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BOSSCHEWEG 30  •  BEEK EN DONK
0492  46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL

AIRCO 
SERVICE
BIJVULLENONDERHOUDREPARATIE 
van airco installaties van personenauto’s

JOSVERSCHURENSHOP.NL

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

•   Grote keuze in meubelen, vloeren,  

raambekleding en bedden 

• Professioneel interieuradvies (aan huis)

 www.stijlenco.nl - www.covetex.nl

COMPLEET & 

BETAALBAAR

Engelseweg 212  
Helmond

19 & 26 MAART
DE DIRIGENT

IN DE 50+ BIOS
AANVANG 13.30 UUR

Helmond doet!

Op vrijdag 15 maart en zaterdag 
16 maart 2019 steken vele maat-
schappelijk betrokken Neder-
landers de handen uit de mou-
wen tijdens NLdoet. Dit is de 
grootste vrijwilligersactie van 
Nederland, georganiseerd door 
het Oranje Fonds. 

Heb je zin om samen met col-
lega’s, vrienden, teamgenoten 
of gewoon alleen bij een orga-
nisatie aan de slag te gaan? Doe 
dan mee met NLdoet! NLdoet 
is een jaarlijks, landelijk initia-
tief van het Oranje Fonds om 

vrijwilligerswerk onder de aan-
dacht te brengen. Organisaties 
gaan tijdens NLdoet volop aan 
de slag om de buurttuin op te 
knappen, de kantine een lik verf 
te geven of bijvoorbeeld een high 
tea organiseren voor een spe-
ciale doelgroep. Dit jaar zijn er 
alweer vele klussen aangemeld  
voor NLDoet. 
Lijkt het jou leuk om tijdens NL-
doet te helpen? Alleen of samen 
met vrienden, collega’s of team-

genoten. Via www.nldoet.nl kun 
je een overzicht van de klussen 
vinden waarop je kan inschrijven. 
Tijdens NLdoet krijg je de kans 
om jezelf in te zetten voor een 
ander, zonder je hier voor lan-
gere tijd aan te moeten binden. 
Aan de andere kant is NLdoet 
een mooie kans om laagdrem-
pelig kennis te maken met een 
organisatie om daar mogelijk 
structureel vrijwilligerswerk te 
gaan doen.

In Brandevoort gaat op zaterdag 
16 maart Buurttuin Brandevoort 
van start op de nieuwe locatie. En 
ook in Helmond-West en ander 
gedeeltes van Helmond, zijn er 
genoeg klussen aangemeld waar-
mee je kunt helpen! Er is er vast 
en zeker eentje bij jou in de buurt!

Meer weten?
Informatie en een overzicht 
van alle klussen is te vinden op  
www.nldoet.nl 
Ook de LEV Groep steunt NL-
doet, voor overige vragen kun je 
contact opnemen met LEVgroep, 
vrijwilligerswerkhelmond@lev-
groep.nl of via telefoonnummer 
0492 – 59 89 89. s

Vorig jaar hielpen burgemeester Blanksma en diverse andere wethouders mee met de schoonmaak van het Jan Vissermuseum 
(bron foto; Eric van der Putten, www.helmondnu.nl).

Helmond
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O N Z E H O O F D S P O N S O R E N

L I E S H O U T  H O L L A N D

HELMOND 
SPORT
GO AHEAD 
EAGLES
VR 15 MRT / 20:00 UUR
KASSA’S OPEN OM 19.00 UUR 
OF BESTEL ONLINE VIA 
WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

#LAATONSJUICHEN

Pandelaarse 
Kampentocht 
met Tourclub 
Mierlo-Hout 

Op zondag 17 maart gaat Tour-
club Mierlo-Hout haar tweede 
tocht van dit seizoen verrijden. 
De Pandelaarse Kampentocht 
van 60 km. De start zal om 
09:30 uur plaatsvinden vanuit 
de jeugdboerderij De Houtduif 
aan de Koeveldsestraat in Mier-
lo-Hout onder begeleiding van 
Anton van Lieshout. 

Anton heeft in 2018 lang verstek 
moeten laten gaan vanwege een 
blessure, maar gelukkig kan hij 
weer deelnemen aan deze mooie 
tak van sport.
De tocht van zondag gaat vanuit 
ons vertrekpunt, via Croy, Laar-
beek, Keldonk en Erp naar Café-
restaurant De Koksehoeve in Ge-
mert. Hier verzorgen de oude uit-
baters Wim en Lina de koffie en 
thee in de pauze. Na de pauze zal 
de weg vervolgd worden om de 
Mortel heen, via de Aarlese Hei-
kant, langs het Zuid-Willems-
vaart naar de startlocatie. Omdat 
de tochten nog niet zo lang zijn 
in het begin van ons tweeënder-
tig tochten tellende seizoen, is dit 
een mooie kans voor geïnteres-
seerde gastrijders om  eens mee 
te fietsen in groepsverband. Voor 
clubinformatie kunnen wij u ver-
wijzen naar 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-
veau, we hebben een volgauto 
met aanhanger om deelnemers 
die het toch te zwaar vinden te 
ondersteunen. Een tourclub is 
geen raceclub of wedstrijdteam. 
Het gaat om te genieten op de 
fiets in de buitenlucht in een ge-
zellig gezelschap. 

Hopende op beter weer dan vo-
rige week en voldoende belang-
stelling, tot zondag. s

Mierlo-Hout
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Omdat iedereen anders is...
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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!

Tahné Kleijn is een naam die ve-
len van ons waarschijnlijk wel 
hebben gehoord: Deze dame is 
de komende 2 jaar stadskunste-
naar van Helmond! Daarnaast 
is ook het boek en de expositie 
‘Goeikes-Helmonders in beeld’ 
een initiatief van deze jonge cre-
atieveling. Maar wat wil Tahné 
allemaal in de komende twee 
jaar gaan doen? We gingen 
langs om even te buurten met 
deze veelbelovende fotografe! 

‘’Kun je mij vertellen hoe 
het fotograferen allemaal 

begon voor jou?’’

‘’Eigenlijk wilde ik altijd schrijver 
worden. Daarom heb ik eerst een 
opleiding journalistiek gedaan. 
Na een jaar kwam ik er achter dat 
dit niks voor mij was. Er zat geen 
creativiteit in. Uiteindelijk kwam 
ik terecht op de kunstacademie, 
opleiding beeldende kunst. De 
eerste twee jaar gingen me goed 
af, maar het derde jaar klopte het 
voor mij niet meer. 

Ik heb toen besloten om een mi-
nor te gaan doen in fotografie. 
Daarvoor zijn we met een aan-
tal studenten van verschillende 
richtingen binnen de academie 
naar de Filipijnen gegaan om een 
web documentaire te maken. Ge-
sponsord door het ministerie van 
buitenlandse zaken, want als je 4 
publicaties kon realiseren zou je 
een deel van de reis vergoed krij-
gen. Uiteindelijk realiseerde ik, 
samen met een grafisch ontwerp 
student, 16 publicaties dus dat 
ging wel goed! Daarnaast had ik 
tijdens de reis een erg goede klik 
met de fotografiedocent die erbij 
was. Hij heeft mij de liefde voor 
het vak over gebracht. Ik ben na 
thuiskomst gestopt met beel-
dende kunst en ben gaan reizen. 
Uiteindelijk heb ik besloten over 
te stappen naar de richting foto-
grafie. Ik mocht in het derde jaar 

instromen en ben na 2 jaar afge-
studeerd.’’

Hoe wist je dat fotografi e 
iets voor je was? 

‘’Tijdens mijn afstudeerwerk 
kwam alles voor mij samen. Ik 
kom uit een ‘probleemgezin’ en 
veel mensen stelden daar vra-
gen over. Uiteindelijk besloot ik 
om daar iets mee te gaan doen. 
Ik kwam terecht bij het spreek-
woord ‘een huishouden van Jan 
Steen’ en dacht ‘’kan ik hier iets 
mee?’’ Toen ben ik onderzoek 
gaan doen en kwam ik er ach-
ter dat hij vaak zijn eigen familie 
gebruikte als model. Daarnaast 
speelde gezelligheid en saamho-
righeid een grote rol. 
De 17e eeuwse schilderkunst heb 
ik nooit begrepen, maar toen ik 
me er in ging verdiepen klopte 
het opeens. Sindsdien is het een 
bron van inspiratie.  Als afstu-
deerwerk heb ik toen mijn gezin 
vastgelegd in 7 foto’s als modern 
huishouden van Jan Steen ge-
naamd: “Soo d’oude songe, soo 
pypen de jonge”. En dat heeft 
goed uitgepakt. Ik heb landelijk 
veel aandacht gekregen en zelfs 
een stukje internationaal. Deze 
serie heb ik geëxposeerd en ex-
poseer ik nog steeds. Vanuit daar 
ben ik doorgegaan.‘’

‘’En toen leerde we je 
‘kennen’ met het project 
Goeikes- Helmonders in 

beeld.’’

‘’Twee jaar geleden heb ik me 
aangemeld als stadskunstenaar 
en had ik dit idee. Er zijn heel veel 
mensen in Helmond, maar bij-
voorbeeld ook kinderen die niks 
met kunst en cultuur hebben. 
Daar wilde ik iets mee doen. 
Ik werd afgewezen als stads-
kunstenaar, maar kreeg wel een 
uitnodiging om te gaan praten 
met ex-wethouder Stienen. Ze 
vonden me nog iets te jong, 
maar zagen mijn idee wel zitten 
en vroegen mij een fotoboek van 

Helmond te maken. Een boek 
voor alle Helmonders. Om heel 
Helmond erbij te betrekken, 
kwam ik al snel op het idee om 
verschillende fotografen elk een 
wijk te laten fotograferen. Zo  is 
het balletje gaan rollen.’’

Maar de komende 
2 jaar ben je wél 

stadskunstenaar! Wat wil 
je allemaal gaan doen?

Ik moet minimaal 1 groot pro-
ject doen en daarnaast Helmond 
vertegenwoordigen als cultureel 
ambassadeur. Maar daar ga ik 
het natuurlijk niet bij houden. Ik 
moet nog wel even kijken hoe en 
wat ik kan want er is natuurlijk 
een beperkt budget. 

De opdracht is om iets met Lucas 
Gassel te doen, omdat dit jaar het 
Lucas Gasseljaar begint. Volgend 
jaar is ook de expositie in het mu-
seum van Helmond. Dan wil ik 
een soort fotoroute maken. Ik wil 
graag de scenes creëren die zich 
in de tijd van Lucas Gassel voor 
gedaan zouden kunnen hebben, 
denk bijvoorbeeld aan een was-
vrouw. Verder zou ik ook iets met 
de 2e wereldoorlog willen doen 
samen met basisschoolleerlin-
gen. Het is dit jaar 75 jaar geleden 
dat Helmond bevrijd werd en een 
permanent monument maken 
samen met kinderen lijkt me heel 
tof!  Dat zijn plannen die ik zeker 
heb. Om iets heel anders te noe-
men; we zijn ook bezig met hart 
voor ouderen. Helmond is een 
age friendly cultural city dat bete-
kent dat we proberen om oude-
ren meer te betrekken bij kunst 
en cultuur. Voor dat project ga 
ik samenwerken met Helmonder 
van het jaar Tommie Niessen. Sa-
men brengen wij de verhalen van 
ouderen in Helmond in beeld.’’

Klinkt veelbelovend, maar 
ook erg druk.

‘’Dat is nog niet alles, Ik ga heel 
veel kleine dingetjes eromheen 

Stadskunstenares Tahné Kleijn (midden) samen met het aanbevelingscomité van de stadkunstenaar, afgelopen december (bron foto; Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl).

Bijbuurten met 
Tahné Kleijn 

doen. Een reizend theater door 
de wijken bijvoorbeeld, maar 
ook presentaties geven. Ik heb 
ook een Facebookpagina voor de 
stadskunstenaar. Ik denk dat het 
via een pagina makkelijk is om 
meer begrip op te brengen en dat 
we meer kunnen laten zien van 
wat het nu eigenlijk allemaal is, 
om het wat transparanter te ma-
ken. Veel Helmonders vinden het 
een vaag begrip. 

Daarnaast brengt elke stadskun-
stenaar zijn eigen volgers mee. 
Het zou leuk zijn als die volgers 
kunnen worden overgedragen 
aan de opvolger. Zo wordt de 
stadskunstenaar langzaamaan 
een breed begrip met veel aan-
hang. Dat maakt het juist zo leuk.

Helmond

‘’Ik ben blij met waar ik nu sta. Ik 
weet niet waar ik in de toekomst 
terechtkom. Als ik met mijn carriè-
re internationaal kan gaan laat ik 
die kans niet zomaar voorbij gaan! 
maar ik zal Helmond niet verloo-
chenen: Het is wél echt mijn stad. ‘’

‘’Waar zou je in de 
toekomst willen staan?’’

Wij zijn weer een heel stuk 
wijzer geworden! Op onze Fa-
cebookpagina vindt je ook een 
korte video waarin Tahné ver-

telt over haar favoriete schilde-
rij! Wil je meer weten van onze 
stadskunstenares? Check dan 
de Facebookpagina: Stadskun-
stenaar van Helmond of kijk op 

www.tahnekleijn.nl
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Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 2019

De verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen zijn op woensdag 
20 maart. De stembussen zijn op deze dag open van 7.30 tot 21.00 uur.

Wilt u weten wat de provincie allemaal doet en welke partijen meedoen aan 
de verkiezingen? Kijk dan op www.brabant.nl/verkiezingen. Daar staat ook de 
Stemwijzer die u kan helpen bij uw keuze. 
Alles over de waterschappen en de deelnemende partijen aan deze verkiezingen 
leest u op www.aaenmaas.nl/verkiezingen of www.dommel.nl/verkiezingen. 
Daar vindt u ook de Stemhulp.

Legitimatie
Gaat u stemmen, dan bent u verplicht om de stempas en een legitimatiebewijs 
mee te nemen naar het stembureau. Een legitimatiebewijs is een paspoort, 
identiteitskaart of een rijbewijs. Dit document mag voor deze verkiezingen tot 
maximaal vijf jaar verlopen zijn. Zonder stempas én legitimatiebewijs kunt u niet 
stemmen.

Wie mag stemmen?
De voorwaarden om te mogen stemmen voor Provinciale Staten en waterschap 
zijn verschillend. Het kan dus, afhankelijk van uw situatie voorkomen dat u één 
stempas ontvangt.

Waar kan ik stemmen?
U kiest zelf bij welk stembureau in Helmond u stemt. Op uw stempas staat het 
adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te 
stemmen. Stemt u voor Waterschap De Dommel, dan kunt u voor die verkiezing 
alleen stemmen in wijkhuis ’t Brandpunt (Brandevoort).

Wilt u meer informatie?
Op www.helmond.nl/verkiezingen vindt u informatie over alle stembureaus in 
Helmond, wat u kunt doen als u uw stempas kwijtraakt en hoe u iemand kunt 
machtigen om voor u te stemmen.

Heeft u thuis nog klein chemisch afval? 

Vanaf 18 tot en met 25 maart rijdt de KCA-bus weer door Helmond. Bij de 
KCA-bus kunt u o.a. batterijen, accu’s, (spaar)lampen en verfproducten 
inleveren. Benieuwd op welke dag de KCA-bus bij u in de buurt is? Bekijk dan het 
ophaalschema van 2019 op www.helmond.nl/kca. U kunt uw klein chemisch afval 
gedurende het hele jaar ook gratis inleveren bij de milieustraat, Gerstdijk 1. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 19 maart 2019 en 
2 april 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

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

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl. 

 

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

Er zijn 34 stembureaus in Helmond.
Kies zelf waar u stemt. 

Op 20 maart kunt u stemmen voor 
Provinciale Staten en het waterschap.

Kijk voor alle informatie op www.helmond.nl/verkiezingen

De stembussen zijn open 
tussen 7.30 en 21.00 uur

STEMBUREAU

Vergeet uw legitimatie niet!

Uw stempas is op 28 februari bezorgd.

Stempas kwijtgeraakt of niet ontvangen? 
Vraag (opnieuw) aan.

Kunt u zelf niet naar 
de stembus? 
Machtig dan 
iemand anders.

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

Podiumbijeenkomst Brainport Smart District 

Dinsdag 19 maart houdt de gemeenteraad een podiumbijeenkomst over 
Brainport Smart District. Raads- en commissieleden ontvangen deze avond 
uitgebreide informatie over de achtergronden en ontwikkelingen van de slimme 
wijk in Helmond. De bijeenkomst start om 19.30 uur in het Carolus Borromeus 
College aan de Markesingel 2. Inwoners zijn van harte welkom.

Aan bod komen onder andere de ingediende projecten voor de Business 
Challenge, de achtergrond en stand van zaken van de Stedenbouwkundige Visie 
en het kavelproject voor toekomstige inwoners van Brainport Smart District. 
Ook is er aandacht voor de rol van de raad in dit project. Hoe gaat de raad om met 
zijn kaderstellende en controlerende functie?

Meer informatie
Het volledige programma staat op helmond.raadsinformatie.nl, onder 
podiumbijeenkomst op 19 maart. Inwoners en andere belangstellenden zijn van 
harte welkom. Aanmelden is niet nodig. 

Fotografie UNStudio

Bekendmakingen

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

Stilpot 18 28-02-2019 plaatsen carport OLO 4215199

Kloosterstraat 15 06-03-2019 uitbreiding pand (monument) OLO 4141635

Geysendorfferstraat 23 06-03-2019 uitbreiding winkel, vervangen reclame OLO 4106993

Bockendonk 36 en 38 06-03-2019 oprichten 15 woningen OLO 3761647

Dorpsstraat 9 11-03-2019 plaatsen geldautomaat en reclame OLO 4146953

Varenschut 06-03-2019 kappen 107 bomen OLO 4193555

Beelsstraat 5 07-03-2019 splitsen woning OLO 4201061

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

Bachlaan 42 28-02-2019 verbouwen en het vergroten OLO 3931463

  van de woning

Schutterslaan 19 27-02-2019 plaatsen van een zendmast OLO 4242869

  (legalisatie)

Swertpoellaan 19 27-02-2019 oprichten garage OLO 4243325

Theater sectie G 3688 27-02-2019 plaatsen luchtwarmtepomp OLO 4241469

Tolpost 8 28-02-2019 realiseren van 3 studio’s OLO 4245797

Mierloseweg 128 05-03-2019 verzoek ontheffing bestemmingplan  OLO 4255757

  i.v.m. kinderopvang aan huis 

Warandelaan 19 01-03-2019 verbouwen woonhuis OLO 4249739

President Rooseveltlaan 53 01-03-2019 wijzigen woning OLO 4249777

Leeuwenborchweide 57 05-03-2019 plaatsen terrasoverkapping OLO 3658571

Rozenhof 24 03-03-2019 wijzigen bestaande dakkapel OLO 4251109

Odulfusstraat 6 06-03-2019 aanvraag terrasoverkapping OLO 4121135

Korhoenderhof 65 07-03-2019 verplaatsen schutting OLO 4260592

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

2e Haagstraat  28-02-2019 realiseren gesloten OLO 4244853

1B-1C-1D-1E-1F-1G /  bodemenergiesysteem

3e Haagstraat 76-78-80-82 - 3e Haagstraat 74 

Hurksestraat 1C-1D-1E-1F-1G 28-02-2019 realiseren gesloten OLO 4244817

  bodemenergiesysteem

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

Astronautenlaan 170 dakkapel plaatsen voorzijde woning OLO 4239879

Burgemeester en Wethouders van Helmond 13 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.

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Broekwal 4 14-12-2018 woningsplitsing OLO 4053069

Steenweg 32B 14-12-2018 renoveren en splitsen pand OLO 4090231

Overhorst 24 17-01-2019 vergroten woning OLO 4147053

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

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

Helmond 02-03-2019     Smile per Mile (8 september 2019) 2019-00901

Molenven 7 01-03-2019     Voetbalmarathon (22 juni 2019) 2019-00903

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.

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

Korps
Divisie of district

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

Tap of scan
waar je veilig en gratis

je fiets kunt stallen
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Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl

M.TIJSSEN

Gordijnen,

vouwgordijnen,

jalouzieën,

rolgordijnen

Tapijt, 
vinyl, 
PVC

Als je binnen stapt bij Onje 
Clonje in Winkelcentrum de Bus 
aan het Nieuwveld in Helmond-
Noord komen de heerlijkste 
geuren je tegemoet. En als de 
deur wat langer open blijft, ge-
niet iedereen in het winkelcen-
trum mee. De zaak van Rini de 
Groot heeft niet voor niets deze 
naam!

Eenmaal in de winkel sta je snel 
versteld van het enorm uitgebrei-
de aanbod producten die je huis 
heerlijk laten ruiken, gewoon 
omdat je er van wilt genieten 
maar ook om ‘nare’ huisluchtjes 
te laten verdwijnen.  

Zo verkoopt De Groot er geur-
kaarsen, geurstokjes, geurbran-
ders met bijbehorende oliën 
en geurchips en diverse andere 
soorten geurverspreiders. En 
niet te vergeten de echte Eau de 
Cologne, waaraan de zaak zijn 
naam te danken heeft!

‘’Ik heb het altijd mooi gevonden, 
geurbranders en geurkaarsen”, 
vertelt De Groot. ‘’Heel spontaan 

heb ik in 2017 besloten een winkel 
met deze producten te openen. 
Ik heb voor De Bus gekozen, om-
dat ik uit Helmond-Noord kom. 
Iedereen verklaarde me voor 
gek. Maar ik heb me nooit druk 
gemaakt, had er meteen vertrou-

wen in. Mijn dochters vonden 
het maar niets, maar zijn nu he-
lemaal verliefd op de producten 
die we verkopen”. En zij niet al-
leen, want het publiek weet Onje 
Clonje goed te vinden. ‘’Dankzij 
Facebook en mond op mond 

reclame, komen mensen nu van 
heinde en verre om een bezoekje 
te brengen aan onze winkel.’’
Het gaat ondertussen zo goed, 
dat Onje Clonje is verhuist naar 
het oude Blokker-pand in Win-
kelcentrum De Bus, Nieuw-

veld 49. De officiële opening 
zal plaatsvinden op zaterdag 16 
maart 2019, maar mocht u ver-
legen zitten om ‘n lekker geurtje 
voor in huis, dan kunt u nu al 
rustig binnen lopen. 

De winkel is bijna vier keer zo 
groot als nu en De Groot heeft er 
volop plannen voor. Een gedeelte 
van de zaak wordt een Italiaanse 
ijssalon, koffiezaak en chocola-
terie. Dit gedeelte is uiteraard af-
gesloten van de geurwinkel maar 
wel makkelijk te bereiken via de 
andere ingang net om de hoek. 
‘’Ook ben ik van plan naast alle 
geurproducten, woonaccessoi-
res te gaan verkopen”, aldus de 
enthousiaste ondernemer, die 
naast Onje Clonje nog een zaak, 
nl. een borduurstudio voor b.v. 
bedrijfskleding  heeft.
Merken die bij Onje Clonje wor-
den verkocht zijn onder meer: 
Lampe Berger, Yankee Candle, 
Millefiori, Janzen. In de nieuwe 
zaak zal ook het totaal concept 
van WoodWick te koop zijn.
Meer weten over Onje Clonje? 
Kijk dan eens op www.onje
clonje.nl of like de facebookpa-
gina, dan kun je alle nieuwtjes en 
aanbiedingen volgen. s

Opening c.q. verhuizing nieuwe winkel van Onje Clonje 
Bij Onje Clonje komen de heerlijkste geuren je tegemoet

Bij Onje Clonje vindt je een uitgebreid assortiment aan geurproducten 
(bron foto; Eric van der Putten, www.helmondnu.nl).

Helmond-Noord

Onje 
Clonje

Ook voor leuke woonaccessoires 
kunt u ons vinden in WC de Bus.

Nieuwveld 9, Helmond  www.onjeclonje.nl

LAMPE BERGER

YANKEE CANDLE

WOODWICK

BRIDGEWATER

voor al uw 
huisgeuren van 

bekende merken

www.helmondnu.nl
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Hoe klinkt uw huis? Kunt u uw gasten goed
 verstaan tijdens een verjaardagsfeestje?

 Klinkt uw homecinema-set naar behoren? 
Of heeft u last van een vervelende galm in huis?

Dit is natuurlijk op te lossen door zware gordijnen op te 
hangen en een dik vloerkleed neer te leggen. Maar u wilt 
vanzelfsprekend geen concessies doen aan uw woonstijl. 

Plameco heeft een andere oplossing: Het installeren 
van een akoestisch plafond. Deze is voorzien van een 

geluidsabsorberende laag tussen het originele plafond 
en het nieuwe plafond. U zult merken dat u bij een 

volgend feestje iedereen weer kunt verstaan. En dat uw 
homecinema-set weer net zo klinkt als in de winkel.

Plameco 
Vakbedrijf Van Osch 

Kruiseind 16c, Gemert   
T 0492-368100

Spoorweide 1, Riel   
T 013-7200977

www.vakbedrijfvanosch.nl

Hoe klinkt uw huis? Kunt u uw gasten goed
 verstaan tijdens een verjaardagsfeestje?

 Klinkt uw homecinema-set naar behoren? 
Of heeft u last van een vervelende galm in huis?

Dit is natuurlijk op te lossen door zware gordijnen op te 
hangen en een dik vloerkleed neer te leggen. Maar u wilt 
vanzelfsprekend geen concessies doen aan uw woonstijl. 

Plameco heeft een andere oplossing: Het installeren 
van een akoestisch plafond. Deze is voorzien van een 

geluidsabsorberende laag tussen het originele plafond 
en het nieuwe plafond. U zult merken dat u bij een 

volgend feestje iedereen weer kunt verstaan. En dat uw 
homecinema-set weer net zo klinkt als in de winkel.

Gezelligheid kunt u horen Als u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteit

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

STUNTPRIJS 

1695,-
NIEUW BANKSTEL

2,5 zits bank, 2x fauteuil, leder. Normaal 6500,-

 Maandagochtend was het dan 
eindelijk zo ver: De start van de 
herinrichting van de Mierlose-
weg. Joke van Eemeren van de 
wijkraad Mierlo-Hout en wet-
houder Erik de Vries namen de 
eerste stenen uit de Mierlose-
weg, ter hoogte van de Troel-
strastraat. 

Voor Joke een mooi moment: 
Zij zet zich al 25 jaar in voor dit 
project. Destijds woonde ze zelf 
op de Mierloseweg en is voor 
het project begonnen. Inmiddels 
woont ze er niet meer, maar ze is 

zich altijd blijven inzetten. Toen 
we hier haar een tijdje geleden 
over spraken liet ze ons weten: 
‘’Ik heb er zelf geen belangen 
meer bij, maar ik vind het wel 
belangrijk dat het voor de bewo-
ners goed geregeld wordt’’.

Veranderingen
De werkzaamheden vinden 
plaats vanaf de Troelstrastraat 
tot aan de Houtse Parallelweg. 
De werkzaamheden zijn naar 
verwachting eind oktober ge-
reed. De werkzaamheden wor-
den uitgevoerd in acht fases, 
waarbij gestart wordt vanaf 
de Troelstrastraat. Daarnaast 
wordt de Houtse Parallelweg 

tot aan de Kardinaal van Enc-
kevoirtstraat meegenomen in 
de reconstructie. In dit deel 
wordt een nieuw riool aange-
legd voor regenwater en de rij-
baan, parkeervakken en voetpa-
den krijgen nieuwe verharding. 

Er is speciale aandacht voor de 
bereikbaarheid van winkels, ho-
reca, bedrijven en woningen. De 
gemeente Helmond stelt alles 
in het werk om de overlast voor 
hen en de weggebruikers zoveel 
mogelijk te beperken. 
Voetgangers kunnen tijdens de 
werkzaamheden altijd via een 
verhard pad bedrijven en wonin-
gen bereiken. s

Het is begonnen: 
De herinrichting van 

de Mierloseweg

Joke van Eemeren van Wijkraad Mierlo-Hout en wethouder Erik de Vries  nemen de eerste stenen 
uit de Mierloseweg (bron foto; Eric van der Putten, www.helmondnu.nl).

Helmond

Oma’s mogen gratis komen 
kijken naar nieuwe kinder-
voorstelling ‘Oma’s aan de 
macht’ van Houtse Toneel-
groep!

Meestal zijn oma’s lief en ver-
wennen ze hun kleinkinderen 
met cadeautjes en snoep. De 
oma’s in dit verhaal zijn echter 
compleet anders! Oma Pan-
dora en haar vriendinnen Se-
cretia en Kenau zijn namelijk 
gruwelijk gemeen, ze haten 
de wereld en zijn ontzettend 
jaloers op kinderen. De oma’s 
zijn het zat. Ze worden weg-
geduwd in de rij, niemand 
staat voor ze op in de bus en 
ze worden in een flat gestopt. 
De oma’s komen daarom in 
opstand. ZIJ willen aan de 
macht! Voor deze opstand 
hebben ze echter wel heel veel 
geld nodig.  Daarom bedenkt 
Pandora een sluw, crimineel 
plan. Samen met haar vrien-
dinnen als handlangers wil 
ze dit plan gaan uitvoeren op 
de verjaardag van haar klein-
dochter Sam. Maar zal dit plan 
wel slagen? Of steekt de ex-
centrieke, speurende inspec-
teur van Balen hier een stokje 
voor? En zal die rare kinderjuf-

frouw Dora Dartel geen roet in 
het eten gooien? Wil jij weten 
of dit ietwat spannende, maar 
vooral doldwaze avontuur 
goed afloopt? Kom dan ge-
zellig kijken naar onze voor-
stelling. Natuurlijk zijn (lieve!) 
oma’s ook welkom. Speciaal 
voor deze voorstelling mogen 
lieve oma’s zelfs gratis ko-
men kijken wanneer zij één of 
meerdere kleinkinderen mee-
nemen! Deze voorstelling is 
geschikt voor kinderen vanaf 
plm. 5 jaar. De duur van de 
voorstelling is plm. 40 minuten 
voor het eerste bedrijf, gevolgd 
door 15 minuten pauze, ge-
volgd door het tweede bedrijf 
plm. 40 minuten.

Speeldata: 
- Zaterdag 23 maart, 19:00 uur 
in De Geseldonk, Helmond
- Zondag 24 maart, 10:30 uur 
& 14:00 uur in De Geseldonk, 
Helmond
Entree: € 5,00 p.p

Reserveren kan via:
• SMS/WhatsApp je reserve-
 ring naar 06-12 89 57 27
• Telefonisch reserveren 
 via 06-12 89 57 27
• Stuur een bericht via 
 Facebook Messenger
• Online reserveren via 
www.houtsetoneelgroep.nl

Oma’s aan de macht
Mierlo-Hout
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Wiste gullie da het vurige week 
vrijdag  Internationale Vrouwen-
dag was? Ikke wel en in dat kader 
werd er in de Cacaofabriek door 
de Helmondse vrouwen van de 
gemeenteraad, en da zijn er best 
veul, een samenkomst georgani-
seerd met als thema onze heldin-
nen. Gewoon gezellig vrouwen 
onder elkaar, gin mannen, ja twee 
van de pers. Toen ik binnen kwam, 
werd ik hartelijk welkom geheten 
en er waren verschillende dames 
die mijn column lezen inclusief 
onze burgemeester. Da vink echt 
toch wel kei leuk. Het was een 
soort talkshow en aan de tafel zit-

ten echte Helmondse heldinnen 
zoals Peggy en Vivienne van stich-
ting Vipe. Ook dansschoolhoud-
ster Ank de Voogd, Zorgboogbe-
stuurder Wil van de Laar, en onze 
stadskunstenares  Tahné Kleijn. En 
natuurlijk onze burgemeester Elly 
Blanksma, een leuk gezelschap. 
Natuurlijk komen de verschillen 
tussen mannen en vrouwen aan 
bod en gaat het over emancipatie, 
want vrouwen zijn in veel takken 
in het bedrijfsleven toch echt wel 
in de minderheid. Wat ik erg leuk 
vond, was dat iedereen mog zeg-
gen wie haar heldin was, vaak 
hoor je hun moeder. Wil van de 
Laar vindt alle vrouwen in de zorg 
heldinnen en da ben ik echt vol-
komen met haar eens. Peggy van 
de Vijfeijken vindt Pippie Lang-
kous haar heldin en gelijk dacht ik 
‘’oww dit past zo bij jou, Peggy’’. 
Ik snapte dat zij haar heldin was 
want Peggy is een zelfde soort 
meske als Pippie in de positieve zin 
van het woord. Ze durft alles en ze 
doet het gewoon. Voor onze bur-
gemeester was Aletta Jacobs haar 
heldin. Zij was de eerste vrouw die 
toegang kreeg tot de Universiteit 
en arts werd en streed voor kies-
recht voor de vrouw, wat dit jaar 
100 jaar bestaat. Terwijl de dames 
vertellen over hun heldinnen, zit 
ik te bedenken wie men heldin ei-
genlijk is?  Nou, daar hoef ik niet 
lang over na te denken, dat kan 
maar 1 vrouw zijn: Men dochter 
Stacey, verstandelijk beperkt met 
autisme, nu 30 jaar oud. Ondanks 
haar beperking met een IQ van 58, 
staat ze kei goed in het leven en is 
ze een mooi mens van binnen wat 
ik het allerbelangrijkste vind. Ze 

is een vrolijke, lieve meid met een 
heel goed hart, ondanks haar au-
tisme zelfs ondernemend. Ik heb 
voor haar gevochten, om haar op 
plekken te krijgen waar ze hoorde, 
want bij haar gaan ze vaak van 
haar uiterlijk uit wat haar vaak 
tegenwerkt. Ze voldoet niet aan de 
verwachtingen die men van haar 
heeft door haar uiterlijk. Dat is dus 
altijd uitleggen en verdedigen. Een 
echt struikelblok. Menne lijfspreuk 
die ik haar in het leven heb mee-
gegeven is ‘’Wat je geeft krijg je 
terug” echt in alles. Zeg je goede-
morgen dan zeggen mensen goe-
demorgen terug, geef je een vrien-
delijk woord dan doen mensen 
vriendelijk tegen jou en dat doet ze 
dus ook. Elke morgen fietst ze met 
een big smile (veulste vruug) naar 
haar werk bij Senzer en dan zegt 
ze tegen me ‘’Fijne dag, mama’’. En 
ik zeg: ‘’goed uitkijken’’. Ze werkt 
32 uur per week bij de Maxi Cosi, al 
bijna 12 jaar, is echt bijna nooit ziek 
of afwezig daar zit ze helemaal op 
haar plek. Ze weten wat ze kan en 
wat van haar verwacht kan wor-
den. Een godsgeschenk, dit soort 
werkplekken voor dit soort men-
sen. En als ik haar werkbeoorde-
ling lees, ben ik altijd kei kei trots. 
En herken haar ook daar in. Jaja 
mijn heldin is absoluut ons Stacey. 
Ik heb een stik leuke avond gehad 
met de dames van de raad en onze 
Helmondse heldinnen.
Wie is jou heldin?

Tot volgende week

Ons 

vertelt…

Helmondse 
heldinnen

Ook dit jaar is het weer moge-
lijk uw kat of poes te laten cas-
treren of steriliseren tegen ge-
reduceerd tarief op dinsdag 26 
maart 2019 en vrijdag 29 maart! 
Vanaf nu kunt u uw kat of huis-
dier weer inschrijven voor een 
castratie- en chipactie. Voor-
waarde is wel dat u inwoner van 
de gemeente Helmond bent. 

U kunt uiteraard uw huisdier ook 
zelf naar Dier&Dokter brengen. 
 
Werkwijze
Voor deze actie kunt u uw kat van 
maandag tot en met zaterdag 
22 maart 2019 inschrijven bij de 
Dierenambulance en Dierenasiel 
Helmond e.o. op de Grasbeemd 
17 te Helmond. Dit kan tijdens 
openingstijden (maandag, dins-
dag, woensdag en vrijdag van 12 
uur tot 16 uur en op zaterdag van 

12 uur tot 15 uur. Op donderdag 
en zondag zijn we gesloten.

Met de inschrijving kunt u ver-
volgens een afspraak maken 
bij Dier&Dokter (www.dier-en-
dokter.nl) in Helmond of Mierlo. 
Een afspraak maken kan tot en 
met 22 maart 2019. De betaling 
vindt ook plaats bij Dier&Dokter.

Let op!:  deze actie is alleen geldig 
tijdens de twee castratiedagen 
op dinsdag 26 maart 2019 en vrij-
dag 29 maart 2019! 

Deze actieprijzen worden moge-
lijk gemaakt door de Gemeen-
te Helmond, Dier&Dokter en  
Stichting Dierenambulance  
Helmond e.o. s

Castratie, sterilisatie 
en chip actie 2019

Helmond

De prijzen zijn als volgt:  Normale prijs  Actieprijs

Castratie kater:  62,50 euro  26 euro 
Castratie poes:  120,00 euro  73,50 euro 
Chippen tijdens castratie, 
met registratie:   34,50 euro 
Chippen tijdens castratie, 
zonder registratie:  21,60 euro  20,00 euro 
Ritprijs ambulance:  32,00 euro   20,00 euro
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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.

ERVAREN 
APK KEURMEESTER 

GEZOCHT 
 

Voor informatie: 06-39566549 of autobedrijfkurt@hotmail.com
 Autobedrijf Kurt, Montgomerystraat 6, 5705 BA  Helmond

WIJ ZOEKEN 
SCHOONMAKERS

HET MEERDAL & LIMBURGSE PEEL

Meer informatie of een gesprek?
Loop binnen op donderdag 21 maart

tussen 9:00-11.00 uur bij
Wijkhuis Westwijzer

Cortenbachstraat 70, 5707 TJ  Helmond

werkenbijmeerdal@groupepvcp.com
www.werkenbijcenterparcs.nl

Wil je weten hoe je de belas-
tingaangifte invult? Of hoe je 
kunt berekenen of je geld terug-
krijgt? Kom dan naar de infor-
matiebijeenkomst door VBOH  
(Verenigde Bonden Overleg 
Helmond) over de aangifte in-
komstenbelasting 2018 met ac-
cent op de problematiek voor 
ouderen.

Wil je weten wat je voor het in-
komstenbelastingjaar 2018 gaat 
terugkrijgen? Of misschien moet 
je wel bijbetalen. Vaak denk je: 
“ach moeilijk laat ik maar niets 
doen.” Maar (laten) invullen van 
een belastingaangifte leidt in 
ieder geval nooit tot extra bij-

betalen. Of hoe zit het met de 
toeslagen? Vraag je die aan? 
Misschien laat je ook die wel 
ten onrechte liggen. Het kan 
zeer de moeite lonen om jouw 
belastingen in te (laten) vul-
len. Dus laat geen geld liggen!
De deskundigen van de Verenig-
de Bonden Overleg Helmond, de 
VBOH gaan weer op pad. In deze 
Helmondse stichting hebben de 
seniorenbonden, PCOB afdeling 
Helmond, KBO-Brabant, Kring 
Helmond en PVGE afdeling Hel-
mond, hun belangenbehartiging 
in 2015 officieel ondergebracht. 
Deze service geldt voor alle se-
nioren van Helmond. Voor die 
senioren, die hun aangifte zelf 
kunnen invullen met een beetje 
hulp en gewoon vragen hebben, 
komen Emelie Meijer en Wilma 

Berkhout van de VBOH op vrij-
dag 22 maart 2019 naar de Bibli-
otheek in Helmond, waar zij van 
15.00 tot 16.30 een voorlichting 
geven over de aangifte inkom-
stenbelasting 2018 met accent op 
de problematiek voor ouderen.
 De Bibliotheek Helmond-Peel 
ondersteunt mensen in haar 
werkgebied actief in hun per-
soonlijke ontwikkeling. Dit gaat 
om activiteiten op het gebied 
van taal en lezen maar ook om 
service op het gebied van de 
(elektronische) overheid. 

Vrijdag 22 maart  15.00 tot 
16.30  uur in Bibliotheek Hel-
mond, Watermolenwal 11. De 
toegang is gratis, wel aanmelden 
www.bibliotheekhelmondpeel.
nl/activiteiten s

Informatie
bijeenkomst 
over de 
belastingaangifte 

Kom naar de informatiebijeenkomst van VBOH over de aangifte inkomstenbelasting 2018 
(Bron foto; Bibliotheek Helmond- De Peel).

Centrum

Na een uiterst succesvol 2018 
is het nieuwe speelseizoen 
weer begonnen!

Afgelopen zondag 10 maart 
ging speeltuin ‘Helmond-
West’ weer open. Er is een 
vernieuwde draaischijf  en ook 
zijn er twee vogelnestschom-
mels vervangen. De draaischijf 
was echt versleten, maar deze 
moest koste wat kost terug 
komen omdat veel kinderen 
dit een te gek toestel vinden. 
De schommels waren aan ver-
vanging toe.
Dit jaar geen nieuw toestel. De 

bedoeling is dat er in de nabije 
toekomst een groter nieuw 
toestel aangekocht zal wor-
den. Het bestuur is daarover 
bezig. Dát belooft echt weer 
een geweldige aanwinst voor 
de speeltuin te worden.

De entrée voor de speeltuin 
is dit jaar niet veranderd. Per 
persoon betaalt iedereen, ook 
ouders, € 2,- per persoon. Een 
abonnement kost € 25,- per 
seizoen. Daarvoor kunt u met 
uw kinderen een seizoen lang 
onbeperkt gebruik maken 
van de speelmogelijkheden in 
de speeltuin. Natuurlijk zijn 
abonnementen in de speeltuin 
af te sluiten. s

Kom spelen in 
Speeltuin Helmond-West!

Kom je ook spelen? (bron foto; Speeltuin Helmond-West).

Helmond-West
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Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV, 
Azalealaan te Helmond. Een 
totale geldprijzenpot van EUR 
1450,- waarvan een hoofdprijs 
van:  €400, Tevens een loterij 
voor het winnen van 2 grote ge-
vulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten. Ook vindt 
er regelmatig een grote gratis lo-
terij plaats. Aanvang  20.00 UUR. 
Zaal open vanaf 18.45 uur.

Helmond-Oost

Elke vrijdag organiseert bridge-
club ’t Houtse Slem bridgeclub 
bridgedrives, ook voor niet-le-
den. Men dient zich uiterlijk om 
kwart over een aan te melden 
in De Geseldonk. Er wordt een 
kleine vergoeding gevraagd. Re-
gelmatige deelnemers kunnen 
soms een prijsje winnen.

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

In buurthuis St. Anna aan de 
Hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere zondagmiddag vanaf half 
2 en maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. 

De organisatie op zondag is door 
de Jubileumcommissie van Kv de 
Ollietrappers en maandagavond 
de seniorenvereniging St. Anna.

Annawijk/Suytkade De Gaviolizaal met zijn collectie 
draaiorgels en accordeons van 
Arie Willems, beheerd door de 
Stichting Draaiorgels Helmond, is 
elke zaterdag en zondag geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. Groepen 
ook op afspraak, info: info@
draaiorgelshelmond.nl Op zon-
dagen ook regelmatig concerten. 

Binnenstad

Kansrijk Mierlo-Hout organiseert 

elke maandagochtend van 9.30 
uur tot 11.30 uur een samenloop. 
Een ontmoetingsmoment 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). 

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op zaterdag 23 maart 
van 11.00 tot 15.00 uur. Locatie: 
oude basisschool De Torelaar op 
de Groningenhof 4, Helmond. 
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg  

Rijpelberg

In Helmond komt de groep 
voor mensen met een bipolaire 
stoornis regelmatig bij elkaar 
om echt naar elkaar te luisteren, 
ervaringen uit te wisselen, en 
uiteindelijk van elkaar te leren 
hoe je beter om kunt gaan met 
je ziektebeeld. Door het deel-
nemen aan een zelfhulpgroep 
krijg je erkenning en begrip van 
lotgenoten, wat in het dagelijks 
leven soms moeilijk is. Praten 
met anderen over hetzelfde pro-
bleem helpt! Voor meer informa-
tie of aanmelding kunt u contact 
opnemen met: eindhoven@
zelfhulpnetwerk.nl, 0402118328,                                                                                                                
www.zelfhulpnetwerk.nl

Helmond

Op zondag 17 maart komt de 
Dichterskring Helmond weer bij 
elkaar in restaurant de Waard op 
de Markt in Helmond. 

Tussen 14 en 16 uur is iedereen 
welkom om iets voor te lezen 
wat men zelf heeft geschreven 
of iets ander dat gewoon mooi is.

Centrum

KBO-Brouwhuis, Rijpelberg en 
Dierdonk organiseren op zon-
dag 17 maart weer een Van Alles 
Wa rommelmarkt in wijkhuis de 
Brem, Rijpelplein 1 op Rijpelberg 
te Helmond. De openingstijden 
zijn van 10.00 tot 14.30. De toe-
gangsprijs is 1 euro per persoon. 
Voor info kunt u terecht bij Cees 
Senders: 0492513335. 

De opbrengst van de tafelhuur 
en de entree is voor de KBO. 
Kom ook eens kijken. Bent u met 
de auto kunt u de navigatie  in-
stellen op het Twentehof. 

Rijpelberg

Fotografieclub Helmond-Oost 
houdt in het weekend van 16 en 
17 maart voor de vierde keer haar 
jaarlijkse foto-expositie. 

De foto’s worden tentoongesteld 
in ons wijkhuis “de Lier” in de van 
Kinsbergenstraat 1, 5703 BW Hel-
mond. Het thema van deze expo-
sitie is:“Fotografen en hun werk 
4.0”. Van 10.00u tot 16.00 uur.

Helmond-Oost

Op maandagavond 18 Maart 
speelt het VIOS van Esch Biljarts 
kaderteam  weer een thuiswed-
strijd tegen Bouwcenter van 
Hoppe uit Duizel. Aanvang wed-
strijden is om 19.30 in het wijkhuis 
de Geseldonk in Mierlo- Hout.

Mierlo-Hout

Op zaterdag 16 maart a.s. organi-
seert de  Werkgroep Vrijwilligers 
Helmond-West i.s.m. woCom  
weer haar bekende containerac-
tie in Helmond-West. De grote 
vuilniscontainer staat geplaatst 
ter hoogte van de Kerk de God-
delijke Voorzienigheid dus op 
de hoek 3e Haagstraat/Arberg-
straat. 
Deze containeractie is vanaf 
10:00 uur en duurt tot omstreeks 
13:00 uur. Alles behalve chemisch 
afval , vloeistoffen , autobanden 
- asbest mogen in de container 
gedeponeerd worden en als men 
een bankstel heeft dat ook weg 
moet dan moet deze helemaal 
uit elkaar gehaald worden want 
anders is de container meteen 
vol. Oud ijzer kunt U deponeren 
op de aanhangwagen.

Helmond-West

Zondag 24 maart rijdt Tour-
club’81 Helmond de Mijl op Ze-
ven tocht met een afstand van 
70km. Ongeveer halverwege 
houden we een koffie pauze. 
Vertrek om 9.00 bij winkelcen-
trum Straakven.

Helmond-Oost

Bent u klaar voor een Mindful Run of Walk? 
In Nederland zijn ca. 200 in-
structeurs actief die de 5-week-
se cursus  verzorgen in de Run-
ning (Mindful Run cursus) en 
Walk (Mindful Walk cursus) 
variant. Mindful Run gebruikt 
in al haar activiteiten de combi-
natie van Mindfulness, Buteyko 
ademhalingstechnieken en 
Hardlopen / Wandelen met als 
resultaat minder stress en meer 
energie.

Mindfulness is het bewust aan-
dacht brengen naar de huidige 
ervaring met een open en niet-
kritische blik. Mindful Run laat 
je kennis maken met de verschil-
lende facetten van het lopen en 
leert jou te luisteren naar je eigen 

lichaam. Jij wordt je bewust van 
je eigen loophouding, je aan-
dacht bij het lopen en de kracht 
en energie in je lichaam. Door 
meer in het 'hier en nu' te lopen 
maak je je hoofd leeg en geniet je 
meer van het moment.   

Ademhalingstechnieken passen 
we toe om het maximale rende-
ment uit je ademhaling te halen. 
Veel hardlopers ademen verkeerd 
waardoor je veel te veel energie 
verbruikt. Binnen Mindful Run 
gebruiken we de neusademha-
ling. Hoe langzamer en hoe min-
der je in ademt, hoe meer zuurstof 
en hoe minder melkzuur je in je 
lichaamscellen hebt en ook des te 
lager je hartslag zal zijn. Ademha-
len via de neus is een stuk voor-
deliger en gezonder dan adem-
halen via de mond – ook tijdens 

het hardlopen. Hardlopen / Wan-
delen heeft positieve effecten op 
vrijwel alle orgaansystemen in 

het lichaam. Regelmatig sporten 
helpt een breed scala aan gezond-
heidsproblemen en ziekten te 
voorkomen, of reeds aanwezige 
klachten te verminderen. Veel 
mensen leggen zich echter teveel 
prestatiedoelen op.  Mindful Run 
leert je hoe je volop van het hard-
lopen en de omgeving kunt genie-
ten met een juiste ademhaling en 
lopen in het 'hier en nu'. 

Wat biedt Mindful Run 
Gemert-Bakel/Helmond u aan:
• Mindful Walk, startdatum 
 3 april 2019 09:00 tot 10:30 
 Cacaokade 1 Helmond
• Mindful Run, startdatum 2
 april 2019 van 19:00 tot 20:30 
 Cacaokade 1 Helmond
• Mindful Wandelcoaching 
 (op basis van NLP technieken)
• Nieuw: 10 weekse cursus Start

 met rennen onder persoonlijke
 begeleiding van Mindful 
 Run instructeur

Resultaten van 
Mindful Run/Walk
• Een goede conditie
• Balans tussen lichaam en geest
• Meer plezier in rennen, 
 wandelen en bewegen 
• Meer energie door een 
 juiste manier van ademhalen
• Beter omgaan met een 
 stress situatie
• Bewustwording m.b.t. een 
 gezondere levensstijl

Wilt u graag meer weten over 
Mindful Run of u aanmelden 
voor een van bovenstaande cur-
sussen, mail of bel dan naar 06-
31697883 / info.tineke@gmail.
com. s

Helmond

Filatelistenvereniging De Helm-
veste voor Helmond en omstre-
ken houdt op dinsdag 19 maart  
2019 om 20.30 uur een ledenbij-
eenkomst in Buurthuis De Brem, 
Rijpelplein 1, 5709 BT Helmond.

Op deze bijeenkomst: wordt een 
wilde veiling, door leden mee-
gebrachte postzegels e.d., ge-
houden.  Verder kunnen nieuwe 
postzegels van Nederland en van 
andere landen op basis van een 
abonnement of in losse verkoop 
afgehaald worden. Voor leden 
bestaat altijd de mogelijkheid om 

ook albums, catalogi en andere 
attributen te bestellen, welke dan 
met korting worden geleverd. Er 
wordt een veiling gehouden van 
ca. 100 kavels. 

Deze worden aangeboden voor 
een percentage van 20 – 25% 
van de cataloguswaarde. Dus 

ook echte koopjes. Veel  leden 
brengen op deze avond albums 
met de in hun bezit zijnde dub-
bele postzegels mee. Men kan 
deze albums inzien en tegen een 
bijzonder laag tarief postzegels 
daaruit kopen. Lege plaatsen in 
de eigen albums kunnen op deze 
wijze worden gevuld. De erva-

ring heeft geleerd, dat er veel ‘za-
ken’ worden gedaan. 
Het is echt weer de moeite waard 
om de bijeenkomst bij te wonen, 
zodat men kan overwegen lid te 
worden en op deze manier op 
filatelistisch gebied bij de tijd 
te blijven en uw verzameling 
aan te vullen. s

Ledenbijeenkomst Filatelistenvereniging De Helmveste 
Rijpelberg

(Bron foto; Mindful Run).



11week nummer 11 vrijdag 15 maart 2019de loop weekkrant HELMOND

ZATERDAG 16 MAART 2019
10:00 TOT 15:30 UUR

OPEN DAG

Bekijk en beleef onze topzorg met eigen ogen!

www.st-anna.nl/opendag

Locaties: 
Geldrop & 
Eindhoven

Locaties: 
Geldrop & 
Eindhoven

Tegel eruit, plant erin!

Op zaterdag 23 maart zijn er twee 
mooie evenementen bij tuincen-
trum Peter van Gennip. Zo heeft u 
de mogelijkheid om een grondmon-
ster in te leveren welke dan gratis 
getest wordt op de zuurtegraad en 
voedingswaarde. Tevens heeft u de 
mogelijkheid om een tuintegel in te 
leveren en hiervoor 2 gratis vaste 
planten terug te krijgen.

Grondtestdag
De vruchtbaarheid van de grond is 
van levensbelang voor alle planten 
in uw tuin. De planten nemen via de 
wortels, vocht en voeding op uit de 
grond. Wanneer de zuurgraad van 
de grond niet goed is, en er geen voe-
ding aanwezig is zullen de planten 
een slecht resultaat geven.

Om nou precies te weten welke voe-
ding u dient te gebruiken en hoeveel, 
kunnen wij gratis uw grond testen 
om u een passend advies te geven.
Breng een (jam)-potje mee van uw 
gazon en/of border. Bij aankoop 
van meststoffen is het testen van 
een grondmonster per gezin volledig 
gratis, anders dient u €5,- per grond-
monster te betalen.

Tegel eruit, plant erin!
Op 23 maart heeft u de mogelijk-
heid om een tuintegel in te leveren 
en hiervoor 2 gratis planten (t.w.v. 
€2,99 per stuk) terug te krijgen!
Samen met Groei & Bloei is deze actie 
speciaal voor u bedacht. Wie wil er 
nou geen groen in de tuin? Maximaal 
1 tegel per gezin in te leveren.

Medevoort 29, Helmond - Wijk  Brandevoort
www.petervangennip.nl

20 kg DCM GROENKALK 
van € 11,95 voor € 9,95

GELD TERUG! 
U kunt voor elke verpakking van DCM gazon start een bedrag terugvragen. 

Zo kunt u voor 20 kg dcm gazon start € 8,- terugvragen.

De Opkamerkomedianten spelen: 
Een Beeldige Kat

Toneelvereniging De Opkamerkomedian-
ten speelt vanaf 29 maart 2019 de gloed-
nieuwe voorstelling “Een Beeldige Kat”. 
De voorstelling is het tweede stuk dat door 
eigen leden van de vereniging geschreven 
is. Het schrijverstrio Rudy Janssen, Roland 
Schriks en Henk de Gouw leveren met “Een 
Beeldige Kat” een hilarische klucht af met 
zowel een Helmonds als Egyptisch tintje. 
De regie is in handen van Marij Hendriks.

Ladies Night
De voorstelling op woensdag 3 april is een 
speciale Ladies Night (maar uiteraard zijn 
ook de heren méér dan welkom!) Tijdens 
deze bijzondere avond worden in de pauze 
van de voorstelling meerdere geweldige 
prijzen verloot; allemaal beschikbaar ge-
steld door o.a. verschillende Stiphoutse 
winkeliers en lokale ondernemers. Kortom 
een gezellige avond met entertainment én 
kans op een mooie prijs. Mis het niet en 
reserveer snel! Kaarten á € 7,50 zijn ver-

krijgbaar bij mede-sponsoren DA Van 
Leuken, Café D’n Brouwer en online via  
www.opkamerkomedianten.nl
De Opkamerkomedianten nemen u mee 
op vliegvakantie naar het Egyptische hotel 
van Loek en Thei. In hun vijfsterren-resort 
verwelkomen ze enkele bijzondere gas-
ten. Zo heeft het Helmondse echtpaar Van 
Stippent hard gespaard voor een mooie 
zonvakantie en dit wordt meteen ook de 
eerste keer dat ze in een vliegtuig stappen. 
Het welgestelde echtpaar Van Lindenberg 
- Tot Mierle logeert in het hotel om juist 
een belangrijke kunstveiling bij te wonen. 
Hun doel is het kopen van een kostbaar 
beeld. Maar met zo'n bont gezelschap va-
kantiegangers in het hotel gaat er al snel 
het een en ander mis. Eén ding is zeker: 
Thei en Loek zullen alle zeilen bij moeten 
zetten om het de gasten naar de zin te ma-
ken. Zal het de Van Lindenbergjes lukken 
om het beeld te kopen? Het is immers een 
bééldige kat... De voorstellingen zijn op 29, 
30 en 31 maart en op 3, 5 en 6 april 2019 in 
Zalencentrum De Smed aan de Dorpsstraat  
in Stiphout. s

Stiphout

De Opkamerkomedianten nemen u mee op zonnige vliegvakantie 
(bron foto; Opkamerkomedianten). 

Zondagsmarkt in wijkcentrum de Boerderij

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 eigengemaakte creaties ge-
maakt voor de verkoop. Er is damesmode 
en woonaccessoires, 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 moe-
ders, 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. s

Helmond-Noord
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1 + 1 
GRATIS

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

Tulpen
10 takken

per bos €3,99

Natuurkrans
Mix van 5 soorten
compleet met versieringcompleet met versiering
ø 30cm

Van €8,99

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 13 t/m 19 Maart 2019

Keukenkruiden

Haagtaxus

Keuze uit 15 soorten!
15cm hoog in 11cm pot

€1,99 per stuk

Tray á 6 stuks
voor 1 meter haag

Van €12,99

Violen

Water- & 
oeverplanten

Bij De Biezen kan je kiezen!
Groot of kleinbloemig
Tray á 12 stuks

Van €5,99

Nu alle 
maten 
& soorten

1 + 1 
GRATIS

Camelia
“Japanseroos”
Winterharde tuinplantWinterharde tuinplant
60cm hoog 
in 15cm pot

Van €7,99

nu
€5,99

20%
Korting

nu
€3,49

nu
€8,99

1 + 1
GRATIS

per bos €3,99

nu
€4,99

In div. kleuren
ø 27cm

Van €6,99

Paasshow

nu
€4,99

Keukenkruiden
Keuze uit 15 soorten!
15cm hoog in 11cm pot

€1,99 per stuk

Bij De Biezen kan je kiezen!Bij De Biezen kan je kiezen!
Groot of kleinbloemigGroot of kleinbloemig
Tray á 12 stuksTray á 12 stuks

Van €5,99Van €5,99

1 + 1
GRATIS

nu
€3,49

www.tuincentrumdebiezen.nl

Haagtaxus
Tray á 6 stuks
voor 1 meter haag

oeverplanten

nu
€4,99

In div. kleuren

Van €6,99

Violen in hangpot

Tip! 
Geniet van 
wat lekkers 

in het 
Tuincafé

Na afl oop glundert hij van oor 
tot oor: Daan Mikkers werd 
afgelopen dinsdagavond in de 
raadszaal in Boscotonde of-
fi cieel benoemd tot jeugdbur-
gemeester van de Gemeente 
Helmond. Hierbij werd afscheid 
genomen van Pauline Acker-
mans, die het voorgaande jaar 
de jeugdburgemeester van Hel-
mond mocht zijn.

Een jeudgburgemeester is een 
schakel tussen de jeugd en de 

politiek. Daan wil zich dan ook 
gaan inzetten voor de jonge-
ren wensen, maar ook zeker de 
problemen waar jongeren tegen 
aanlopen. 

Een voorbeeld? ‘’Voor mij is ver-
keersveiligheid een belangrijk 
punt. Soms fiets ik ergens en 
denk ik bij mezelf: ‘’Hier had-
den ze wel een extra stoplicht of 
bordje neer mogen zetten’’. Som-
mige punten kunnen nog best 
een stukje veiliger,’’ vertelt hij. 
Of hij het spannend vind? ‘’Ik 
vind het niet spannend, maar ik 
vind het wel een eer en ook erg 

bijzonder dat ik dit mag gaan 
doen’’. Daan heeft voorheen in 
de jeugdgemeenteraad gezeten 
als raadslid dus hij is geen on-
bekende in de Helmondse (jon-
geren)politiek. Tijdens de be-
noeming werd ook afscheid ge-
nomen van jeugdburgemeester 
Pauline Ackermans. Pauline was 
de eerste jeugdburgemeester van 
Helmond. Helemaal weg uit de 
politiek is Pauline niet, want ze 
is benoemd tot jeugdgemeente-
raadslid, samen met nog 4 ande-
re. Weekkrant de Loop wenst de 
jeugdburgemeester èn de jeugd-
gemeenteraad veel succes! s

Daan Mikkers is de nieuwe 
jeugdburgemeester 

Vlnr: Jeugdgemeenteraadsleden Romijn, Isabelle en Noël, burgemeester Blanksma, 
jeugburgemeester Daan Mikkers en oud-jeugburgemeester en jeugdgemeenteraadslid Pauline Ackermans 

(bron foto; Mandy Meeuwsen,www.helmondnu.nl).

Helmond

Op wie stemt u?
Komende woensdag 20 maart 
kunt u gaan stemmen voor de 
provinciale staten en de water-
schapsverkiezingen. 

In onze stad staan dit jaar voor 
het eerst verschillende digitale 
verkiezingsborden:  
• Brandevoort Centrum, 
 Laan door de Veste/De Plaetse
• Stiphout Centrum, Dorpstraat/
 Mr. Strikstraat
• Mierlo-Hout Centrum, 
 Hoofdstraat 174
• Centrum Helmond, Markt
• Station Helmond CS, 
 Stationsplein
• Suytkade, Suytplein

• Brouwhuis, 
 Winkelcentrum Brouwhorst
• Rijpel, Wederhof
• Dierdonk, Dierdonklaan 
 nabij de supermarkt
• De Eeuwsels, Nieuwveld/
 Nachtegaallaan
Wilt u weten wat de provincie 
allemaal doet en welke partijen 
meedoen aan de verkiezingen? 
Kijk dan op www.brabant.nl/
verkiezingen. Daar staat ook de 
Stemwijzer die u kan helpen bij 
uw keuze. 

Alles over de waterschappen en 
de deelnemende partijen aan de-
ze verkiezingen leest u op www.
aaenmaas.nl/verkiezingen of 
www.dommel.nl/verkiezingen. 
Daar vindt u ook de Stemhulp. s

Helmond

Een van de digitale verkiezingsborden staat ook in Mierlo-Hout 
(bron foto; Ad Klaasen).
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Gratis reserveren en breed assortiment

Wij zijn de goedkoopste
Laagste prijsgarantie en deskundig advies

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

10 GROTE 
VOORDELEN

VAN EEN 
PVC VLOER

VLOER HET ZELF 
EINDHOVEN 

Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade. 

Tel. 040-2468180

VLOER HET ZELF HELMOND 
Engelseweg 223b, Helmond. 

Tel. 0492-52 52 70

VHZ PVC vloeren zijn geluiddempend1.
 VHZ PVC vloeren zijn zeer makkelijk in onderhoud 2.

VHZ PVC vloeren voelen comfortabel aan3.
 VHZ PVC vloeren hebben natuurlijke motieven4.
 VHZ PVC vloeren zijn supersterk en duurzaam5.

VHZ PVC vloeren zijn voor zowel vloerverwarming
als voor vloerkoeling de perfecte geleiders6.

VHZ PVC vloeren zijn vochtbestendig7.
VHZ PVC vloeren zijn gemakkelijk te 

monteren en te demonteren8.
VHZ heeft een uitgebreide collectie 

PVC vloeren9.
VHZ heeft speciale leggers voor 

PVC vloeren10.

verkrijgbaar in 
30 kleuren
van 39.95 nu 

per m2

18.95

PLAK PVC

TARKETT 
DRYBACK PVC

verkrijgbaar in 
18 kleuren

van 34.95 nu 
per m2

16.95

VISGRAAT 
PVC

verkrijgbaar in 
14 kleuren

van 39.95 nu 
per m2

27.95

Enfloor Starlett
in 11 kleuren van 31.95 
nu voor

22.95

Formosa klik PVC
in 4 kleuren van 39.95 
nu voor

31.90

Spagoti DB Visgraat
in 4 kleuren van 39.95 
nu voor

27.95

Ter Hurne
in 35 kleuren van 39.95 
nu voor

27.95

Varenze Klik PVC
in 4 kleuren van 42.95 
nu voor

31.95

Essenzo
Klik PVC rigid/kurk
in 10 kleuren van 52.95 nu 

37.95

VHZ Plak PVC
in 4 kleuren van 29.95 
nu voor

 18.95

Betonlook XL DB
in 4 kleuren van 39.95 
nu voor

27.95

Design Comfort
in 9 kleuren van 45.95 
nu voor

34.95

Elegance Oak
in 11 kleuren van 34.95 
nu voor

37.95

VLOER HET ZELF
KLIK PVC

verkrijgbaar in 
10 kleuren

van 39.95 nu 
per m2

15.95

Leerlingen zetten zich in 
voor het klimaat

Afgelopen maandagochtend 
opende wethouder van duur-
zaamheid Antoinette Maas de 
Klimaattop op het Dr.- Knip-
penbergcollege. In een korte 
presentatie legde de wethouder 
uit wat duurzaamheid inhield 
en vroeg ze o.a. aan de klas wat 
we met zijn allen zouden kun-
nen doen om het milieu minder 
te belasten.    

Het initiatief voor een klimaat-
top, komt op een perfect mo-
ment. Het klimaat is de laatste 

weken erg in opspraak; afge-
lopen zondag nog liepen ruim 
40.000 mensen mee met de kli-
maatmars in Amsterdam. De 
hele week staat in het teken van 
klimaat en duurzaamheid.

Maatwerkweek
Alle 2de klas leerlingen van het 
Dr-Knippenbergcollege hebben 
een lessenserie gevolgd over kli-
maat en duurzaamheid. Over 
de theorie hebben ze een afslui-
tende toets gehad in de proef-
werkweek.  In de maatwerkweek 
gaan ze zich verder verdiepen in 
zaken rondom deze thema’s: Zo 
gaan de leerlingen van de Havo 

en het vmbo op bedrijfsexcursie 
bij diverse Helmondse bedrijven 
om daar te bekijken wat ze doen 
op het gebied van Duurzaam-
heid, en mogen de vwo leerlin-
gen op bezoek bij 6 verschillende 
basisscholen die deelnemen aan 
het project. Ze gaan op locatie 
in samenwerking met de basis-
schoolleerlingen deze ochtend 
een duurzaam huis ontwerpen.  
Daarnaast brengen de leerlingen 
een bezoekje aan het Energiehuis 
en krijgen ze verschillende gast-
sprekers in het kader van duur-
zaamheid. 

Presentaties
Uiteindelijk zal alle opgedane 
informatie worden verwerkt in 
een presentatie met duurzame 
ideeën. Deze zal dan aan de 
gemeenteraad worden gepre-
senteerd tijdens de raadsverga-
dering. De projectweek is een 
goede samenwerking tussen het 
voorgezet onderwijs, primair on-
derwijs, het bedrijfsleven en de 
gemeente en zal dan ook mooi 
duwtje zijn om het nog eens 
extra te stimuleren. s

Helmond-Noord

Wethouder Maas opende de klimaattop samen met de leerlingen van 
Havo 2 (bron foto; Mandy Meeuwsen,www.helmondnu.nl).

Volgens de krant zou Helmond 
een nieuw stadhuis behoeven. 
Het is meer een vraag dan een 
vaststelling. De meningen zijn 
verdeeld; gelukkig maar!  Nog 
geen 60 jaar geleden moest ik 
onze eerstgeborene opgeven 
bij de Burgerlijke Stand op het 
kasteel. Sindsdien is er in het 
centrum veel aan bestuurlijke 
nieuwbouw gepleegd, dus ei-
genlijk is dat helemaal niet 
zo oud! Neem nou bijv. Bos-
cotondo. In feite een nog jong 
complex. Het vreemde aan de 
hele zaak is dat nieuwbouw de 

hobby van slechts enkelen lijkt 
te zijn. De gewone Helmonder 
is niet naar haar of zijn mening 
gevraagd. 

Is nieuwbouw wel nodig? 
Waaruit blijkt dat? Is er een 
keuze uit alternatieven? En 
wat zijn de argumenten voor 
nieuwbouw? Of komen die 
nog? Er zijn nog vragen te over; 
tijd voor de politiek om wakker 
te worden!

Jan van Rest

doordoor jan van rest

Stadhuis

BEZORGER WORDEN? 
APP NAAR: 0618938912

EEN EXTRA 
BONUS VAN 

€50,00 VERDIENEN? VERDIENEN?
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Op 21 maart a.s vindt de Algemene 
Ledenvergadering (jaarvergadering) 
2018/2019 van KBO-St. Lucia plaats. De 
jaarvergadering begint om 13.30 uur en 
duurt tot ca. 16.00 uur  in wijkhuis De 
Geseldonk. 

Tijdens deze vergadering wordt o.a. ver-
slag gedaan van de activiteiten in 2018, 
wordt het programma van 2019 toegelicht 
en worden 25 leden gehuldigd vanwege 
hun 12 ½ jarig jubileum en wordt een ju-
bilaris gehuldigd vanwege haar 25 jarig 
lidmaatschap. Ook wordt de KBO-er van 
het jaar gehuldigd.

Het tweede gedeelte van de middag wordt 
verzorgd door Wim Daniels, schrijver van 
o.a. boeken over taal en informatieve boe-
ken over uiteenlopende onderwerpen. Hij 
zal spreken over de Nederlandse taal en 
de Brabantse dialecten. Hoe zijn die ont-
staan en hoe hebben ze zich ontwikkeld? 
Wij heten u bij voorbaat van harte wel-
kom !

Computerinloop KBO- St. Lucia
Heeft u kleine problemen met uw com-
puter of tablet, of heeft u moeite met een 
bepaald programma, dan kunt u elke 3e 
woensdag van de maand (voor maart is 

dat woensdag 20 maart a.s.) vanaf 13.30 
uur terecht in wijkhuis De Geseldonk, Ce-
derhoutstraat 44.

Inschrijven voor 
KBO- St. Lucia/ Savantdiner
Het eerste KBO-diner van 2019 staat al 
weer gepland en wel op woensdag 28 
maart a.s. Het diner begint om 17:30 uur 
in Woonzorgcentrum Savant Alphonsus, 
Hoofdstraat 176. 
De kosten bedragen € 13,50 p.p. voor le-
den en gastleden van KBO-St. Lucia en 
16,00 p.p. voor niet-leden. Leden vergeet 
uw lidmaatschapspasje niet.

Het menu bestaat uit een heerlijk vier gan-
gen diner met groentesoep; varkenshaas 
met champignonroomsaus, zoete aard-
appelpuree, Pommes duchesse (aardap-
pelrozetten), Sweet beans met worteltjes, 
ijstaart, koffie/thee en bonbon 

U kunt zich inschrijven in Woonzorg-
centrum Savant Alphonsus, Hoofdstraat 
176 op: maandag 18 maart a.s. van 10.00 
– 11.00 uur; dinsdag   19 maart a.s. van 
14.00 – 15.00 uur. s

Mierlo-Hout

Activiteiten bij KBO- St. Lucia

KBO
ST. LUCIA

KBO
ST. LUCIA

Helmond Sport – Go Ahead Eagles

Aanstaande vrijdag speelt Helmond 
Sport om 20.00 uur in het eigen SolarUnie 
Stadion tegen Go Ahead Eagles. Het be-
looft een lastige wedstrijd te worden 
voor Helmond Sport tegen de nummer 
twee van de Keuken Kampioen Divisie.

Wijziging formatie 
In plaats van het gebruikelijke 4-3-3 speel-
de Helmond Sport de afgelopen twee 
wedstrijd in andere formatie, namelijk  
4-4-2. De wijziging van tactiek moet ertoe 
leiden dat Helmond Sport meer kansen 
creëert en minder kwetsbaar is achterin. 
Kansen had Helmond Sport afgelopen 
vrijdag in overvloed tegen FC Den Bosch. 
De eerste helft eindigde wonderbaarlijk in 
0-0 ondanks een schot op de lat van Res-
pen en enkele grote kansen voor Naudts. 

Ook FC Den Bosch raakte twee maal het 
aluminium en zorgde voor gevaar voor het 
Helmondse doel. Het eerste kwartier na 
rust werd Helmond Sport fataal. De ploeg 
kwam niet scherp uit de kleedkamer en 

kreeg in het eerste kwartier drie doelpun-
ten tegen. De verdediging van Helmond 
Sport zag er bij deze doelpunten niet sterk 
uit. Het laatste half uur was het geloof min 
of meer verdwenen en eindigde de wed-
strijd in 3-0 voor FC Den Bosch.

Go Ahead Eagles 
Aanstaande vrijdag komt Go Ahead Ea-
gles op bezoek in het SolarUnie Stadion. 
De club uit Deventer staat na achtentwin-
tig speelronde op een tweede plaats. Hel-
mond Sport moet vrijdag vooral rekening 
houden met Richard van der Venne. De 
middenvelder van Go Ahead scoorde dit 
seizoen al tien keer. Helmond Sport ont-
ving Go Ahead Eagles eenentwintig keer 
eerder in eigen huis. Zeven keer werd er 
verloren, gelijk gespeeld én gewonnen. 
Eerder dit seizoen verloor Helmond Sport 
nipt met 1-0 op bezoek in Deventer. 

Kaartverkoop
De aftrap van het duel is om 20.00 uur in 
het SolarUnie Stadion in Helmond. Tic-
kets zijn nog altijd verkrijgbaar via www.
helmondsport.nl/kaartverkoop  of vanaf 
19.00 uur bij de stadionkassa’s. s

Helmond

Tijdens de ladiesnight speelt Helmond Sport thuis tegen Go Ahead Eagles 
(bron foto; Wim van den Broek).

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

VERBOUWINGSOPRUIMING 

TOT 75% KORTING

PROFITEER SNEL/OP=OP

ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

De Fonkel presenteert: Bgenda 

Op Zondagmiddag 17 maart a.s. neemt 
Bgenda   u mee naar het verleden met 
een breed repertoire uit de jaren 60, 70 en 
80 met nummers die ook te vinden zijn in 
de top 2000. 

Vijf doorgewinterde muzikanten delen 
samen hun passie voor muziek en willen 
daarmee hun publiek vermaken. De band-
leden zijn;  Petry Martens (zang), Ad Ker-
sten (Pedal steel en zang)  Jerry Vermeer 
(gitaar en zang) Peter Martens (drums) en 
Peter Verberne  (bas en zang). Hun motto 

is nog steeds ” What you see, is what you 
get”, dus geen computers of midi, maar 
gewoon echt live. Hun enthousiasme is 
zodanig dat ze van geen ophouden weten. 

Dus als bij u het weekend eindigt met het 
op de bank zitten voor de TV , spring dan 
in de auto of op de fiets of nog gezonder: 
Loop naar de Fonkel en swing mee op de 
muziek van BGENDA.
Het optreden start om 14.00 uur  en de en-
tree is gratis.

Wilt u meer info over deze band? 
Ga dan naar www.bgenda.nl. De Fonkel, 
Prins Karelstraat 123, Helmond s

Binnestad

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl
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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
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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 loopWind in de zeilen: Zeilles op Berkendonk

Elektrische auto’s worden heel 
langzaam betaalbaar. Elektri-
sche fi etsen beginnen de over-
hand te krijgen op het fi etspad, 
en elektrische roller boards 
lagen massaal te koop bij de 
inmiddels failliete speelgoed-
winkel Intertoys. Alles wordt 
elektrisch en dus milieuvrien-
delijker. Maar het meest mi-
lieuvriendelijke vervoermiddel, 
naast gewoon lopen, is en blijft 
de aloude en vertrouwde zeil-
boot.

De combinatie van water, wind 
en een echte zeilboot, soms met 
een spat regen maar meestal 
onder een lieflijk zonnetje, zijn 
de ingrediënten voor een spor-
tieve en enerverende zeilles bij 
Jeugd-Zeilvereniging Berken-
donk in Helmond. Ook dit jaar 
geeft JZVB weer zeillessen aan de 
jeugd vanaf 8 jaar en leidt op tot 
het officieel erkend CWO zeildi-

ploma Jeugdzeilen en Zwaard-
boot. Sinds enkele jaren zijn ook 
volwassenen welkom om de 
eerste zeilervaring op te doen en 
zeillessen te volgen. 

De vereniging heeft een vloot 
aan Optimisten voor de begin-
ners, Open Bics voor de sportie-
ve gevorderden en Laser Pico’s 
voor de jeugd die aan hun laat-
ste groeispurt zijn begonnen. De 
Laser Pico wordt ook gebruikt bij 
de zeillessen voor volwassenen. 

Naast de gewone zeillessen orga-
niseert JZVB ook regionale zeil-
wedstrijden, geeft zeil-clinics aan 
scholen, heeft haar eigen club-
kampioenschap, vrij-zeilen-da-
gen en een spetterend zeilkamp 
aan het eind van het seizoen.
Als lid mag je gratis gebruik 
maken van de zeilboten en de 
funkano’s op het water. Voor 
de veiligheid stelt de vereniging 
reddingsvesten ter beschikking, 
voor aan de waterkant en op 
het water. Maar ook op het ter-

ras van het verenigingsgebouw 
is het heerlijk toeven met een 
prachtig uitzicht op Berkendonk.
Geïnteresseerd of nieuwsgierig? 
De inschrijvingen voor de zeil-
lessen zijn begonnen. Kom bin-
nenkort naar Berkendonk, op je 
roller board, op de fiets of in de 

auto achterin bij je ouders, en er-
vaar hoe heerlijk sportief het is in 
een zeilboot te leren laveren en je 
door de wind, dus zonder accu, 
voort te laten bewegen.

Voor verdere informatie, 
zie www.jzvb.nl s

Rijpelberg

Het zeilseizoen gaat weer beginnen 
(bron foto; Jeugdzeilvereniging Berkendonk). 

Beste lezer, er staat een inter-
view online bij De Monitor. Er 
wordt naast deze publicatie, 
een oproep-nieuwsbrief ge-
stuurd naar alle inschrijvers van 
protesthelmond@deloop.eu 
en buizenbrandevoort@gmail.
com om hierop te reageren. 
Wanneer er namelijk genoeg re-
acties worden gestuurd naar De 
Monitor, wordt er een Tv-uitzen-
ding over gemaakt. Men hoopt 
dan ook dat zoveel mogelijk 
mensen hun mening geven van-
uit verschillende invalshoeken. 

Provincie, gemeenten en bewo-
ners bezorgd om ondergrondse 
gifbuizen:  www.bit.ly/2F7fAFH 

Schandalig: Opeens blijken ze in 
onze tuin pijpleidingen te willen 
leggen voor gevaarlijke chemi-
sche stoffen www.bit.ly/2TLSFrI 

Enkele online reacties: 
‘Ik mis in het hele traject dat er 
gesproken wordt met het volk. Ik 
maak me ernstige zorgen, maar 
er wordt niets aan ons gevraagd.’ 
We spreken Paul Batenburg over 
het plan voor de aanleg van een 
kortere route voor ondergrondse 
buizen die gevaarlijke stoffen 
gaan transporteren. 

Als alles doorgaat, komen die 
buizen achter zijn huis zo’n 1 
meter 20 diep onder de grond te 

liggen. ‘Er wordt steeds gezegd: 
de buizen zijn veilig. Maar is 
dat wel zo?’ Zie ramp Gellingen: 
www.nl.wikipedia.org/wiki/
Gasexplosie_Gellingen

Kortere route
In 2012 werd het bestaande lan-
delijke buizennetwerk voor het 
transport van gevaarlijke stof-
fen vastgesteld. Het gaat om het 
vervoer van olieproducten en 
chemicaliën van bedrijventerrein 
Chemelot in Sittard-Geleen naar 

de Rotterdamse haven. In de 
plannen werd ook een extra tracé 
tussen het Brabantse Laarbeek 
en het Limburgse Echt/Susteren 
opgenomen, een route die zo’n 
20 kilometer korter is dan het be-
staande traject. 

De Rijksoverheid heeft een extra 
strook grond  gereserveerd als 
mogelijke route voor de buizen. 
‘Deze route is weliswaar 20 kilo-
meter korter dan de eerder vast-
gestelde route, maar het loopt 16 
kilometer lang door verstedelijkt 
gebied en heeft zoveel knelpun-
ten dat het maar de vraag is of 
deze ook goedkoper is om aan te 
leggen,’ zegt Batenburg.

Gemeenten en provincie tegen
Niet alleen Batenburg maakt 
zich zorgen. In de zomer van 2018 
er voor het eerst onrust over het 
geplande nieuwe buizentracé. 
Dat loopt op sommige plekken, 
zoals in de gemeente Helmond, 
onder meer vlak langs huizen, 
door tuinen en beschermde na-
tuur en dwars over een sport-
park. Nadat bezorgde burgers 
zich roerden, kwamen ook de 
gemeenten over de brug waar de 
buizen doorheen gaan lopen. 

Laarbeek, Nuenen, Helmond, 
Geldrop-Mierlo, Someren, Ne-
derweert en Maasgouw heb-
ben in december in een brief 
aan het ministerie van Binnen-
landse Zaken hun zorgen ge-
uit:  ‘Wij verzoeken u dringend 
toe te zien op een zorgvuldige 
afweging van nut en nood-
zaak en de consequenties van 
dit buisleidingentracé.’

Bekijk het interview online en geef uw mening

Protest tracé chemie buizen in 
de wijken van Helmond 

Mierlo-Hout

Brandevoort

Mierlo

Vaarlesedreef

Scheerrijtenweg

Europaweg

Schotense D
reef

1e B
osw

eg

Vaarleseweg

Broekstraat Kaldersedijk
MierloG

el
dr

op
se

w
eg

Goo
rs

ed
ijk

MierloMierlo

B
ru

gs
tr

aa
t

En verderop in de brief:
‘Wij verzoeken u zowel omwo-
nenden als gemeenten en pro-
vincies te betrekken bij de be-
sluitvorming over dit specifieke 
tracé.’

Ook de provincie 
maakt zich zorgen
De brief werd mede ondertekend 
door de provincie Noord-Bra-
bant. Volgens de zeven gemeen-
ten en de provincie dienen nut en 
noodzaak van deze kortere route 
te worden aangetoond. Ook 
moeten de (veiligheids) risico’s 
voor woningen, bedrijven, na-
tuur en waterwingebieden hel-
der worden, zo vinden zij. 
‘Wij hebben aangegeven dat we 
niet inzien dat dit tracé nodig is,’ 
zegt de Helmondse wethouder 
Gaby van den Waardenburg te-
gen het Eindhovens Dagblad: 
‘Er ís al een verbinding tussen de 
Rotterdamse haven en de indu-
strie in Limburg. En oplossingen 
voor de knelpunten op het tracé 
door de Peel (de regio waar het 
om gaat, red.) zullen erg duur 
worden.’ s

Daarom willen 
we iedereen 

oproepen om 
online dit te 
bekijken en 
hun mening 

te geven via de 
website van 
De Monitor:

Helmond
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Cor van der Burgt

# 11
Sandra Stijkel
van den Braken

NR. 30

Provinciale Staten

‘de provincie kan wel wat ouderenbeleid gebruiken’

“Er wonen in onze provincie ongeveer 
1 miljoen mensen van 50 jaar en ouder. 
Dan is het toch onbestaanbaar dat het 
woord ouderen niet eens in het huidi-
ge coalitieprogramma voorkomt. 

Dat moet echt anders! 
Aan het woord is de Helmonder Rinus 
van Weert, kandidaat van 50PLUS voor 
de verkiezingen van de Provinciale Sta-
ten op 20 maart a.s. Hij vervolgt: “aan-
dacht voor ouderen dient met spoed 
opgenomen te worden in het beleid 
van het provinciaal bestuur.” 50PLUS 
wil dat er een speciale gedeputeerde 
komt voor ouderenbeleid. Al het beleid 
van de Provincie moet voortaan “oude-
renproof” worden, en getoetst  aan de 
wensen van onze 50PLUSsers. 

Ouderen weten heel goed wat ze wil-
len. Laat hen daarom meedenken 
over de toekomst van onze Provincie, 
en hun plaats daarin. Kennis en erva-
ring is meer dan voldoende aanwezig. 
Daarom wil 50PLUS meer inbreng van 
bewoners, meer burgerparticipatie met 
zelfs een referendum.

Het welbevinden van de Brabanders is 
bij de kandidaten van 50PLUS in goede 
handen. Dorpen moeten vitaal en leef-
baar blijven, met voldoende voorzienin-

gen zoals een brievenbus, supermarkt 
en betaalautomaat. En natuurlijk een 
goede busverbinding. Sowieso is mo-
biliteit belangrijk in de strijd tegen een-
zaamheid. Daarom mogen de AOW-
gerechtigden wat 50PLUS betreft gratis 
met de bus mee. Ziekenhuizen dienen 
snel en goed bereikbaar te zijn. En ook 
wil 50PLUS een meer uniforme uitvoe-
ring van de WMO in alle gemeenten.
Er staan ons grote uitdagingen te wach-
ten. Samen met alle betrokkenen kun-
nen we zoeken naar de juiste oplossin-
gen voor de vele problemen. 50PLUS 
wil absoluut dat het provinciale be-
stuur haar rol in het sociale domein 
weer opeist en invult. Het is in de ogen 
van 50PLUS onbestaanbaar dat Gede-
puteerde Staten wegkijkt bij zaken als 
economie, wonen, zorg en welzijn. 

Tenslotte, alle informatie van 50PLUS 
over de aanstaande verkiezingen staat 
op onze website: www.50plusbrabant.
nl/verkiezingen-2019 s

Helmonder Rinus van Weert: 

Helmond

Advertorial

Rinus 
van Weert 

20 MAART VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN WATERSCHAP
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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

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 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;

 Zondag 17 maart:
10.15 uur                                        Lucia kerk Mierlo-Hout; Gezinsviering verzorgd door de St. 
Odulfusschool m.m.v. de Oegandezen
Noud en Bennie Meulendijks en hun ouders;  Annemarie van Bussel-
Hendriks v.w. sterfdag; Truus van de Rijt – Beekers; Josina en Jan 
Donkers-kolenberg vanwege verjaardag moeder

Donderdag 21 maart:
13.30 uur Kerkpoetsen Helmond West
19.00 uur Alphonsuskapel; 

Zaterdag 23 maart:
09.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout Gilde mis St. Antonius Abt m.m.v. 
de Oegandezen; 
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna m.m.v. 
de Oegandezen; 
Anny van de Mortel-van de Westerlo;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout m.m.v. de Oegandezen; 
René Michielsen

www.damiaanhe lmond.nl

Zondag 17 maart 
10.30 uur Gregoriaans koor
Femke van Stiphout, Miel Steijns, Hans Graat,  Marinus Raijmakers 
en Petronella  van der Heijden de echtgenote en overleden familie.

Zondag 24 maart 
10.30 uur Femmes
Rob Mertens, Ans van Zanten-Groenland, Betsie Hamilton-Sol, Sjef 
Soeterboek, Ine Toll, Tina de Lorenzo, Jan van Berkel en Helena van 
Weick de echtgenote. 

www.damiaanhelmond. nl 

Zo geschrokken, onwerkelijk en verdrietig, maar met veel mooie herinneringen 
en trots op wie zij was, hebben wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw 
en onze allerliefste moeder 

Mien Klaasen-Knoops
echtgenote van

Walter Klaasen
 12 december 1956                                                                           † 11 maart 2019

 Walter

 Suzan en Harm

 Nicole en Antoon
  

Mathijseind 8 
5761 PS Bakel

Ons mam is thuis, waar we tot aan de uitvaart graag met haar samen zijn. 

U kunt persoonlijk afscheid nemen, dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur en tussen 
19.00 en 20.30 uur.

De uitvaartdienst wordt gehouden op zaterdag 16 maart om 10.30 uur in de aula 
van crematorium ’t Laar, Oranjelaan 54 in Beek en Donk. 

Vanaf 10.00 uur is de aula geopend en is er gelegenheid om het condoleanceregister 
te tekenen.

Woorden schieten tekort, 
waar het liefste bezit herinnering wordt...



Niet willen klagen,
niet willen vragen,
altijd zo gebleven.

Woorden schieten tekort,
waar het liefste bezit herinnering wordt…

Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid 
belangstelling, mooie woorden, prachtige bloemen, fijne brieven 
en kaarten die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn 

man, onze (schoon)vader en opa

Pieter Sanders
 

*28 februari 1940                              †23 februari 2019
 

Het heeft ons allemaal heel goed gedaan
 

Lenie Sanders-Kuypers
kinderen en kleinkinderen



18 week nummer 11 vrijdag 15 maart 2019 de loop weekkrant HELMOND

save the dateMAART
Rianne Wilbers & 
Beate Loonstra 
(zang & harp)
Rianne Wilbers 
Beate Loonstra (zang 
harp) Cacaofabriek, 
Zuiderstraat 1. 
12:00 - 13:00 uur.

The Royal Moscow 
Ballet - The Sleeping 
Beauty
Na een uitverkocht 
Speelhuis voor 
Swan Lake komt 
The Royal Moscow 
Ballet nu terug met 
een nieuwe frisse 
dansklassieker: 
Sleeping Beauty.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

Vier Seizoenencursus 
IVN Helmond
Vierseizoenencursus 
IVN Helmond 
met per seizoen 
enkele lezingen 
en excursies. IVN 
trefpunt de Koekoek, 
speeltuin Helmond 
West, Arbergstraat 
85. 20:00 - 22:00 uur.

WOENSDAG
20 MAART

Kunstlokaal door Wim 
Maasakkers
Kunstlokaal door 
Wim Maasakkers
Lokaal 42, Markt 42. 
21:00 - 00:00 uur.

Vrijdag & Sandifort - 
Voorlopig voor altijd
Supermuzikaal en 
ongenadig grappig.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 
20:15 - 23:00 uur.

DONDERDAG
21 MAART

Pubquiz Vraag42
Vraag42 Pubquiz 
de eerste echte en 
enige Helmondse 
pubquiz. Lokaal 42, 
Markt 42. 21:30 - 
00:00 uur.

DONDERDAG 14 MAART
Turks Fruit - Chris Peters, Ali Zijlstra e.a.
Hommage aan liefdesverhaal zonder 
weerga. Uitgeroepen tot beste 
Nederlandse film van de eeuw en nog 
steeds hoog genoteerd op boekenlijsten 
van scholieren. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

VRIJDAG 15 MAART
 

Voetbalvrouwen
Vanaf 17.30 uur vindt Voetbalvrouwen 
plaats in de Business Club van Helmond 
Sport. Deze avond staat in het teken van 
vrouwen en alles waar zij van houden.
Denk aan lekker eten, mooie 
sieraden, allerlei soorten drankjes en 
verzorgingsproducten vanuit lokale 
bedrijven. Leer een nieuw trucje bij een 
mini workshop of laat je van je mooiste 
kant zien in de fotobooth. 

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

Comedy Fabriek -Stand Up Comedy In 
Cacaofabriek
De Comedy Nights in de Cacaofabriek 
hebben hun succes inmiddels meer dan 
bewezen. Dat is de reden waarom we daar 
met onze collega’s van Theater Speelhuis 
mee door blijven gaan. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 20:30 uur.

John West - Live!
Het neusje van de zalm. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

LIVE Black Sabbath by Sick Sabbath + Beton
Sick Sabbath is een Black Sabbath 
Tribute band. Hun passie is niet alleen 
om de muziek van onze voorbeelden te 
spelen maar ook zorg te dragen voor een 
geweldige show. Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39. 22:00 - 00:15 uur.

Nawdewir - Hans van Gorp, Toon Maas en 
Piet Snijders
Brabants literair entertainment door Hans 
van Gorp Toon Maas en Piet Snijders. 
Annatheater Helmond, Floreffestraat 21a. 
20:15 - 22:30 uur.

ZATERDAG 16 MAART
Dansavond
Er wordt fijne dansmuziek gedraaid 
waarop u kunt dansen zoals Foxtrot, Wals, 
Tango, Cha Cha, Veleta, Jive, Rumba maar 
ook Salsa, Bachata, Mambo en de Sirtaki. 
Wel of geen danslessen…? Geen probleem. 
Er is altijd wel iemand om een dansje mee 
te doen. 
De toegang is € 2.00. Wijkhuis De 
Geseldonk, Cederhoutstraat 44. 20.30 uur

Carnavalsklucht - St Genesius
Traditiegetrouw brengt de Helmondse 
Toneelgroep St. Genesius ook in 2019 
weer een hilarische carnavalsklucht ten 
tonele. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
za 16 maart 2019 20:15 - 22:30 uur, zo 17 
maart 2019 20:15 - 22:30 uur.

LIVE: Rush, 
a tribute by La Villa Strangiato (IT)
Werelds beste Rush-tribute komt naar 
Muziekcafe Helmond La Villa Strangiato 
is een Italiaanse project gestart in 2010 
door bassist toetsenist Gabriele Ferrari 
en drummer Carlo Fattorini. Muziekcafé 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39. 22:00 - 
23:59 uur.

Neil Diamond Memories Band - Live in 2019
Na het uitverkochte concert van de Neil 
Diamond Memories Band in december 
2017 komt de band in 2019 nog een keer 
terug voor een optreden in de popzaal 
van de Cacaofabriek.  De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 21:00 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 17 MAART
Lezing over het Hellemonds

Jos Leenen houdt een lezing over het 
Hellemonds onder het motto: Als een 
Hellemonder serieus wordt dan valt 

er meestal wel wat te lachen. Zo gauw 
hij flauwekul maakt moet je hem heel 
serieus nemen. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 13:30 - 15:30 uur.

Live: Willie Heath Neal (USA)
Optreden Willie Heath Neal (USA)outlaw 
country uit Georgia
Lokaal 42, Markt 42. 16:00 - 23:00 uur.

Ma Duo: Rianne Wilbers & Orkun Agir
Sima Duo speelt hedendaagse composities 
vermengt met eeuwenoude Anatolische 
volksgedichten gecomponeerd door Agir 
Orkun. Cacaofabriek, Cacaokade 1. 
12:00 - 13:00 uur.

Poppentheater De Peel - Oma Alda En De 
Dinodrakenclub
Oma Alda maakt met behulp van haar 
vrienden dinodraken voor haar kleinkind 
het windekind. 
Maar als ze steeds groter worden en 
ook nog eens gaan bijten zal er getoverd 
moeten worden.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1. 15:00 uur.

Lambertus Concert
Op zondagmiddag treedt duo ‘Klein 
geluk’ op met een prachtig Frans-
Spaans programma, door harpiste 
Beate Loonstra en sopraan Rianne 
Wilbers. 12.00- 13.00 uur.  Entree: €10. 
Exporuimte Cacaofabriek, Helmond.

www.helmondnu.nl

  
PATHÉ HELMOND
DO. 14 T/M WO. 20 MAART

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

Alita: Battle Angel (DOV) Zo 12:00 uur / Di 13:15 
uur / Vr, Ma 16:15 uur / Wo 16:30 uur 
Alita: Battle Angel (O3D) Za 11:45 uur / Do, Vr 
12:30 uur / Do 16:15 uur / Di 16:45 uur 
Beauty & The Beast (O3D) Wo 18:30 uur 
Bohemian Rhapsody (DOV)
Do 10:30, 18:40 uur / Zo 14:30 uur / Di, Wo 17:45 
uur / Vr 18:30 uur / Ma 18:45 uur / Za 19:45 uur 
Brugklas - De Tijd Van Mijn Leven (DNL)
Vr 13:45 uur / Ma 14:30 uur / Za 15:00 uur / Wo 
15:15 uur / Zo, Di 15:45 uur / Do, Ma 18:15 uur 
Capharnaum (DOV) Ma 20:00 uur 
Captain Marvel (DOV)
Di 10:30, 16:15 uur / Do, Vr 11:15 uur / Vr 13:00 uur 
/ Za 14:30 uur / Wo 15:45 uur / Ma 18:00 uur 
Captain Marvel (O3D)
Za 12:00, 16:30, 17:30, 20:15 uur / Ma 12:15, 15:00 
uur / Di 12:30, 18:20, 21:15 uur / Wo 13:00, 14:45, 
18:45, 21:30 uur / Zo 13:45, 15:30, 19:00 uur / Do, 
Di 15:15 uur / Do, Vr 16:45 uur / Do 18:00 uur / Vr 
18:15, 19:30 uur / Do, Wo 20:45 uur / Vr, Ma 21:00 
uur / Do, Zo 21:45 uur / Vr, Za 22:15 uur
Cold Pursuit (DOV)
Za 16:15, 22:45 uur / Ma 16:30 uur / Do 18:30 uur / 
Zo 21:30 uur / Di, Wo 21:45 uur / Vr 22:30 uur 
Corgi (DNL)
Zo 10:00, 14:40 uur / Za 10:15 uur / Ma, Di 11:00 uur 
/ Wo 13:45 uur / Vr 14:15 uur / Za, Di 16:00 uur 
Corgi (N3D)
Do, Vr, Wo 11:30 uur / Zo 13:00 uur / Za, Ma 14:15 
uur / Wo 15:30 uur / Do, Vr 16:00 uur 
Destroyer (DOV) Ma - Wo 10:45 uur / Do 12:15 uur 
/ Vr 13:30, 21:45 uur / Za 18:30, 22:00 uur / Zo, Wo 
21:15 uur / Do, Ma, Di 21:30 uur
Dirigent, De (DNL) Di 13:30 uur 
Dunkirk (DOV) Ma 19:00 uur 
Escape Room (2019) (DOV)
Di 13:15 uur / Do, Ma 13:45 uur / Za 17:00 uur / Wo 
17:15 uur / Zo 17:45 uur / Vr 18:10 uur / Do, Zo - 
Wo 22:00 uur / Vr, Za 23:00 uur
Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen, De 
(DOV) Za 10:00 uur 
Green Book (DOV) Zo 10:30, 18:30 uur / Ma 11:45, 
17:00 uur / Di 13:00, 18:00 uur / Do 13:30 uur / Wo 
17:30 uur / Do - Za 19:00 uur
How to Train Your Dragon 3 (DNL) Za 12:40 uur / Wo 
12:45 uur / Zo 14:00 uur / Vr 14:30 uur 
If Beale Street Could Talk (DOV) Ma 20:00 uur 
Instant Family (DOV)
Ma 13:00 uur / Za 13:15 uur / Do 14:10, 16:00 uur / 
Di 15:30 uur / Zo 16:30 uur / Vr 17:00 uur 
Klara en de gekke koeien (DOV) Zo 10:15, 12:15 uur 
/ Do, Vr 10:45 uur / Za, Wo 11:00 uur / Za 12:30 uur 
/ Vr 12:45 uur / Wo 13:30 uur 
Kogel Mogel 3 (DOV) Zo 16:30, 19:15 uur 
LEGO Movie 2, The (DNL) Za, Zo 11:15 uur 
LEGO Movie 2, The (N3D) Vr 10:30 uur / Zo 13:15 
uur / Za 14:45 uur / Vr, Ma 15:45 uur / Wo 16:00 uur 
Maya: De Honingspelen (DNL) Za 10:30 uur / Zo 
10:45 uur / Vr 11:00 uur / Ma 11:15 uur 
Maya: De Honingspelen (N3D) Di, Wo 10:30 uur 
Mule, The (DOV)
Di 11:15, 20:45 uur / Ma 11:30 uur / Wo 12:15 uur / 
Do 13:30, 21:15 uur / Za 13:45 uur / Zo 16:40 uur / 
Zo, Wo 20:15 uur / Vr 21:30 uur / Za, Ma 21:45 uur 
Nick Jr. Voorjaarsbios (DNL)
Za 10:00 uur / Do, Vr, Ma, Wo 10:30 uur 
Opera: Fille du Régiment, La (Gaetano Donizetti) 
(DOV) Zo 11:00 uur / Ma 13:30 uur
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Star Wars: The Last Jedi (O3D) Di 18:30 uur 
Verliefd op Cuba (DNL) Di 19:00 uur / Za, Wo 19:15 
uur / Do, Zo 19:30 uur / Vr 20:00 uur / Ma 20:30 uur 

ZONDAG 17 MAART

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

EVENEMENTEN HELMOND

DINSDAG
19 MAART
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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
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

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 zonneschermen.

OPENINGSTIJDEN
Ma. 13.00-17.00 uur

Di. - vr. 09.00-12.00 uur
 en 13.00-17.00 uur

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

save the dateMAART
Rianne Wilbers & 
Beate Loonstra 
(zang & harp)
Rianne Wilbers 
Beate Loonstra (zang 
harp) Cacaofabriek, 
Zuiderstraat 1. 
12:00 - 13:00 uur.

The Royal Moscow 
Ballet - The Sleeping 
Beauty
Na een uitverkocht 
Speelhuis voor 
Swan Lake komt 
The Royal Moscow 
Ballet nu terug met 
een nieuwe frisse 
dansklassieker: 
Sleeping Beauty.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

Vier Seizoenencursus 
IVN Helmond
Vierseizoenencursus 
IVN Helmond 
met per seizoen 
enkele lezingen 
en excursies. IVN 
trefpunt de Koekoek, 
speeltuin Helmond 
West, Arbergstraat 
85. 20:00 - 22:00 uur.

WOENSDAG
20 MAART

Kunstlokaal door Wim 
Maasakkers
Kunstlokaal door 
Wim Maasakkers
Lokaal 42, Markt 42. 
21:00 - 00:00 uur.

Vrijdag & Sandifort - 
Voorlopig voor altijd
Supermuzikaal en 
ongenadig grappig.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 
20:15 - 23:00 uur.

DONDERDAG
21 MAART

Pubquiz Vraag42
Vraag42 Pubquiz 
de eerste echte en 
enige Helmondse 
pubquiz. Lokaal 42, 
Markt 42. 21:30 - 
00:00 uur.

DONDERDAG 14 MAART
Turks Fruit - Chris Peters, Ali Zijlstra e.a.
Hommage aan liefdesverhaal zonder 
weerga. Uitgeroepen tot beste 
Nederlandse film van de eeuw en nog 
steeds hoog genoteerd op boekenlijsten 
van scholieren. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

VRIJDAG 15 MAART
 

Voetbalvrouwen
Vanaf 17.30 uur vindt Voetbalvrouwen 
plaats in de Business Club van Helmond 
Sport. Deze avond staat in het teken van 
vrouwen en alles waar zij van houden.
Denk aan lekker eten, mooie 
sieraden, allerlei soorten drankjes en 
verzorgingsproducten vanuit lokale 
bedrijven. Leer een nieuw trucje bij een 
mini workshop of laat je van je mooiste 
kant zien in de fotobooth. 

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

Comedy Fabriek -Stand Up Comedy In 
Cacaofabriek
De Comedy Nights in de Cacaofabriek 
hebben hun succes inmiddels meer dan 
bewezen. Dat is de reden waarom we daar 
met onze collega’s van Theater Speelhuis 
mee door blijven gaan. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 20:30 uur.

John West - Live!
Het neusje van de zalm. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

LIVE Black Sabbath by Sick Sabbath + Beton
Sick Sabbath is een Black Sabbath 
Tribute band. Hun passie is niet alleen 
om de muziek van onze voorbeelden te 
spelen maar ook zorg te dragen voor een 
geweldige show. Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39. 22:00 - 00:15 uur.

Nawdewir - Hans van Gorp, Toon Maas en 
Piet Snijders
Brabants literair entertainment door Hans 
van Gorp Toon Maas en Piet Snijders. 
Annatheater Helmond, Floreffestraat 21a. 
20:15 - 22:30 uur.

ZATERDAG 16 MAART
Dansavond
Er wordt fijne dansmuziek gedraaid 
waarop u kunt dansen zoals Foxtrot, Wals, 
Tango, Cha Cha, Veleta, Jive, Rumba maar 
ook Salsa, Bachata, Mambo en de Sirtaki. 
Wel of geen danslessen…? Geen probleem. 
Er is altijd wel iemand om een dansje mee 
te doen. 
De toegang is € 2.00. Wijkhuis De 
Geseldonk, Cederhoutstraat 44. 20.30 uur

Carnavalsklucht - St Genesius
Traditiegetrouw brengt de Helmondse 
Toneelgroep St. Genesius ook in 2019 
weer een hilarische carnavalsklucht ten 
tonele. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
za 16 maart 2019 20:15 - 22:30 uur, zo 17 
maart 2019 20:15 - 22:30 uur.

LIVE: Rush, 
a tribute by La Villa Strangiato (IT)
Werelds beste Rush-tribute komt naar 
Muziekcafe Helmond La Villa Strangiato 
is een Italiaanse project gestart in 2010 
door bassist toetsenist Gabriele Ferrari 
en drummer Carlo Fattorini. Muziekcafé 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39. 22:00 - 
23:59 uur.

Neil Diamond Memories Band - Live in 2019
Na het uitverkochte concert van de Neil 
Diamond Memories Band in december 
2017 komt de band in 2019 nog een keer 
terug voor een optreden in de popzaal 
van de Cacaofabriek.  De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 21:00 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 17 MAART
Lezing over het Hellemonds

Jos Leenen houdt een lezing over het 
Hellemonds onder het motto: Als een 
Hellemonder serieus wordt dan valt 

er meestal wel wat te lachen. Zo gauw 
hij flauwekul maakt moet je hem heel 
serieus nemen. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 13:30 - 15:30 uur.

Live: Willie Heath Neal (USA)
Optreden Willie Heath Neal (USA)outlaw 
country uit Georgia
Lokaal 42, Markt 42. 16:00 - 23:00 uur.

Ma Duo: Rianne Wilbers & Orkun Agir
Sima Duo speelt hedendaagse composities 
vermengt met eeuwenoude Anatolische 
volksgedichten gecomponeerd door Agir 
Orkun. Cacaofabriek, Cacaokade 1. 
12:00 - 13:00 uur.

Poppentheater De Peel - Oma Alda En De 
Dinodrakenclub
Oma Alda maakt met behulp van haar 
vrienden dinodraken voor haar kleinkind 
het windekind. 
Maar als ze steeds groter worden en 
ook nog eens gaan bijten zal er getoverd 
moeten worden.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1. 15:00 uur.

Lambertus Concert
Op zondagmiddag treedt duo ‘Klein 
geluk’ op met een prachtig Frans-
Spaans programma, door harpiste 
Beate Loonstra en sopraan Rianne 
Wilbers. 12.00- 13.00 uur.  Entree: €10. 
Exporuimte Cacaofabriek, Helmond.

www.helmondnu.nl

  
PATHÉ HELMOND
DO. 14 T/M WO. 20 MAART

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

Alita: Battle Angel (DOV) Zo 12:00 uur / Di 13:15 
uur / Vr, Ma 16:15 uur / Wo 16:30 uur 
Alita: Battle Angel (O3D) Za 11:45 uur / Do, Vr 
12:30 uur / Do 16:15 uur / Di 16:45 uur 
Beauty & The Beast (O3D) Wo 18:30 uur 
Bohemian Rhapsody (DOV)
Do 10:30, 18:40 uur / Zo 14:30 uur / Di, Wo 17:45 
uur / Vr 18:30 uur / Ma 18:45 uur / Za 19:45 uur 
Brugklas - De Tijd Van Mijn Leven (DNL)
Vr 13:45 uur / Ma 14:30 uur / Za 15:00 uur / Wo 
15:15 uur / Zo, Di 15:45 uur / Do, Ma 18:15 uur 
Capharnaum (DOV) Ma 20:00 uur 
Captain Marvel (DOV)
Di 10:30, 16:15 uur / Do, Vr 11:15 uur / Vr 13:00 uur 
/ Za 14:30 uur / Wo 15:45 uur / Ma 18:00 uur 
Captain Marvel (O3D)
Za 12:00, 16:30, 17:30, 20:15 uur / Ma 12:15, 15:00 
uur / Di 12:30, 18:20, 21:15 uur / Wo 13:00, 14:45, 
18:45, 21:30 uur / Zo 13:45, 15:30, 19:00 uur / Do, 
Di 15:15 uur / Do, Vr 16:45 uur / Do 18:00 uur / Vr 
18:15, 19:30 uur / Do, Wo 20:45 uur / Vr, Ma 21:00 
uur / Do, Zo 21:45 uur / Vr, Za 22:15 uur
Cold Pursuit (DOV)
Za 16:15, 22:45 uur / Ma 16:30 uur / Do 18:30 uur / 
Zo 21:30 uur / Di, Wo 21:45 uur / Vr 22:30 uur 
Corgi (DNL)
Zo 10:00, 14:40 uur / Za 10:15 uur / Ma, Di 11:00 uur 
/ Wo 13:45 uur / Vr 14:15 uur / Za, Di 16:00 uur 
Corgi (N3D)
Do, Vr, Wo 11:30 uur / Zo 13:00 uur / Za, Ma 14:15 
uur / Wo 15:30 uur / Do, Vr 16:00 uur 
Destroyer (DOV) Ma - Wo 10:45 uur / Do 12:15 uur 
/ Vr 13:30, 21:45 uur / Za 18:30, 22:00 uur / Zo, Wo 
21:15 uur / Do, Ma, Di 21:30 uur
Dirigent, De (DNL) Di 13:30 uur 
Dunkirk (DOV) Ma 19:00 uur 
Escape Room (2019) (DOV)
Di 13:15 uur / Do, Ma 13:45 uur / Za 17:00 uur / Wo 
17:15 uur / Zo 17:45 uur / Vr 18:10 uur / Do, Zo - 
Wo 22:00 uur / Vr, Za 23:00 uur
Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen, De 
(DOV) Za 10:00 uur 
Green Book (DOV) Zo 10:30, 18:30 uur / Ma 11:45, 
17:00 uur / Di 13:00, 18:00 uur / Do 13:30 uur / Wo 
17:30 uur / Do - Za 19:00 uur
How to Train Your Dragon 3 (DNL) Za 12:40 uur / Wo 
12:45 uur / Zo 14:00 uur / Vr 14:30 uur 
If Beale Street Could Talk (DOV) Ma 20:00 uur 
Instant Family (DOV)
Ma 13:00 uur / Za 13:15 uur / Do 14:10, 16:00 uur / 
Di 15:30 uur / Zo 16:30 uur / Vr 17:00 uur 
Klara en de gekke koeien (DOV) Zo 10:15, 12:15 uur 
/ Do, Vr 10:45 uur / Za, Wo 11:00 uur / Za 12:30 uur 
/ Vr 12:45 uur / Wo 13:30 uur 
Kogel Mogel 3 (DOV) Zo 16:30, 19:15 uur 
LEGO Movie 2, The (DNL) Za, Zo 11:15 uur 
LEGO Movie 2, The (N3D) Vr 10:30 uur / Zo 13:15 
uur / Za 14:45 uur / Vr, Ma 15:45 uur / Wo 16:00 uur 
Maya: De Honingspelen (DNL) Za 10:30 uur / Zo 
10:45 uur / Vr 11:00 uur / Ma 11:15 uur 
Maya: De Honingspelen (N3D) Di, Wo 10:30 uur 
Mule, The (DOV)
Di 11:15, 20:45 uur / Ma 11:30 uur / Wo 12:15 uur / 
Do 13:30, 21:15 uur / Za 13:45 uur / Zo 16:40 uur / 
Zo, Wo 20:15 uur / Vr 21:30 uur / Za, Ma 21:45 uur 
Nick Jr. Voorjaarsbios (DNL)
Za 10:00 uur / Do, Vr, Ma, Wo 10:30 uur 
Opera: Fille du Régiment, La (Gaetano Donizetti) 
(DOV) Zo 11:00 uur / Ma 13:30 uur
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Star Wars: The Last Jedi (O3D) Di 18:30 uur 
Verliefd op Cuba (DNL) Di 19:00 uur / Za, Wo 19:15 
uur / Do, Zo 19:30 uur / Vr 20:00 uur / Ma 20:30 uur 

ZONDAG 17 MAART

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

EVENEMENTEN HELMOND

DINSDAG
19 MAART

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
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

EVENEMENTEN DIVERSEN

TE KOOP
Mooie huisraad schilderij. 

8 Stoelen + tafel 300x95x79. 
Discobol en overige 

groep-p-shirts, vogelkooi. 16 
maart 9.00-12.30 uur. 

Tel. 06-25231838. 
23 maart garageverkoop

Zondag 17 maart groter 
spirituele beurs 11-17 uur. 

4 Gratis lezingen, 
1e 11.30 uur.

Den Tref, Alexanderhof 7, 
Hapert. Kortingsbon op 
www.stichting-deva.nl

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

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

Gezocht marktspullen, zolder 
opr., antiek, klokken,

schilderijen, beelden, enz. 
06-13208306

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

17 maart  MEGA-
VLOOIENMARKT

Tennishal de Heiberg
Heerseweg 49 

Veldhoven
Entree 2 euro  

9-16 uur
Bomvol!

06-20299824

www.dedak
dekker.com

Ook voor
 particulieren 

T: 0492 - 
546007

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

€ 4,-;  | Karaoke € 25,-; 
Tel. 0492-510855  

www.ikgeefeenfeestje.nl

Houten vloer 
nodig?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfi etsen.nl

www.henkvanrooijfi etsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

overtuigd?Onze voordelen

✃waardebon|DL

 

✃

waardebon|DL

25% KORTING
op een fi etsslot

(geldig tm 23-03-2019)

25% KORTING
op een fietszadel

(geldig tm 23-03-2019)

voordeel 7

de beste 
merken

voordeel 7voordeel 6

gratis leenfi ets 

bij onderhoud of 

reparatie
gratis leenfi ets 

bij onderhoud of 

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 

voordeel 4
deskundig advies

voordeel 3

zadelgarantiezadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

voordeel 2
iedere dag testdag

iedere dag testdag

iedere dag 

voordeel 1

de beste 
service

overtuigd?

voordeel 14

garantie op 

reparaties

overtuigd?

reparatie

overtuigd?

voordeel 14voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

overtuigd?

onderhoud

overtuigd?

voordeel 13

snelservice bij 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis so� ware update bij onderhoudOnze voordelen
gratis so� ware 

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

zadelgarantiezadelgarantie

Onze voordelenOnze voordelen

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

testdag

Onze voordelenOnze voordelen
gratis montage 

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

Onze voordelen

service

Onze voordelen

voordeel 9

100% rijklaar 

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fi ets

www.henkvanrooijfi etsen.nlwww.henkvanrooijfi etsen.nl✃ www.henkvanrooijfi etsen.nl

IEDERE
DAG

TESTDAG
 Afspraak maken niet nodig!

Kom kijken in de showroom! Wij hebben zoveel nieuws!
Het past niet in deze advertentie!


