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Uw flyers voordelig laten meebezorgen? info@adcommunicatie.nl
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Kleinschalig wonen & Dementie zorg

KBWO is op zoek naar: Verzorgenden IG, Vrijwilligers 
en Verpleegkundigen (MBO/HBO)

Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

€ 399,=

vd wiel  Tuinmachines         Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

t.w.v.

+AUTOMOWER

Bij aankoop van een

115Li Trimmer
incl Accu+Lader 

GRATIS*

*vanaf model 315

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

WOENSDAG 13 MAART 
OM 20.00 UUR

SPECIALE SING-A-LONG 
VERTONING VAN

BOHEMIAN RHAPSODY

Maart roert zijn staart 

De lentekleuren dienen zich aan (bron foto’s; Wim van den Broek).

Carnaval is weer voorbij en de 
straten worden langzaam weer 
zichtbaar onder alle confetti 
van de afgelopen week. Het 
weer is nog een beetje druilerig, 
maar de lente is al weer in zicht! 

De afgelopen weken is het weer 
vaker mooi geweest met uitzon-
derlijke temperaturen voor de 
tijd van het jaar. Helaas is het nu 

weer even wat minder, maar dat 
mag de pret niet drukken!

Maart roert zijn staart is dan 
ook ècht van toepassing dit jaar. 
Heeft u zin in de lente? Bij ons op 
de redactie kijken ze er naar uit: 
Het weer wordt warmer en het 
begint langzaamaan langer licht 
te worden. 
De Bomen krijgen weer mooie 
roze kleur dankzij de bloesems 
en ook de bloemen zullen overal 
te vinden zijn.

Helmond

Met dank aan het kwik dat dan 
begint te stijgen, kan ook de 
fiets weer uit de schuur getoverd 
worden, waarmee dan de nodige 
kilometers gemaakt kunnen 
worden. Denk bijvoorbeeld aan 
rondje Helmond of lekker aan 
de wandel. Ook komen er weer 

gezellige evenementen aan zoals 
de lichtjesroute in Mierlo-Hout, 
de voorjaarskermis en natuurlijk 
koningsdag! 

Kortom; een boel om naar uit te 
kijken en dan is het jaar nog niet 
eens op de helft! s

www.helmondnu.nl

Zevertéjater

Met dank aan het kwik dat dan gezellige evenementen aan zoals 
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Orchideeën Vereniging Brabant Zuid Oost
Kring Nederlandse Orchideeën Vereniging

www.orchidee-bzo.nl

O r c h i d e e ë n s h o w
Tuincentrum de Biezen organiseert:

Vrijdag 8 maart 09.30 - 20.00 | Zaterdag 9 maart 09.00 - 17.00 | Zondag  10 maart 12.00 - 17.00

Orchideeën Verenigingen:
* Regio antwerpen België
* Kring Noord Brabant, West en Zeeland 
* Kring N.O. Brabant
* Hart van Brabant
* O. V. Midden Limburg 

Met medewerking van:
* Akerne Orchids, België
* Tropiscape Orchids, België
* Orchideen Lucke, Duitsland
* Botanische Orchideeen, Nederland

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

Tulpen
10 takken per bos

€3,99 per bos

Bodembedekkers
Keuze uit 8 soorten
Tray á 6 stuks

Van €9,99

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 6 t/m 12 Maart 2019

Vlinder Orchidee

Bellis
“Madeliefje”

Div. kleuren 
met 2 bloemtakken
in 12cm pot

Van €8,99

Div. kleuren 12 cm hoog
in 9cm pot

€0,99 per stuk

Vlinder Orchidee

Camelia’s

Div. kleuren 
met 3 bloemtakken
in 12cm pot

Van €11,99

Bij de biezen 
kan je kiezen
Nu alle maten
& soorten

Vlinder Orchidee

Campanula
“Addenda”

Div. kleuren 
met 4 bloemtakkenmet 4 bloemtakken
in 12 cm pot

Van €14,95

nu
€6,99

20%
Korting

nu
€6,99

Goed winter vaste tuinplant
Verkrijgbaar in div. kleuren

€3,99 per stuk

Bezoek onze
Orchideeënshow

nu
€5,99

nu
€3,49

nu
€7,99

10 takken per bos

€3,99 per bos

Muscari
“Blauwdruifje”
15cm hoog
 in 9cm pot

€0,99 per stuk

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

Violen

Verkrijgbaar in div. kleuren
groot of klein bloemig
Tray á 12 stuks

Van €5,99

Bezoek onze
Orchideeënshow

Bezoek onze
Orchideeënshow

Tray á 6 stuks

Van €9,99

nu
€6,99

“Blauwdruifje”“Blauwdruifje”“Blauwdruifje”“Blauwdruifje”“Blauwdruifje”“Blauwdruifje”

€0,99 per stuk

Vlinder Orchidee

Bezoek onze
Orchideeënshow

Vlinder Orchidee

Bezoek onze
Orchideeënshow

*ex ompot

€0,99 per stuk
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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
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

EIGEN BEZORGING EN 
VERSPREIDING 
ADCOMMUNICATIE
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, Nikita Thijssen en 
Thomas van Leent.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 
Myrell Richardson

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

HELMOND
weekkrant de loop

Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

Helmondse scholieren naar San Francisco

Voor het tweede jaar op rij gaan 
Helmondse middelbare scho-
lieren naar Amerika met hun 
zelfgebouwde robot. Op vrij-
dag 8 maart vertrekt het vlieg-
tuig naar San Francisco; enkele 
dagen later start in die stad de 
competitie waar de jongeren 
al maanden naartoe leven. Het 
gaat om negen leerlingen van 
het Dr.-Knippenbergcollege, 
het Carolus Borromeus College 
en het Vakcollege Helmond.

Een zelfgebouwde robot
Vanuit de hele wereld vliegen 
teams naar Amerika voor de 
FIRST Robotics Competition. In 
het eerste weekend van dit jaar 
kregen ze allemaal op hetzelfde 
moment de spelregels voor 2019 
te zien; veel informatie over het 
speelveld en de voorwaarden 
waaraan de robot moet voldoen. 
“Vervolgens begon de bouwperi-
ode van zes weken”, vertelt Nikki 
van Balkom. Ze zit in vwo 4 van 
het Dr.-Knippenbergcollege. “In 
die zes weken hebben we de ro-
bot bedacht en vanuit het niets 
gerealiseerd. 

Software, elektronica, mecha-
nica, pneumatiek – alles komt 
dan samen. Op 18 februari heb-
ben we de robot op onze school 
gepresenteerd.” De Knip is dé 
technologieschool van onze re-
gio. Fontys Hogescholen kwam 
daarom bij deze school uit toen 
ze in 2017 een partner zochten 
voor dit omvangrijke project. 

Het team waarmee de leerlingen 
naar Amerika vliegt heet Force 
Fusion, en naast de Helmondse 
scholieren zitten hier veel Me-
chatronica-studenten van Fon-
tys in. Samen hebben ze de afge-
lopen weken hard aan hun robot 
gewerkt, op de bouwlocatie bij 
het bedrijf KMWE in Eindhoven.

Inspireren
In Amerika bezoeken de jonge-
ren enkele techm cv-bedrijven 
(Silicon Valley is niet ver van San 

Francisco) en bereiden ze zich 
goed voor op de competitie, die 
15 maart begint. Zal de robot 
hoge ogen gooien? “Winnen is 
leuk”, zegt Martijn Claassen, exa-
menkandidaat op het Vakcollege 
Helmond. “Maar in dit geval is 
meedoen echt veel belangrijker. 
Alles draait om inspiratie. Teams 
helpen bcvd  straks in het stadion 
in San Francisco en in Nederland 
inspireren we de nieuwe genera-
tie. We laten zien hoe bijzonder 
technologie is. We maken het 

concreet: kijk eens wat je kunt als 
je voor deze richting kiest! Onze 
docenten hameren er steeds op: 
onze regio heeft veel talent nodig 
de komende jaren.”

Volg het team! 
Wil je het team volgen? Hou dan 
de komende week de Facebook-, 
Twitter- of Instagram-pagina van 
het Dr.-Knippenbergcollege in de 
gaten. Er zijn hier straks onder meer 
videoverslagen te zien van de ont-
wikkelingen in San Francisco. s

Helmond

Helmondse middelbare scholieren vliegen naar San Francisco voor de First Robotics Competition 
(bron foto; Perry Vermeulen).

Wethouder Dortmans reikt vignet 
‘Gezonde School’ uit aan Jan van Brabant College

Het Jan van Brabant College – 
Deltaweg mag zich sinds kort 
een ‘Gezonde school’ noemen. 
Het vignet werd donderdagoch-
tend 28 februari in het bijzijn 
van leerlingen en docenten fees-
telijk uitgereikt door Cathalijne 
Dortmans, wethouder van On-
derwijs in Helmond.

Het vignet Gezonde School is een 
kwaliteitskeurmerk voor scholen 
die werken aan het verbeteren 

van de gezondheid van hun leer-
lingen. Het Jan van Brabant Colle-
ge – Deltaweg ontving het vignet 
Gezonde school voor het thema 
Voeding. Docent lichamelijke op-
voeding Jessica Bekker nam het 
vignet namens de school in ont-
vangst. “Onze school besteedt 
speciale aandacht aan het thema 
‘gezonde voeding’. Hiervoor heb-
ben we onder andere het project 
de fitste klas in leerjaar 2 en het 
lespakket ‘weet wat je eet’ bij bi-
ologie ontwikkeld en ingezet. En 
natuurlijk hebben we een gezon-
de schoolkantine.” In 2018 heeft 

de school voldaan aan alle crite-
ria voor een gezonde schoolkan-
tine en de Gouden Gezonde Kan-
tine schaal behaald. “Zonder een 
gezonde schoolkantine kan een 
school überhaupt geen vignet 
Gezonde school, thema Voeding 
behalen” aldus Jessica Bekker.  
Wethouder Dortmans was trots 
op de prestatie van het Jan van 
Brabant College - Deltaweg en 
vond dat het heel mooi aansluit 
bij de doelstellingen van Jibb+. 
Deze stichting wil voldoende 
beweging en gezonde voeding 
toegankelijk en aantrekkelijk wil 
maken voor iedere inwoner van 
Helmond. “Gewicht, gedrag, voe-
ding en beweging zijn niet los van 
elkaar te zien. Met één integrale 
benadering van gezondheid wil-
len wij een nóg positievere im-
pact hebben op de gezondheid 
van de inwoners in de gemeente 
Helmond”, aldus de wethouder. 

En natuurlijk hoort bij een feestje 
ook een cadeau: om het drinken 
van water te stimuleren krijgen 
alle leerlingen van het Jan van 
Brabant College – Deltaweg na-
mens de gemeente een bidon. s

Brouwhuis

Wethouder Dortmans en Jessica Bekker van het Jan van Brabant 
College – Deltaweg met het certificaat ‘Gezonde school’ 

(bron foto: Het Jan van Brabant College – Deltaweg).

www.helmondnu.nl
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Bijeenkomst over speelplekken in Brouwhuis en 
Rijpelberg

Woont u in Brouwhuis of Rijpelberg en denkt u graag mee over speelplekken en 
spelen in de wijk? Dan bent u van harte welkom op een speciale bijeenkomst 
over dit thema.

Veel speelplekken in Brouwhuis en Rijpelberg zijn verouderd. Daarom gaat de 
gemeente ze de komende jaren vernieuwen en de speelruimte gevarieerder, 
eigentijdser en avontuurlijker maken. Zo krijgen jong en oud meer mogelijkheden 
om in de buitenlucht te bewegen, ontmoeten en ontdekken.

Wat is nodig?
Wat is nodig om meer buiten te bewegen, ontmoeten en ontdekken? Kunt u iets 
doen? Heeft u ideeën, wensen of zorgen? Kom dan naar de bijeenkomst.

Bijeenkomsten op 12 en 14 maart
De bewonersavond van Brouwhuis is op 12 maart in het Tienerhuis 
(Rivierensingel 752). Die van Rijpelberg vindt plaats op 14 maart in wijkhuis 
De Brem (Rijpelplein 1). Beide bijeenkomsten duren van 19.30 tot 21.00 uur. 
De zaal is open om 19.15 uur. De avonden starten met een korte presentatie over 
het nieuwe speelruimtebeleid van de gemeente. Daarna gaan medewerkers van 
de gemeente graag met u in gesprek.

Meer achtergrondinformatie vindt u op www.helmond.nl/speelruimte.

Inloopavond en ter inzagelegging maatregelen 
verbreding A67

Een deel van de Rijksweg A67 wordt in capaciteit vergroot/verbreed. Daarvoor 
wordt van 22 februari tot en met 4 april de Ontwerp Structuurvisie gepubliceerd. 
U heeft in deze periode de mogelijkheid om hierop uw zienswijzen kenbaar te 
maken op de website www.platformparticipatie.nl/a67leza. Op dinsdag 12 maart 
van 19:00 tot 21:00 is in het NH Hotel in Geldrop een inloopavond.

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

Deel uw verhaal met de wethouder 

Heeft u een vraag, initiatief of idee voor uw wijk? Kom dan naar het 
wijkspreekuur. Onder het genot van een kop koffie of thee luistert de 
wijkwethouder graag naar uw verhaal. Neemt u gerust een familielid, vriend of 
vriendin mee. 

Overzicht wijkspreekuren
In maart staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• In Helmond-Noord met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 
 13 maart van 18.30 tot 19.30 uur in De Boerderij (Harmoniestraat 105)
• In Helmond-West met wethouder Van Dijk op donderdag 14 maart van 19.30 
 tot 20.30 uur in Westwijzer (Cortenbachstraat 70) 
• In Rijpelberg met wethouder Maas op donderdag 21 maart van 19.30 tot 
 20.30 uur in De Brem (Rijpelplein 1)

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. Woont u in 
een andere wijk? Ga dan naar www.helmond.nl/wijkspreekuren voor de geplande 
wijkspreekuren in april. 

Kom ook in actie tijdens de Landelijke Opschoondag 

Op zaterdag 23 maart is de Landelijke Opschoondag. Verenigingen, sportclubs, 
buren, collega’s, vrienden en familie, iedereen is van harte uitgenodigd om zich 
in te zetten voor een schone buurt. De gemeente ondersteunt de deelnemers die 
deze dag in actie komen met opruimmaterialen. Wilt u ook meedoen? Dan kunt 
u zich nu aanmelden. 

Afvalbingo
Alle deelnemers ‘winnen’ sowieso een schone buurt, maar daarnaast kunnen 
deelnemers ook meedoen met de Afvalbingo. Gewapend met afvalgrijpers en een 
bingokaart is geen enkel stukje zwerfafval veilig. Bij een volle bingokaart worden 
kinderen beloond met een leuke verrassing. Alle deelnemende groepen maken 
daarnaast kans op leuke prijzen. 

Aanmelden
Kom in actie en meld uw groep aan op www.debries.eu/acties/lod2019-helmond.
Heeft u geen groep, maar wilt u toch graag meedoen? Dan kunt u zich 
aanmelden als zelfstandige opruimer of aansluiten bij een andere groep. 

Deze opschoonactie maakt onderdeel uit van een landelijk initiatief en wordt 
georganiseerd door gemeente Helmond en De Bries.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

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

Raadsvergadering
12 maart 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 12 maart aanstaande in de raadzaal 
in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur. 

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. 
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek 
portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar 
ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. 
Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Kaderbrief Senzer 2020
• Visie Stadskantoor in Beweging - Toekomstgericht werken
• Gewijzigd vaststellen Paraplubestemmingsplan Zorgvuldige Veehouderij

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

Bekendmakingen

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

Citroenvlinder 1 21-02-2019 oprichten woning OLO 3909701

Burgemeester Krollaan 89 22-02-2019 verplaatsen en verbreden uitweg OLO 4210595

Dr. Dreeslaan 238 25-02-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4143051

Dr. Dreeslaan 236 25-02-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4143105

Dr. Dreeslaan 224 25-02-2019 oprichten woning (tweekapper) OLO 3956931

Dr. Dreeslaan 226 25-02-2019 oprichten woning (tweekapper) OLO 3956867

Judith Leysterplein  26-02-2019 oprichten 20 woningen en OLO 4015327

1 t/m 41 en 24 t/m 42  11 appartementen 

Zeeuwendonk 2 26-02-2019 oprichten woning OLO 3983825

Helmond-Noord/Warande 27-02-2019 plaatsen van 6 tijdelijke OLO 4217959

  informatieborden

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

Heibloemweg 14 22-02-2019 maken 2 uitwegen 2019-X0247

Egelantier 11 22-02-2019 vergroten woning OLO 4233239

Krommeweg naast 11 25-02-2019 plaatsen tijdelijke woonunit OLO 4235049

Dr. Dreeslaan, de Hoefkens  23-02-2019 oprichten woning met OLO 4233399

T 7802  tandartspraktijk 

Astronautenlaan 170 26-02-2019 dakkapel plaatsen voorzijde woning OLO 4239879

Torenstraat 1 22-02-2019 vervangen van bestaande OLO 4232373

  dakinstallaties

Horst 19 26-02-2019 aanbouw + wijziging dakkapel OLO 4239773

  voorzijde

de Zoete Kers, kavel L 7,  26-02-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 4073729

de Groene Loper

Kanaaldijk N.W. 43 25-02-2019 plaatsen reclame 2019-X0268

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

van ‘t Hoffstraat 10 26-02-2019  ophogen garage OLO 4227331

Na de beoordeling van bovengenoemde aanvraag omgevingsvergunning, is besloten dat voor 

dit project geen omgevingsvergunning is vereist. 

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

R&L Recycling B.V. Lage Dijk 31a Het veranderen van een bedrijf voor het recyclen 

van elektrische en elektronische apparaten.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 6 maart 2019

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.

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Hoofdstraat 166 18-02-2019     Koningsdag Mierlo-Hout 2019  2019-00704

  (27 april 2019) 

Helmond Centrum 20-02-2019     Koningsnacht en -dag 2019 2019-00761

  (26 & 27 april 2019)

Cacaokade 1 24-02-2019     Foodfestival Cacao aan de Kade 2019-00773

  (22 april 2019)

Cacaokade 1 24-02-2019     Ibiza Markt (7 april 2019) 2019-00777

Cacaokade 1 24-02-2019     Ibiza Markt (30 juni 2019) 2019-00779

oude parkeerterrein  21-02-2019     Snuffelmarkt De Oliemolen 2019-00792

Groene Campus (Katoenstraat)  (23 juni 2019)

Dorpsstraat 25-02-2019     Koningsdag Stiphout (27 april 2019) 2019-00812

 

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.

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.

MEDICIJNAFVAL?
LEVER HET IN
BIJ UW APOTHEEK OF DE MILIEUSTRAAT

Hoe?
Doosjes: alleen de strips. 
De kartonnen doosjes kunnen bij het oud papier. 

Flesjes en tubes: verwijder het etiket voor uw privacy. 

Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Lambertus Concerten presenteert:  
Van impressionistische klanken naar Spaanse 

dansen met harp-zangduo ‘Klein Geluk’

Op zondagmiddag 17 maart 
2019 treedt duo ‘Klein geluk’ op 
met een prachtig Frans-Spaans 
programma, door harpiste Be-
ate Loonstra en sopraan Rianne 
Wilbers. Locatie: Expositieruim-
te Cacaofabriek, Cacaokade 1 te 
Helmond. Tijd: 12.00-13.00u. En-
tree: €10.

Op het originele programma 
deze middag staan werken uit 
de 19e en 20ste eeuw van o.a. De-
bussy, De Falla, Strauss en Pou-
lenc. Impressionistische, drome-
rige liederen zoals Morgen! Van 
Richard Strauss, Claire de Lune 

van Claude Debussy en Là-bas, 
vers l’église van Maurice Ravel, 
naast vurige en temperament-
volle dansen van Manuel de Falla 
en Francis Poulenc, verklankt op 
teksten van dichters uit diezelfde 
periode, zoals P. Verlaine, F. Gar-
cía Lorca en G. Apollinaire. 
Harpiste Beate Loonstra behaal-
de in 2017 aan het Conservatori-
um in Utrecht haar mastergraad 
(pathway performance) met een 
9,5 en werd omschreven werd als 
een ‘waanzinnig talent, technisch 
geweldig, een allround musicus 
met een enorme vertelkracht en 
een heel eigen muzikale identi-
teit’. Tijdens de master studeerde 
ze mede dankzij ondersteuning 
van het Prins Bernhard Cultuur-

fonds ook bij Imogen Barford 
aan de wereldberoemde Guild-
hall School of Music & Drama in 
Londen.

Sopraan Rianne Wilbers behaal-
de in 2016 aan het Conservato-
rium van Tilburg haar Master of 
Music Tilburg bij Xenia Meijer. 
Daarnaast kreeg ze zanglessen 
van Maarten Koningsberger en 
Lucia Meeuwsen. Naast haar so-
lorepertoire van vroeg-barok tot 
hedendaags (bijvoorbeeld in The 
armed Man van K. Jenkins) treedt 
ze veel op in kamermuziekseries. 
Zo vormt ze een harp-zangduo 
Klein Geluk met Beate Loonstra, 
, een Simâ duo met bağlama 
speler Orkun Ağir, speelt ze vaak 
met pianist Toon Bierman en is 
ze zangeres in ensemble VONK. 

Ze wordt bewonderd om haar 
artistieke visie en haar inzet voor 
de hedendaagse klassieke mu-
ziek. Beide musici voelen zich 
met hun uitzonderlijke muzi-
kale talenten uitgedaagd in de 
wereld van de klassieke muziek 
van de 20ste en 21ste eeuw en 
worden door hun publiek en de 
pers geprezen om hun vocaal en 
instrumentaal vakmanschap en 
hun muzikale bezieling. Dat uit 
zich zeker ook in de werken die 
zij deze middag voor u vertolken. 
Meer info op: 
www.lambertusconcerten.nl s

Warande

Beate Loonstra (bron foto; Stichting Lambertus Concerten Helmond).

500 
PROFESSIONELE 
VISITEKAARTJES

€7,-
excl. btw

MAART DRUKWERK ACTIE 
Vraag naar de actievoorwaarden.

Mail naar: info@adcommunicatie.nl

dubbelzijdig full colour, 300 grams, 55x85 mm
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Elkerliek start bloed-
afnamepost in gezondheids-

centrum Deltaweg 

Aan de Deltaweg in Brouwhuis vind je vanaf 11 maar een 
boledafnamepost (bron foto; Elkerliek Ziekenhuis).

Vanaf 11 maart kunt u elke 
werkdag tussen 08.00 en 11.00 
uur bloed laten prikken bij onze 
nieuwe bloedafnamepost in 
‘Gezondheidscentrum Delta-
weg’, Deltaweg 12 in Helmond. 

Naast bloedafname en de Trom-
bosedienst kunt u hier urine en 
ander materiaal voor laborato-
riumonderzoek inleveren. De 

bloedafnamepost is op de 1e 
etage bij de huisartsenpraktijk en 
zowel met trap als lift bereikbaar. 
Parkeren is gratis. Het is fijn dat 
wij op deze manier onze zorg-
verlening dichter bij de mensen 
brengen.

Bloedprikken kan uiteraard ook 
of bij een van de andere bloed-
afnameposten bij u in de buurt. 
Kijk voor al onze locaties en de 
openingstijden op www.elker 
liek.nl/bloedprikken s

Brouwhuis



7week nummer 10 vrijdag 8 maart 2019de loop weekkrant HELMOND

OPEN
DAGEN

DO. 7 T/M  ZO. 10 MAART
10.00 - 16.00 UUR

OPEN
DAGEN

DO. 7 T/M  ZO. 10 MAART
10.00 - 16.00 UUR

Plameco Vakbedrijf Van Osch 
Kruiseind 16c, Gemert   T 0492-368100   www.vakbedrijfvanosch.nl

WE GAAN VOOR 
DAT WAUW-EFFECT
Het is altijd fijn om te zien hoe verrast mensen zijn over alle mogelijkheden bij 
Plameco. Niet alleen qua kleuren en designs, maar ook qua verlichting bijvoorbeeld. 
Het is aan ons als adviseurs om het juiste advies te geven voor iedere ruimte. Dat is 
steeds opnieuw een leuke uitdaging.  

Omdat er zoveel mogelijk is, zien 
mensen soms door de bomen het bos 
niet meer. Wij komen voor het advies 
daarom altijd langs op locatie. Vaak is 
het voor mensen namelijk heel moeilijk 
in te schatten wat voor een effect een 
bepaald lichtplan heeft in hun kamer. 
Of wat voor verschil een bepaalde 
kleurkeuze kan maken. Wij hebben 
daar zoveel jaren ervaring mee dat 
we daarin deskundig en eerlijk advies 
kunnen geven. Je wilt uiteindelijk 
mensen een wauw-gevoel bezorgen 
als ze hun nieuwe plafond zien. En 
gelukkig lukt dat goed.

Installeren in één dag
Het PLAMECO plafond wordt als één 
geheel speciaal voor u gemaakt. Het is 
scheur- en schilfervrij, antistatisch en 
onderhoudsvriendelijk. Daarnaast is het 

schimmel-, algen- en bacteriewerend. 
Het installeren van het plafond kan 
in één dag: ‘s ochtens beginnen en 
dezelfde dag is het klaar. Deze service 
kan PLAMECO bieden, omdat vooraf 
Mark van Osch bij u ter plaatse komt 
kijken en de situatie beoordeelt. Hij 
maakt samen met u een ontwerp, 
waarin uw wensen worden verwerkt. 
De voorbereidingen voor de montage 
gebeuren in de eigen werkplaats, 
zodat bij u direct kan worden gestart 
met het plaatsen van het plafond. Het 
montageteam monteert en spant het 
plafond in één dag, terwijl de grote 
meubelen gewoon in de betreffende 
ruimte kunnen blijven staan. De 
montage gebeurt zonder hak- en 
breekwerk. U kunt dezelfde dag weer 
over de ruimte beschikken, wat u veel 
ongemak en tijd bespaart.

WWW.NEDERHEIDE.NL • 0492-820080

1e Paasdag
12.00-15.00 uur. 12.00-15.00 uur. 
Kinderen t/m 3 jaar gratis, 4 t/m 11 jaar 14,75
Reserveer nu uw tafel. VOL=VOL
Speciaal voor de kinderen rond 15.00 uur eieren zoeken.

3- of 4-gangen. 
Reserveren gewenst.

Naast het Paasmenu kan er gewoon à la carte gegeten worden op beide dagen.

WWW.NEDERHEIDE.NL • 0492-820080

1e Paasdag
12.00-15.00 uur. 12.00-15.00 uur. 
Kinderen t/m 3 jaar gratis, 4 t/m 11 jaar 14,75
Reserveer nu uw tafel. 
Speciaal voor de kinderen rond 15.00 uur eieren zoeken.

3- of 4-gangen. 
Reserveren gewenst.

Naast het Paasmenu kan er gewoon à la carte gegeten worden op beide dagen.

3- of 4-gangen. 3- of 4-gangen. 

1e & 2e Paasdag

PaasbrunchPaasbrunch

PaasmenuPaasmenu
29,50 p.p.

Naast het Paasmenu kan er gewoon à la carte gegeten worden op beide dagen.

vanaf 25,25 p.p.

Het is weer voorbij Carnaval 2019  en wa 
was het godsgruwlijk gezellig. Heel veel leu-
ke feestjes gehad, heel veul leuke meensen 
ontmoet, heel veul ongezond gegeten, heel 
veul lol gehad, heel veul gelachen, heel veul 
gedanst, heel veul gezongen en dan kan 
dees column nergens aanders over gaan als 
over deze leuke dagen. Ik zit na te denken: 

‘’wa zal ik jullie vertellen?’’ en ineens denk ik 
ja , iets over al die leuke meensen die ik heb 
ontmoet deze carnaval. Hier komen ze:

Stefan, al 7 jaar in de raad van elf bij de ker-
senpitten. Unne opvolger van hun pa die 
30 jaar erin heeft gezeten. Hoe mooi is dat 
op zon dorp, da zoiets van vader op zoon 
gaat, ook kennis gemaakt mee hun pa na-
tuurlijk, die trots vertelde dat zunne zoon in 
zijn voetsporen was getreden. Stefan vond 
het kei gezellig aan onze tafel: hun pa trou-
wens ook!

Jos en Frank , 2 ras echte Helmonders die vur 
dun irste keer naar 3 uurkus vurraf mochten
Zo blij waren ze, eindelijk na jaren meedoen 
zijn ze uitgeloot en kregen kaartjes. Mee zun 
tweekus hebben ze een super leuke middag 
gehad en halen ook nog de krant. Als het 
aan hun ligt, gaan ze voortaan elk jaar naar 
3 uurkus. Ik hoop vur jullie da ge er volgend 
jaar weer bij bent jongens!

Wendy en Rens, Bij Fijnfisjenie café, ze ko-
men van boven de rivieren en zijn vur de 
eerste keer in het zuiden mee de carnaval. 
Wa waren die mensen aan het genieten, ze 
hadden de dag van hun leven vertelde ze. 
Volgend jaar komen ze vur 5 dagen deze 
kaant op. Tot volgend jaor

Sjonnie, Tonnie, Donnie en Ronnie, 4 leuke 
jongens uit Wijchen die van elk feest een 
topfeest maken. De hille boel op zunne kop 
zetten en zich hullemaal uit de naad hebben 
gewerkt mee de carnaval. Ik heb van jullie 
genoten jongens.

Zomaar wa meensen waar ik mee aan de 
praat ben geraakt. Eenkennig ben ik nie en 
vur gezellig buurten ben ik altijd te vinden. 
Zo blijkt maar weer. Wa heb ik het toch leuk 
gehad, maar tis weer voorbij. Het bewijs da 
ik het leuk heb gehad ziede op de foto. Nou 
weer een jaorke wachten tot we weer meu-
gen.

Tot de volgende week, 

Ons 

vertelt…

Carnaval: 
Wat was je leuk

 (bron foto; Marij Scheepens).

www.helmondnu.nl
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 6 maart t/m dinsdag 19 maart 2019. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Al onze bami- en 
nasi snacks op schaal
4 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal vanaf 2,59

25%
korting

stunt   stunt   stunt

Veggie, classic of Old Amsterdam 

Vlammetjes of kaasstengels
54-72 stuks - Topking

Normaal vanaf 19,99

Hamburger 
bistrokwaliteit
12 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,99

Belgische frieten 
of Pom’steak
1 kilogram - Lutosa

Normaal vanaf 2,59

4,79

1,99

15,99

4,00

korting

Gemengde groentemix 
balkan, europees, broccoli, gemengd

1 kilogram - Diepvriesspecialist

Normaal vanaf 2,29

Gebakken lekkerbekjes
4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,69Normaal 5,

4,49

1 kilogram - Diepvriesspecialist

4,99

3 zakken 
voor

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 DVS punten of 
100 Piggypunten

Frites of 
curry saus
450 ml - Oliehoorn

Normaal 1,99

Iedere maandag organiseert het HMC een 
Superkien in het TOV, Azalealaan te Hel-
mond. Een totale geldprijzenpot van EUR 
1450,- waarvan een hoofdprijs van:  €400, 
Tevens een loterij voor het winnen van 2 
grote gevulde levensmiddelenmanden en 
gratis kienkaarten. Ook vindt er regelma-
tig een grote gratis loterij plaats. Aanvang  
20.00 UUR. Zaal open vanaf 18.45 uur.

Helmond-Oost

Helmond-Oost

Elke vrijdag organiseert bridgeclub ’t 
Houtse Slem bridgeclub bridgedrives, ook 
voor niet-leden. Men dient zich uiterlijk 
om kwart over een aan te melden in De 
Geseldonk. Er wordt een kleine vergoe-
ding gevraagd. Regelmatige deelnemers 
kunnen soms een prijsje winnen.

Mierlo-Hout

In buurthuis St. Anna aan de Hoogeind-
sestraat 24 kun je iedere zondagmiddag 
vanaf half 2 en maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht voor jo-
keren en rikken. De organisatie op zondag 
is door de Jubileumcommissie van Kv de 
Ollietrappers en maandagavond de seni-
orenvereniging St. Anna.

Annawijk/Suytkade

De Gaviolizaal met zijn collectie draai-
orgels 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@draaiorgels-
helmond.nl  Op zondagen ook regelmatig 
concerten. 

Van 22 februari tot 4 april exposeert Edie 
van den Elshout zijn schilderijen, land-
schappen en stillevens , gemaakt vol-
gens de oude schilderkunst.Te bezoeken 
tijdens openingsuren in de Fonkel, Prins 
karelstraat 123 te Helmond.

Binnenstad

Centrum

Binnenstad

Binnenstad

Kansrijk Mierlo-Hout organiseert elke 
maandagochtend van 9.30 uur tot 11.30 
uur een samenloop. Een ontmoetingsmo-
ment voor iedereen, voor wat gezelligheid 
en een praatje. Ben je minder mobiel of 
zoek je een maatje die langskomt? Neem 
contact met ons op. Wil je je aanmelden 
als vrijwilliger bij Kansrijk Mierlo-Hout, 
dat kan ook! Iedereen is welkom voor een 
heerlijk bakje koffie of thee. We zien je 
graag op maandagochtend in wijkhuis de 
Geseldonk (Cederhoutstraat 44). 

Mierlo-Hout

De heemkamer van Heemkunde Hel-
mont  is voortaan ook op iedere 2e dins-
dag van de maand geopend van 19.00 
tot 21.00 uur. Op donderdagochtend zijn 
ondeze vrijwilligers van 10.00 tot 12.00 uur 
aanwezig om u te helpen met stamboom-
onderzoek. 
Op donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 
uur is er gelegenheid om onze Helmondse 
boeken-, foto-, en bidprentjescollectie ( 
ruim 90.000 stuks )  in te zien. De heem-
kamer van Heemkunde Helmont is in het 
Baken aan de Pastoor van Leeuwenstraat 
23, 5701  JS  Helmond

Gratis reparaties bij Repaircafé Rijpelberg 
op woensdag 13 maart van 13.00 tot 17.00 
uur. Locatie:  oude basisschool De To-
relaar op de Groningenhof 4, Helmond. 
Meer info: www.facebook.com/Repair-
cafeRijpelberg

Rijpelberg

De zondagsmarkt is een markt bedoeld 
voor het hele gezin. We zijn ook op zoek 
naar leuke workshops die gegeven kun-
nen worden en waar je ook een vergoe-
ding voor mag vragen! Er zijn veel eigen-
gemaakte creaties gemaakt voor de ver-
koop. Er is damesmode en woonacces-
soires, keramiek, ringen en armbanden 
gemaakt van gebaksvorkjes enz. 
De zondagsmarkt wordt gehouden in 
wijkcentrum de Boerderij op 24 maart van 
12:00 tot 18:00 uur We zijn op zoek naar 
leuke dingen die zowel voor de moeders, 
vaders en kinderen zijn. Vindt je het leuk 
om deel te nemen aan deze zondags-
markt? Meld je je dan snel aan bij Astrid 
van Lieshout en bel 0614108189 of stuur 
haar een mail naar astrid81069@gmail.
com voor meer informatie voor het huren 
van een tafel.

Helmond-Noord

Zondag 10 maart rijdt Tourclub’81 Hel-
mond de Mariaheidetocht met een af-
stand van 65km. Ongeveer halverwege 
houden we een koffie pauze. Vertrek om 
9.00 bij winkelcentrum Straakven. Weg-
kapitein is Toon van Erp. Gastrijders zijn 
welkom en een volgauto begeleidt ons.

Op zaterdag 16 maart vindt op de weke-
lijkse zaterdagmarkt de afsluiting plaats 
van de collecteweek van Amnesty In-
ternational. Voor de deur van Lokaal 42 
(Markt42 Helmond) een slotconcert door 
een keur aan Helmondse muzikanten. o.a. 
Marc Roosen, Maarten van der Zanden en 
Luc de Graaf. Tussen 12.00 en 16.00 uur is 
er soep, warme chocomel, een vuurtje en 
dus heerlijke muziek. Iedereen is van harte 
welkom entree is gratis. 

Speeltuin Leonardus organiseert een Har-
ry Potter Quiz. Weet jij alles van Harry Pot-
ter, wil je je kennis hierover testen of heb 
je zin in een magisch avondje met je eigen 
team? (regel dan min. 4 of max. 6 perso-
nen) en schrijf je in voor deze Harry Pot-
ter Quiz voor (jong)volwassenen! (vanaf 
15 jaar en ouder). Doe mee en strijd voor 
de hoofdprijs en je moment van victorie!  

Wil jij extra punten verdienen met je 
team? Kom dan verkleed in Harry Potter 
stijl en help je team mee naar de overwin-
ning! Deelname alleen via aanmelding; 
€ 3,- per persoon. Datum: zaterdag 16 
maart 2019. Aanvang 20.00 uur. Reserveer 
direct want vol is vol. Aanmelden kan via 
harrypotterquiz@speeltuinleonardus.nl  

Helmond-Noord
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Theo van Mullekom ontvangt
Persprijs 2018

De Persclub Peelland heeft aan 
de vooravond van de lente-
maand de Persprijs 2018 uitge-
reikt aan Theo van Mullekom. 
De Persclub eert met deze prijs 
personen of instellingen, die de 
regio Peelland op een positieve 
manier hebben uitgedragen. 
Van Mullekom heeft de prijs 
ontvangen als het ware voor 
een bekroning voor zijn hele 
oeuvre, zoals voorzitter Gabriël 
van Neerven het verwoordde bij 
de feestelijke uitreiking van de 
Persprijs 2018 in het restaurant 
‘De Grutter’ te Asten.

Voetbalfan, kleine ondernemer, 
politicus en (zingende) kapper; 
Theo van Mullekom is een eigen-
zinnige, prominente Helmonder 
op politiek gebied, maar zeker 
ook sociaal en kunstzinnig. 

In de oorkonde van de Persprijs 
wordt Van Mullekom als volgt 
omschreven: Een roepende in de 
woestijn noemt hij zichzelf wel 
eens. En niet ten onrechte. In de 
loop van een twintigjarige poli-
tieke carrière heeft Mierlo-Hou-

tenaar Theo van Mullekom vele 
en diverse onderwerpen aange-
sneden. Regelmatig ook zaken, 
die na aanvankelijke scepsis veel 
later alsnog aan bod kwamen. 
Hij staat bekend als een man 
met ideeën, zinnig en onzinnig, 
die regelmatig grote woorden 
niet schuwde. 

Misschien wel meer bekend is 
Theo door het vele werk, dat hij 
verzet heeft voor zijn medemens. 
Met als onbetwist hoogtepunt 

het Verwenweekeind, dat sinds 
2005 een begrip is geworden in 
heel Zuid-Oost Brabant en Mid-
den Limburg. 

In een geheel ander genre werd 
Theo bekend als Zingende Kap-
per. De gezondheid van de bijna 
80-jarige Theo noopte hem om 
een punt achter zijn publieke op-
tredens te zetten. Met deze Pers-
prijs eert de Persclub Peelland 
de lange en diverse carrière van 
Theo van Mullekom. s

Helmond

Theo van Mullekom mocht de persprijs van Persclub Peelland in 
ontvangst nemen (bron foto; Harrie van der Sanden).

Maarteditie van Minor

Nu dat Carnaval weer voorbij 
is, komt het volgende feestje 
alweer in zicht. Op vrijdag 15 
maart a.s. is het namelijk weer 
tijd voor een nieuwe editie van 
Minor!

En wat voor een! Zoals je ge-
wend bent, zullen er ook deze 
keer weer gave acts te zien zijn. 
Zo komen Igmar van Bergen en 
DJLady-D, die al vaker te zien 
zijn geweest, weer een gave set 
draaien. Daarnaast komt ook 
Nivex, die met zijn snelle variatie 
van muziekstijlen voor ieder wat 
wils draait.
Ook deze editie hebben we weer 
live-acts. Zo zal rapper Jemian 
op het podium te zien zijn. Maar 
ook een ware (Helmondse!) BN-
er zal komen optreden, namelijk 
Enzo van Stiphout! Deze danser/

zanger is bekend van het pro-
gramma DanceSing waar hij 
het tot de halve finale heeft ge-
schopt!  Op onze Social Media 
hebben we een leuke winactie 
waarbij we 3x een meet & greet 
voor 2 personen met Enzo verlo-
ten. Doe gauw mee!
Oftewel, ben je tussen de 12 en 17 
jaar (en zit je op de middelbare 
school), dan mag je dit feest ab-
soluut niet missen!

Minor begint om 19.30 uur en 
duurt tot 00.00 uur. De deuren 
sluiten om 20.30 uur, kom dus op 
tijd. Consumpties kosten 1 euro 
en de garderobe is gratis. Zorg 
dat je vooraf een ticket koopt. 
Deze kost 3 euro en zijn te koop 
bij Jumbo Mierlo-Hout, Primera 
Brandevoort, Primera Winkel-
centrum De Bus en online via 
www.minorhelmond.nl. Check 
deze website ook voor meer info 
over Minor. s

Mierlo-Hout

Fiets mee met de Asteintocht  

Op zondag 10 maart vertrekt 
Tourclub Mierlo-Hout in haar 
34e seizoen met haar peloton en 
eventuele van harte welkomen 
gastrijders om de Asteintocht 
van 50 km te verrijden. De start 
zal om 09:30 uur plaatsvinden 
vanuit jeugdboerderij De Hout-
duif aan de Koeveldsestraat in 
Mierlo- Hout.

Een mooie kans voor geïnteres-
seerde mensen om  eens mee  
fietsen in groepsverband. De 
eerste weken zullen de afstan-
den kort  zijn. Maar naarmate 
het programma vordert  worden 
de afstanden opgebouwd tot een 
100 km. Het programma en an-
dere clubinformatie is te vinden 

op onze website www.tourclub-
mierlohout.nl. 
Indien je als gastrijder twijfelt 
of je de afstand wel aan kunt of 
twijfelt over het te presteren ni-
vo, we hebben een volgauto met 
aanhanger om deelnemers die 
het toch te zwaar vinden te on-
dersteunen. Een tourclub is geen 
raceclub of wedstrijdteam. Het 
gaat om te genieten op de fiets 
in de buitenlucht in een gezellig 
gezelschap. 

De Asteintocht  is voorgereden 
door Els Gijsbers. Els zal het 
peloton begeleiden tot aan de 
markthal op Brandevoort. Daar 
wordt de nieuwe clubfoto ge-
maakt van de aanwezige leden 
die allen in nieuwe clubkleding 
zijn gekleed. De groepsfoto zal 
later ook te zien zijn als kaft van 

ons clubblad “D’n Houtenaar”. 
Na de foto wordt de tour voort-
gezet naar Mierlo, door het Sang 
in Lierop naar Someren, naar 
Asten/ Ommel en van daaruit 
via het industrieterrein BZOB 
via Stipdonk door de Herselsche 
heide langs het Groot Goor naar 
Café de Karper. 
Traditiegetrouw staat daar de 
Erwtensoep, roggebrood met 
spek en zult klaar om de start 
van het nieuwe seizoen plezierig 
af te sluiten. s

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Op 30 en 31 maart organiseert 
TV Dierdonk een gezellig open 
tennistoernooi: De Dierdonk 
Weekend Games!  Het is voor 
het eerst in Helmond dat er een 
open toernooi wordt georgani-
seerd, wat zich tot slechts één 
weekend beperkt. 

Dat moet toch wat gemakkelij-
ker in onze drukke agenda’s in te 

passen zijn! Het is ook een mooie 
opwarmer voor de start van de 
voorjaarcompetitie een week la-
ter.  We willen er vooral een ge-
zellig weekend van maken. Echte 
Brabantse gastvrijheid. 
Het is een toernooi voor alle 
niveaus, ook voor de begin-
ners! We willen het hiermee zo 
laagdrempelig mogelijk hou-
den. Dus schrijf zo snel moge-
lijk in via mijnknltb.toernooi.nl. 
De inschrijving staat nog open  
tot 15 maart. s

Dierdonk

Dit weekendtoernooi is iets wat wel in je agenda past! (bron foto; TV Dierdonk).

Primeur in Helmond: 
een weekendtoernooi

Carnavalsvoetbal 

Op Carnavalsmaandag 4 maart 
werd de traditionele voetbalwed-

strijd gespeeld tussen de sport-
club van Duvel en Geweld en 
de veteranen van RKSV Mierlo-
Hout. De wedstrijd stond onder 
de bezielende leiding van Ventura 
Perez en de aftrap werd verricht 
door prins Jos den Uurste van 
C.V. ’t Barrierke. Na een 3-0 voor-

sprong voor Duvel en Geweld 
kantelde de wedstrijd en eindigde 
de wedstrijd in een 6-3 overwin-
ning voor de veteranen van RKSV 
Mierlo-Hout. Na afloop vond 
de uitgebreide wedstrijdanalyse 
plaats in het feestpaviljoen van 
RKSV Mierlo-Hout. s

Alle aanwezige mannen op de foto! (bron foto; RKSV Mierlo-Hout).
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'Nawdèwir' vervolgt theatertour
in het Helmondse Annatheater

Ze stonden al in Lieshout en 
Geldrop op de planken en vrij-
dagavond 15 maart is het Hel-
mondse Annatheater aan de 
beurt. 

Daar zorgt het trio Hans van 
Gorp, Toon Maas & Piet Snijders 
voor een avondje onvervalst 
Peellands theater. De 'jonge se-
nioren' uit Asten en Someren 
presenteren er hun nieuwe the-
aterprogramma Nawdèwir.  

Vorig jaar maakten jullie je geza-
menlijke theaterdebuut met het 
programma 'Vruuger waar alles 
bitter'. Hoe is dat bevallen?

Hans van Gorp: “Uitstekend. We 
hebben 'Vruuger' zeker 20 keer 
kunnen spelen. Dat is lang niet 
gek in theaterland. Zeker niet als 
het om een experimentele voor-
stelling gaat.”

Wat is nu voor jullie persoonlijk 
het leuke van Nawdèwir?
Hans: “Ik geniet van de afwisse-
ling. In 'Nawdèwir' liggen Ernst 
en Humor dicht bij elkaar. Voor 
mij werkt de combinatie van 
goede teksten met mooie mu-
ziek erg goed.” 
Toon Maas: “Nawdèwir stelt mij 
in staat om voor mij vertrouwde 
podiumdisciplines als muziek en 
clownerie te combineren met 
nieuwe uitdagingen als tekstge-
bruik, zang en cabaretachtige 
nummers.” 
Piet Snijders: “Ik vind het een uit-
daging om een pittig onderwerp 
als 'het ouder worden' - met 
daarbij de onvermijdelijke 'Na-
wdèwir'-ongemakken - zodanig 
uit te diepen dat de mensen er de 
humor én de tragiek in herken-
nen en erom kunnen lachen.”

Waarom zouden de mensen 
per se naar jullie voorstelling
moeten komen?
Toon: “Omdat oud worden ‘hip’ 

is, zeker als dat vertolkt wordt 
door mensen die jong van geest 
zijn.”

Voor wat voor 'n publiek zouden 
jullie het liefste  willen spelen?
Hans: “Het mooiste is natuurlijk 
een gemengd publiek qua leef-
tijd. Maar eigenlijk maakt het me 
niet zoveel uit. Zolang de mensen 
maar geen platte lol verwachten, 
want dat brengen we niet.”

Waarin verschilt Nawdèwir 
van jullie vorige programma?
Piet: “Ons eerste programma 
was een experiment: wordt het 
leuk als je een zanger, een dichter 
en een verhalenverteller samen 
op één podium zet? Dat pakte 
goed uit, maar tegelijk waren er 
verbeteringen mogelijk. In ons 
nieuwe programma gaan we 
voor méér humor, méér muziek 
en vooral méér samenspel.”

Is jullie programma naar je 
eigen gevoel lichtvoetig of 
eerder zwaar?
Toon: “We gaan lastige onder-
werpen niet uit de weg, maar de 
toon is licht.”

Hoe voelt het om in deze 
combinatie op het 
theaterpodium te staan? 
Hans: “We vullen elkaar goed 
aan. Privé zijn we niet heel close, 
maar we vinden elkaar in de lief-
de voor Taal, Muziek en Theater. 
En die willen we graag delen met 
het publiek.”

Nawdèwir, Brabants theater met 
Hans van Gorp, Toon Maas & Piet 
Snijders. Vrijdag 15 maart, 20.15 
uur in het Annatheater, , Floref-
festraat 21/a, Helmond. Kaarten 
via www.annatheater.nl s

Helmond

Hans van Gorp, Toon Maas en Piet Snijders. (Bron foto: Kees Martens).

Sporthal Suytkade biedt plaats aan maar liefst 15 badminton banen 
(bron foto; Miriam van Leuken).

Fantastisch Miecon 
badminton toernooi 

op Suytkade 

Met vereende krachten wordt 
dit jaar opnieuw het Miecon 
badminton toernooi georgani-
seerd. Dit toernooi is inmiddels 
uitgegroeid tot het grootste 
badminton event in de regio. De 
organisatie is zoals gebruikelijk 
in handen van twee badminton 
verenigingen te weten: Con Brio 
Helmond en BV Mierlo ’76. De 
wedstrijden vinden plaats op 
zondag 10 maart in de sporthal 
op Suytkade Helmond. 

Alle senioren en oudere jeugdle-
den van badminton verenigingen 
uit de regio mogen deelnemen. Er 
wordt gespeeld op de onderdelen 

Gemengd Dubbel, Dames Dub-
bel en Heren Dubbel in vier ver-
schillende klassen (A, B, C en D).  

Deelnemers hebben de gele-
genheid om zich in te schrijven 
op twee onderdelen. Daardoor 
speelt iedereen zo’n zes à zeven 
duels, verspreid over de hele 
dag. Dit maakt dat er ook tijd 
is om te ‘buurten’ met familie, 
vrienden en andere badmin-
tonspelers. Zodoende beleeft 
iedereen een sportieve en gezel-
lige dag, dat is de kracht van het  
Miecon toernooi! 

Tot ziens op zondag 10 maart in 
sporthal Suytkade, aanvang om 
9:00 uur en de prijsuitreiking 
vindt plaats rond 17:00 uur. s

Suytkade

Wandelvoetbal Vereniging Old Stars Helmond

Het voorlopige programma van 
de vereniging voor het eerste 
halfjaar is weer bekend. Het 
hoogtepunt is de voetbaltrip 
naar het internationale toer-
nooi op Mallorca van 9  tot en 
met 13 mei. 

Verder hebben zij hun eigen Au-

to Lease Brabant toernooi op 24 
april op ons thuishonk bij HVV. 

Dankzij de vele sponsoren en 
onze hoofdsponsor kunnen zij 
dit toernooi organiseren. Ver-
der nemen ze deel aan diverse 
toernooien hier in Nederland, 
waar ze met het prachtige club-
tenue, oranje shirt, witte broek 
en witte sokken een opvallende 
verschijning zijn. Met dank aan 

de hoofdsponsor. Met onze 25 
leden en onze trainer Willy van 
Neerven willen wij op een spor-
tieve manier Helmond vertegen-
woordigen in het wandelvoetbal. 
Nieuwe leden van ca. 60 jaar en 
ouder zijn altijd van harte wel-
kom op onze trainingsmorgen 
op dinsdag van 10.00 uur tot 11.30 
uur. Wij zijn er trots op de oudste 
zelfstandige wandelvoetbalver-
eniging van Nederland te zijn. s

Helmond-West

De mannen van Old Stars (bron foto; Wandelvoetbal Vereniging Old Stars Helmond).

Gespreksavond donderdag 14 
maart 2019 over de energie-
transitie: de plannen van het 
rijk om over te stappen van 
gas naar elektriciteit. 

De GroenLinks-afdelingen 
Eindhoven, Helmond en Gel-
drop-Mierlo gaan graag met 
u in gesprek  over de moge-
lijkheden en de kosten van de 
energie-transitie.

Waar gaat het over? 
Welke vragen zijn er zoal?
• Het rijksbeleid om te 
 schakelen van gas naar 
 elektriciteit, gaat dat lukken?
• De plannen om gasloze 
 woningen te bouwen, 
 is dat wel slim?
• Is het allemaal wel mogelijk: 
 is de techniek wel zover? 
• Is er straks in de winter en
 ’s nachts genoeg elektriciteit, 
 ook als we geen gas meer 
 stoken?
• Wat zijn de financiële 
 gevolgen voor u, wat gaat 
 de burger betalen?
• En de mensen met de kleine
 portemonnee; kunnen zij 
 het wel opbrengen?

Na een korte opening door Mi-
chiel Philippart, kandidaat Pro-
vinciale Statenlid voor Groen-
Links en voormalig journalist, en 
Wim Raaijmakers, medewerker 
van het Energiehuis Helmond, 
zullen drie  inspirerende sprekers 
u gaan vertellen welke antwoor-
den zij op deze vragen hebben. 
Wethouders Jan van der Meer 
(Eindhoven) en Antoinette Maas 
(Helmond) zetten uiteen hoe 
ze het in hun gemeente willen 
aanpakken. David Smeulders, 
hoogleraar aan de TU Eindho-
ven, zal kritische kanttekenin-
gen plaatsen. Uiteraard kunt u 
meedoen: vragen stellen, in dis-
cussie gaan, want Michiel Philip-
part zal de avond leiden. U kunt 
zich voor deze boeiende avond 
aanmelden via de website van 
GroenLinks Helmond: www.
helmond.groenlinks.nl, onder 
agenda, wie betaalt de rekening 
van de energietransitie. Deze 
avond zal plaatsvinden in De 
Cacaofabriek, Cacaokade en de 
inloop is vanaf 19.30.De avond 
is vrij toegankelijk, inclusief een 
drankje s

Ingezonden politiek bericht

Helmond

Wat kost het u: 
die plannen om het gas af te sluiten? 
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HELMOND
WAKKER

WORDEN!

Oorzaak: Beschadiging van gasleidingen tijdens graafwerken.

30 juli 2004. Tijd 8:45 uur. Doden: 24. Gewonden: 132

De gasexplosie te Gellingen vond plaats op 30 juli 2004, toen 

op het industriegebied van het Belgische plaatsje Gellingen 

(Frans: Ghislenghien), een deelgemeente van Aat (Ath) in de 

provincie Henegouwen, nadat er een gaslek was 

geconstateerd, een zware ontploffing plaatsvond, gepaard 

gaand met een geweldige steekvlam. Door de explosie en de 

grote brand die volgde kwamen 24 mensen om.

Oorzaak
De gasexplosie werd waarschijnlijk veroorzaakt na 

beschadiging van de leiding tijdens werken met een graaf- 

machine enkele weken eerder. Toen op 30 juli 2004 de 

gas-netbeheerder Fluxys de druk verhoogde in de pijpleiding, 

is die volledig opengebarsten.

De gasexplosie bracht een discussie op gang over hoe 

dergelijke ongevallen in de toekomst vermeden konden 

worden. Normaal gezien is iedere aannemer verplicht om na te 

trekken of er zich een gasleiding bevindt onder de plaats van 

de werken. Als dat het geval is, moet de netbeheerder van de 

leiding ingelicht worden over de werken, en mogen er geen 

graafmachines gebruikt worden vlak bij de leiding. Er kwam 

echter aan het licht dat in de praktijk de tekeningen van de 

ondergrondse gasleiding niet bestonden of onvolledig waren.

Chronologisch verloop

Rond 08:45 uur ontplofte het gas toen men bezig was het lek 

te dichten. Rond 14:00 uur meldde Fluxys in een persbericht 

dat de oorzaak van de ontploffing nog niet bekend was, de 

handel in de aandelen van het bedrijf werd opgeschort op de 

beurs. Een paar uur na de explosie werd duidelijk dat er zeker 

vijftien mensen waren overleden (waaronder vijf brandweer-

mannen) en 112 gewond geraakt. Drie omliggende gebouwen 

werden verwoest.

Rond 11:00 uur werd fase drie van het rampenplan 

afgekondigd. Koning Albert II, premier Guy Verhofstadt en 

minister van Volksgezondheid Rudy Demotte kwamen terug 

van hun vakantie; minister van Binnenlandse Zaken Patrick 

Dewael bezocht de rampplek.

Later op de dag telde men zestien doden, 124 gewonden 

waarvan tien in levensgevaar en kunstmatig beademd en drie 

vermisten (zeer waarschijnlijk leden van de vrijwillige 

brandweer van Aat). De trillingen van de ontploffing van de 

gasramp waren tot ongeveer tien kilometer ver te voelen. Ge-

tuigen waren onder de indruk van de uitgebrande wagens, de 

verwoeste bedrijfspanden, de enorme krater met een diameter 

van tien meter en een diepte van drie tot vier meter, en het 

gevoel "te wandelen op gebakken aarde". Het ontbrekende 

stuk gasleiding werd 250 meter verder teruggevonden. Het 

dodental liep, door het overlijden van zwaargewonde brand-

wondenslachtoffers, een maand na de ramp op tot 22. De 

schade beliep tientallen miljoenen euro's. Uiteindelijk vielen er 

24 doden en raakten 132 personen gewond.

Rechtszaak
Tijdens het proces dat ongeveer tien maanden duurde is de 

correctionele rechtbank van Doornik op 22 februari 2010, zes 

jaar na de ramp, tot het besluit gekomen dat, van de veertien 

beklaagden die terecht stonden, slechts drie schuldig 

bevonden zijn aan onopzettelijke doodslag en onopzettelijke 

slagen en verwondingen wegens gebrek aan voorzorg en 

voorzichtigheid, namelijk de architect Erwin P, werfleider 

Kristof D, en het aannemersbedrijf Tramo.

Volgens de rechtbank schoot de architect tekort als adviseur 

van de verschillende partijen op de werf en van bouwheer 

Husqvarna, dat toen nog Diamant Boart heette. Hij stemde 

zonder voorbehoud in met de stabiliseringswerken en dit met 

een zware machine. Omdat er al andere werkzaamheden op 

het terrein waren uitgevoerd en de bodem afgegraven was, 

had hij moeten beseffen dat de leidingen niet meer zo diep 

lagen en het dus een te groot risico was om er met een grote 

graafmachine boven te werken. Hierdoor ontstond de 

beschadiging die vervolgens tot een gasexplosie leidde. 

Hiervoor kreeg hij opschorting van de uitspraak, wat zoveel 

betekent dat hij wel schuldig is maar geen concrete straf krijgt. 

Ook de werfleider kreeg deze straf. Het aannemersbedrijf 

kreeg een boete van 165.000 euro, maar met uitstel. Enkel als 

het bedrijf nog eens veroordeeld wordt, moet het de boete 

ook echt betalen.

Daarentegen is de hoofdbeklaagde gasnetwerkbeheerder 

Fluxys niet schuldig bevonden. De rechtbank oordeelde 

namelijk dat het niet de taak was van Fluxys om te 

controleren of de veiligheidsmaatregelen op het terrein 

werden nageleefd. Ook konden Fluxys-medewerkers niet 

weten dat er een lek was toen ze de druk van de leiding ver-

hoogden, ze werden namelijk niet op de hoogte gebracht van 

het incident. Toen ze door de brandweer op de hoogte werden 

gebracht van een gaslek op de dag zelf, voor de 

ontploffing, handelde de gasmaatschappij volgens de rechter 

ook volledig correct. De rechtbank gaat hiermee lijnrecht tegen 

het openbaar ministerie in, dat oordeelde dat Fluxys de 

grootste verantwoordelijkheid voor de ramp droeg. Ze werden 

vrijgesproken. Ook Husqvarna ging vrijuit. Ze maakte zich 

volgens de rechter alleen schuldig aan inbreuken op 

reglementen, maar oordeelde dat deze geen verband hielden 

met de gasramp en kregen geen straf. Naast Fluxys en 

Husqvarna werden ook nog negen andere beklaagden 

vrijgesproken. Onder anderen: Bruno Van Grootenbrulle, 

de vroegere burgemeester van Aat (waarvan Gellingen een 

deelgemeente is), zijn gemeentesecretaris Marc Duvivier, twee 

werfleiders van een ander bouwbedrijf en twee verantwoorde-

lijken van een bedrijf dat instond voor de veiligheidscoördinatie 

op het terrein. De twee werknemers hadden wel moeten 

ingrijpen toen de paaltjes die aantonen waar de gasleidingen 

liggen plots verdwenen waren op het terrein. Maar ook hier 

achtte de rechter het verband met de ontploffing niet 

bewezen. En tot slot een expert en het architectenbureau van 

de veroordeelde architect. Het voorlezen van het vonnis van 

286 bladzijden duurde bijna de hele dag.

Cijfers
Bij de 24 doden waren vijf brandweermannen.

Bij de 132 gewonden waren er 25 met levensbedreigende 

brandwonden.
In juni 2005 verliet de laatste gewonde het militair hospitaal 

van Neder-Over-Heembeek.

400 betrokkenen stelden zich burgerlijke partij.

28,5 miljoen euro werd uitbetaald door verzekeraars.

Het jongste slachtoffer was 19 jaar oud.

Gasexplosie Gellingen

NOG MEER GIFTREINEN
OP BESTAANDE SPOORLIJN
DOOR CENTRAAL HELMOND!

Advertentie aangeboden namens meer dan 1000 verontruste Helmondse burgers.Actie: knip het uit en hang voor uw raam!

GIFBUIZEN:
NIEUW TRACE DOOR 

WIJKEN HELMOND!
Verantwoordelijke bewindspersonen:

Stientje van Veldhoven,           (staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat) 
Kajsa Ollongren,           (minister van Binnenlandse Zaken)

DOE ONS DIT NIET AAN?
 Protesteer mee: protesthelmond@deloop.eu
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SHOP OOK ONLINE 24/7!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

STYLETREND CASUAL

SHOP OOK ONLINE 24/7!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NLDE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTĲ D AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B  MIERLO GRATIS 

PARKEREN
GRATIS 
WIFI

FOLLOW 
US

FOLLOW 
US

NIEUWE VOORJAARSCOLLECTIE SHOPPEN IN MIERLO!

MET EXTRA KOOPAVOND OP WOENSDAG 13 MAART VAN 19.00 TOT 22.00 UUR
MODE TREND DAGEN 12 T/M 16 MAART

Uitslag Optocht Mierlo-Hout 
Afgelopen zaterdag waren er 
veel mooie dingen te zien tij-
dens de optocht van Mierlo-
Hout. Natuurlijk zijn er ook een 
aantal deelnemers die in de prij-
zen zijn gevallen van deze gezel-
lige optocht!

Categorie individuelen:
Eerste prijs: Startnummer 21 De 
Sprokkelaar

Categorie Paren:
Eerste prijs: Startnummer 19 de 

Mantelzorgers
Tweede prijs: Startnummer 29 
Un Skon paar
Derde prijs : Startnummer 34 d’r 
hedde ze wir

Categorie Wagens:
Eerste prijs: 
Startnummer 8 
De Gangmaokers Gemert
Tweede prijs: 
Startnummer 37 De Brouwzolen
Derde prijs: 
Startnummer 31 Knap Zat

Categorie Houtse wagens:
Eerste prijs: 

Startnummer 23 CV MDF
Tweede prijs: 
Startnummer 32 
de Hout(h)akkers
Derde prijs: 
Startnummer 16 
De Goudblinkers

Categorie Groepen:
Eerste prijs: 
Startnummer 28 
Carnavalsfamilie Robben
Tweede prijs: 
Startnummer 33 Social Ladies
Derde prijs: 
Startnummer 20 
Zooitje ongeregeld s

Mierlo-Hout

De carnavals optocht in Mierlo-Hout was zoals elk jaar weer een feest voor het oog (Bron foto; Chris Thielen).

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

Boerenbruiloft 
Stiphout

Optocht Stiphout 
Spurriezeiers

Het boerenbruidspaar was 
Cor van Lierop en Ine Bouw-
man. De bruiloft wordt een 
keer in de 5 jaar gevierd bij CV 

De Spurriezeiers. Een lange 
stoet van mensen in de kle-
derdracht van toen trokken 
op naar de hofstee van het 
bruidspaar, om daarna in op-
tocht naar MFC De Smed te 
gaan voor de bruiloft. s

Zaterdag 2 maart trok een stoet van groepen en wagens door 
de straten van Stiphout. s

Stiphout

Stiphout

In februari waren er 15 prijswin-
naars van hoofdprijzen in de 
kraslotenactie. 
Elke winnaar kreeg van de on-
dernemers een trendy shopper 

gevuld met kwaliteitsproduc-
ten t.w.v. € 75,-. 

Daarnaast waren er veel troost-
prijs winnaars die een mooie, 
ongevulde shopper mee kregen. 
Wilt u ook zo’n shopper winnen? 
Kom dan naar De Bus en krijg 

een kraslot bij uw aankoop in 
elke deelnemende winkel. U ziet 
gelijk of u wint en u mag zo vaak 
meedoen als u wilt. Maart is de 
laatste maand van de krasloten-
actie, dus mis uw kans niet! 

Tot ziens in De Bus! s

Helmond-Noord

De prijswinnaars van de kraslotenactie (bron foto; Winkelcentrum de Bus).

Weer prijswinnaars in Winkelcentrum de Bus 
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0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

Haw Ut Hellemonds 
houdt Zevertéjater 

in De Fonkel 

Haw Ut Hellemonds houdt op 
zaterdag 30 maart in wijkhuis 
De Fonkel aan de Prins Karel-
straat 131 in Helmond het jaar-
lijkse Zevertéjater. 

Tijdens de avond, die om 19.45 
uur begint, zijn diverse optre-
dens van bekende en minder 
bekende Helmonders en arties-
ten, waaronder de jubilerende 
Keiegalmers en amusements-
groep Kôjje-n-Ôjjem die in het 
dialect het programma vullen. 

Zij brengen met een dosis Hel-
mondse humor een avondvul-
lend programma dat varieert 
van poëzie tot muziek en van 
voordracht tot cabaret. De pre-
sentatie van het Zevertéjater is in 
handen van Sonja Adriaansen en 
Louis van de Werff.

Vergulde Hellemondse Kwék
Tijdens het Zevertéjater zal het 
bestuur van Haw Ut Hellemonds 
ook de ‘Vergulde Hellemondse 
Kwèk’ uitreiken. Deze prijs, in de 
vorm van een speciale speld met 
bijbehorende oorkonde, wordt 
uitgereikt aan een persoon of 
instantie die zich verdienstelijk 
heeft gemaakt voor de instand-
houding en/of verspreiding van 
het Helmonds dialect in zowel 
gesproken of geschreven vorm. 
De prijs werd eerder uitgereikt 
aan Wim Daniëls, Bert Kuijpers, 
Louis van de Werff, Jos Leenen 
en Udo Holtappels.

Kaarten
Entree tot het Zevertéjater be-
draagt 10 euro en kaartjes zijn 
vanaf dinsdag 12 maart ver-
krijgbaar aan de balie van wijk-
huis De Fonkel. Op de dag van 
uitvoering gaat de zaal om 
19.00 uur open. s

Binnenstad

Theo van Gerwen was vorig jaar een van de gasten op het Zevertéjater van 
Haw Ut Hellemonds (bron froto; Zevertéjater van Haw Ut Hellemonds).

10e editie mega Carbootsale Horst! 

Tien jaar geleden realiseer-
de MCC Events rondom de 
Burcht van de Kasteelboerde-
rij de 1e editie rommelmarkt-
Carbootsale Horst. Deze rom-
melmarkt kreeg al snel grote 
bekendheid tot in de verre om-
geving, waardoor de locatie ver-
ruild werd voor het 10 hectare 
grote evenemententerrein aan 
de andere kant van het Kasteel-
park, wat ruimte bied aan 450 
standhouders. 

In deze afgelopen tien jaren, is er 
veel veranderd! Niet alleen het 
terrein is in omvang enorm toe-
genomen, zo zijn er ook markt-
kramen met bovenzeil aan het 
evenement toegevoegd. De ge-

hele horeca units zijn vervier-
voudigd. Er is ruime keuze in het 
eten van broodjes met een varia-
tie aan snacks, een frietje, tot één 
op de barbecue klaargemaakte 
hamburger met gebakken uien-
ringen. Heeft u zin in een vers ge-
zet kopje koffie, frisdrank of een 
ijsje voor de liefhebber, dan kunt 
u hiermee terecht op één van de 
vele aanwezige biertafels, die het 
geheel een gezellige uitstraling 
geven. Eén evenement waar vele 
tweedehands goederen van ei-
genaar wisselen en waar vriend-
schappen onder de mensen ge-
maakt worden!

Iedereen is van harte welkom 
om deel te nemen als particu-
liere standhouder met tweede-
hands goederen aan dit druk 
bezochte evenement. U kunt 

zich hiervoor aanmelden via 
onderstaande website.

Data mega Carbootsale Horst
7 april en 22 april (maandag 2e 
paasdag), 5 mei en 19 mei, 10 juni 
(maandag 2e Pinksterdag) en 23 
juni, 14 juli en 28 juli, 11 augustus  
en 25 augustus, 8 september en 
22 september en 6 oktober. En-
tree € 3,00. Kinderen tot 12 jaar, 
parkeren en toiletten gratis. Ope-
ningstijden van 8.30 tot 15.30 uur.
Het evenemententerrein ligt 
naast de A73 afrit 10 ( Horst-
Noord ). Vandaar wijzen borden 
de weg naar het evenementen-
terrein.  Voor navigatie Peeldijkje 
1,  5961NK.
www.carbootsalehorst.nl,
info@carbootsalehorst.nl  of 
telefoonnummer:
0031(0)654345123 s

Regio

Voorjaarsconcert Symfonieorkest Helmond-Venray

Onder leiding van dirigent San-
der Vredenborg start het con-
cert met Sinfonietta (“kleine 
symfonie”) voor 10 blazers van 
Joseph Joachim Raff . Hierin 

spelen de eerste en tweede fl uit, 
hobo, klarinet, fagot en hoorn 
van SOHV de hoofdrol. 

Daarna speelt het orkest de ou-
verture van de bekende opera 
Nabucco van Giuseppe Verdi.  
Vervolgens danst een groep klas-

siek ballet van Danshuis Venray 
op de balletmuziek Rosamunde 
van Franz Schubert, bege¬leid 
door SOHV. Deze ballet¬muziek 
hoort bij het romantische toneel-
stuk over het weeskind dat in-
cognito op het platteland wordt 
opgevoed en uiteindelijk prinses 
Rosamunde van Cyprus blijkt te 
zijn. Myrna van Rens maakte de 
choreografie. Symfonie nr. 1 van 
Charles Gounod vormt het slot 
van dit concert met 19e-eeuwse 
romantische muziek. Dit concert 
biedt voor iedere muziekliefheb-
ber wat wils! 

Informatie:
Zondag 24 maart, 15.00 uur, De 
Fonkel, Prins Karelstraat 123, Hel-
mond. Kaartverkoop aan de kas-
sa, vanaf 14.00 uur: €10,- en €7,50 
(scholieren/studenten). Voor 
meer informatie: info@sohv.nl, 
www.sohv.nl en Facebook: Sym-
fonieorkest Helmond-Venray s

Binnenstad

Er zal een groep klassiek ballet van Danshuis Venray dansen op 
de balletmuziek Rosamunde van Franz Schubert 

(bron foto; Symfonieorkest Helmond-Venray).

Het terrein heeft ruimte voor 450 standhouders (bron foto; MCC Events).



14 week nummer 10 vrijdag 8 maart 2019 de loop weekkrant HELMOND

                   Belangenvereniging van senioren 
                                 KBO-Kring Helmond  

   Beste mensen 
 
Zoals vorige maand al aangegeven ook deze 
maand een heel andere invulling van onze 
maandelijkse pagina. Normaal vindt u hier 
de agenda van de vier Helmondse KBO-
afdelingen. Maar omdat we vooral de enor-
me diversiteit aan activiteiten aan u willen 
laten zien, hebben we er voor gekozen om 
in februari de geplande activiteiten voor de 
komende maanden te belichten. In deze 
maand zullen we de pagina gebruiken om u 
te informeren over al onze vaste activitei-
ten. Zo hopen wij u een goed overzicht te 
geven van wat al onze vrijwilligers dage-
lijks, wekelijks of maandelijks voor onze 
leden organiseren. We hopen u ook enthou-
siast te maken voor een lidmaatschap bij 
een van onze KBO-afdelingen.  
 
In de uitgebreide opsomming hiernaast zul-
len we niet telkens de volledige naam van 
de afdeling aangeven, maar ons beperken 
tot het gebruik van de onderstaande afkor-
tingen: 

 
 Is BE 
 
 Is BR 
 
 Is SL 
 
 Is ST 
 

We wensen u veel leesplezier en hopen u 
snel te zien bij een van de genoemde acti-
viteiten.  
Om lid te worden of voor het verkrijgen van meer 
informatie kunt u onze secretaris benaderen. Het 
adres vindt u in onderstaande colofon. 

KBO-Brouwhuis 

KBO-Kring Helmond  
www.kbo-kringhelmond.nl 
 
Secretariaat: Frans Joseph van Thielpark 141, 
5707 BZ Helmond  
 
secretaris@kbo-kringhelmond.nl 
Telefoon 0492 592166 
Mobiel 06 20856733  

KBO-Kring Helmond coördineert de  
4 Helmondse KBO-afdelingen:  
 
• KBO-Bernadette: Noord, Oost, Centrum en  

Binnenstad (www.kbobernadette.nl) 
• KBO-Brouwhuis: Brouwhuis, Dierdonk en  

Rijpelberg (www.kbo-brouwhuis.nl) 
• KBO-St. Lucia: Mierlo-Hout, West en 

Brandevoort (www.kbo-helmondstlucia.nl) 
• KBO-Stiphout-Warande : Stiphout en Warande 

(www.kbo-stiphoutwarande.nl) 

Biljarten (BR en ST) 
Bij deze afdelingen zijn ruime mogelijkheden om wekelijks te biljarten op verschillende tijdstippen 
en diverse niveaus.  
Bloemschikken (SL) 
Onder deskundige leiding worden maandelijks bloemstukken gemaakt, aangepast aan de seizoe-
nen. 
Computerondersteuning (BR en SL) 
Bij deze verenigingen kunt u terecht voor al uw vragen op het gebied van computers, smartpho-
nes en tablets. Soms in de vorm van inloop en ook van privélessen of –ondersteuning. 
Eetclub (BE, SL en ST) 
KBO-Bernadette organiseert dit maandelijks onder de noemer Kom Bij Ons. Bij St.Lucia is het ge-
zellig genieten in de wintermaanden bij eetcafé De Barrier en drie keer per jaar organiseert men 
een diner samen met Savant Alphonsus. Sinds een klein jaar bestaat de Eetclub in Stiphout. Een 
keer per maand gaat men gezellig gezamenlijk eten bij een specifiek restaurant.  
Fietsen (BR, SL en ST) 
Vanaf april tot en met oktober, wordt er bij verschillende afdelingen bij goed weer gefietst. Meest-
al fietst men een route van 30 tot 35 kilometer in een rustig tempo, maar soms zijn er ook lange-
re fietstochten. Men pauzeert minimaal een keer en soms zelfs twee keer.  
Handwerken (BR en SL) 
Op overeengekomen tijdstippen gaat men  samen aan de slag met ieder hun eigen handwerkje. 
Dat kan breien, borduren, haken, etc. zijn. Gezelligheid, buurten, kopje koffie drinken, elkaar hel-
pen en ondersteunen zijn de belangrijkste zaken. 
Internationaal volksdansen  (BR) 
Hier wordt wekelijks gedanst. Ook hier staat bewegen en gezelligheid centraal.  
Jeu de Boules (SL) 
Een sportieve, actieve groep senioren die in competitieverband meedoen in de regio. 
Kaarten maken (SL) 
Liefhebbers van knutselen met papier en/of karton kunnen maandelijks voor iedere gebeurtenis 
exclusieve kaarten maken onder deskundige leiding. 
Kienen (ST) 
Met het zeer bekende kienspel kunt u bij deze verenigingen fijne prijzen winnen!  
Koersbal (BR) 
Koersbal is zeer geschikt voor senioren die naast rustig bewegen ook van een beetje wedstrijd-
spanning houden. Koersbal is van oorsprong een Australische sport en lijkt enigszins op Jeu de 
boules.  
Koffie-uurtje (SL en ST) 
Bij enkele afdelingen organiseert men regelmatig een koffie-uurtje. Gezelligheid en babbelen staat 
centraal. 

Kunstgeschiedenis (ST) 
Al jaren verzorgt men met veel kennis en enthousiasme ieder seizoen een cursus Kunstgeschiede-
nis en een boekbespreking. De onderwerpen en boeken worden in overleg met de deelnemers 
vastgesteld.  
Leesgroep (BR, SL, en ST) 
Deze leden komen regelmatig bij elkaar om een boek voor te stellen dat men gaat lezen en nadat 
men het boek allemaal gelezen heeft, gaat men het boek gezamenlijk bespreken. 
Meer bewegen voor Ouderen (BE, BR, SL en ST) 
Bewegen kan bij diverse afdelingen op verschillende tijdstippen en op het beste passende niveau. 
Meestal drinkt men na afloop nog gezamenlijk een kop koffie of thee. 
Repaircafé (SL)  
Het repaircafé KBO-St. Lucia is een organisatie die het mogelijk maakt uw defecte spulletjes te 
laten repareren. 
Rikken (BR, SL en ST) 
Dit overbekende Brabantse kaartspel wordt wekelijks bij een aantal afdelingen gespeeld.  
Schilderen (SL) 
Een gezellige, enthousiaste, geïnspireerde, leuke groep met lef die boven haar eigen kunnen wil 
uitstijgen. 
Seniorenkoor (SL) 
Onder de bezielende leiding kan men wekelijks de sterren van de hemel zingen. 
Seniorenvakantieweek (SL) 
Jaarlijks,  tijdens de bouwvakvakantie, organiseert St. Lucia samen met Savant Alphonsus een 
gezellige week voor de senioren met iedere dag allerlei binnen- en buitenactiviteiten compleet ver-
zorgd met diners, frietmaaltijden en livemuziek  
Sjoelen (SL) 
Een gezellige club senioren die het hele jaar door wekelijks bij elkaar komen om te sjoelen  
Spellen zoals Rummikub en Skip-bo (BR) 
Wekelijks kan men terecht om met elkaar deze spellen te spelen. Ook hier staat de gezelligheid 
staat centraal. 
Tai Chi (ST) 
Tai Chi verbetert de gezondheid, geeft kracht, brengt meer balans en ontspanning door het herha-
len van een vaste set bewegingen.  
Voetballen (SL) 
Sinds kort speelt men hier walking football (wandelend voetbal). 
Wandelen (BE, BR, SL en ST) 
Wekelijkse wandelingen van een uur of langer in een aangepast tempo. Alleen bij heel slecht weer 
en op feestdagen laat men verstek gaan. Men is niet bang voor een buitje. 
Yoga (SL) 
In het leven van de moderne mens is de balans tussen lichaam en geest vaak verstoord. Yoga 
biedt oefeningen die het evenwicht herstellen.  

KBO-Bernadette 

KBO-St.Lucia 

KBO-Stiphout-W. 

KBO-Brouwhuis 
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Theo Sieben live 
bij Omroep Helmond 

Dinsdag 12 maart treedt de uit 
Asten afkomstige singer-song-
writer Theo Sieben  op in grote 
zaal van de Cacaofabriek, waar 
een live opname gemaakt wordt 
voor Tegen de Stroom In, het 
wekelijkse cultuurprogramma 
van Omroep Helmond.  Aan-
vang van het concert: 21.30 uur; 
toegang gratis. 

Theo Sieben is een veelgevraagd 
gitarist. Hij toerde met onder an-
deren Henny Vrienten, Douwe 
Bob, Niels Geusebroek, Bertolf 
en Ellen ten Damme. Sieben 
presenteerde eind vorig jaar zijn 
vierde album: ‘Market Meat’, een 
plaat met persoonlijke versies 
van country-blues, gospels en 
ballads.

In de zomer van 2017 speelde 
Theo Sieben op straat en de ter-
rassen in Zeeland om nieuwe 
nummers uit te proberen. Dit 
resulteerde in het album ‘Mar-
ket Meat’, waar twaalf van deze 
nummers op terecht zijn geko-
men. De meeste nummers zijn 
gespeeld op National Resonator 
gitaren en enkele op een oude 
Oostblokgitaar, die na de opna-
men is gekocht door Ry Cooder. 
Als rode draad loopt de klassieke 
blues door de cd met bewerkin-
gen van nummers van onder 

meer Skip James, Robert John-
son, Mississippi Fred McDowell. 
Theo Sieben begrenst zich ech-
ter niet tot deze stijl en kijkt over 
de grens naar wat tegenwoordig 
rootsmuziek of americana wordt 
genoemd.

Theo Sieben heeft ‘Market Meat’ 
duidelijk met veel liefde voor de 
echte handgemaakte muziek ge-
maakt. Het zijn twaalf nummers 
van hoge kwaliteit en zouden 
door iedere fan van echte mu-
ziek gehoord moeten worden. 
De cd is voorlopig alleen digitaal 
verkrijgbaar. 

Theo Sieben komt met zijn gi-
taren voor een intiem concert 
vanaf een klein podium voor het 
hoofdpodium naar de Cacaofa-
briek. Hij zit dan midden tussen 
het publiek. Mis het niet!

Het concert op 12 maart, dat deel 
uitmaakt van de reeks ‘Tegen 
de Stroom In Sessies’,  zal ruim 
een uur duren en het eerste deel 
wordt live uitgezonden in het 
wekelijkse cultuurprogramma 
van Omroep Helmond Tegen de 
Stroom In. Publiek kan het con-
cert gratis bijwonen. 

Uw aanwezigheid wordt door de 
muzikant bijzonder op prijs ge-
steld. Graag tot dinsdag 12 maart, 
21.30 uur in grote zaal van de Ca-
caofabriek. s

Theo Sieben (bron foto; Rijno Boon).

Suytkade

Lezing Kamer- en kuipplanten
Dinsdag 19 maart verzorgt Jan 
van der Kamp een lezing over 
kamerplanten en kuipplanten. 
Daar is veel over te vertellen. 
Het opkweken, de verzorging, 
het overhouden, welke grond-
soort, wanneer bloeit de plant 
enz. En dat allemaal op één 
avond. De tijd is te kort! 

Jan van der Kamp: ‘’Neem de 
plant mee waar u vragen over 
heeft of waar u zo trots op bent. 
Wat blaadjes van een plant die 
afgevallen zijn mag u ook mee-
nemen. Dan kan ik zien wat de 
plant mankeert en een advies 
geven. Planten worden ook wel 
eens te groot voor in de kamer. 
Wat doe je dan? Stekken, snoei-
en of buiten zetten en als kuip-
plant verder laten leven. 

Tijdens vakanties in het buiten-
land zien we de mooiste plan-
ten groeien. Kunnen die ook bij 
ons in de huiskamer of als kuip-

plant groeien? Aan de hand van 
wat dia’s kan ik laten zien welke 
beestjes er in onze planten kun-
nen zitten en wat is daartegen 
te doen! Deze avond wordt ook 
verteld welke delen van de plant 
goed te gebruiken zijn om voor 
bloemschikken te gebruiken. 
Als docent bloemschikken voor 
een vakopleiding voor bloemis-
ten ben ik veel bezig geweest 
met planten. Verder heb ik voor 
vmbo- en mbo- opleidingen 

plantenboeken geschreven. In 
mijn laatste boek “Handboek 
Bloemschikken” wordt uitgelegd 
hoe je bloemen en bladeren in 
een bloemstuk kunt verwerken. 
Deze kennis hoop ik met u op 19 
maart te kunnen delen.’’

Dinsdag 19 maart, aanvang 20.00 
uur, Medevoort 9a, 5707 DD Hel-
mond. De entree is gratis voor le-
den van Groei & Bloei, niet-leden 
betalen 3 euro. s

Brandevoort

Kuipplanten (bron foto; Groei&Bloei).

Concert door het B-Orkest van harmonie Excelsior
Het B-orkest van Excelsior Gemert (bron foto; Stichting Draaiorgels Helmond).

Het B-orkest van Excelsior Ge-
mert bestaat bijna in zijn geheel 
uit muzikanten die pas op vol-
wassen leeftijd met muziek zijn 
begonnen. De eerste lichting in 
1982, de tweede lichting in 1989, 
de derde lichting in 2008. 

Daarnaast spelen er leden mee 
die na hun muzikale jeugdjaren 
een aantal jaren niets aan mu-
ziek hebben gedaan, maar toch 
weer graag wilden beginnen. Het 
B-orkest staat o.l.v. dirigent An-
toine Janssen. Het orkest kent 
verschillende doelstellingen: 
naast het zo goed mogelijk mu-
ziek maken, speelt ook gezellig-
heid en het sociale aspect een 
grote rol. Het is een hechte groep 

leden die veel plezier beleeft aan 
het samen musiceren. Met hun 
breed repertoire staan zij garant 
voor een fantastische muziek-
middag. Het concert begint om 
14.00 uur en duurt tot 16.00 uur.
Natuurlijk bent u ook vooraf 
reeds welkom om te genieten 
van onze museale draaiorgels. 
Onze deskundige vrijwilligers 
staan klaar om u tekst en uit-
leg te geven over de orgels. Wilt 
u zelf actief zijn dan is het ook 
mogelijk om onder begeleiding  
“onze Klenne’’ met de hand te 
draaien.  Verder kan men ook kij-
ken naar de snaarinstrumenten 
en accordeoncollectie van Arie 
Willems met exemplaren meer 
dan 100 jaar oud. Heeft u een 
dorstige keel gekregen dan is er 
de horeca om uw van een glaasje 
fris of een biertje te voorzien. 

De Gaviolizaal met monumen-
ten en een stukje geschiedenis 
en cultuur in de cultuurstad Hel-
mond heet u welkom. 
Door de groei van het aantal 
bezoekers kunnen wij ook extra 
vrijwilligers gebruiken.  Heeft u 
interesse om ook een stukje bij 
te dragen aan de Helmondse 
cultuur en monumenten neem 
dan contact op met de Stichting 
Draaiorgels Helmond.  

De Gaviolizaal is te vinden aan 
de Torenstraat 36a, 5701 SH Hel-
mond. Openingstijden zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen van minimaal 10 perso-
nen ook mogelijk op afspraak. 
Meer informatie op onze website 
www.draaiorgelshelmond.nl of 
info per mail info@draaiorgels-
helmond.nl of tel: 06-39682404 s

Binnenstad

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

Oplossing van week 8:

Mail de gele oplossing voor 15 maart naar:

actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

HELMOND
weekkrant de loop

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant 
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant de loop
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

de loop

Prijswinnaar week 8: 
Mevrouw Thil Rooymans
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Voor informatie: 06-39566549 of autobedrijfkurt@hotmail.com
 Autobedrijf Kurt, Montgomerystraat 6, 5705 BA  Helmond

Mevrouw Thil Rooymans uit Helmond 
stuurde zoals velen de oplossing in van 
de Sudoku en was blij verrast dat zij ge-
wonnen had.

Mandy Meeuwsen (redactie, Adcom-

municatie) overhandigde de Holland 
Casino dinercheque t.w.v. € 100,00 en 
een leuke Goodiebag aan Thil. 

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

Winnaar Sudoku Weekkrant De Loop Helmond

Helmond

(Bron foto; Christel Sanders).

Lezing door Lou Megens over de Koekoek

Sinds de opening van het IVN Trefpunt 
een jaar geleden, heeft het de naam De 
Koekoek gekregen. Hoe leuk is het dan 
om Lou Megens uit te nodigen om een 
lezing te geven over deze bijzondere 
vogel? Vogelkenner Lou Megens zal op 
14 maart een boekje open doen over de 
Koekoek.

Lou gaat op deze avond in op onder-
werpen als; hoe legt de koekoek haar ei? 
Waarom verwijdert zij eieren uit het nest 
van de waardvogel? Hoeveel waardvogels 
heeft een koekoek? 

Hoeveel eieren legt een koekoek? Waar-
om accepteert de waardvogel een koe-
koeksei? Filmmateriaal van een koekoek 
die haar eieren legt, een koekoeksjong 
dat eieren en jongen uit het nest werkt 
en voerende waardvogels zullen het leven 
van deze mysterieuze vogel bloot leggen. 

Verder worden een aantal moeilijke be-
grippen, zoals dimorfisme, onomatopee, 
zygodactylie, mimicry, polygamie, facul-
tatief en obligaat parasitisme op een hel-
dere en eenvoudige manier uitgelegd.

Megens is een vogelkenner met een brede 
en diepgaande kennis. Naast kenner van 
vogels en kweker van diverse soorten is 
hij ook nog een boeiend verteller. Tijdens 
zijn lezingen neemt hij de bezoeker via 
zijn dia- en filmpresentatie mee de natuur 
in om vogels te zien en te horen, terwijl 
hij ondertussen alle wetenswaardigheden 
vertelt. Van jongs af aan is hij al in de weer 
met vogels; hij schreef er ook een aantal 
boeken over.

De lezing wordt gehouden in IVN trefpunt 
de Koekoek in Speeltuin Helmond West, 
Arbergstraat 85, 5707TK in Helmond. De 
aanvang is 20.00 uur en de toegang is gra-
tis. Info: Setty Vos, 
tel. 0492-545649 of 
setty_vos@hotmail.com  s

Helmond-West

De Koekoek is een bijzondere vogel (bron foto;  IVN Helmond).
Bij een ontmoeting, zelfs met een wild-
vreemde, getuigt het van goede manie-
ren om te laten merken dat je de ander 
gezien hebt. Een korte groet is dan erg 
plezierig. Wanneer ik echter een wild-
vreemde tegenkom, hem groet, maar de 
ander zegt niks en gewoon verder loopt, 
dan vind ik dat gek. 

Maar soms kan er ook een leuk gesprek 
ontstaan. Een gesprek wil zeggen: inte-
resse tonen, informatie uitwisselen, ver-
tellen en vragen. Over en weer! Je wordt 
er wijzer van. Maar soms loopt het an-
ders dan je verwacht. In zo’n geval blijkt 
dat de ander vooral iets aan jou kwijt 
wil, iets wil laten weten en helemaal 
niet geïnteresseerd is in jouw verhaal. 
Hij/zij wil jou imponeren door wat hij/
zij te vertellen heeft en ziet liever niet dat 
jij tussenbeide probeert te komen. Een 

andere bron van ergernis is als een ken-
nis er met jouw verhaal vandoor gaat. 
Onlangs had ik iets bijzonders meege-
maakt en had daarover in mijn kennis-
senkring melding gemaakt. Groot was 
mijn verbazing toen een van hen later 
mijn verhaal begon te vertellen waar ik 
bij zat. Ze kreeg een kleur toen ik zei dat 
ik vond dat ik dat best zelf had kunnen 
doen. Jammer dat carnaval alweer voor-
bij is. Het is een uitstekende gelegenheid 
om mensen te ontmoeten en (sterke) 
verhalen uit te wisselen.

Jan van Rest

doordoor jan van rest

Contact
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Voor iedereen, óók als u bent verzekerd bij o.a. Dela of Monuta.

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

Groei met ons meeGroei met ons mee
…als verzorgende IG binnen onze nieuwe locatie …als verzorgende IG binnen onze nieuwe locatie 
voor kleinschalig wonen in Brandevoort, waar voor kleinschalig wonen in Brandevoort, waar 
we vanaf 1 april 2019 de deuren openen.we vanaf 1 april 2019 de deuren openen.

Of als verzorgende (IG) / verpleegkundige Of als verzorgende (IG) / verpleegkundige 
in de wijk in Helmond.in de wijk in Helmond.

de Werkboog
T 0492 348 402 | dewerkboog@zorgboog.nl

www.werkenbijdezorgboog.nl

de Zorgboog 
groeit 

Kijk voor deze en andere vacatures op 

www.werkenbijdezorgboog.nl en 

solliciteer direct. Een open sollicitatie achterlaten 

kan natuurlijk ook. Je bent van harte welkom.

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus 
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) 
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur. 
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 parochiekantoor: 
Tolpost 1, 5701 HE  Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
Tel. 522109 (maandag tot en met donderdag 9.30-12.30u.) 
Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA  Helmond.

parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

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

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Zaterdag 9 maart:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Koos Dirks; Giel Verspaget en Martina Verspaget-van Dijk; Pierre 
Cuynen v.w. sterfdag; Petronella van Waterlaat-Goossens;

 Zondag 10 maart:
10.15 uur                                        Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Jacqueline van den Heuvel-Aerts; Tonny van Mierlo-Verhofstadt; 
Greetje Smits-van Eeden; Lenie van Vijfeijken-Smulders; Lena 
Schmitz-Snijders; Gerrit Luijben; Jan Verbakel; Trineke Verschuren-
Janssens; Toon van Vugt; Riet de Ruijter-Manders; Jan Wijnen; Anna 
Rouss; Broer Boxstart; Tonnie Sanders; Ceciel Broens-Veel; Bert 
Allard; Harrie Vos; Henk Kat; Sjef Schepers; Tiny Giebels-van den 
Heuvel; Theo Kweens; Harrie van de Laar; overleden ouders Noud en 
Nellie Meulendijks-Smits; 
Harry van Bree;  Martin van den Berkmortel; Anny Kweens-van 
Venrooij; Overleden ouders Janus en Stien Meulendijks-van Gennip, 
Piet Santegoeds, Harrie van der Vorst; Jo Löring

Donderdag 14 maart:
19.00 uur Alphonsuskapel; 

Zaterdag 16 maart:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
kerkkoor m.m.v. de Oegandezen;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang.
 
www.damiaanhelmond.nl

Zondag 10 maart 
10.30 uur Maria koor
Overleden ouders Van Neerven-Daniels en overleden familieleden, 
Dinie van Ansem-Dijstelbloem, Wim van Lieshout, Mien Aalders-van 
Bommel, Sjef Verdegen, Elly van Hoek-van der Velden, Julie Loop-
Lemans, Adriaan van de Westerlo. 

Zondag 17 maart 
10.30 uur Gregoriaans koor
Femke van Stiphout, Miel Steijns. 

www.damiaanhelmond.nl 

Uw fi nanciën weer op orde
W at is beschermingsbewind?

Het is mogelijk dat iemand niet in 
staat is om zijn of haar eigen fi nanciën 
te beheren door een lichamelijke- of 

psychische beperking. Ook voor 
mensen met problematische schulden 
kan beschermingsbewind een goede 

oplossing zijn. 

Denkt u dat dit het geval is voor u, 
of kent u iemand in uw omgeving bij 

wie dit het geval is? Neem dan 
vrijblijvend contact met ons op. 

VDL Bewindvoering 
06-43731299

Heuvelstraat 16, 
5751 HN Deurne 

info@vdlbewind.nl
www.vdlbewind.nl
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save the dateMAART
Tegen De Stroom In - 
Theo Sieben
Theo Sieben is een 
veelgevraagd gitarist. 
Hij toerde met onder 
anderen Henny 
Vrienten Douwe Bob 
Niels Geusebroek 
Bertolf en Ellen ten 
Damme. 
De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 21:30 
uur.

WOENSDAG
13 MAART

Boekjes&Babbels: 
Spraakontwikkeling
Ouders grootouders 
en kinderopvang zijn 
van harte welkom 
bij het leukste 
uurtje met je kind in 
Bibliotheek Helmond 
De ochtend wordt 
verzorgd door de 
logopediste van de 
Zorgboog.
Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 
10:30 - 11:30 uur.

Theater Artemis 4+ - 
De man die alles weet
Een zeldzaam 
originele 
kleutervoorstelling
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 
13:30 - 15:00 uur.

Voorlezen op 
woensdagmiddag in 
Bibliotheek Helmond
Voorlezen op 
woensdagmiddag 
in de Bibliotheek 
Helmond door 
vrijwilligers van 
Blikkie. Voor 
kinderen van 3 tot 7 
jaar, gratis toegang.
Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11.
Elke  wo: 15:00 - 
15:30 uur.

T/M 10 MAART
Beleef Kasteel Helmond in de krokusvakantie
In de krokusvakantie zijn er allerlei 
activiteiten in Kasteel Helmond voor 
alle leeftijden. De activiteiten zijn gratis 
exclusief de toegang tot het kasteel.
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1
Di 5 maart 2019 t/m zo 10 maart 2019 di-
vr: 10:00 - 17:00 uur, za: 12:00 - 17:00 uur.

DONDERDAG 7 MAART
Carel Kraayenhof En Juan Pablo Dobal - 
Dwaze Tijd (Tiempo Loco)
Heb je tijd voor het tijdloze spel van 
bandoneon en piano. Of heb je geen tijd te 
verliezen. Carel Kraayenhof en Juan Pablo 
Dobal spelen met de tijd en nemen je mee 
naar gisteren vandaag en morgen.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1. 20:30 uur.

Micha Wertheim - Voor alle duidelijkheid - 
try out
Prikkelend ontregelend en tegendraads.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 20:15 - 
22:30 uur.

VRIJDAG 8 MAART
Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een 
biologische markt onder de Markthal van 
Winkelcentrum Brandevoort in Helmond.

LIVE: Jamsessie
Voor en door muzikanten maar natuurlijk 
ook voor alle muziekliefhebbers in de 
regio. De sessie wordt geleid door Martin 
van Schijndel van Jamsessie Band. 
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 
39. 21:00 - 00:30 uur.

Mathilde Santing - Renaissance
Sinds haar debuut in 1981 bij Sonja 
Barend veroverde Mathilde Santing een 
miljoenenpubliek.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 20:15 - 
22:30 uur.

Mike Plume - European Tour 2019
Mike Plume is een singer-songwriter uit 
Canada die muzikaal te vergelijken is met 
mensen als John Cougar Mellencamp 
Steve Earle en Tom Petty.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1. 20:30 uur.

ZATERDAG 9 MAART

A Balladeer - Solo Tour
Van presidentsvrouw Jackie Kennedy tot 
pornoster Bambi Woods en warenhuis 
Marks Spencer. De onderwerpskeuze 
van de Amsterdamse singer-songwriter 
Marinus de Goederen alias A Balladeer is 
opvallend. De Cacaofabriek, Cacaokade 1. 
20:30 uur.

LIVE: ZZ Top tribute by ZZ Pop
ZZ POP doet geen baarden. Geen 
gekopieerde gimmicks. Maar doet een 
hommage met hart ziel en passie. Als een 
tribute aan that little ole band from Texas. 
En dat doen ze verdomde goed en stevig.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 
39. 22:00 - 23:59 uur.

Toneelschuur Producties - Het temmen van 
de feeks
Dit gaat een heerlijk uitbundige Feeks 
worden met mannen in vrouwenrollen en 
andersom.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 20:15 - 
22:30 uur.

Weekmarkt Centrum Helmond 
Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt De Helmondse Markt 
elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 38. 9:00 - 16:00 
uur.

ZONDAG 10 MAART
Familie Floz 10+ - Hotel Paradiso
Een magische alpenthriller met 
handgemaakte maskers. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 14:30 - 16:00 uur.

Verteltheater: Verhalen van Annie
Kom genieten van de verhalen van Annie. 
Ze vertelt het verhaal van de Prinses op 
de erwt en Mannetje Tak. Voor peuters 
kleuters ouders en grootouders. Gratis 
toegang.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11
13:30 - 14:00 uur en 14:30 - 15:00 uur.

DINSDAG 12 MAART
Casablanca
In een schemerige wereld vol politiek en 
heroïek ontvouwt zich een allesomvattend 
en venijnig liefdesverhaal, waarin 
onmogelijke keuzes moeten worden 
gemaakt. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
20:15 uur.

De kleuren van ons slavernijverleden
In deze lezing komen alle facetten 
aan de orde van het Nederlandse 
slavernijverleden zodat u inzicht krijgt 
in het complete verhaal. Verzorgd door 
Volksuniversiteit Helmond.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11. 
20:00 - 22:00 uur.

Matzer Theaterproducties - S. Rokebrand - 
Naar Casablanca - try out
Van de makers van ‘Oeroeg’ en 
‘Gejaagd door de wind’. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

Expositie Edie van den Elshout
Tot 4 april exposeert Edie van den 
Elshout zijn schilderijen, landschappen 
en stillevens , gemaakt volgens de oude 
schilderkunst. Te bezoeken tijdens 
openingsuren in de Fonkel, Prins 
Karelstraat 123 te Helmond.

www.helmondnu.nl

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

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

Alita: Battle Angel (DOV)
Ma 10:50 uur / Di 11:30 uur 
Alita: Battle Angel (O3D)
Do, Zo - Wo 18:15 uur / Vr, Za 18:45 uur 
Bohemian Rhapsody (DOV)
Wo 12:10 uur / Ma, Di 13:00 uur / Zo 15:45 uur / Do 
20:15 uur / Vr, Za 20:30 uur 
Bohemian Rhapsody Sing-A-Long (DOV)
Wo 20:00 uur 
Brugklas - De Tijd Van Mijn Leven (DNL) Vr, Za 10:45 
uur / Vr 14:15, 18:10 uur / Do 14:45, 16:00 uur / Zo 
15:15 uur / Wo 16:15 uur / Za, Ma, Di 16:45 uur
Captain Marvel (DOV) Za, Ma, Di 12:15 uur / Do 
12:30 uur / Zo 12:45 uur / Vr 13:30, 16:45 uur / Ma - 
Wo 16:15 uur / Za 17:30 uur 
Captain Marvel (O3D) Do 10:15, 15:15 uur / Vr, Ma, 
Di 10:30 uur / Zo, Wo 10:45 uur / Za 11:00, 14:45, 
16:30 uur / Ma, Wo 13:30 uur / Vr 15:45 uur / Zo 
16:00 uur / Do, Zo - Wo 19:00, 20:30 uur / Vr, Za 
19:30, 21:00, 22:30 uur / Do, Ma - Wo 21:45 uur
Casa Tutti Bene, A (DOV) Di 13:30 uur 
Cold Pursuit (DOV)
Ma, Di 14:15, 17:30 uur / Zo 16:45 uur / Vr, Za 17:45, 
22:00 uur / Wo 18:00 uur / Do, Zo - Wo 21:30 uur 
Corgi (DNL)
Do - Zo 10:00 uur / Ma - Wo 10:30 uur / Za 14:00 
uur / Do 14:15 uur / Vr 14:30 uur / Wo 15:30 uur 
Corgi (N3D) Za 12:00 uur / Do 12:10 uur / Vr, Zo 
12:15 uur / Wo 13:15 uur / Zo 14:45 uur / Vr, Ma, Di 
16:00 uur / Do, Za 16:15 uur
Destroyer (DOV) Zo 20:00 uur 
Escape Room (2019) (DOV)
Ma 10:40 uur / Di 10:45 uur / Wo 11:15, 17:40 uur 
/ Zo 17:30 uur / Do, Ma, Di 18:00 uur / Vr, Za 18:30, 
22:45 uur / Do, Zo - Wo 22:00 uur
Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen, De 
(DOV) Zo 11:00 uur 
Green Book (DOV)
Wo 11:15 uur / Za 13:15 uur / Ma, Di 14:00 uur / Do 
15:00 uur / Do, Zo - Wo 18:45 uur / Vr, Za 19:00 uur 
How to Train Your Dragon 3 (DNL)
Zo 10:15, 14:15 uur / Za 11:45 uur / Do 12:30 uur / 
Wo 13:00 uur / Vr 13:30 uur 
Instant Family (DOV) Zo 13:00 uur / Ma, Di 13:15 uur 
/ Do 13:45 uur / Za 15:00 uur / Vr 15:15 uur 
Klara en de gekke koeien (DOV)
Wo 10:30, 14:00 uur 
Kobiety Mafii 2 (DOV) Zo 17:15 uur
LEGO Movie 2, The (DNL) Do, Vr 11:00, 16:15 uur / 
Za, Wo 13:45 uur / Zo 15:30 uur 
LEGO Movie 2, The (N3D) Vr 13:15 uur / Do, Zo 
13:30 uur / Ma - Wo 15:45 uur / Za 16:00 uur 
Maya: De Honingspelen (DNL)
Vr, Za 10:15 uur / Do, Zo 10:30 uur 
Maya: De Honingspelen (N3D)
Vr 11:30 uur / Do 11:45 uur / Zo 12:00 uur / Za 
12:45 uur / Wo 15:00 uur 
Mid90s (DOV) Ma 20:00 uur 
Mule, The (DOV) Do 10:00, 17:45 uur / Za, Wo 10:30 
uur / Ma 10:40 uur / Di 11:00, 20:00 uur / Zo 12:30 
uur / Vr 12:45, 16:30 uur / Za 14:15 uur / Ma, Di 
15:00 uur / Wo 15:15 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:00 uur 
/ Vr, Za 21:30 uur
Nick Jr. Voorjaarsbios (DNL)
Do - Za 10:00 uur / Zo 10:15 uur / Ma, Di 10:30 uur / 
Vr 12:30 uur / Do 13:00 uur 
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Verliefd op Cuba (DNL) Do, Ma - Wo 17:00 uur / Do, 
Zo - Wo 19:30 uur / Vr, Za 20:15 uur

TOT 4 APRIL

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

EVENEMENTEN HELMOND
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark) | 
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

e 6,50 
e 6,50 
e 6,50
e 8,00
e 9,50
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HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

TE KOOP

Houten vloer 
nodig?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

save the dateMAART
Tegen De Stroom In - 
Theo Sieben
Theo Sieben is een 
veelgevraagd gitarist. 
Hij toerde met onder 
anderen Henny 
Vrienten Douwe Bob 
Niels Geusebroek 
Bertolf en Ellen ten 
Damme. 
De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 21:30 
uur.

WOENSDAG
13 MAART

Boekjes&Babbels: 
Spraakontwikkeling
Ouders grootouders 
en kinderopvang zijn 
van harte welkom 
bij het leukste 
uurtje met je kind in 
Bibliotheek Helmond 
De ochtend wordt 
verzorgd door de 
logopediste van de 
Zorgboog.
Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 
10:30 - 11:30 uur.

Theater Artemis 4+ - 
De man die alles weet
Een zeldzaam 
originele 
kleutervoorstelling
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 
13:30 - 15:00 uur.

Voorlezen op 
woensdagmiddag in 
Bibliotheek Helmond
Voorlezen op 
woensdagmiddag 
in de Bibliotheek 
Helmond door 
vrijwilligers van 
Blikkie. Voor 
kinderen van 3 tot 7 
jaar, gratis toegang.
Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11.
Elke  wo: 15:00 - 
15:30 uur.

T/M 10 MAART
Beleef Kasteel Helmond in de krokusvakantie
In de krokusvakantie zijn er allerlei 
activiteiten in Kasteel Helmond voor 
alle leeftijden. De activiteiten zijn gratis 
exclusief de toegang tot het kasteel.
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1
Di 5 maart 2019 t/m zo 10 maart 2019 di-
vr: 10:00 - 17:00 uur, za: 12:00 - 17:00 uur.

DONDERDAG 7 MAART
Carel Kraayenhof En Juan Pablo Dobal - 
Dwaze Tijd (Tiempo Loco)
Heb je tijd voor het tijdloze spel van 
bandoneon en piano. Of heb je geen tijd te 
verliezen. Carel Kraayenhof en Juan Pablo 
Dobal spelen met de tijd en nemen je mee 
naar gisteren vandaag en morgen.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1. 20:30 uur.

Micha Wertheim - Voor alle duidelijkheid - 
try out
Prikkelend ontregelend en tegendraads.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 20:15 - 
22:30 uur.

VRIJDAG 8 MAART
Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een 
biologische markt onder de Markthal van 
Winkelcentrum Brandevoort in Helmond.

LIVE: Jamsessie
Voor en door muzikanten maar natuurlijk 
ook voor alle muziekliefhebbers in de 
regio. De sessie wordt geleid door Martin 
van Schijndel van Jamsessie Band. 
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 
39. 21:00 - 00:30 uur.

Mathilde Santing - Renaissance
Sinds haar debuut in 1981 bij Sonja 
Barend veroverde Mathilde Santing een 
miljoenenpubliek.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 20:15 - 
22:30 uur.

Mike Plume - European Tour 2019
Mike Plume is een singer-songwriter uit 
Canada die muzikaal te vergelijken is met 
mensen als John Cougar Mellencamp 
Steve Earle en Tom Petty.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1. 20:30 uur.

ZATERDAG 9 MAART

A Balladeer - Solo Tour
Van presidentsvrouw Jackie Kennedy tot 
pornoster Bambi Woods en warenhuis 
Marks Spencer. De onderwerpskeuze 
van de Amsterdamse singer-songwriter 
Marinus de Goederen alias A Balladeer is 
opvallend. De Cacaofabriek, Cacaokade 1. 
20:30 uur.

LIVE: ZZ Top tribute by ZZ Pop
ZZ POP doet geen baarden. Geen 
gekopieerde gimmicks. Maar doet een 
hommage met hart ziel en passie. Als een 
tribute aan that little ole band from Texas. 
En dat doen ze verdomde goed en stevig.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 
39. 22:00 - 23:59 uur.

Toneelschuur Producties - Het temmen van 
de feeks
Dit gaat een heerlijk uitbundige Feeks 
worden met mannen in vrouwenrollen en 
andersom.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 20:15 - 
22:30 uur.

Weekmarkt Centrum Helmond 
Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt De Helmondse Markt 
elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 38. 9:00 - 16:00 
uur.

ZONDAG 10 MAART
Familie Floz 10+ - Hotel Paradiso
Een magische alpenthriller met 
handgemaakte maskers. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 14:30 - 16:00 uur.

Verteltheater: Verhalen van Annie
Kom genieten van de verhalen van Annie. 
Ze vertelt het verhaal van de Prinses op 
de erwt en Mannetje Tak. Voor peuters 
kleuters ouders en grootouders. Gratis 
toegang.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11
13:30 - 14:00 uur en 14:30 - 15:00 uur.

DINSDAG 12 MAART
Casablanca
In een schemerige wereld vol politiek en 
heroïek ontvouwt zich een allesomvattend 
en venijnig liefdesverhaal, waarin 
onmogelijke keuzes moeten worden 
gemaakt. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
20:15 uur.

De kleuren van ons slavernijverleden
In deze lezing komen alle facetten 
aan de orde van het Nederlandse 
slavernijverleden zodat u inzicht krijgt 
in het complete verhaal. Verzorgd door 
Volksuniversiteit Helmond.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11. 
20:00 - 22:00 uur.

Matzer Theaterproducties - S. Rokebrand - 
Naar Casablanca - try out
Van de makers van ‘Oeroeg’ en 
‘Gejaagd door de wind’. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

Expositie Edie van den Elshout
Tot 4 april exposeert Edie van den 
Elshout zijn schilderijen, landschappen 
en stillevens , gemaakt volgens de oude 
schilderkunst. Te bezoeken tijdens 
openingsuren in de Fonkel, Prins 
Karelstraat 123 te Helmond.

www.helmondnu.nl

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

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

Alita: Battle Angel (DOV)
Ma 10:50 uur / Di 11:30 uur 
Alita: Battle Angel (O3D)
Do, Zo - Wo 18:15 uur / Vr, Za 18:45 uur 
Bohemian Rhapsody (DOV)
Wo 12:10 uur / Ma, Di 13:00 uur / Zo 15:45 uur / Do 
20:15 uur / Vr, Za 20:30 uur 
Bohemian Rhapsody Sing-A-Long (DOV)
Wo 20:00 uur 
Brugklas - De Tijd Van Mijn Leven (DNL) Vr, Za 10:45 
uur / Vr 14:15, 18:10 uur / Do 14:45, 16:00 uur / Zo 
15:15 uur / Wo 16:15 uur / Za, Ma, Di 16:45 uur
Captain Marvel (DOV) Za, Ma, Di 12:15 uur / Do 
12:30 uur / Zo 12:45 uur / Vr 13:30, 16:45 uur / Ma - 
Wo 16:15 uur / Za 17:30 uur 
Captain Marvel (O3D) Do 10:15, 15:15 uur / Vr, Ma, 
Di 10:30 uur / Zo, Wo 10:45 uur / Za 11:00, 14:45, 
16:30 uur / Ma, Wo 13:30 uur / Vr 15:45 uur / Zo 
16:00 uur / Do, Zo - Wo 19:00, 20:30 uur / Vr, Za 
19:30, 21:00, 22:30 uur / Do, Ma - Wo 21:45 uur
Casa Tutti Bene, A (DOV) Di 13:30 uur 
Cold Pursuit (DOV)
Ma, Di 14:15, 17:30 uur / Zo 16:45 uur / Vr, Za 17:45, 
22:00 uur / Wo 18:00 uur / Do, Zo - Wo 21:30 uur 
Corgi (DNL)
Do - Zo 10:00 uur / Ma - Wo 10:30 uur / Za 14:00 
uur / Do 14:15 uur / Vr 14:30 uur / Wo 15:30 uur 
Corgi (N3D) Za 12:00 uur / Do 12:10 uur / Vr, Zo 
12:15 uur / Wo 13:15 uur / Zo 14:45 uur / Vr, Ma, Di 
16:00 uur / Do, Za 16:15 uur
Destroyer (DOV) Zo 20:00 uur 
Escape Room (2019) (DOV)
Ma 10:40 uur / Di 10:45 uur / Wo 11:15, 17:40 uur 
/ Zo 17:30 uur / Do, Ma, Di 18:00 uur / Vr, Za 18:30, 
22:45 uur / Do, Zo - Wo 22:00 uur
Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen, De 
(DOV) Zo 11:00 uur 
Green Book (DOV)
Wo 11:15 uur / Za 13:15 uur / Ma, Di 14:00 uur / Do 
15:00 uur / Do, Zo - Wo 18:45 uur / Vr, Za 19:00 uur 
How to Train Your Dragon 3 (DNL)
Zo 10:15, 14:15 uur / Za 11:45 uur / Do 12:30 uur / 
Wo 13:00 uur / Vr 13:30 uur 
Instant Family (DOV) Zo 13:00 uur / Ma, Di 13:15 uur 
/ Do 13:45 uur / Za 15:00 uur / Vr 15:15 uur 
Klara en de gekke koeien (DOV)
Wo 10:30, 14:00 uur 
Kobiety Mafii 2 (DOV) Zo 17:15 uur
LEGO Movie 2, The (DNL) Do, Vr 11:00, 16:15 uur / 
Za, Wo 13:45 uur / Zo 15:30 uur 
LEGO Movie 2, The (N3D) Vr 13:15 uur / Do, Zo 
13:30 uur / Ma - Wo 15:45 uur / Za 16:00 uur 
Maya: De Honingspelen (DNL)
Vr, Za 10:15 uur / Do, Zo 10:30 uur 
Maya: De Honingspelen (N3D)
Vr 11:30 uur / Do 11:45 uur / Zo 12:00 uur / Za 
12:45 uur / Wo 15:00 uur 
Mid90s (DOV) Ma 20:00 uur 
Mule, The (DOV) Do 10:00, 17:45 uur / Za, Wo 10:30 
uur / Ma 10:40 uur / Di 11:00, 20:00 uur / Zo 12:30 
uur / Vr 12:45, 16:30 uur / Za 14:15 uur / Ma, Di 
15:00 uur / Wo 15:15 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:00 uur 
/ Vr, Za 21:30 uur
Nick Jr. Voorjaarsbios (DNL)
Do - Za 10:00 uur / Zo 10:15 uur / Ma, Di 10:30 uur / 
Vr 12:30 uur / Do 13:00 uur 
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Verliefd op Cuba (DNL) Do, Ma - Wo 17:00 uur / Do, 
Zo - Wo 19:30 uur / Vr, Za 20:15 uur

TOT 4 APRIL

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

EVENEMENTEN HELMOND

CURSUS

Korte cursus aquarelleren 
voor beginners, 

inclusief materialen.
www.atelier-overhorst.nl 

T: 0492525451

Tweedehands  speelgoed en 
kinderkledingbeurs.

150 marktkramen. 17 maart: 
Dreef in Aarle-Rixtel en
24 maart: Bongerd in 

Breugel van 11:00-14:00
www.kinderkledingbeurs.net

Racefiets Gazelle Giro, kleur 
rood, stalen frame, maat 
59 cm, 3x9 versnellingen, 

campagnolo veloce, in 
supergoede staat. € 400,-

Info: 06-51832375

TE KOOP GEVRAAGD

Uw sloopauto levert geld op! 
Wij bieden v.a. 75,- euro 

voor sloopauto’s.  
Voor rijdende auto’s 

v.a. 150,- euro geboden.  
ODUS AUTO’S BV, 

Achterdijk 6, Helmond  
06-52642652

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende 

Wand en Vloertegels te zien 
in onze Showroom. 

Ook voor het laten leggen 
van uw nieuwe vloer bent 

u bij ons op het juiste adres. 
Geen koude voetjes meer? 
Denk aan vloerverwarming 
en kies voor een compleet 
pakket tegen een scherpe 

prijs! Engelseweg 200a 
in Helmond .

info@htnvloeren.nl 
T. 0492 792499

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg van 

Tuinen en Terrassen,  sierbe-
stratingen, opritten. Bezoek 
onze showtuin/  showroom.  
Engelseweg 200a  in Hel-
mond  info@htnvloeren.nl 

T.0492 792499

HTN Bad en Sanitair
Wij verzorgen de complete 
aanleg of renovatie van uw 
nieuwe badkamer. In onze 

showroom is een ruime 
keus aan Sanitair en Vloer 

en Wandtegels te zien. Alles 
tegen betaalbare prijzen! 

Engelseweg 200a 
in Helmond

www.sanitairhelmond.nl

Gezocht marktspullen, zolder 
opr., antiek, klokken,

schilderijen, beelden, enz. 
06-13208306

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen MierloBowen Mierlo

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg

Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reperaties!
Tevens uw adres voor veranda’s.

Lenie Klaasen
06-52716622

BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken met 
de producten van Forever, 
bel dan vrijblijvend voor 
een afspraak. Geen party 
of andere verplichtingen. 

De producten zijn uit 
voorraad leverbaar en 
te bestellen bij Lenie 

Klaasen, 
tel.: 06-527 16 622 

(Business Owner Forever).  
Kijk voor meer 
informatie op:  

www.foreverhelmond.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

10 maart  
VLOOIENMARKT

Sporthal de Tempel
Henegouwelaan 2 

Eindhoven
Entree 2 euro  

9-16 uur
Kraamhuur 
06-20299824

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

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

Tel. 0492-510855  www.ikgeefeenfeestje.nl

Rommelmarkt Mèrthal Horst
10 maart 9.30 – 15.30 uur

Gasthuisstraat 30, 5961 GA, 
A73 afrit 11

www.carbootsalehorst.nl

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

KitchenAid 
cadeau*

Tijdelijk 
bij aankoop van 

een keuken

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag 10 maart 
alle vestigingen geopend

www.werkenbijdezorgboog.nl
T 0492-348401

In de Week van Zorg en Welzijn staat bij de Zorgboog werken in de zorg centraal! Bezoek In de Week van Zorg en Welzijn staat bij de Zorgboog werken in de zorg centraal! Bezoek 
één van onze ontmoetingsmomenten; maak kennis met de zorg en laat je verrassen. Denk één van onze ontmoetingsmomenten; maak kennis met de zorg en laat je verrassen. Denk 
aan een leuke baan als gastvrijheids- of schoonmaakmedewerker, het volgen van een aan een leuke baan als gastvrijheids- of schoonmaakmedewerker, het volgen van een 
zorgopleiding of vrijwilligerswerk. Werk je al in de zorg, kom de veelzijdigheid van de zorgopleiding of vrijwilligerswerk. Werk je al in de zorg, kom de veelzijdigheid van de 

Zorgboog ontdekken en vind de baan die bij jou past! Zorgboog ontdekken en vind de baan die bij jou past! 

Werken bij de Zorgboog:Werken bij de Zorgboog:

Ontmoetingsmomenten & Open dag

www.werkenbijdezorgboog.nl

Ontmoetingsmoment
Woensdag 13 maart 18:30 - 20:30 uur

De Nieuwenhof, Visser 4-6, Deurne

Ontmoetingsmoment 
Donderdag 14 maart 18:30 - 20:30 uur

Ruijschenbergh, Julianastraat 2, Gemert

Ontmoetingsmoment & Open dagOntmoetingsmoment & Open dagOntmoetingsmoment & Open dag
Zaterdag 16 maart 10:00 - 14:00 uur

Keyserinnedael, Kanaaldijk noordoost 70, HelmondKeyserinnedael, Kanaaldijk noordoost 70, HelmondKeyserinnedael, Kanaaldijk noordoost 70, Helmond

Maak op zaterdag kennis met onze collega’s uit de zorg Maak op zaterdag kennis met onze collega’s uit de zorg Maak op zaterdag kennis met onze collega’s uit de zorg 

en schoonmaak of laat je informeren over vrijwilligerswerk. en schoonmaak of laat je informeren over vrijwilligerswerk. en schoonmaak of laat je informeren over vrijwilligerswerk. 

Ontdek onze locatie Keyserinnedael en stel al je vragen Ontdek onze locatie Keyserinnedael en stel al je vragen Ontdek onze locatie Keyserinnedael en stel al je vragen 

over werken in de zorg.

Bekijk de openstaande vacatures alvast op www.werkenbijdezorgboog.nlwww.werkenbijdezorgboog.nl


