” van Leonard Cohen, 
“Who wants to live forever” van 
Brian May (Queen) maar ook 
bijvoorbeeld “In Taberna” uit de 
Carmina Burana van Carl Orff 
en “Eviva Beviam” van Giuseppe 
Verdi. Het programma zal wor-
den afgewisseld met enkele solo 
optredens van pianist René van 
de Laar, de vaste begeleider van 
het koor.
Het hele jaarprogramma staat 
op de vernieuwde website www.
caratconcerten.nl s

Aankomende zondag zullen Harmonie Amicitia, Fanfare Wilhelmina 
uit Vlierden en Lambardi het podium van het Carat-Paviljoen betre-
den voor een spetterende performance (bron foto; Carat Concerten) 

Carat Concert van 10 juni
Helmond
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www.tuincentrumdebiezen.nlDeze aanbiedingen zijn
geldig van 6 Juni t/m 12 Juni 2018

Div. kleuren mix 
in hangpot
ø40cm

Van €9,99

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Wandhangers

Terraspot perkgoed
Div. soorten perkgoed
ø40cm in 21 cm sierpot

Van €5,99

Petunia “Surfinia” Thuja “Smaragd”
Prachtige solitair of als haag 
60cm hoog in 19cm pot

Van €6,99

Calibrachoa “Carnaval”
3 kleuren mix ø25cm 
in 12cm pot

€2,99 per stuk

Keuze uit div. soorten perkgoed
55cm hoog en 25cm breed

Van €12,99

Snijbloemen
Prachtige pioenrozen
70cm lang
Verkrijgbaar in div. kleuren

€1,25 per stuk

Platycodon “Ballonbloem”

in de kleuren: Wit, Blauw of 
Roze 25cm hoog in 12cm pot

€1,99 per stuk

Vuurkorf
Ook te gebruiken als BBQ!
70cm hoog ø45cm

Van €39,50

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

nu

€3.99
nu

€27.99

nu

€5.99
nu

€7.99

Vrijdagavond 
koopavond 

tot 20.00 uur

nu

€3.99

Zaterdag 9 & Zondag 10 juni

BBQ    weekend
Demonstratie &  proeverij

Nu op alle 
BBQ’s 

25%
Jubeleum korting

*Uitgezonderd lopende 
aanbiedingen

Vaderdag

tip!

Vaderdag

tip!

Nu op alle 
BBQ’s 

25%
Jubeleum korting

*Uitgezonderd lopende 
aanbiedingen

De Kasteeltuinconcerten 2018 
komen steeds dichterbij. Nog 
ruim zes weken en dan staat heel 
Helmond en omstreken weer te 
genieten in de Kasteeltuin.  Dit 
jaar heeft de organisatie weer 
hun uiterste best gedaan om 
met een aantal vernieuwende 
elementen ook de  18e editie van 
de kasteeltuinconcerten tot een 
groot succes te maken. Welke te 
gekke bands staan er dit jaar op 
het podium? 

6 juli:  Daredevils
Een donderslag bij heldere hemel! 
Sterrenteam Daredevils knalt 
door de geluidsbarrière en laat 
daarbij een spoor van confetti, 
lege glazen en voldoening achter. 
Bereid je voor op een muzikale 
blikseminslag van astronomische 
proporties, waarbij classics en 
gewaagde actuele hits in elkaar 
versmelten. 
www.daredevilsband.nl 

13 juli: Van Dik Hout + Support 
Massi 
Eindelijk, hier zijn wij heel blij 
mee! Van Dik Hout komt weer 
terug naar Helmond. Al twintig 
jaar aan de top met hun pure rock 
en gevoelige teksten. Bekend van 
onder andere ‘Stil in mij’ en een 
zeer bepalende factor in de Ne-
derpop. In het voorprogramma 
staat Massi: een hiphop-head 
in hart en ziel. Je krijgt een mix 

van Funk, Soul en Hardrock op 
je bord wanneer je een show ziet 
van deze energieke hiphop artiest 
met zijn vijfkoppige live band. 
Van deze rising star gaan we nog 
veel meer horen de komende ja-
ren. www.facebook.com/
VanDikHout 
www.facebook.com/massimusic 

20 juli: Timbazo 
Timbazo is een wervelende latin-
band die garant staat voor een 
uitbundig dansfeest. De interna-
tionale groep verenigt de intensi-
teit van de Cubaanse timba met 
jazz en ‘salsa dura’. De bandleden 
zijn afkomstig uit Colombia, Cu-
ba, Nederland, Duitsland, VS, Pu-
erto Rico, Venezuela en Curaçao. 
Oprichter Nils Fischer, één van 
de beste percussionisten die Eu-
ropa rijk is, koos een topbezetting 
waaronder drie geweldige salsa-
zangers.www.timbazo.com 

27 juli: Soulmachine 
Soulmachine is één van de wei-
nige bands in Nederland die 
alle soul- en funkhits nog speelt 
zoals ze in de jaren 60, 70 en 80 
gespeeld werden. De band speelt 
pure authentieke soul en funk 
met krakers als I’m A Soulman, I 
Feel Good en andere onvergetelij-
ke hits van o.a. James Brown, Otis 
Redding, Aretha Franklin en Tina 
Turner. www.soulmachine.nl 

3 augustus: Massada 
Wie de naam Massada hoort, 
weet al snel waar het over gaat: 

Latijns-Amerikaanse ritmes en 
percussierock overgoten met een 
Moluks sausje. Massada is be-
kend van hun eigen hits, waaron-
der Latin dance, Arumbai en Sa-
jang é en zijn inmiddels al meer 
dan dertig jaar actief op de bin-
nen- en buitenlandse concertpo-
dia. www.massada.nu 

10 augustus: Band with Benefits
Dansschoenen aan, keeltjes ge-
smeerd en riemen vast! Gewa-
pend met ingenieuze medleys en 
hun aanstekelijke enthousiasme 
vuurt Band with Benefits de vet-

ste hits aller tijden op je af, waar-
bij vriend en vijand niet anders 
kunnen dan hand in hand mee 
hossen. Verwacht onder andere 
stevige rockers van Bon Jovi en 
AC/DC, classics van Queen en 
Meatloaf, de foute uitstapjes hier 
en daar en de broodnodige lading 
koper.
www.bandwithbenefits.com 

17 augustus: This Is Jackson
This Is Jackson, een energie groep 
dansers en muzikanten, neemt 
je mee langs de grootste hits van 
Michael Jackson. Ze treden in de 

verlichte voetstappen van Billie 
Jean, staan face to face tijdens 
Beat It, Moonwalken als zom-
bies uit het graf tijdens Thriller 
en hopelijk krijgen we eindelijk 
te horen of Annie okay is. Groots. 
Visueel. De Jackson moves. De 
muziek. ‘This is Jackson’ heeft het 
allemaal.
www.thisisjackson.nl 

Zie voor meer informatie ook de 
website: www.kasteeltuinconcer-
ten.nl en op de Facebookpagina 
onder: Kasteeltuinconcerten Hel-
mond. s

Programma Kasteeltuinconcerten 2018 bekend!

Het laatste concert in de reeks zal een ‘’thriller’’ worden (bron foto; Kasteeltuinconcerten Helmond)

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

*bij aankoop van een keuken.  ** vraag naar de voorwaarden. 

KitchenAid 
cadeau*

+ extra cadeau: 
tijdelijk een 

GRATIS vaatwasser**

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

JUBILEUMACTIE

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een 
landelijke keuken op maat. 

Degraderen, promoveren en 
handhaven.
Het is bijna het einde van het ama-
teur voetbal seizoen.
De meeste clubs zijn al klaar en een 
paar moeten er een zondag nog 
inne voetballen voor promoveren, 
handhaven of degraderen.
Trainers die weggaan en trainers 
die komen spelers die weggaan en 
die komen.
Druk druk druk bij de clubs. Laat 
me beginnen bij de gouden veren 
van dees seizoen.
Vur de urste elftallen van deze 
clubs. Die zijn voor   RKPVV, die 

kampioen zijn geworden in de 
vijfde klasse, en promoveren naar 
de vierde klasse en RKSV Mierlo-
Hout, kampioen in de derde klasse 
en zij promoveren naar de tweede 
klasse. Proficiat jongens kei goed 
gedaan!
Er zijn nog twee clubs die moeten 
spelen voor handhaving in hun 
klasse of wordt het toch degrade-
ren. En dat zijn sv Rood-Wit’62 en 
sc Helmondia.
Komende zondag speelt Rood-
Wit’62 de laatste wedstrijd en dat 
wordt erop of eronder.
En Helmondia moet nog zeker één 
wedstrijd. Wordt die gewonnen 
spelen ze nog de finale.
Rood-Wit’62 en Helmondia: kei 
veul succes zet hem op en zorg dat 
jullie in de klasse mogen blijven.
As Rood-Wit’62 moet degraderen 
is er hier bij ons in huis echt een 
grafstemming. Gullie snapt da ik 
een zondag een kerske opsteek 
voor de winst.

De rest van onze Helmondse clubs 
hebben zich kunnen handhaven in 
hun huidige klasse.
Verder is het ook voor alle clubs 
spannend wat er gaat gebeuren, 
de gemeente heeft van allerlei 
plannen over opheffen en fuseren   
waar nog gin echte duidelijkheid 
over is dat is dus afwachten.
Als de overschrijvingsperiode 
voorbij is, gaan de clubs hun 
nieuwe teams weer samen stellen 
voor het komende seizoen. Ook 
dat is voor de clubs en spelers weer 
spannend.

Laten we het dan ook nog maar ff 
over Helmond Sport hebben. Die 

zijn dit jaar 19e geworden en we 
hopen dat er met een frisse wind 
voor volgend seizoen iets meer in 
zit.  Positief is natuurlijk de nieuwe 
directeur Leon Vlemmix die hope-
lijk voor die frisse wind gaat zor-
gen. 
De laatste weken zijn er weer 
mooie contracten afgesloten met 
(hoofd) sponsors die veel belovend 
zijn zodat ze met alle vertrouwen 
het nieuwe seizoen ingaan.
Spannend is nog of Maikel Ver-
koelen mag blijven, dat zou ik wel 
kei gaaf vinden, met zonne echt 
Helmondse jongen krijgde wel 
meer bezoekers denk ik , een soort 
boegbeeld en een voorbeeld voor 
alle voetballertjes in Helmond dat 
dromen soms echt uitkomen. Dus 
mn vingers zijn gekruist wat dat 
betreft.

Nog even en dan gaan alle voet-
ballers van hun welverdiende va-
kantie genieten.
Ook ik ben blij dat het effe afgelo-
pen is en er vrije zondagen zijn de 
komende tijd.
Voor alle clubs heel veel succes en 
veel wijsheid. 
Ge doet het toch nooit goed vur ie-
dereen moete mar denken.

Tot volgende week

Een keerke  
Helmonds voetbal

Ons 

vertelt… Velen van ons zijn lid van een 
‘clubke’. Sportvereniging, to-
neelvereniging, harmonie, 
dansschool, buurtvereniging, 
kaartclub, netwerkclub, ga 
zo maar door. We vinden het 
leuk om ergens onderdeel 
van te zijn, er bij te horen. Het 
geeft ons plezier, ontspan-
ning, we zijn er druk mee. 

Onze samenleving is er op ge-
bouwd. We betalen contribu-
tie. We spekken de clubkas met 
het kopen van eten en drinken. 
Maar alle clubs zijn zéér afhan-
kelijk van ‘giften’, sponsoring 
en subsidie. Voor de ene club is 
het wat makkelijker om aan dit 
budget te komen dan voor de 
andere. 

Veel instanties erkennen het 
belang van ons verenigings-
leven. De gemeente voorop. 
Maar gelukkig ook het (lokale) 
bedrijfsleven. Een mooi voor-
beeld is de Rabo Clubkascam-
pagne. Leden van de Rabobank 
mogen hun stem uitbrengen 

op een club/vereniging naar 
keuze. Per uitgebrachte stem 
ontvangt de club een financiële 
bijdrage. Een onmisbare finan-
ciële bijdrage. 

Bedrijven worden dagelijks be-
naderd voor een bijdrage aan 
clubs. Middelen, materialen en 
geld, clubs zijn overal mee ge-
holpen. Het is niet eenvoudig 
voor bedrijven om hier keuzes 
in te maken. Ze kunnen niet 
oneindig blijven geven. Des-
ondanks gunt het bedrijfsle-
ven ons veel en dat moeten we 
koesteren. 

Alle clubs, groot én klein, le-
veren een belangrijke bijdrage 
aan onze samenleving. Ze 
zijn onmisbaar voor ons al-
lemaal. Het is de basis va ons 
sociale leven, in ieder dorp, 
in iedere wijk, in iedere stad. 
Laten we ze allemaal blijven 
steunen, maken we samen 
de wereld een beetje mooier.  

JIBB’er Gerard

Samen de wereld een 
beetje mooier maken! 
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AAE is al vanaf het eerste uur trotse partner van de Dutch 
Technology Week en al vijf jaar kartrekker van Hotspot 
Hightech Helmond - de Peel. Dit jaar vindt deze Hotspot plaats 
bij VDL Industrial Modules in Helmond. Jong en oud kunnen hier 
de technologie van de toekomst beleven en kennis maken met 
uiteenlopende innovaties uit de regio.

Wij, NTS Botech gevestigd in Helmond, zijn per direct op zoek naar een:
· CNC-Frezer
· Technisch Medewerker Nabewerking

Interesse? 
Neem direct contact op met onze recruiter via recruitment-fc@nts-group.nl of kijk op 
www.nts-group.nl

Accelerating your business

Beschik jij ook over het talent 
dat bij ons past?

Ook QliQ Primair Onderwijs 
Helmond draagt de DTW 

een warm hart toe.

Nieuwveld 61, Helmond | info@qliqprimair.nl  | 0492-477960

Huijbregts Groep is natuurlijk weer 
aanwezig tijdens de High Tech 

Ontdekkingsroute. Zoek ons op en 
kom je eigen soepje mengen!

Vossenbeemd 107, Helmond | 0492 59 63 00 
info@huijbregts.nl | www.huijbregts.nl

Heb je altijd al eens bij hightech bedrijven 
in de regio binnen willen kijken? En wil jij 
ervaren hoe leuk het is om met de tech-
niek van de toekomst te werken? Kom en 
beleef de wereld van Hightech Helmond- 
de Peel op zaterdag 9 juni bij VDL Indu-
strial Modules en de Automotive Campus 
in Helmond. Hier zijn deze dag ruim 50 
technologische bedrijven en onderwijsin-
stellingen uit de regio vertegenwoordigd.

Een greep uit de activiteiten bij VDL 
Industrial Modules
• Speel basketbal tegen een machine! 
 Wie is beter?
 • Test je kracht met een 
 handdrukapparaat
• Beleef de technische installaties van een 
 gebouw met Augmented Reality
• Spuit zelf een logo
• Laat iets bewegen met vloeistof! Het kan 
 met een hydraulische arm
• Bestuur een robot
• Los de digitale puzzel op en laat een F16 
 veilig landen
• Maak zelf een houder voor jouw 
 mobiele telefoon
• Maak jouw tour door de Hotspot 
 interactief en beleef nog meer! 
 Download de gratis DTW-app

Bij de Automotive Campus beleef je 
onder meer
• Professor Maarten Steinbuch geeft 
 een kindercollege en vertelt alles over 
 toekomst, robotica etc. 
 Mag je niet missen!

• Kijkje onder de auto en bouwen van een 
 auto bij het onderwijs.
• Kom naar alle wegen van 
 Zuid-Nederland kijken bij de 
 verkeerscentrale.
• Een escaperoom.
• Uitreiking prijs ‘Beste chauffeur van 
 Nederland’.
• Zie hoe een motor op elektriciteit kan 
 rijden of een auto op zonne-energie of 
 zelfs mierenzuur
• Lightyear met dé Helmondse auto op 
 zonne-energie.
• Microbit codeer activiteit voor kinderen. 
• Deelnemende bedrijven en organisaties 
 oa: InMotion, Fontys, Altran, Summa, 
 Innovam, VDL, Team Fast, Tass, TNO, 
 Specs, Truckplatooning NXP/TNO, 
 LightYear, RWS, WaterstofNet, 
 Microbittafel, VR fiets, Tuecomotive, 
 Solar Team, Defensie, Vialis 

Kortom dé technologische beleving van de 
regio voor jong en oud!
Dit mag je niet missen! 
Kijk voor alle informatie op de website 
www.hightechhelmonddepeel.nl
Datum: zaterdag 9 juni van 11:00 – 17:00 uur
Locaties: VDL Industrial Modules - 
Brandevoortse Dreef 4 - 5707 DG Helmond 
en de Automotive Campus - Automotive 
Campus 30 - 5708 JZ  Helmond. 
Toegang is gratis.

Bron tekst: www.dutchtechnologyweek.nl

High Tech Ontdekkingsroute
Helmond

(bron foto; HelmondMarketing).
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FYSIOTHERAPIE
BAKEL GEMERT HELMOND

FYSIOTHERAPIE
BAKEL GEMERT HELMOND

VitaForum Fysiotherapie lanceert zijn 6e uitgave met informatie 
over de fysiotherapie en de verschillende vestigingen van onze praktijk. 

OriGENE 2 pagina 3
Nationale 
Diabetes Challange pagina 4 Parkinson pagina 5

Fysiotherapie 
en kanker pagina 6

Nieuwe locatie 
in Gemert pagina 11

ParkinsonNationale Diabetes ChallangeOriGENE 2 Fysiotherapie en kanker Nieuwe locatie in Gemert

Uw specialist van het
bewegingsapparaat
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FYSIOTHERAPIE
BAKEL GEMERT HELMOND

Even voorstellen

Wij zijn een allround fysiothera-
piepraktijk met specialisaties 
binnen de fysiotherapie. Door 
de samenstelling en grootte 

van ons team kunnen wij voor eenieder de juis-
te zorg bieden. Naast reguliere fysiotherapie 
hebben we ons gespecialiseerd in manuele the-
rapie, kinderfysiotherapie, sportfysiotherapie, 
oedeemtherapie, dry needling, kinder-manuele 
therapie, duizeligheid en handtherapie. Pati-

entengroepen zoals COPD, NAH en oncologie 
hebben onze extra aandacht. In onze medische 
trainingscentra in Bakel en Gemert worden door 
ons individuele revalidatietrainingen gegeven 
alsook trainingen voor speci� eke patiëntengroe-
pen zoals obesitas, diabetes, oncologie en clau-
dicatio intermittens. Voor deze speci� eke pati-
entengroepen werken wij in multidisciplinaire 
teams en hebben we samenwerkingsverbanden 
met netwerkorganisaties.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen in onze praktijken. 
Neem gerust contact met ons op via 0492-341886 of info@vitaforum.nl

Wij staan voor u klaar!

Wat is nieuw?
• Samenwerking Zorgboog in Balans, geriatrie en diëtiste
• OriGENE 2
• 4e locatie in nieuwbouw medisch centrum ’t Gasthuis in Gemert
• Plein acht
• Nationale Diabetes Challenge

teams en hebben we samenwerkingsverbanden 
met netwerkorganisaties.

U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen in onze praktijken. 
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VitaForum Fysiotherapie heeft sinds kort, als een van 
de eerste praktijken in Nederland, een uitbreiding op 
de bestaande OriGENE-rugtraining. Met de OriGENE 2 
kunnen we de gehele wervelkolom trainen door middel 
van een speciale nekmodule die op het trainingstoestel 
is gemonteerd.

De achterliggende ideeën bij de ontwikkeling van de OriGENE2 
zijn:
1.  dat er op het gebied van hoge rug- en nekklachten slechts 

weinig behandelmogelijkheden zijn
2.  dat je de onderrug nog beter kunt oefenen/behandelen door 

ook de bovenkant van de wervelkolom mee te nemen,
3.  dat je nekklachten beter kunt behandelen door ook de onderste 

deel van de wervelkolom mee te nemen. Hiermee beogen we dat 
de integrale aansturing van alle spieren rond de wervelkolom 
beter verloopt.

De aard van de trainingsbelasting, die het toestel nu over de 
gehele wervelkolom oplegt, kan volledig worden aangepast aan 
de individuele mogelijkheden en beperkingen van de patiënt. Dit 
realiseert de fysiotherapeut door gebruik te maken van maar liefst 
11 verschillende instellingvariabelen op het toestel, die allen op 
elkaar inwerken. Met andere woorden: u beweegt en traint de hele 
rug en/of nek over het gehele bewegingstraject met een optimale, 
aan uw individuele situatie aangepaste, weerstand.

Behandeling 
De OriGENE training is een onderdeel van de fysio-
manueeltherapeutische behandeling. Na de intake en uitgebreide 
screening vindt de behandeling plaats. De vervolg behandelingen 
duren ongeveer 20 minuten per sessie. In de eerste periode van 
circa 10 weken is één behandeling per week nodig. Wanneer de 
belastbaarheid van de rug is toegenomen, is één keer per maand 
of soms één of twee keer per half jaar voldoende. Echter, dit is bij 
ieder persoon verschillend.

Heeft u al jarenlang last van uw rug en/of nek? 
Dan is het tijd voor een nieuwe aanpak!

OriGENE 2

De voordelen op een rij! 
• De voordelen op een rij! 

•  Grote verbetering in functie, kracht en 

uithoudingsvermogen van de rug

•  Snelle afname van pijn en beperkingen

•  Vlotte terugkeer in het arbeidsproces

•  Behandeling die weinig tijd vraagt met behulp van 

het OriGENE-behandeltoestel

•  Verbetering van de kwaliteit van leven
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Om nog meer mensen in Gemert actief te krijgen, 
na het grote succes en enthousiasme van vorig jaar, 
doen we ook dit jaar weer mee met de Nationale Di-
abetes Challenge. Dit is een wandelevenement van 
de BasvandeGoorFoundation. Deze foundation heeft 
als doel de gezondheid en kwaliteit van leven van 
mensen met diabetes te verbeteren. 

Fysiotherapeute Irma Steijvers van VitaForum Fysiotherapie , 
praktijkondersteuner van de Palissade Monique van den Eijn-
den en podotherapeute Lisette van Duijnhoven organiseren dit 
jaar het wandelevenement voor mensen uit de omgeving Ge-

mert. We gaan samen met de deelnemers in 20 weken trainen 
voor 5km, 10km of 15km. Dit doen we in de eigen omgeving. 
We sluiten op zaterdag 29 september af met alle groepen uit 
heel Nederland in het Olympisch Stadion van Amsterdam.

Naast het promoten van een gezondere leefstijl, op een laag-
drempelige manier in een ongedwongen sfeer, komt deze chal-
lenge ook ten goede aan de onderlinge relaties van de zorg-
verleners in Gemert en daarmee aan de kwaliteit van de zorg.

Na het succes van 2017 met 24 deelnemers, starten we in 
2018 zelfs met 45 deelnemers!

Gemert loopt ook 
dit jaar mee met de

FYSIOTHERAPIE
BAKEL GEMERT HELMOND

Wij bieden trainingsmogelijkheden, onder begeleiding van een fysiotherapeut, 
zowel op fysiotherapeutische indicatie als op abonnement. Vraag naar de mogelijkheden.

info@vitaforum.nl 

De Nationale
Diabetes Challenge

De ziekte van Parkinson
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De ziekte van Parkinson is een aandoening in de 
hersenen. De gevolgen zijn heel verschillend en is 
bij iedere patiënt weer anders. Veel voorkomende 
problemen zijn:

•  Stijfheid van de spieren
•  Houdings- en evenwichtsproblemen waardoor vallen een veel 

voorkomend probleem is.
•  Trager worden van bewegingen en het ontbreken van auto-

matische bewegingen.
•  Moeite hebben met het starten van bewegingen (freezing), 

het lijkt dan alsof men aan de grond zit vastgeplakt. Het kost 
veel moeite om bijvoorbeeld door een schuifdeur te lopen of 
over te steken.

•  Wat bij velen niet bekend is, is dat ook het denken vaak tra-
ger gaat. Het lijkt dan dat de betreffende persoon niet snapt 
wat er bedoeld wordt maar het duurt alleen langer voordat 
het gevraagde begrepen wordt.

Fysiotherapie zal de ziekte van Parkinson niet genezen. Wel 
kan met behulp van oefeningen de balans, houding en kracht 
geoefend worden. Het aanleren van bewegingstrategieën 
(stapje voor stapje uitvoeren van bijvoorbeeld opstaan uit bed) 
of cues (een soort signaal om freezing te doorbreken) horen 
hier ook bij. Zo kan het leven zo aangenaam mogelijk blijven 
en achteruitgang vertraagd worden.
Sinds kort gebruiken we ook de PWR!Moves Training ®(Parkin-
son Wellness Recovery). Een methode die in Amerika ontwik-
keld is door Dr. Becky Farley. De oefeningen zijn functioneel, 
repetitief, grote amplitude, met hoge snelheid en aandacht en 
richten zich op de motorische en niet-motorische symptomen 
van Parkinson. 
Met deze oefeningen kan de progressie van de ziekte vertraagd 
worden. De PWR! Training kan in elk stadium van Parkinson 
gedaan worden.

En wat ook niet onbelangrijk is: Het is leuk om te doen!

Wat betekent dit voor de patiënt 
en wat kun je daar met fysiotherapie aan doen?en wat kun je daar met fysiotherapie aan doen?

Misverstanden over 
Parkinson: 
•  Parkinson is alleen met pillen te behandelen
•  Alle mensen met Parkinson trillen
•  Mensen met Parkinson zijn altijd dement
•  Mensen met Parkinson zijn vaak humeurig omdat ze nors kijken
•  Parkinson heeft geen invloed op het gevoel voor stand en 

beweging

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG THUIS BLIJVEN WONEN 

GRAAG, MAAR HOE? 
Ergotherapeuten bekijken samen met u welke mogelijkhe-
den u heeft om uw dagelijkse activiteiten zo zelfstandig en 
veilig mogelijk uit te kunnen voeren. Een vraag die vaak 
aan ons wordt gesteld is het toegankelijk maken van de 
eigen woning. 

Een lichamelijke of psychische beperking kan ervoor zorgen dat u pro-
blemen ervaart in uw woning. Ook kan het zijn dat u goed voorbereid 
wilt zijn op de toekomst. Het is bijvoorbeeld van belang dat uw woning 
goed toegankelijk is en dat u zichzelf zelfstandig of met hulp veilig kunt 
verzorgen. U kunt zich afvragen of uw woning hierop aangepast is. 
Wanneer u twijfelt over de veiligheid of de toegankelijk van uw woning, 
kunt u hiervoor advies vragen aan een ergotherapeut. De ergothera-
peuten van GRIP bekijken graag samen met u wat beperkingen in de 
woning zijn en wat de mogelijkheden zijn om deze op te lossen. Dat 
kan bijvoorbeeld advisering zijn over het aanpassen van de badkamer 
of het plaatsen van een hoger bed op de slaapkamer.

Neem voor meer informatie contact met ons op!

Grip, praktijk voor ergotherapie
Sint Wilbertsplein 8a 
5761 BK Bakel

0492 344 370 (8.30 tot 12.30)
info@ergotherapiegrip.nl
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kan bijvoorbeeld advisering zijn over het aanpassen van de badkamer 
of het plaatsen van een hoger bed op de slaapkamer.

Neem voor meer informatie contact met ons op!

Grip, praktijk voor ergotherapie
Sint Wilbertsplein 8a 
5761 BK Bakel

0492 344 370 (8.30 tot 12.30)
info@ergotherapiegrip.nl
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In Nederland krijgen jaarlijks meer 
dan 100.000 mensen de diagnose 
kanker. Dit heeft forse gevolgen voor het lichamelijke, psychische 
en sociale welbevinden. Door screening en betere behandelme-
thoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het 
karakter van een chronische ziekte. Echter krijgen veel mensen te 
maken met vervelende bijwerkingen van de behandeling zoals 
bijvoorbeeld lymfoedeem, stug littekenweefsel, gewrichtsklachten, 
vermoeidheid, spanningsklachten en conditie-/krachtsverlies. Dit 
kan het herstel vertragen en een negatieve invloed hebben op de 
kwaliteit van leven. De patiënt moet op eigen wijze leren om te 
gaan met de nieuwe situatie. 

De gespecialiseerde fysiotherapeut kan in de diverse fases een 
bijdrage leveren:
In de curatieve fase zijn alle behandelingen gericht op het be-
strijden van de kanker. De oncologiefysiotherapeut kan in deze 
fase helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies en 
het verlichten van spanningsklachten. 

In de herstelfase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, 
kwaliteit van leven en het herwinnen van controle over de activi-
teiten van het dagelijkse leven. De oncologiefysiotherapeut stelt 
samen met u met een trainingsprogramma op om de conditie te 
verbeteren en adviseert bij het hervatten van werk en sport. Ook 
tijdens de chemotherapie wordt er gericht getraind om conditie, 
kracht en uithoudingsvermogen zo goed mogelijk te behouden. 
Maar ook als het minder goed gaat, kunnen wij iets voor u bete-
kenen:

 De palliatieve fase begint op het moment dat de patiënt te ho-

ren krijgt dat genezing niet meer mo-
gelijk is en de behandeling ook niet 

meer op genezing wordt gericht. Deze fase kan weken, maanden 
maar soms ook jaren duren. De kwaliteit van leven en de wens van 
de patiënt staan in deze fase centraal! De oncologiefysiotherapeut 
helpt om zolang mogelijk een actief leven te leiden.

In de terminale fase wordt het duidelijk dat het levenseinde na-
dert. De patiënt moet afscheid nemen van zijn naasten en van het 
leven. In deze fase staat het comfort van de patiënt centraal. De 
oncologiefysiotherapeut helpt u bijvoorbeeld bij het zoeken naar 
de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen 
verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen vermin-
deren door ontspanningsoefeningen.
Zo ziet u dat we in alle fases van de ziekte of behandeling zorg 
en begeleiding kunnen bieden!

Fysiotherapie en kanker

“Samen met de patiënt”
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Gimmert goes Alpe d’Huzes 
met ondersteuning  

van VitaForum Fysiotherapie

Sinds 2010 gaat een team vanuit Gemert in juni naar 
de Alpe d’Huez voor het jaarlijkse evenement Alpe 
d’Huzes. Voor velen inmiddels een bekend begrip ge-
worden. Vanuit de Gemertse samenleving is dit een 
evenement wat breed ondersteund wordt en veel men-
sen dragen dit evenement dan ook een warm hart toe.

Dankzij de inspanningen van de kanjers van het Gimmert goes 
Alpe d’Huzes team dat sinds 2010, in wisselende samenstellin-
gen, de uitdaging aangaat, wordt er ook dit jaar weer een mooi 
bedrag opgehaald ten behoeve van het KWF.
Iedereen werkt op zijn of haar manier toe naar deze dag. Fietsen, 
wandelen of hardlopen in de voorbereiding. Doorgewinterde fiet-
sers of mensen die voor het eerst op de fiets stappen. Allen met in 

het achterhoofd de gedachte aan een naaste of bekende die door 
deze verschrikkelijke ziekte is getroffen.
Het team bestaat uit enthousiaste mannen en vrouwen die het elk 
jaar weer voor elkaar krijgen om een hele gemeenschap te mobi-
liseren om een bijdrage, in welke vorm dan ook, te leveren aan 
hun missie.
Sinds 2015 ben ik, Jacco Teerling, als fysiotherapeut van VitaFo-
rum meegegaan naar Alpe d’ Huzes. Ook dit jaar mag ik er weer 
bij zijn. Samen met Rien Snijders en collega Rik van der Wallen 
(VitaForum), zorgen we dat de heren en dames tijdens en na hun 
inspanningen de benen weer fris hebben. 

Doneren kan nog steeds via: deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/
gimmertgoesalpedhuzes

Ook voor u hebben wij de juiste specialisatie 
in huis.Voor uitgebreide informatie zie 

www.vitaforum.nl
FYSIOTHERAPIE

BAKEL GEMERT HELMOND
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Heeft uw baby een voorkeurshouding? Verloopt de 
motorische ontwikkeling anders of vertraagd? Valt of 
struikelt uw peuter vaak? Heeft uw kleuter moeite met 
knippen, kleuren en/of zijn potlood vasthouden? Of 
heeft hij problemen met leren schrijven wanneer hij wat 
ouder is? Zijn er problemen met klimmen, rennen of 
leren � etsen? Dit zijn allemaal voorbeelden waarmee 
u met uw kind terecht kunt bij de kinderfysiotherapeut. 

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het stimuleren 
van de motorische ontwikkeling wanneer daarin problemen 
optreden. Daarnaast behandelt de kinderfysiotherapeut ook 
kinderen en jongeren met pijnklachten , door groei of blessures, 
hoofdpijnklachten en houdingsproblemen, tegenwoordig actueel 
door het veelvuldig gebruik van smartphones en tablets. Ook bij 
problemen op het gebied van een verkeerde ademhalingstechniek 
kan kinderfysiotherapie hulp bieden.

Bij VitaForum Fysiotherapie zijn 2 kinderfysiotherapeuten actief 
op de locaties in Bakel, Helmond en Gemert. Uw kind kan met 
een verwijzing van huisarts, consultatiebureau-arts, kinderarts of 
andere specialist bij ons terecht. U kunt ook met uw kind zonder 
verwijzing komen wanneer u dat nodig acht. 

Fitkids
Op de locaties  in Bakel en Gemert zijn verschillende Fitkidsgroepen 
actief. Fitkids is een landelijke organisatie opgezet door Stichting 
Artsen voor Kinderen. 
In deze groepen (ongeveer 4 tot 6 kinderen) sporten  kinderen 
met een beperking, een langdurige aandoening of een 
chronische ziekte één uur per week onder begeleiding van een 
kinderfysiotherapeut en een algemeen fysiotherapeut. Bij Fitkids 
staat het plezier in bewegen voorop en wordt er gewerkt aan het 
verbeteren van de conditie. Het uiteindelijke doel is de doorstroom 
naar een reguliere of aangepaste sportclub. 

Sinds april 2017 werken VitaForum Fysiotherapie en eerstelijns-
behandelcentrum Zorgboog in Balans (ZiB) samen op het gebied 
van geriatrische fysiotherapie; fysiotherapie voor ouderen. Deze 
specialisatie richt zich op de oudere patiënt met complexe problematiek.

Op dinsdag en donderdag werken geriatrie fysiotherapeuten Marloes Looijmans 
en Marieke Lucassen in een speciaal hiervoor ingerichte oefenzaal van 
Fysiotherapie VitaForum in het gebouw van Plein acht. De samenwerking met 
andere paramedische disciplines biedt veel voordelen voor de patiënt. Sinds 

enkele maanden heeft ook diëtiste Lianne Hartman van ZiB haar praktijk in het 
gebouw van Plein acht.

Factoren die het bewegen voor ouderen steeds belangrijker 
maken:
•  Het verbeteren van de zelfredzaamheid (zo lang mogelijk thuis blijven 

wonen). Belangrijke factoren zijn conditie, kracht, evenwicht en balans
•  Er kan worden gewerkt aan het verminderen van valrisico en valangst
•  Ook behandelingen aan huis zijn mogelijk: functionele training in de eigen 

leefomgeving van de patiënt
•  Het belang van bewegen wordt steeds meer duidelijk. Bewegen is belangrijk 

voor de hart- en bloedvaten, longen, spierkracht en dichtheid van de 
botstructuur. Daarnaast heeft beweging positieve invloed op diabetes en 
zorgt het voor een goede psychische gesteldheid.

KINDERFYSIOTHERAPIE 

SAMENWERKING VITAFORUM 
FYSIOTHERAPIE EN ZORGBOOG IN BALANS
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Boekhoud- en belastingadviesbureau
www.v-vg.nl

Helmondsestraat 18a - 5761 CS Bakel - T. 0492 34 35 35

Tutoyeren? Gewoon je en jĳ  zeggen

Duidelĳ ke taal, daar houden wĳ  van 0492 504712

www.dichtbij-verloskundigen.nl

Altijd in de buurt

VERLOSKUNDIGEN HELMOND

Dichtbij

Binnenstad Vitaliek, Julianalaan 2, Helmond
Gezondheidscentrum Brandevoort, De Plaetse 98B, Brandevoort

Brouwhuis Rijpelberg, Hof Bruheze 16, Brouwhuis Rijpelberg
Dierdonk Medisch Centrum, Waterleliesingel 18, Dierdonk

	

	
	 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 
 

EEN OPLOSSING VOOR UW MOEILIJKHEDEN? 

 
PVP IS GESPECIALISEERD IN HET ONDERZOEKEN EN BEHANDELEN VAN PSYCHISCHE PROBLEMEN  

BIJ KINDEREN, JONGEREN EN VOLWASSENEN VAN 0 – 99 JAAR 
 

 
PRAKTIJK VOOR PSYCHOLOGIE EN PSYCHOTHERAPIE  0493-315592   LOCATIES: DEURNE – BAKEL – GEMERT- MIERLO -
TRAMSTRAAT 17              WWW.PVPDEURNE.NL  HELMOND - LIESSEL 
5751 JK DEURNE       INFO@PVPDEURNE.NL 

WIJ BIEDEN ONDER ANDERE HULP BIJ: 
o Stemmingsproblemen (somberheid, angsten) 
o Traumaverwerking 
o Problemen rondom zwangerschap / bevalling 
o Burn-out klachten 
o Moeite met sociale contacten 
o ADHD / autisme 
o Lichamelijke klachten (hoofdpijn, buikpijn) 
o Problemen met slapen, eten of zindelijkheid 
o Gedragsproblemen 
o Leerproblemen 
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VAN TOPZWAAR NAAR TOPFIT!

Zoals heel veel mensen strijd ook ik al een leven lang 
tegen de (overtollige) kilo’s. Heel veel verschillende diëten 
geprobeerd met als enige resultaat het jojo-effect: na 
elke dieetpoging zaten de verloren kilo’s er in een vloek 
en zucht weer aan plus een aantal bonuskilo’s. Met als 
gevolg dat ik alleen maar zwaarder en zwaarder werd. 
Sporten was aan mij ook zeker niet besteed. Sterker nog 
gewoon bewegen, zoals lopen, bukken, traplopen ging 
ook steeds lastiger. 

Ruim vier jaar geleden was ik het spuugzat > ik was alwéér 
TOPZWAAR! Dus ik ‘moest’ wéér gaan lijnen, maar dit keer wilde ik 
geen gejojo meer! Ik wilde een blijvende oplossing. Daarnaast wilde 
ik me ook fitter en energieker gaan voelen en gewoon lekker kunnen 
bewegen.  

De oplossing voor mij was een maagverkleining (oftewel een gastric 
bypass) en meer bewegen. Vóór de geplande operatie wilde ik namelijk 
al – onder begeleiding - gaan sporten bij VitaForum Fysiotherapie. 
Mijn doel hierbij was dat ik zo ‘fit’ mogelijk de operatie in wilde gaan 
én dat het 2 maal per week sporten dan al een beetje een gewoonte 
zou zijn geworden. Zo gezegd, zo gedaan. Dus onder begeleiding 
van sportfysiotherapeut Jacco Teerling ben ik twee maal per week 
gaan sporten: een combinatie van cardiotraining en krachttraining 

(gewichten). En sjongejonge, in het begin was het echt afzien! De eerste 
weken met veel spierpijn rondgelopen. Maar volgehouden, want het 
voelde toch ook erg goed. De operatie is vervolgens prima verlopen. 
Na een korte revalidatieperiode (met sporten in het ziekenhuis) meldde 
ik me vervolgens weer bij VitaForum Fysiotherapie.

Ik sport nu dus sinds april 2014! Jawel > ik sport nog steeds! Met 
heel veel plezier! En nog steeds twee maal per week bij VitaForum 
Fysiotherapie. Gewoon omdat ik het er heel goed naar mijn zin heb: 
kleinschalig en onder fijne begeleiding. En wat ik echt nooit voor 
mogelijk had gehouden, is dat ik nu ook hardloop. Ja, echt! Voorzichtig 
gestart op de loopband, maar het ging goed en sterker nog: het ging 
steeds beter. Dus ook de stap gezet naar buiten hardlopen. En ik vind 
het leuk! Ben dus inmiddels besmet met het hardloopvirus. Kortgeleden 
heb ik mijn eerste 10 km run gelopen! 

Ik ben – mede ook door het intensieve sporten – nog steeds heel veel 
kilo’s lichter (ben ongeveer de helft van wat ik vroeger was). En ik ben 
nog nooit in mijn leven zo fit en sterk geweest als nu! Eerlijk gezegd, 
kan ik niet meer zónder het sporten en hardlopen. Ik word chagrijnig 
als ik niet kan sporten! Ik ben dus echt van TOPZWAAR naar TOPFIT 
gegaan!

Hellen

“Goede sfeer en gastvrij”
11

Naast de bestaande locatie aan de Pater van den Elsenstraat, 
hebben we na een proces van vele jaren een vierde locatie. Op 
deze locatie hebben we 3 behandelruimtes, kantoor en balie 
tot onze beschikking. Samen met de huisartsen van ’t Gasthuis, 
apotheek ’t Gasthuis en Opdidakt starten we 25 juni 2018 onze 
werkzaamheden in het nieuwe gezondheidscentrum ’t Gasthuis 
in Gemert. Door deze samenwerking komt de zorg voor de 
toekomst volledig tot zijn recht! 

Aan de Vicaris van der Asdonckstraat is het afgelopen jaar 
samen met Goed Wonen Gemert een geweldig functioneel 
pand ontwikkeld en gerealiseerd. Ook de Zorgboog is met 4 
kleinschalige woonunits aan ons pand gekoppeld. Het gebouw 
is klaar voor de toekomst, en wij ook! 

Nieuwsgierig? Loop gerust een keer binnen. Wij staan graag 
voor u klaar.

•  Er 37 behandelingen bij Claudicatio Intermittens 

(etalage benen) volledig vergoed worden 

•  Ons gebouw in Bakel nu Plein acht heet

•  Wij erg blij zijn met de mogelijkheden en resultaten van 

het OriGENE en het OriGENE 2 apparaat

•  Dit onze 6e krant is met een oplage van 85.000

•  In de aanvullende verzekering uw eigen risico niet wordt 

aangesproken

•  Wij ook aan huis behandelen

•  Wij met alle zorgverzekeraars contracten hebben

•  U bij ons een abonnement voor fitnesstraining in Gemert 

en Bakel kunt afsluiten

•  Dit altijd onder begeleiding van een fysiotherapeut is

•  U na aanmelding binnen 48 uur een afspraak kunt krijgen

•  Wij blij zijn dat u deze krant leest!

VITAFORUM in cijfers
Cijfers 2017

4e Locatie voor onze praktijk

Wist u dat:

• Leeftijd van de fysiotherapeuten; 21 jaar tot 63 jaar
• 6 vrouwelijke en 8 mannelijke fysiotherapeuten
• Gemiddelde leeftijd is 45 jaar
• Gemiddeld 21 jaren ervaring
• Samen 300 jaar ervaring in de fysiotherapie 
•  Jaarlijks twee stagiaires van de opleiding Fysiotherapie 

aan Fontys in Eindhoven
• Praktijk door u beoordeeld in 2017 met een 8.7!

“Goed uitgeruste,  
mooie en  

functionele ruimtes”
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“Goed uitgeruste,  
mooie en  

functionele ruimtes”
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Anja Veldman, Mirjam van der Aa 
en Sandra de Haan

Wij staan voor u klaar!

Openingstijden
Fysiotherapie 

Maandag t/m donderdag  08.00 - 20.00 uur

Vrijdag  08.00 -18.00 uur

Fysio� tness (op afspraak)

Overdag: Maandag t/m vrijdag

’s Avonds: Maandag t/m donderdag

Netwerken
Alle fysiotherapeuten van VitaForum Fysiotherapie zijn lid van het Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en staan geregistreerd in het Centraal 
Kwaliteits Register (CKR).

VitaForum Fysiotherapie participeert in de volgende netwerken: 
• NAH Fysionet ZOB
• ClaudicatioNet
• ParkinsonNet
• LongNet
• Fitkids
• Schoudernetwerk Zuid Oost Nederland
• Rugnetwerk Zuid Oost Nederland
• Fys’Optima
• Handennetwerk
• Fysiotherapie Netwerk Oncologie (FyNeOn)

Wilt u een
afspraak maken 
of heeft u vragen?

BAKEL

GEMERT

GEMERT

HELMOND

0492-341886

www.vitaforum.nl

info@vitaforum.nl

www.facebook.com/vitaforum1  

☎

Waterleliesingel 18

 Vicaris van der Asdonckstraat 9 

Pater van den Elsenstraat 24

Sint Wilbertsplein 8a
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FAMILY 
SUNDAY
IEDERE ZONDAG

Reserveer snel uw tafel!
Scheepsboulevard 2 | Helmond

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

restaurantopsuyt.nl

lekker uiteten MET
VERMAAK VOOR DE KINDEREN

OPEN
ZATERDAG 16 JUNI

11.00 - 15.00 UURLEZING
13.30 - 14.30 uur

‘DEMENTIE IN BEELD’

Francien van de Ven geeft u praktische en handige 

tips over het omgaan met mensen met dementie.

Een inspiratie en ondersteuning voor iedereen 

die hiermee te maken heeft!

Ook dit jaar is de Kamermuziekcyclus 
Theo Driessen er in geslaagd om natio-
naal en internationaal bekende en zeer 
professionele musici naar Helmond te 
halen voor het nieuwe seizoen kamer-
muziekconcerten. 

Wij openen het seizoen op 4 november 
2018 voor de vijfde  met het Storioni Trio.
Uitgevoerd worden pianotrio’s van 
Schubert, Mendelssohn, Fazil Say en van 
Smetana. 

Vervolgens op 9 december 2018 met het 
meest toonaangevende pianotrio van de 
nieuwe generatie, het Busch Trio. Met 
piaonotrio’s van Schubert , Beethoven en 
Dvorák.

Op 20 januari 2019 met violiste Lisa Jacobs 
en aan de piano Ksenia Kouzmenko.
Deze twee jonge dames hebben zich al 
op zeer jonge leeftijd aan de muziek over-
geleverd en inmiddels concerteren zij op 
de nationale en internationale podia met 
orkesten en in diverse kamermuziekbezet-
tingen. Uitgevoerd worden werken van Lo-
catelli, Debussy, Prokofiev, Suk en Brahms. 
En tot slot op 17 februari 2019 de jonge 
veelbelovende pianist Camiel Boomsma, 
genomimeerd voor de Grachten-festval 
prijs 2018. Uigevoerd worden werken van 
Listz en Schubert

Dit jaar is er een extra concert  geprogram-
meerd op 23 september a.s. in samenwer-
king met de Lambertus Concerten, in het 
kader van hun 10-jarig bestaan, met 
Klaartje van Veldhoven, sopraan. Uitge-
voerd worden de mooiste sopraan-aria’s 
van J.S. Bach met een aantal instrumentale 
intermezzo’s.

De zondagmiddagconcerten beginnen om 
15.30 uur in het Theo Driessen Instituut, 
Willem Prinzenstraat 43 Helmond.  
Informatie kunt u vinden op de website: 
www.kamermuziekcyclus-tdi.nl s

Nieuwe seizoen kamermuziek 
met Nederlandse topmusici

Al 64 jaar lang kan menig liefhebber 
Kamermuziek in het Theo Driessen 
Instituut te Helmond beluisteren. 
(bron foto; Theo Driessen Instituut) 

Helmond

WWW.HELMONDNU.NL



26 week nummer 23 vrijdag 8 juni 2018 de loop weekkrant HELMOND

Mede mogelijk gemaakt door 
LEVgroep opbouwwerk, Werkgroep vrijwilligers Helmond West, Winkeliersvereniging 
Combicentrum, en Wijkraad Helmond West. En door een subsidie van Wijkmanagement Helmond. 

Mierloseweg 41, Helmond 
Tel: 0492-553 423

www.fishenfoodhelmond.nl
Wij zijn open van 12.00 uur tot 17.00 uur 

en er is een terras aanwezig.

www.tante-doortje.nl
Mierloseweg 43, Helmond
Art-deco woondecoratie, 

verlichting en klein meubilair

Mierloseweg 39, Helmond 
0492 - 523265

info@bakkerijfritsvandelooveren.nl
www.bakkerijfritsvandelooveren.nl

Mierloseweg 10. Winkel tijdens braderie geopend
Braderie-aanbieding:  Bij aankoop van heel staatslot XL 
rijtje lotto of kraslot cadeau. Boekverkoop op de kraam: 

Boekenstunt: 1 cent per pagina
 (U betaalt dus slechts 1 cent per pagina per boek).

Mierloseweg 18
Helmond

Leuke betaalbare Dames kleding en accessoires,
met persoonlijk en eerlijk advies! 

merken o.a. G-Maxx en Jane lushka!

Kaatje Jans Helmond
“in de verste verte de verste”

Een winkel vol “ Wereldse lekkernijen”
Mierloseweg 30 Helmond

Tel: 0492 347906
email: kaatjejanshelmond@gmail.com

website: Kaatjejans-helmond.nl

Bestaat 20 jaar en is bekend 
door advies en kwaliteit. 

Nu ook hengelsport en voederdieren voor 
reptielen in ons assortiment!
www.dierenshopquispel.nl

Mierloseweg 52, Helmond
Braderie-actie; 10% korting op het 

gehele assortiment.
* m.u.v. lopende acties.

Mierloseweg 15, CombicentrumHelmond
Webshop: www.komma-in.nl

Wijkmanagement Helmond
De braderie is mede mogelijk gemaakt door een 

subsidie van het Wijkmanagement Helmond 
(onderdeel van Ondernemersfonds Helmond)

Bij ‘t Huys, daar voelt u zich thuis.
Café ‘t huys is een gezellig café, 

gelegen aan de Mierloseweg in Helmond.

Mierloseweg 51-A, Helmond www.rebellady.nl
Betaalbare dameskleding & accessoires met een 

mix van stoer & basis items. 
OPEN: do/vr/za 10-17 uur

V ISSPEC IAL I TE I TEN

Met live muziek:
Shantykoor 
Melodiva’s, 

Ben de 
Banjoman en

Los del Sol

Bungee 
trampoline 
Mini cars 

Draaimolen 
Alles in 1 fiets

Diverse 
deelnemende 

winkeliers

Tijdens de braderie
aan de kraam

hamburger €2,-

BRADERIE 
HELMOND
WEST

zondag 
10 juni 
11.00-17.00 uur

Alles voor kinderen onder één dak: 
speelgoed, kleding, activiteiten, workshops, 

coaching, dans en yoga.
Ranja met een Rietje Mierloseweg 59A. 

www.ranjameteenrietje.com 

Genieten begint bij 
Slijterij Luc’s Wines 
& Drinks voor al uw 

dranken. 
Speciale aanbiedingen 
op de braderie op 10 

juni. 

Leuke Vaderdag tips: 
Een lekker speciaal biertje, een mooie whisky, 

een borrel niet te vergeten en een 
wijntje voor een zacht prijsje
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Buvo Castings groeit harder 
dan ooit en investeert fors om 
deze groei te kunnen realiseren.
Innovatie, vakmanschap, pro-
fessionaliteit en toekomstge-
richtheid zijn de termen die het 
Helmondse Buvo het beste om-
schrijven. Deze elementen heb-
ben altijd aan de basis gestaan 
van de organisatie en hierdoor 
heeft de organisatie, vanaf haar 
oprichting in 1980, zich kunnen 
ontwikkelen tot het internati-
onale bedrijf dat het nu is met 
een omzetverwachting van 36 
miljoen in 2018. Het omzetdoel 
van 2020 is maar liefst 50 mil-
joen.

De vraag naar kwalitatieve en 
complexe aluminium gietstuk-
ken blijft, door onder andere de 
groei in de e-mobility,  groeien 
en juist voor deze specifieke be-
hoefte naar complexe, kleine 
producten is Buvo dé wereld-
wijde specialist. Buvo levert haar 

producten aan gerenommeerde 
en vooraanstaande organisa-
ties als Mercedes, Volkswagen, 
McLaren, BMW, Volvo en Inter-
gas.

Om aan de groeiende vraag te 
kunnen blijven voldoen blijft de 
Buvo organisatie ontwikkelen. 
Zo is er onlangs een volledig 
nieuwe en uiterst moderne pro-
ductiehal van meer dan 5000 
m2 toegevoegd aan de reeds 
bestaande productiefaciliteiten 
van Buvo Castings op de Achter-
dijk in Helmond. In minder dan 
6 maanden is deze hal, onder de 
naam Buvo 4.0, klaargestoomd 
voor productie. In deze produc-
tiehal bevindt zich het bewer-
kingstraject van alle gietstukken, 
twee wasstraten om de produc-
ten met de hoogste graad van 
zuiverheid uit te kunnen leveren, 
en de expeditie om alle geprodu-
ceerde goederen bij de klanten te 
krijgen. 

Het bijzondere aan Buvo 4.0 
is dat deze hal is ontwikkeld 

met het oog op Industry 4.0; de 
nieuwste stap in de industriële 
revolutie waarbij een hoge mate 
van automatisering en onderlin-
ge communicatie tussen mens, 
machine en de producten haar 
plek heeft gevonden. 
Door continue data uitwisse-
ling tussen de aanwezige robots, 
CNC machining centers en al de 
producten wordt het productie-
proces continu gemonitord en 
bijgestuurd om tot het meeste 
optimale resultaat en proces te 
geraken.

Deze ontwikkelingen zorgen er-
voor dat het mooie ambacht dat 
aluminium hogedrukgieten is, 
naadloos past in de wereld van 
nu (en van morgen).

Om de groeiambities te kunnen 
realiseren investeert Buvo jaar-
lijks tussen de 3 en 5 miljoen euro 
en is men continue op zoek naar 
gedreven professionals die deel 
willen uitmaken van het groeien-
de en bloeiende bedrijf dat Buvo 
Castings is. s

Buvo Castings in Helmond stoomt door naar Buvo 4.0 

Buvo Castings in Helmond gaan fors investeren om de groei van het 
bedrijf te kunnen realiseren (bron foto: Buvo Castings)

Helmond

Buvo Castings is een aluminium 
hogedrukgieterij gespecialiseerd in het 

gieten en het mechanisch bewerken 
van producten voor o.a. de automobiel 

industrie. Om dit te realiseren 
ontwikkelt en produceert Buvo tevens 

haar gereedschappen in de eigen 
gereedschapmakerij BUVO Tools.

Buvo is toekomstgericht en blijft 
investeren in groei en innovatie. Om 

deze ontwikkeling en groei te realiseren 
zoeken we gemotiveerde collega’s die 

samen met ons willen groeien!

Onze vacatures:
• (Proces)operator Gieterij
• (Proces)operator Nabewerking
• Storingsmonteur 2 / 5 ploegen
• Quality Engineer
• Teamcoördinator 5 ploegen
• 3D Meettechnicus
• Gereedschapinsteller
• Teamcoördinator Gereedschapsbeheer
• Engineering Manager
• Supply Chain Coördinator
• Shop Floor Planner Verspaning

DRAAG JIJ BIJ AAN DE GROEI VAN BUVO CASTINGS?

Wil jij werken in een technisch hoogwaardige omgeving bij een toekomstgericht 
bedrijf, dan nodigen we je uit om onze vacatures nader te bekijken. 
Kijk snel op www.buvocasting.nl voor uitgebreidere informatie of neem direct contact 
met ons op via recruitment@buvocastings.nl of 0492 546 494 

Word jij onze nieuwe collega?

Huis-aan-huiskrant Groot Peelland. Elke maand 100.000 ex. 
www.grootpeelland.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Christel Sanders (06-30073181) christel@grootpeelland.nl of 

Eric van der Putten (06-30252512) eric@grootpeelland.nl
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 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

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!

De 3e trekking van de Vroege 
Voorjaars Weken werd gedaan 
door Kees van Bloemisterij Kees 
Quekel. De gelukkigen zijn: de 
1e prijs t.w.v. € 100,- is voor mevr. 
Vincken, de 2e prijs ging naar 
mevr. Van der Heyden, en de 3e 
prijs werd opgehaald door dhr. 
Mollemans. Hartelijk gefelici-
teerd allemaal! We hebben nog 1 
laatste trekking te gaan… s

wanted
VAKANTIEKRACHTEN EN 
VASTE MEDEWERKERS 

Ben je op zoek naar vakantiewerk? Of zoek je een vaste baan?

Grijp dan nu je kans en schrijf je in voor ons sollicitatie-event. 
Wij laten ons bedrijf graag aan je zien.

Stuur je cv naar vacature@huijbregts.nl en meld je aan voor het event. 
Geef aan of je vakantiewerk wilt doen of naar een vaste baan  

solliciteert. Je krijgt dan van ons een uitnodiging met meer informatie.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER ONS BEDRIJF EN 
DIVERSE VACATURES OP WWW.HUIJBREGTS.NL

Een feestelijk moment afgelopen woens-
dag bij Lavans in Helmond. Na in januari 
2018 gestart te zijn met de voorbereidin-
gen en aansluitend de nodige bouwacti-
viteiten kon vorige week de vlag in top 
vanwege het bereiken van het hoogste 
punt van het nieuwbouwproject. 

In aanwezigheid van onder andere mede-
werkers van hoofdaannemer Cornelissen 
uit Zeeland en diverse onderaannemers, 
het bouwteam en afvaardiging van Lavans 
sprak de heer Michel Heerkens, mede ei-

genaar van Lavans een kort woordje en 
had hij de eer samen met bouwmanager 
Albert Spierings en Danny van den Berk-
mortel (bouwcoördinator Lavans) de vlag 
te hijsen ten teken het hoogste punt van 
de nieuwbouw was bereikt.

Een mooi moment voor Lavans, het Hel-
mondse familiebedrijf dat twee jaar gele-
den nog werd gekozen tot 2e beste wasserij 
ter wereld en volgens planning over ruim 
een half jaar kan beschikken over een 
prachtige uitbreiding van het bedrijf dat is 
gevestigd op de hoek Vossenbeemd/Lage-
dijk op industrieterrein Hoogeind. s

De vlag kon in top bij Lavans voor het bereiken van het hoogste punt (Bron foto; Jos Lenssen)

Vlag in top bij Lavans
Helmond

3e trekking van de Vroege Voorjaars Weken

Bij de derde trekking van de 
Vroege Voorjaars Weken zijn 
er weer drie klanten gelukkig 
gemaakt! (bron foto; 
Winkelcentrum de Bus)

Helmond-Noord

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Zondag 10 juni is het weer zo-
ver. Dan gaat de lange sliert 
met vrachtwagens weer rijden 
door het mooie Brabantse land! 
De route zal dit jaar lopen via 
Mierlo, Geldrop, Heeze, Budel, 
Someren, Lierop en Helmond.

In tegenstelling tot vorig jaar, 
rijdt de route dit jaar weer door 
de Dorpsstraat in Stiphout. Na 
de start vanaf de Automotive 
campus, zullen de trucks via de 
Hortsedijk De dorpsstraat in-
draaien om dwars door Stiphout 
heen te toeteren zoals vanouds. 
Wij hopen dat er veel mensen 
onze deelnemers en chauffeurs 

weer uit willen zwaaien op de 
campus maar zeker ook langs de 
route!

De deelnemers en chauffeurs 
staan al te trappelen, bestuur 
en vrijwilligers zijn er klaar voor 
en met zijn allen gaan we er 
weer een groot feest van maken! 
Evenals vorig jaar zullen we weer 
vertrekken vanaf de Automotive 
Campus en hier zullen we ook 
na afloop weer terugkomen. Als 
iedereen weer terug is van de 
prachtige rit, dan barst het mid-
dagprogramma los. We kunnen 
dan met zijn allen genieten van 
optredens van live artiesten op 
het podium, de winnares van de 
playbackshow (Ingvild Seelen) 
zal ook haar act weer op voeren, 

er is een springkussen, een voet-
balkooi, een terras waar iedereen 
zich kan voorzien van hapjes en 
drankjes en een gezellige markt; 
kortom er is een hoop vertier 
voor jong en oud. De toegang tot 
dit gezellige spektakel is gratis.

Kom met zijn allen gezellig mee 
feesten met onze truckers en 
deelnemers en geniet van al die 
blije gezichtjes. Kom gezellig 
shoppen op de markt, of een lek-
ker hapje eten onder het genot 
van een heerlijk biertje of frisje.

U bent welkom van 10.00 uur 
tot 18.00 uur op de Automotive 
Campus in Helmond.
De vrachtwagens zullen vanaf 
10.30 uur gaan rijden. s

Helmond-Oost

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 levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten. Aanvang 
20.00 uur. Zaal open vanaf 18.45.

Annawijk/Suytkade

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

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

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

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

Centrum

Centrum

In de Lambertuskerk  in Helmond 
is deze zomer  een foto expositie 
te zien door leerlingen van de 
Lucas opleiding in Boxtel die in 
2017 in de kerk het hoogaltaar en 
beelden hebben gerestaureerd. 
De kerk is open tussen 1 mei en 
30 september op  woensdag  van  
14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag 
van 12.00 tot 16.00 uur. Op koop-
zondagen van 14.00 tot 16.00 uur.

Helmond-Noord

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.

Warande

Donderdagavond 21 juni  2018 
is er een contactavond van Yp-
silon Helmond e.o. voor fami-
lieleden en naastbetrokkenen 
van mensen met psychotische 
kwetsbaarheid. Deze avond is 
vrij toegankelijk. Ggz ‘t Warant, 
Wesselmanlaan 25a in Helmond 
van 19.30-21.30 uur. Aanmelden 
via ypsilon-helmond@hotmail.
com of tel. 0492-844421 Cliënten-
servicepunt Warant.

Als jij je verhaal kwijt wil en je 
zoekt lotgenoten dan ben je in 
onze groep van harte welkom 
bij Zelfhulpgroep Bijzonder Ge-
schenk. Deze zelfhulpgroep is 
voor Islamitische moeders en 
naaste vrouwelijke familieleden 
van kinderen met autisme. Het 
ontmoeten van elkaar en elkaar 
ondersteunen staat centraal.De 
groep komt elke maandagoch-
tend in Helmond bij elkaar. Voor 
meer informatie of aanmelding: 
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuid-
oost Brabant eindhoven@zelf-
hulpnetwerk.nl  of tel: 040-2118328

Helmond-Oost

Dinsdag 12 juni is er een gezellige 
koffieochtend in wijkhuis De Lier 
aan van Kinsbergenstraat 1 Hel-
mond van 10.00-12.00 uur. Hier kan 
iedereen terecht om een praatje te 
maken, te kaarten of een van de 
spellen te spelen of creatief bezig 
te zijn. Er is van alles mogelijk. De 
koffie is slechts €0.85

Op zondag 10 juni opent stads-
organist Jan van de Laar de con-
certreeks 2018 op het Robustelly 
orgel in de St. Lambertuskerk 
in Helmond. Het programma 
bestaat uit toegankelijke mu-
ziek voor een breed publiek. 
Componisten zijn o.a. W.A. 
Mozart, M. Duruflé, C. Saint-
Saëns en R. Schumann.  
Aanvang 20.00 uur, vrije entree. 
Kijk voor meer informatie op www.
robustelly-society-helmond.com

Zondag 10 Juni fietst fietsclub het 
Verzetje naar de Achelse Kluis ( 
via de Malpie).Deze route is 62 km 
lang . Het vertrek is om 09.00 uur 
vanaf de Rabobank Mierlo-Hout

Truckersday 2018
Helmond

“Helmond is volop in ontwikke-
ling en beweging. Dat is op zich 
natuurlijk een goede zaak, maar 
voor onze examenkandidaten 
werd het daardoor nog lasti-
ger dan voorheen”, aldus VVN-
voorzitter Jan van der Zanden. 
“Hoogwerkers, kranen en stil-
staande vrachtauto’s belemmer-
den op vele plekken het verkeer. 
Op vrijdag was er soms geen 
doorkomen aan met in mijn 
ogen onverantwoorde situaties 
voor vooral fietsers. Bij dezen een 
hint en verzoek aan de gemeente 
om hier eens naar te kijken. On-
ze uitstekende en enthousiaste 
vrijwilligers moesten alle zeilen 
bijzetten om de examens over-
zichtelijk en veilig te houden. We 
zijn door al deze trubbels met 
onze jurering wat coulanter ge-

weest dan normaal.” Van de 914 
kinderen, die uiteindelijk aan het 
praktisch examen hebben deel-
genomen, zijn er 800 geslaagd. 
Dat is bijna 88%, een percen-
tage dat redelijk overeenkomt 
met voorgaande jaren. Er zijn dit 
jaar 20 verkeersbonzen. Dat zijn 
kinderen, die zo weinig fouten 
hebben gemaakt dat ze met lof 
geslaagd zijn. Zij zijn op 30 mei 
in het kasteel door burgemeester 
Blanksma voor hun bijzondere 
prestatie gehuldigd. 

Verkeersschool van het jaar is 
dit keer openbare basisschool 
‘t Hout. Deze school heeft dus 
haar leerlingen het best op het 
examen voorbereid.

Een route dwars door het 
centrum 
Sinds vorig jaar kent Helmond 
een oefen- en examenroute in 

het centrum van de stad. Deze 
route is voor alle Helmondse kin-
deren hetzelfde en biedt de mo-
gelijkheid om de leerlingen met 
ingewikkelde verkeerssituaties 
kennis te laten maken. “We krij-
gen wel eens het verwijt”, zo zegt 
de VVN-voorzitter, “dat we de lat 
op deze manier te hoog leggen. 

De route zou te gevaarlijk zijn 
voor kinderen van deze leeftijd. 
Wij zijn het daar niet mee eens 
op voorwaarde natuurlijk dat er 
alles aan gedaan wordt om de 
leerlingen op een veilige manier 
aan de route te laten wennen. 
Dat kan door de VVN-instructie-
film te bekijken en door veel te 
oefenen onder begeleiding. Zon-
der te oefenen is het eigenlijk on-
verantwoord. Ook dat maken we 
helaas mee. In het uiterste geval 
sturen we een school onverrich-
terzake terug “. s

Op de foto burgemeester Blanksma, voorzitter Jan van der Zanden, vicevoorzitter Tiny Kuypers, de 
verkeersbonzen en een vertegenwoordiging van de Verkeersschool van 2018. (Bron foto: PressVisuals.com)

Helmond

Verkeersexamen door het centrum blijft pittig
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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

Nieuws uit Mierlo-Hout

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Deelen Stoffen en Gordijnen

Houtse Parallelweg 83 (  6016) 

5706 AD - Helmond

Tel. 0492-547023 

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

Zaterdag - 09.00 - 16.00u

DEELEN DE 
SFEERMAKERS 

IN HUIS

STOFFEN, FOURNITUREN EN RAAMBEKLEDING

SeniorenVakantieWeek: 
het programma

Mierlo-Hout

Het bedrijf Munsters Metaal van 
de gebrs. Cor en Jan Kroon, is een 
begrip in Mierlo-Hout. 

Toen het bedrijf verhuisde naar 
een nieuw pand aan de Heeklaan, 
werd het leegkomende terrein 
aan de Houtse Parallelweg ont-
wikkeld voor nieuwbouw. Waar 
jarenlang Munsters Metaal met 
passie en gedrevenheid kwali-
teitsprodukten had vervaardigd, 
ontwikkelde men vanaf 2009, 
met dezelfde beleving en aan-
dacht voor kwaliteit het projekt 
‘De Staalmeesters’. Makelaar 
Mario Geerts begeleidde de ver-
koop en het project werd uit-
eindelijk volledig verkocht. 39 
Woningen werden gerealiseerd 
door Bouwbedrijf Rooijakkers 
(Mierlo-Hout) en Bouwbedrijf 
van Gerven (Mierlo). 

En zodoende werden de eerste 3 
woningen op woensdag 6 juni j.l. 
opgeleverd aan de nieuwe bewo-
ners. Meer dan 9 jaren zat er tus-
sen het plannen smeden en de 
uiteindelijke nieuwbouw. 
Inmiddels ex-wethouder Frans 
Stienen van Helmond, memo-
reerde in zijn woord, dat het 
plan in de crisistijd was ontwik-
keld en prees de volhardendheid 
van ‘bouwpastoor’ Cor Kroon. 
Meermalen kwam Cor bij hem 
als wethouder op bezoek om 
de plannen en voortgang te be-
spreken. En als wethouder Frans 
met de trein lang het plan kwam, 
zag hij in die jaren hoe e.e.a. vor-
derde.

Nu reikte hij graag met trots, de 
sleutels uit aan de eerste 3 nieuwe 
bewoners (fam. Van den Heuvel, 
fam. Akkourt en fam. Wilbers). 
En wenste hen veel geluk en suc-
ces met hun nieuwe woningen.
Inmiddels is het complete plan 
bijna gerealiseerd en men mag 
daar trots op zijn. Een oud stuk 
industrie grond is omgetoverd 
in een mooi bouwplan van 39 
woningen, een aanwinst voor 
Mierlo-Hout dat zeker. s

Sleutel uitgereikt aan eerste nieuwe 
bewoners, plan ‘De Staalmeesters’ 

Mierlo-Hout

De eerste nieuwe bewoners (fam. van den Heuvel, fam. Akkourt en 
fam. Wilbers) en ex-wethouder Frans Stienen op de foto voor de 
nieuwe huizen. (foto’s Eric van der Putten, HelmondNU.nl).

Er wordt geproost op de nieuwbouw.

De Senioren Vakantie Week 
vier dit jaar het 10 jarig bestaan 
van 13 t/m 17 augustus 2018. 
Hiervoor staan verschillende 
activiteiten op het programma! 
Ook zal er iedere dag een warm/
koud buffet zijn. Kijk voor het 
uitgebreide programma op 
www.helmondnu.nl 

Maandag 13 augustus 
De activiteiten die in Savant Al-
phonsus gaan plaatsvinden zijn: 
biljarten en de verwenmiddag. 
Op deze middag kan men zich 
ook laten verwennen door vak-
kundige mensen op alle gebieden 
van schoonheid. Daarnaast kan 
er ook actief worden meegedaan 
met o.a. fietsen of een potje Jeu 
de Boules ( wie hier aan meedoet 
is verplicht om 3 wedstrijden per 
middag mee te doen, dit in ver-
band met het programma). 

Dinsdag 14 augustus 
Activiteiten in/bij Savant Alp-
honsus: biljarten, schaken en Jeu 
de Boules. Op deze middag kun-
nen de kienliefhebbers hun hart-
je weer ophalen (hiervoor geldt 
verplicht inschrijven).
Om 8.30 staat de bus klaar en 
om 9.00 uur vertrekt de bus naar 
Maastricht (denk aan paspoort 
of identiteitsbewijs). Vanuit 
Maastricht zult u varen langs en-
kele prachtige plekken. Tijdens 
deze tocht wordt u een Limburg-
se koffietafel aangeboden. De 
bus is rond 17.00 uur weer terug 
bij Alphonsus.
Voor de rolstoelers is een aparte 
bustocht georganiseerd. Om 
13.00 uur staat de speciale tou-
ringcar voor bij Alphonsus. We 
vertrekken om 14.15 uur naar 
natuurgebied de Peel rondom 
Deurne. In de bus is een gids aan-
wezig. De bus is om 17.15 uur weer 
terug en stopt op een plaats waar 
de deelnemers gaan afsluiten 
met koffie/thee of fris, frites met 
snack en een ijsje. Men wordt 
daarna door vrijwilligers weer te-
rug gebracht naar Alphonsus.

Woensdag 15 augustus 
Activiteiten in/bij Savant Alp-
honsus: Verschillende spellen en 
activiteiten. Om 13.30 uur kunt 
u handboogschieten bij Houts 
Welvaren. Een schot in de roos! 

Donderdag 16 augustus 
Activiteiten in/bij Savant Alp-
honsus: Jeu de Boules, biljarten, 
schaken, rikken, bloemschikken, 
jokeren en sjoelen. In de Heeren-
kamer is er gelegenheid om deel 
te nemen aan bloemschikken.  
De fietsers vertrekken om 9.30 
uur vanaf Savant Alphonsus 
richting Best. Tijdens de rustpau-
ze wordt er een lunch aangebo-
den. Rond 17.00 uur bent u weer 
in Mierlo-Hout. 

Om 13.30 uur is er midgetgolf 
in de Warande; men gaat er op 
eigen gelegenheid naar toe. U 
wordt ontvangen met een kop 
koffie/thee of fris en  gebak 
.Deelnemers die er niet op eigen 
gelegenheid naartoe kunnen, ge-
lieve dit vooraf te melden. 

Vrijdag 17 augustus 
Om 13.30 uur verwachten wij 
alle deelnemers in Savant Al-
phonsus voor een gratis mu-
ziekmiddag. Tevens is er de 
uitslag van de loterij waarvoor 
u de hele week loten heeft kun-
nen kopen. Bij afwezigheid 
wordt de prijs opnieuw verloot.  
Zorg dat u er bij bent. De wens 
van het comité is: “Doe actief 
mee en beperk u niet alleen tot 
de diners”.

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

Inschrijving in Woonzorgcen-
trum Savant Alphonsus in de hal 
bij de receptie op de volgende da-
ta: woensdag 20 juni 10.00 - 11.30 
uur, maandag 2 juli 14.00 - 15.00 
uur, donderdag 12 juli 10.00 - 11.00 
uur,   vrijdag 20 juli 10.00 - 11.00 
uur en woensdag 25 juli 14.00 - 
15.00 uur s
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl

M.TIJSSEN

Gordijnen,

vouwgordijnen,

jalouzieën,

rolgordijnen

Tapijt, 
vinyl, 
PVC

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

Kapsalon Hair & Style  van kap-
ster Meggy Saris is uitgeroepen 
tot de leukste ZZP-Kapper van 
Nederland. De publieksjury ver-
koos haar met 267 stemmen en 
een gemiddeld rapportcijfer van 
9,67. In zowel Noord-Brabant als 
Helmond werd zij in de catego-
rie Zelfstandigen Zonder Perso-
neel (ZZP) de grootste.

De in Mierlo-Hout gevestigde 
Meggy Saris reageert enthousi-
ast: “Hoe gaaf is het dat je met 
je mooie kleine bedrijf, zo’n grote 
prijs in de wacht kan slepen. Wat 
een waardering van de klanten! 
Ik ben zo ontzettend trots op 
deze prestatie.” Voor Hair & Style  
is het nu de vijfde keer dat ze de 
leukste kapsalon van Helmond is 
geworden. De award voor leuk-
ste kapper van héél Nederland is 
toch wel echt de kers op de taart.
De Award Show van  de Verkie-
zing van de Leukste Kapsalon op 
3 juni 2018 werd, net als de voor-
gaande editie, een geweldige hap-
pening. Alle gemeentewinnaars 
mochten voorafgaande aan de 
Award Show op de foto met 
Fred van Leer of Miss Nederland 

Nicky Opheij. Zangeres Maan gaf 
zowel tijdens de Award Show als 
op de afterparty 2 weergaloze op-
tredens. Valerio Zeno trad bij de 
afterparty op als DJ Phalerieau, 
samen met MC Aleinde Lon. De 
Award Show werd gepresen-
teerd door Kim Kötter. Wil u ook 
eens een bezoekje brengen aan 
de leukste Kapsalon van Neder-
land? Dan kunt u naar Kapsalon 
Hair & Style aan de Odulfusstraat 
12 in Mierlo-Hout. Meggy Saris 
werkt op afspraak, u kunt haar 
bereiken op telefoonnummer:  
0492-785750. s

Helmond heeft Nederlands 
leukste kapster

Mierlo-Hout

St. Odulfusschool 1966, 1e communie klas. V.l.n.r. boven: Paul Kusters, Ad Klaasen, Piet van Vlerken, juf-
frouw An van der Wijst, Ad Jacobs, Wim Triki, ... Verbunt, …., Herman Verhoeven, …, …, Peter van Bussel, Theo 
Raaijmakers, Jos van den Heuvel, Noud Rooijakkers en Frank van Woerkom.  Zittend v.l.n.r.: Frank Knapen, 
Henrie Aarts, Frank Deelen, Twan van Houts, … Meeuwsen, Michel Braak, …. Peter van Heugten, …., Ad Ver-
bunt, Mario Langewouters en Henk Meulendijks.

Reunie Odulfusschool Mierlo-Hout, za. 9 juni a.s. 
v.a. 16.00 uur van harte welkom!

Kapsalon Hair & Style uit Mierlo-
Hout is uitgeroepen tot de leukste 
ZZP-Kapper van Nederland. 
(bron foto; Meggy Saris)

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

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

STANDAARD

COMFORTCLASS

100%
Geniet

Garantie!

WWW.GHIELEN.NL ISO
9001

GENIETEN...

STEDENREIS BERLIJN
We maken o.l.v. een gids een grote rondrit door Berlijn, 
tevens bezoeken we de ‘Berliner Fernsehturm’ en het complex van Sanssoucci.  
                       Vertrekdatum: 4 juli - 5 dagen - € 295,-

AINRING DUITSLAND
Vertrekdata: 1 juli en 12 aug. 
8 dagen halfpension - € 665,-

RONDREIS SLOWAKIJE & ZUID-POLEN
Vertrekdatum: 3 juli
12 dagen halfpension - € 995,-

KRAKAU POLEN
Vertrekdata: 21 juli en 29 sep.
9 dagen halfpension € 775,-

HODONIN ZUID-MORAVIË / TSJECHIË 
Vertrekdatum: 5 juli
10 dagen halfpension - € 850,-

LA ROCHE-EN-ARDENNE BELGIË 
In en om La Roche zijn tal van toeristische attracties. We bezoeken o.a. Parc des Topiaires
in Durbuy, de grotten van Han en Spa Monopole   
           Vertrekdata: 23 juli en 27 aug. - 5 dagen -  vanaf € 430,-

! NIEUW! VEEL MUZIEK!

VANDANS
OOSTENRIJK
Vertrekdata: 
1 juli, 4 en 25 aug.
8 dagen halfpension

€ 620,-

IGEA MARINA
ITALIË
Vertrekdata: 
20 juli en 14 sep.
10 dagen halfpension

vanaf  € 675,-

GILLINGHAM
ENGELAND
Vertrekdata: 
9 juli en 15 okt.
6 dagen halfpension

€ 475,-

EHRWALD
OOSTENRIJK
Vertrekdata: 
8 en 28 juli en 2 sep.
8/9 dagen halfpension

vanaf € 615,-

OPATIJA
KROATIË
Vertrekdata: 
29 juni en 7 september
10 dagen halfpension

vanaf  € 795,-

BERGEN AAN ZEE
NEDERLAND
Vertrekdata: 
9 juli en 10 sep.
5 dagen halfpension

€ 475,-

ALKEN
AN DER MOSEL 
DUITSLAND
Vertrekdata: 
16 juli, 5 aug. en 2 sep.
5/6 dagen halfpension
vanaf € 395,-

! VEEL MUZIEK
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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 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;

Zondag 10 juni:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Käthie Saris-Spoormakers; Zus de Vocht-Tielemans; Joke van Iersel-
van Weert; Harry van Bree; André de Bruijne;

Donderdag 14 juni:
19.00 uur Alphonsuskapel

Zaterdag 16 juni:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
Mariakoor;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
overleden familie Dirks-Kanters; Arie Coort

www.damiaanhelmond.nl

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

Zondag 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, Antoon 
Hikspoors.

Zondag 17 juni 
10.30 uur Gregoriaans koor
Hans van Hoek, Hans Graat, Femke van Stiphout, familie Van Asten-
Van Lent, familie Rijkers-Verschuuren, Harry Verheijen, Julie Loop-Le-
mans, Dinie van Ansem-Dijstelbloem, Miel 
Steijns, Wim van Lieshout, Mien Aalders-
van Bommel.

www.damiaanhelmond.nl

Lieve Hein,

Jij was mijn lieve maatje
Mijn alles mijn samenzijn

Wij waren zo gelukkig samen
Jij was zo lief altijd

Voor de kinderen en voor mij
Naast warmte en liefde

Voelden wij geborgenheid
Jij was de spil van ons gezin

De meest lieve man
En vader voor onze kinderen

Dank je, lieve Hein
veel liefs van de kinderen en van je vrienden

wij zullen jou nooit vergeten
veel liefs van ons allen

 
jouw Diny

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

Het jongste team van Stiphout 
Vooruit J O 7 is zaterdag 
26 mei 2018 kampioen 
geworden in hun klasse, na 
de kampioenswedstrijd tegen 
Bruheze (3-1), was de beker 
met de grote oren, limonade, 
friet, en een zegetocht met de 
platte kar door Stiphout, de 
beloning. Bekijk de video op 
www.helmondnu.nl s

Helmond
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save the dateJUNI WEEK VAN 7 JUNI TM  14 JUNI

EVENEMENTEN
BOEKPRESETATIE MET 

OPTREDEN ALIDES HID-

DING

Boekpresetatie Endless 

Road van Twan Linders 

met optreden Alides 

Hidding.

Lokaal 42, Markt 42

Do 14 juni 2018 21:00 - 

00:00 uur.

HET ZAL ME EEN ZORG 

WEZEN

Een lichte theatervoor-

stelling over het leven 

tussen overlast en 

participeren.

Annatheater Helmond, 

Floreffestraat 21a

Do 14 juni 2018 20:00 - 

22:30 uur.

KORTE CURSUS TONEEL-

SPELEN VOOR KINDEREN 

EN JONGEREN

In juli kunnen kinderen 

en jongeren 3 toneelles-

sen volgen om te kijken 

of ze toneelspelen leuk 

vinden. Vanaf 22 juni.

Annatheater Helmond, 

Floreffestraat 21a

Do 14 juni 2018 16:00 - 

18:45 uur.

READY TO ROCK 

FESTIVAL 2018

Kunstkwartier pre-

senteert: het Ready 

To Rock Festival 2018 

Kom kijken en luisteren 

naar de popbands van 

het leukste popmuziek-

project van Helmond: 

Ready To Rock

Cacaofabriek, Cacao-

kade 1

Do 14 juni 2018 19:00 - 

21:00 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 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.

14:00 - 00:00 uur, zo 3 juni 2018 16:00 - 22:00 uur.

ZATERDAG 9 JUNI
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 Cacaofabriek, Cacaokade 1
Za 9 juni 2018 20:15 uur.

HET HELMONDS SMARTLAPPEN 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, TRIBUTE 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 Nederlands rijk is.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39 
Za 9 juni 2018 22:00 - 01:00 uur.

HIGH TECH ONTDEKKINGSROUTE
Op zaterdag 9 juni van 11:00 tot 17:00 uur vindt de High 
Tech Ontdekkingsroute plaats in het kader van de Dutch 
Technology Week. 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 beleven wat 
technologie allemaal te bieden heeft. 
Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.
 
VDL Industrial Modules - Brandevoortse Dreef 4 - Helmond
Automotive Campus - Automotive Campus 30 - Helmond

DUTCH TECHNOLOGY WEEK
ZA. 9 JUNI

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 7 JUNI T/M WO. 13 JUNI

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

2001: A Space Odyssey - 50th Anniversary (DOV)
Za, Ma 11:00 uur / Do 11:30 uur
Avengers: Infinity War (DOV) Vr, Za 16:00 uur
Avengers: Infinity War (O3D) Wo 14:45 uur / Do, Di 15:30 uur 
/ Ma 15:45 uur / Zo 16:00 uur
Blue (2018) (DOV) Za 10:00 uur / Zo 10:10 uur / Vr, Di 10:30 
uur / Do 10:45 uur
Buurman & Buurman Hebben Een Nieuw Huis (DNL)
Za, Zo 10:00 uur / Do, Vr, Ma, Di 10:30 uur / Wo 10:45 uur / 
Zo 12:45 uur / Za, Wo 13:15 uur
Casper & Emma Maken Theater (DNL) Zo 11:30 uur / Ma 13:45 
uur / Vr, Za 14:00 uur / Zo, Wo 14:15 uur / Di 15:10 uur
Deadpool 2 (DOV) Zo 10:20 uur / Ma 10:30 uur / Vr 10:45 
uur / Di 10:50, 19:15 uur / Wo 11:30 uur / Do 12:45 uur / Za 
14:30 uur / Do, Zo, Ma, Wo 19:00 uur / Vr, Za 19:30, 22:45 
uur / Ma, Wo 21:45 uur / Do, Zo 22:00 uur
Escobar (DOV) Do, Ma, Di 10:30 uur / Vr 11:15 uur / Zo 14:45 
uur / Ma 17:15 uur / Vr, Za 17:45, 22:15 uur / Wo 21:15 uur / 
Do, Zo 21:45 uur / Di 22:00 uur
Final Portrait (DOV) Di 13:30 uur 
Ghostland (DOV) Di 10:40 uur / Do, Ma 16:15 uur / Vr, Za 
17:15 uur
Guernsey Literary Society, The (DOV) Ma 20:00 uur
Hereditary (DOV) Vr 22:00 uur
I Feel Pretty (DOV) Wo 10:45 uur / Za 11:30 uur / Vr 12:30 
uur / Ma, Di 18:30 uur / Do, Zo 18:45 uur / Vr, Za 20:30 uur
Jurassic World: Fallen Kingdom (DOV) Do - Zo, Di 13:45 uur 
/ Ma 14:00 uur / Wo 15:15 uur / Di 16:45, 18:45 uur / Vr, Za, 
Ma 18:15 uur / Do, Zo, Wo 18:30 uur
Jurassic World: Fallen Kingdom (O3D) Wo 10:30, 13:15, 16:15 
uur / Do - Zo, Di 10:45, 19:45 uur / Ma 11:00, 17:00, 20:15 
uur / Dagelijks 12:15 uur / Do - Di 15:15 uur / Do - Zo 16:45 
uur / Vr, Za, Ma 21:15 uur / Do, Zo, Wo 21:30 uur / Di 21:45
uur
Love, Simon (DOV) Zo 16:15 uur / Wo 18:45 uur
Ocean’s 8 (DOV) Wo 19:30, 20:30 uu
Only The Brave (DOV) Do, Ma 13:15 uur / Vr, Za 14:45 uur / 
Zo 15:45 uur / Di 16:15 uur / Wo 18:00 uur / Vr 18:45 uur / 
Do, Zo - Di 20:30 uur / Za 22:00 uur 
Overboard (DOV) Wo 11:15 uur / Za, Zo 12:00 uur / Ma 13:00, 
18:00 uur / Do 14:15 uur / Di 15:30, 18:10 uur / Vr, Za 19:15 
uur / Do, Zo 19:30 uur
Peter Rabbit (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Zo 13:30 uur / Wo 
13:45, 15:45 uur / Do, Vr 15:00 uur / Za 16:15 uur
Sherlock Gnomes (DNL) Zo, Wo 10:30 uur / Di 13:20 uur / Vr 
13:30 uur
Sherlock Gnomes (N3D) Za 14:15 uur / Wo 16:15 uur 
Sneak Preview 20180607 (DOV) Di 21:00 uur 
Solo: A Star Wars Story (DOV) Ma 14:15 uur / Wo 16:00 uur / 
Do, Zo, Di 17:30 uur 
Solo: A Star Wars Story (O3D) Za 10:15, 18:45 uur / Ma 10:45 
uur / Do 11:15 uur / Vr 11:45, 15:45 uur / Di 12:30, 20:45 
uur / Wo 12:45 uur Zo 13:00 uur / Ma, Wo 21:00 uur / Do, Zo 
21:15 uur / Vr, Za 21:45 uur
Truth or Dare (DOV) Di 12:50 uur / Ma 15:30 uur / Do 17:00 
uur / Vr, Za 23:00 uur 

MAANDELIJKSE DANSAVOND
Maandelijkse dansavond 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 beperking 
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.

WEEKMARKT CENTRUM HELMOND 
OP ZATERDAG 9 JUNI
Kom elke zaterdag naar de gezellige Helmondse 
markt De Helmondse Markt elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 38
Za 9 juni 2018 09:00 - 16:00 uur.

ZONDAG 10 JUNI
CARAT-CONCERTEN 10 JUNI
Zondag 10 juni Carat-Concerten gratis 
openluchtconcerten in stadspark de Warande in 
Helmond.
Carat-Paviljoen Warande, Warandelaan 1
Zo 10 juni 2018 12:00 - 15:00 uur.

DE VROUW DIE ALLES HAD
Drie jaar na de plotselinge dood van haar man 
speelt kinder- en jeugdpsychiater Odette de Theije 
haar eigen rouwproces.
Annatheater Helmond, Floreffestraat 21a
Zo 10 juni 2018 15:00 - 16:00 uur.

HELMOND TOUR 2018
Ook in 2018 organiseren wij voor u weer een 
HELMOND TOUR. Ook nu weer geheel begeleidt 
door motards. Wij nodigen u van harte uit op 
zondag 10 juni 2018.
start: Carolus Borromeus College, Markesingel 2
Zo 10 juni 2018 09:30 - 14:00 uur.

NATUURMARKT HELMOND 2018
Natuurmarkt Helmond 2018 op 10 juni. Dit jaar is 
het thema: Educatie Duurzaamheid
Stadswandelpark de Warande, de Kluis 2
Zo 10 juni 2018 12:00 - 17:00 uur.

OPTREDEN SHOTGUN SAWYER
Optreden Shotgun Sawyer (USA)Delta-blues gemixt 
met grunge.
Lokaal 42, Markt 42
Zo 10 juni 2018 16:00 - 00:00 uur.

MAANDAG 11 JUNI

GINGER WILDHEART - GHOST IN THE TANGLEWOOD 
TOUR
Ginger Wildheart is een man die ‘verdriet zo 
mooi en hoopvol kan laten klinken’. Op 2 maart 
j.l. bracht Ginger zijn nieuwe album ‘Ghost In The 
Tanglewood’ uit zijn beste werk tot nu toe. De 
Cacaofabriek, Cacaokade 1
Ma 11 juni 2018 20:30 uur.

WOENSDAG 13 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.
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brandevoort Brandevoortse Hoeve, Medevoort 23 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Jumbo winkelcentrum Brouwhorst
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark)
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Wijkcentrum de Boerderij, 
Harmoniestraat 105 | Primera, winkelcentrum De Bus 
Wijkcentrum de Kamenij, Jeroen Boschstraat 19 
Helmond-Oost Wijkhuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Industrieterrein Hoogeind Werkplein UWV aan de Churchilllaan
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Houtsvoort
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
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Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
www.deloop.eu

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

vaatwassers, ovens, kabels, 
electrische apparatuur, 

gereedschap enz.
Bellen voor afspraak 

na 17.00 uur
06-26147316
06-26736156

TE KOOP GEVRAAGD

Check de site voor ons altijd 
actuele aanbod of kom langs!

-Reparatiepunt  
Fietsenwinkel.nl/FietsNed/F.S.N.!
-Ook reparatie van  tweewielers 

die elders  gekocht zijn!
-24/7 Online bestellen via onze 

webshop!
-Ruime keuze in gebruikte fietsen!

Kuijpers Tweewielers, 
Heistraat 2-G. T: 0492-528944

www.kuijpers tweewielers.nl

Autostalling en tijdelijke 
opslagruimte omgeving 

Brandevoort. 040-2831509

PERSONEEL
SCHOONMAAKSTER

GEZOCHT
Zie voor meer informatie:

www.merba.nl 

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

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

DIVERSEN

Verloren: 3 juni, zalmkleurige 
glanzende kralenketting, in de 
buurt van Woonzorgcentrum 
De Eeuwsels. Gekregen van 

zoon die onlangs is overleden. 
Corrie, 06 4020 3717

Kapster 
Nicole

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

kleuren, fohnen en watergolf 
mag u mij altijd bellen, 

ook ‘s avonds. 
Kapper aan huis of thuis, 

tel.: 06-30075443

LAST VAN ONGEDIERTE??
Bel  085- 130 27 13

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

mfbestrijdingstechniek.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

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen
















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

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 
0492 - 51 39 71

Foxtrot: een vrolijke noot
Foxtrot is een kruising van een Jack Russel met een Boe-
renfox en misschien nog andere soorten. Het is dus een 
echte bastaard, geboren in november 2016. Het is mo-
gelijk dat hij op een erf is grootgebracht, want hij had 
geen idee wat een riem was. We hebben hem een tuigje 
aangedaan, waarmee hij redelijk uit de voeten kan. Hij is 
een leuke en vrolijke hond die ontzettend lief is tegen-
over mensen, en ook behoorlijk onderdanig. Tevens wil 
hij graag zijn beste kant laten zien door om je heen te 
springen en te dansen. 
Foxtrot kent weinig commando’s, het lukt hem nog net 
om te zitten, echter niet voor lang. Zijn opvoeding zal 
vernieuwd moeten worden. Voor Foxtrot zoeken wij lieve 
mensen die hem een liefdevol thuis willen bieden, die het 
heerlijk vinden om lange wandelingen te maken, die een 
tuin hebben waar hij lekker rond kan banjeren en die hem 
het nodige gaan aanleren. 

save the dateJUNI WEEK VAN 7 JUNI TM  14 JUNI

EVENEMENTEN
BOEKPRESETATIE MET 

OPTREDEN ALIDES HID-

DING

Boekpresetatie Endless 

Road van Twan Linders 

met optreden Alides 

Hidding.

Lokaal 42, Markt 42

Do 14 juni 2018 21:00 - 

00:00 uur.

HET ZAL ME EEN ZORG 

WEZEN

Een lichte theatervoor-

stelling over het leven 

tussen overlast en 

participeren.

Annatheater Helmond, 

Floreffestraat 21a

Do 14 juni 2018 20:00 - 

22:30 uur.

KORTE CURSUS TONEEL-

SPELEN VOOR KINDEREN 

EN JONGEREN

In juli kunnen kinderen 

en jongeren 3 toneelles-

sen volgen om te kijken 

of ze toneelspelen leuk 

vinden. Vanaf 22 juni.

Annatheater Helmond, 

Floreffestraat 21a

Do 14 juni 2018 16:00 - 

18:45 uur.

READY TO ROCK 

FESTIVAL 2018

Kunstkwartier pre-

senteert: het Ready 

To Rock Festival 2018 

Kom kijken en luisteren 

naar de popbands van 

het leukste popmuziek-

project van Helmond: 

Ready To Rock

Cacaofabriek, Cacao-

kade 1

Do 14 juni 2018 19:00 - 

21:00 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 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.

14:00 - 00:00 uur, zo 3 juni 2018 16:00 - 22:00 uur.

ZATERDAG 9 JUNI
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 Cacaofabriek, Cacaokade 1
Za 9 juni 2018 20:15 uur.

HET HELMONDS SMARTLAPPEN 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, TRIBUTE 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 Nederlands rijk is.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39 
Za 9 juni 2018 22:00 - 01:00 uur.

HIGH TECH ONTDEKKINGSROUTE
Op zaterdag 9 juni van 11:00 tot 17:00 uur vindt de High 
Tech Ontdekkingsroute plaats in het kader van de Dutch 
Technology Week. 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 beleven wat 
technologie allemaal te bieden heeft. 
Iedereen is van harte welkom en de toegang is gratis.
 
VDL Industrial Modules - Brandevoortse Dreef 4 - Helmond
Automotive Campus - Automotive Campus 30 - Helmond

DUTCH TECHNOLOGY WEEK
ZA. 9 JUNI

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 7 JUNI T/M WO. 13 JUNI

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

2001: A Space Odyssey - 50th Anniversary (DOV)
Za, Ma 11:00 uur / Do 11:30 uur
Avengers: Infinity War (DOV) Vr, Za 16:00 uur
Avengers: Infinity War (O3D) Wo 14:45 uur / Do, Di 15:30 uur 
/ Ma 15:45 uur / Zo 16:00 uur
Blue (2018) (DOV) Za 10:00 uur / Zo 10:10 uur / Vr, Di 10:30 
uur / Do 10:45 uur
Buurman & Buurman Hebben Een Nieuw Huis (DNL)
Za, Zo 10:00 uur / Do, Vr, Ma, Di 10:30 uur / Wo 10:45 uur / 
Zo 12:45 uur / Za, Wo 13:15 uur
Casper & Emma Maken Theater (DNL) Zo 11:30 uur / Ma 13:45 
uur / Vr, Za 14:00 uur / Zo, Wo 14:15 uur / Di 15:10 uur
Deadpool 2 (DOV) Zo 10:20 uur / Ma 10:30 uur / Vr 10:45 
uur / Di 10:50, 19:15 uur / Wo 11:30 uur / Do 12:45 uur / Za 
14:30 uur / Do, Zo, Ma, Wo 19:00 uur / Vr, Za 19:30, 22:45 
uur / Ma, Wo 21:45 uur / Do, Zo 22:00 uur
Escobar (DOV) Do, Ma, Di 10:30 uur / Vr 11:15 uur / Zo 14:45 
uur / Ma 17:15 uur / Vr, Za 17:45, 22:15 uur / Wo 21:15 uur / 
Do, Zo 21:45 uur / Di 22:00 uur
Final Portrait (DOV) Di 13:30 uur 
Ghostland (DOV) Di 10:40 uur / Do, Ma 16:15 uur / Vr, Za 
17:15 uur
Guernsey Literary Society, The (DOV) Ma 20:00 uur
Hereditary (DOV) Vr 22:00 uur
I Feel Pretty (DOV) Wo 10:45 uur / Za 11:30 uur / Vr 12:30 
uur / Ma, Di 18:30 uur / Do, Zo 18:45 uur / Vr, Za 20:30 uur
Jurassic World: Fallen Kingdom (DOV) Do - Zo, Di 13:45 uur 
/ Ma 14:00 uur / Wo 15:15 uur / Di 16:45, 18:45 uur / Vr, Za, 
Ma 18:15 uur / Do, Zo, Wo 18:30 uur
Jurassic World: Fallen Kingdom (O3D) Wo 10:30, 13:15, 16:15 
uur / Do - Zo, Di 10:45, 19:45 uur / Ma 11:00, 17:00, 20:15 
uur / Dagelijks 12:15 uur / Do - Di 15:15 uur / Do - Zo 16:45 
uur / Vr, Za, Ma 21:15 uur / Do, Zo, Wo 21:30 uur / Di 21:45
uur
Love, Simon (DOV) Zo 16:15 uur / Wo 18:45 uur
Ocean’s 8 (DOV) Wo 19:30, 20:30 uu
Only The Brave (DOV) Do, Ma 13:15 uur / Vr, Za 14:45 uur / 
Zo 15:45 uur / Di 16:15 uur / Wo 18:00 uur / Vr 18:45 uur / 
Do, Zo - Di 20:30 uur / Za 22:00 uur 
Overboard (DOV) Wo 11:15 uur / Za, Zo 12:00 uur / Ma 13:00, 
18:00 uur / Do 14:15 uur / Di 15:30, 18:10 uur / Vr, Za 19:15 
uur / Do, Zo 19:30 uur
Peter Rabbit (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Zo 13:30 uur / Wo 
13:45, 15:45 uur / Do, Vr 15:00 uur / Za 16:15 uur
Sherlock Gnomes (DNL) Zo, Wo 10:30 uur / Di 13:20 uur / Vr 
13:30 uur
Sherlock Gnomes (N3D) Za 14:15 uur / Wo 16:15 uur 
Sneak Preview 20180607 (DOV) Di 21:00 uur 
Solo: A Star Wars Story (DOV) Ma 14:15 uur / Wo 16:00 uur / 
Do, Zo, Di 17:30 uur 
Solo: A Star Wars Story (O3D) Za 10:15, 18:45 uur / Ma 10:45 
uur / Do 11:15 uur / Vr 11:45, 15:45 uur / Di 12:30, 20:45 
uur / Wo 12:45 uur Zo 13:00 uur / Ma, Wo 21:00 uur / Do, Zo 
21:15 uur / Vr, Za 21:45 uur
Truth or Dare (DOV) Di 12:50 uur / Ma 15:30 uur / Do 17:00 
uur / Vr, Za 23:00 uur 

MAANDELIJKSE DANSAVOND
Maandelijkse dansavond 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 beperking 
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.

WEEKMARKT CENTRUM HELMOND 
OP ZATERDAG 9 JUNI
Kom elke zaterdag naar de gezellige Helmondse 
markt De Helmondse Markt elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 38
Za 9 juni 2018 09:00 - 16:00 uur.

ZONDAG 10 JUNI
CARAT-CONCERTEN 10 JUNI
Zondag 10 juni Carat-Concerten gratis 
openluchtconcerten in stadspark de Warande in 
Helmond.
Carat-Paviljoen Warande, Warandelaan 1
Zo 10 juni 2018 12:00 - 15:00 uur.

DE VROUW DIE ALLES HAD
Drie jaar na de plotselinge dood van haar man 
speelt kinder- en jeugdpsychiater Odette de Theije 
haar eigen rouwproces.
Annatheater Helmond, Floreffestraat 21a
Zo 10 juni 2018 15:00 - 16:00 uur.

HELMOND TOUR 2018
Ook in 2018 organiseren wij voor u weer een 
HELMOND TOUR. Ook nu weer geheel begeleidt 
door motards. Wij nodigen u van harte uit op 
zondag 10 juni 2018.
start: Carolus Borromeus College, Markesingel 2
Zo 10 juni 2018 09:30 - 14:00 uur.

NATUURMARKT HELMOND 2018
Natuurmarkt Helmond 2018 op 10 juni. Dit jaar is 
het thema: Educatie Duurzaamheid
Stadswandelpark de Warande, de Kluis 2
Zo 10 juni 2018 12:00 - 17:00 uur.

OPTREDEN SHOTGUN SAWYER
Optreden Shotgun Sawyer (USA)Delta-blues gemixt 
met grunge.
Lokaal 42, Markt 42
Zo 10 juni 2018 16:00 - 00:00 uur.

MAANDAG 11 JUNI

GINGER WILDHEART - GHOST IN THE TANGLEWOOD 
TOUR
Ginger Wildheart is een man die ‘verdriet zo 
mooi en hoopvol kan laten klinken’. Op 2 maart 
j.l. bracht Ginger zijn nieuwe album ‘Ghost In The 
Tanglewood’ uit zijn beste werk tot nu toe. De 
Cacaofabriek, Cacaokade 1
Ma 11 juni 2018 20:30 uur.

WOENSDAG 13 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. 0492-845350

info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

VRIJWILLIGER GEZOCHT!
Vind je het leuk om (een mid-

dag in de week) mee te helpen 
aan 3D kunstbeelden?

Ben je handig, creatief en werk 
je netjes?

Bel of stuur me dan een sms en 
we praten er over door.

Locatie: Uilenburcht, Prins 
Karelstraat 98a, Helmond

Hetty Hurkmans
Mobiel of sms: 06 294 890 94
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