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Hoor jij ook bij zo’n enthousiast team? (bron foto; SamenLoop voor Hoop Helmond).
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Delicatessenhuis

Combicentrum Helmond staat al jarenlang bekend om zijn gastvrije
uitstraling met een keur van exclusieve winkels.
Wij als ondernemersvereniging zijn er dan ook trots op dat wij samen met alle
deelnemende winkeliers dit nog steeds naar buiten toe uitstralen.
Dé totaaloplossing voor iedere klus

GRATIS
MONTAGE

HORREN
MAAT
HORREN OPOP
MAAT

Onze super april aanbiedingen
500 gram verse worst +
500 gram babi pangang +
100 gram boterhamworst
Samen voor slechts

€ 9,-

HORREN
OP MAAT
Combi Centrum Mierloseweg
30 Hubo
Helmond
Kaas-Noten-Wijn-Salades
Tapas - Bonbons-Patés - Vleeswaren
Belegde broodjes-Cadeau’s

100 gram Slagers Achterham
100 gram Ambachtelijke Berliner
100 gram gebraden kipfilet
______________________________
SAMEN VAN €6,19

VOOR SLECHTS €4,00
Aanbieding geldig van 22-3 t/m 5-4
Tegen inlevering van deze advertentie

Tel. 0492-347906
www.kaatjejans-helmond.nl
kaatjejanshelmond@gmail.com

Mierloseweg 52 - 5707 AN Helmond
Tel. 0492-532323

Mierloseweg 17 | 5707 AB Helmond
T. [0492] 548 904

50% KORTING OP
JONAGOLD APPELS

TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON.

GELDIG T/M 22 APRIL

Mierloseweg 51a te Helmond-Geopend: do/vr/za 10-17u

voor een lekker maal en een goed onthaal

SNACKBAR v.d. HAMSVOORT

IEDERE WOENDAG
FRIETDAG
(alleen voor afhalen)

± 3 PERSONEN FRIET EN
3 SNACKS* € 6.50
* Keuze uit kroket, frikandel of bamihap.
Mierloseweg 28 • 5707 AM Helmond 0492 53 92 49
Tegen inlevering van deze advertentie

Luc’sWines &Drinks
Mierloseweg 14 Helmond

www.lucswinesendrinks.nl info lucswinesendrinks.nl

DERISON
GROENTE EN
FRUIT
2 HEERLIJKE VIS- LOEMPIA’S UIT
EIGEN KEUKEN.
1 LTR GOED GEVULDE FRANSE VISSOEP
200 GRAM GARNALENSALADE.
NORMAAL € 21,45

KNIP DE BON UIT VOOR
10% KORTING OP EEN
T-SHIRT NAAR KEUZE

Slijterij
0492-264656

Monte Clain
rode of witte wijn

€
6.99
per liter

6 HALEN 5 BETALEN

25% KORTING

op katten- en hondenluiken

HEEL DE MAAND APRIL

€ 15,-

Mierloseweg 22 5707 AM Helmond
VISSPECIALITEITEN
VISSPECIALITEITEN

Marjon van Beurden

KLAASEN | VANDEURSEN.COM COM WK 12 DL
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Twee awards voor
robotteam van scholieren
Helmond

Het bekende robotteam Force
Fusion, van het Dr.-Knippenbergcollege en studenten van
Fontys Hogescholen, won afgelopen zondag in San Francisco
twee awards na een zinderende
competitie. Een prachtige prestatie van het team! Inmiddels
zijn alle leerlingen weer thuis,
na twaalf prachtige dagen in de
staat Californië.
Een robot in zes weken
‘De Knip’ is dé technologieschool van de regio. Leerlingen die deze wereld interessant
vinden en later misschien zelf
wel iets willen gaan doen met
bijvoorbeeld mechatronica of
werktuigbouwkunde, kunnen
al op jonge leeftijd volop aan de
slag op deze middelbare school.
Bij de FIRST Robotics Competition hebben de scholieren in
zes weken tijd een robot gebouwd die voldeed aan alle regels om te kunnen meedoen aan
de wedstrijden. Zo moest hij
ballen en schijven kunnen oppakken en transporteren. Een
geweldige uitdaging, maar ook
in dit tweede jaar is het de groep
gelukt. Een week voor het vertrek
naar Schiphol, werd de robot al
naar andere kant van de Atlantische Oceaan gestuurd.
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HELMOND
COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl
UITGEVER
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)
BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail redactie@deloop.eu
Internet www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur
EIGEN BEZORGING EN
VERSPREIDING
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m.
melden via bezorging@deloop.eu
of telefonisch tijdens kantooruren
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350
OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen, Mandy
Meeuwsen, Nikita Thijssen en
Thomas van Leent.

Het team na het winnen van de twee awards. (bron foto; Perry Vermeulen).
Een prachtige tijd
in San Francisco
Op 8 maart volgde de groep leerlingen, met voor het eerst ook
twee scholieren van het Carolus
Borromeus College en eentje
van het Vakcollege Helmond.
De eerste dagen waren direct
intensief. Er zijn high schools
en prestigieuze universiteiten
bezocht, maar ook bedrijven op

Sillicon Valley. En natuurlijk was
er ook tijd voor leuke uitstapjes,
met onder meer Alcatraz en een
fietstocht over de Golden Gate
Bridge.
Toen volgde de competitie. Acht
wedstrijden in wisselende allianties, waarbij het steeds beter ging
en de bijdrage van Force Fusion
steeds groter werd. Het succes

werd uiteindelijk beloond met
de Safety Award en de Imagery
Award.
Die laatste staat voor het design
van de robot en de algehele uitstraling van het team tijdens de
competitie. Trots, blij en toch
ook wel vermoeid ging iedereen
vervolgens terug naar huis. Met
een mooie en leerzame herinnering erbij! s

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.

www.helmondnu.nl

Twee dagen feestvieren tijdens Koningsdag
Helmond
Dit jaar zullen de festiviteiten
rondom Koningsdag weer 2 dagen beslaan, net als vorig jaar
wordt er in het centrum van
Helmond een uitgebreide Koningsnacht georganiseerd met
veel podia met verschillende
muzikale invulling.
Afsluitend aan Koningsnacht en
in de opmaat voor Koningsdag is
er een grandioze vuurwerkshow

te zien en op Koningsdag zijn
er heel veel verschillende activiteiten in Helmond en de wijken
eromheen.

teren op diverse podia verspreid
door de stad. Dus wederom voor
een ieder wat wils tijdens de Koningsfeesten Helmond.

In het centrum van Helmond
vind je de vertrouwde Slingermarkt, maar ook zullen verschillende verenigingen en stichtingen zich presenteren, is er de
kindervrijmarkt met optredens
en activiteiten, zijn er verschillende markten gericht op cultuur en activiteiten en is er veel
verschillende muziek te beluis-

Op de website van het Helmonds
Oranje Comité www.oranjecomitehelmond.nl en op diverse
sociale media (Facebook, Twitter, Instagram) is meer informatie te vinden.
Dit zal steeds verder uitgebreid
worden met meer inhoudelijke
informatie en het complete programma. s

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

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

(Bron foto; Helmonds Oranje Comité).
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Wijkbezoek Mierlo-Hout op zaterdag 23 maart

Ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp

Altijd al willen weten welke initiatieven er in Mierlo-Hout worden genomen en
met welke projecten organisaties in Mierlo-hout zich momenteel bezig houden?
Kom dan zaterdag 23 maart om 10.00 uur naar de Geseldonk. Op deze dag zal
het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad een bezoek
brengen aan Mierlo-Hout. Tijdens dit bezoek maken zij kennis met verschillende
initiatieven en onderwerpen die spelen in de wijk. Daarnaast biedt het
wijkbezoek ruimte om uw verhalen, vragen en zorgen met hen te delen.

Als u hulp nodig heeft, kan het gebeuren dat u met verschillende organisaties en
contactpersonen te maken krijgt. Ook de regels voor hulp of zorg, zijn niet altijd
eenvoudig. Komt u er zelf niet uit? Bent u niet bekend met alle mogelijkheden?
Voert u liever niet alleen een gesprek met een organisatie? Cliëntondersteuners
helpen u. Gratis en onafhankelijk.

Programma
Het programma voor het wijkbezoek start om 10.00 uur in Wijkhuis de
Geseldonk met een welkomstwoord van de voorzitter van de wijkraad, Jan
Drouen, en burgemeester Blanksma. Vervolgens verdelen de college- en
raadsleden zich in verschillende groepen om een wandeling te maken door de
wijk. Zo gaan zij langs bij onder andere project Centrumplan, de toekomstige
sportaccommodatie, Nei Skoen, o.b.s. ’t Hout en het Groot Goor. Ook wordt er
tijdens de wandeling stilgestaan bij thema’s waaronder: wonen, sport, jeugd,
zorg en verkeersveiligheid. Na de wandeling is er een lunch in de Geseldonk en
wordt er uitgebreid gesproken over het Project Kansrijk. Vervolgens vinden er
statafelgesprekken plaats. Het programma wordt afgesloten door de voorzitter
van de wijkraad en wijkwethouder Cathalijne Dortmans.
Vrij toegankelijk
Inwoners zijn van harte welkom om deel te nemen aan het programma van het
wijkbezoek. Aanmelden is niet nodig.

Preventief fouilleren deel binnenstad Helmond
Vanaf 15 maart tot en met 15 september is een deel van de binnenstad
aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Bevindt u zich in deze periode in dit
gebied, dan kan het zijn dat u preventief gefouilleerd wordt. U hoeft daarvoor
geen verdachte te zijn. In overleg met het Openbaar Ministerie en de politie
heeft burgemeester Blanksma deze maatregel genomen. Het doel is om
harder op te treden tegen de georganiseerde handel in harddrugs en illegaal
wapenbezit.
Toename wapenbezit en (schiet)incidenten
Aanleiding om deze maatregel nu te nemen is dat het illegaal wapenbezit en
het aantal incidenten met (vuur)wapens de afgelopen periode is toegenomen.
Sinds begin 2019 zijn er verschillende ernstige incidenten geweest. Vaak had
dat te maken met de handel en/of gebruik van (hard)drugs. Bij een van de
schietincidenten raakten twee onschuldige kinderen gewond door rondvliegende
kogels.
Het gebied dat is aangewezen als veiligheidsrisicogebied, is omsloten door
de straten Kasteel-Traverse, Burgemeester van Houtlaan, Narcissenstraat,
Wethouder van Welllaan, Bakelsedijk, Willem Prinzenstraat, Bindersestraat,
Binderseind, Marktstraat, Ameidewal en Noord- en Zuid Koninginnewal.
Wapens inleveren
Naast het preventief fouilleren, loopt er nu een onderzoek naar de mogelijk voor
het instellen van een wapendepot. Inwoners kunnen dan hun wapen inleveren
bij het politiebureau aan de Traverse in Helmond. Zij krijgen geen boete of straf
vanwege illegaal wapenbezit. Dat geldt niet voor wapens waarmee een delict is
gepleegd.
Meer informatie
Meer informatie vindt u op www.helmond.nl.

Clientondersteuners denken met u mee, helpen u met het gesprek met de
gemeente of andere organisaties en zoeken met u naar oplossingen. Daarnaast
geven ze informatie en advies, bijvoorbeeld over jeugdhulp, langdurige zorg of
zorgtoeslagen. En ze weten welke hulp er in uw buurt geboden wordt.
Organisaties die u ondersteunen
Er zijn verschillende organisaties die u graag bijstaan.
Op www.helmond.nl/clientondersteuning vindt u informatie over de verschillende
organisaties. Bent u al in gesprek met de gemeente of een andere organisatie,
dan kunt u uw contactpersoon vragen u in contact te brengen met een
organisatie voor cliëntondersteuning.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Meidoorn 17
08-03-2019
Godschalkserf 3
12-03-2019
Isidoor Opsomerstraat 1E 12-03-2019
Braaksestraat 10
13-03-2019
Broekwal 4, 4A, 4B
13-03-2019
kadastraal B 4082,
13-03-2019
Schootense Loop naar Gasthuisstraat 79

Projectomschrijving:
plaatsen dakkapel (voorzijde)
plaatsen dakkapel
revisietekeningen bijgebouw
vergroten woning
woningsplitsing
aanleg voetpad

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4212851
OLO 4217023
OLO 4180959
OLO 4126047
OLO 4053069
OLO 4147573

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Weg naar Bakel 4
07-03-2019
de Jongstraat 7
08-03-2019
Dijksestraat 131
07-03-2019
Geysendorfferstraat 1A
07-03-2019
Zandstraat 96
07-03-2019
Chopinlaan 13
07-03-2019
Elsbeen van Baerlestraat 27
07-03-2019
Lage Dijk 31
08-03-2019
Dorpsstraat 4
09-03-2019
Meeuwstraat 27
12-03-2019
Kromme Haagdijk 66
12-03-2019
Landvoort 17
12-03-2019
Veldweg 8A
13-03-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
kappen 1 boom
OLO 4262846
vergroten uitweg
OLO 4259398
vervangen reclame
OLO 4262930
vervangen reclame
OLO 4262946
gevelrenovatie
OLO 4172189
vergroten woning met erker
OLO 4184805
plaatsen dakkapel (voorgevel)
OLO 4261686
vergroten bedrijfspand
OLO 4263576
vergroten woning (erker)
OLO 4266488
vergroten woning met erker
OLO 4272149
verhogen bouwwerk
OLO 4272611
plaatsen dakkapel
OLO 4272787
plaatsen dakkapel (voorzijde)
OLO 4248679

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Klarinetstraat 79

Projectomschrijving:
plaatsen dakkapel (voorzijde)

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4207285

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Stiphoutse bossen
in de wijk Houtsdonk
de Plaetse 152

Datum indiening: Werkomschrijving:
Registratienr.:
05-02-2019 3D Ronde Helmond
2019-00475
(8 september 2019)
27-02-2019 Kofferbak/garagesale (9 juni 2019) 2019-00839
12-03-2019 Zomerbraderie Brandevoort
2019-01018
(8 september 2019)

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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

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

Locatie:
Kanaaldijk Z.O. 50

Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
Registratienr.:
08-03-2019 Helmond International Tournament 2019-00029
Kanopolotoernooi (20, 21 en 22 april 2019)
de Zandbergen
08-03-2019 Regionale Scouting Wedstrijden
2019-00153
(Stiphoutse bossen)
(24, 25, 26 mei 2019)
voormalig terrein van
08-03-2019 viering 150-jarig bestaan
2019-00232
Dijkse Boys
Hogeschool de Kempel (7 juni 2019)
Stiphoutse bossen
11-03-2019 3D Ronde Helmond
2019-00475
(8 september 2019)
Markesingel 2
12-03-2019 reünie Carolus Borromeus
2018-04935
College 100 jaar (11 mei 2019)
in de wijk Houtsdonk
13-03-2019 Kofferbak/garagesale (9 juni 2019) 2019-00839
Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Burgemeester en wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet
ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeente Helmond op 12 maart 2019 met de
heer J.H.J.M. Roefs en de heer H.F.P.M. Roefs (tezamen de exploitant) een overeenkomst over
grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro is aangegaan.
De overeenkomst heeft betrekking op het perceel grond gelegen aan de Schutsboom te
Helmond, ter grootte van ongeveer 50 a en 50 ca (5050 m2) en kadastraal bekend gemeente
Helmond, sectie U, nummer 4669 (het exploitatiegebied). In de overeenkomst worden de
wederzijdse verplichtingen en het verhalen van de kosten van de grondexploitatie vastgelegd.
Inzage
Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden
een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor een
ieder kosteloos ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. U kunt zich
hiervoor melden bij de receptie.

Bezwaar maken?
Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Roggedijk 4
17-01-2019
Noord Koninginnewal 91,
21-12-2018
91A t/m 91F
Willem Prinzenstraat 188
21-12-2018
en 190

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen en verplaatsen opslagtanks OLO 4149713
oprichten appartementencomplex OLO 4107175
(7 appartementen)
pand splitsen in 2 woningen
OLO 4112935

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

Milieu (1)

Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen
over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het
Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.
Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook
digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met
het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:
Naam inrichting
Carglass Helmond

Locatie
Engelseweg 232A

Carel Noijen Interieurs

Oostdijk 6a

Omschrijving melding
Het starten van een bedrijf voor reparatie
en vervanging van autoruiten.
Het oprichten van een bedrijf voor het
vervaardigen van kleinmeubelen.

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit
ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan
Stiphout – Hoek Ruwe Putten-Stiphoutse Dreef.

MEDICIJNAFVAL?

LEVER HET IN
BIJ UW APOTHEEK OF DE MILIEUSTRAAT

Het betreft de realisatie van drie ruimten voor kavels waarop drie vrijstaande woningen
gebouwd kunnen worden.
Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt
geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage
kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad Traverse
en op de website www.helmond.nl. Er kan geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid
worden gesteld advies uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te
bereiden.

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan zijn
een vergunning te verlenen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:
Gemeente Helmond voor het uitbreiden van het gronddepot aan de Beemdweg 61 in
Helmond. De uitbreiding betreft het in gebruik nemen van de percelen F246 en F247 voor de
opslag van grond. De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 3263381.
Inzage
De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 21
maart 2019 tot en met 1 mei 2019 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den
Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken.
Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0492. Voor een mondelinge
toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden
gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst ZuidoostBrabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen
kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690455).

Hoe?
Doosjes: alleen de strips.
De kartonnen doosjes kunnen bij het oud papier.
Flesjes en tubes: verwijder het etiket voor uw privacy.
Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

20 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.

• 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
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Ariza rugsponsor
Helmond Sport
Helmond
Ariza is gedurende de 4e periode
rugsponsor bij Helmond Sport.
De laatste negen wedstrijden
is onze trouwe partner te zien
op de achterzijde van het wedstrijdshirt. De laatste periode
begint met een uitwedstrijd bij
RKC Waalwijk en eindigt op drie
mei in eigen huis tegen TOP Oss.

Sinds 1991 produceert Ariza biologische ingrediënten. Ariza is uitgegroeid tot een wereldwijde speler en verwerkt meer dan 140.000
ton fruit en groente per jaar. Als
familiebedrijf vormen respect en
duurzaamheid de solide basis van
het bedrijf.
Bij Ariza nemen ze de volle verantwoordelijkheid van de teelt tot
aan de consument. s

Vorig jaar was het net zo mooi als elk jaar (bron foto; Mandy Meeuwsen,www.helmondnu.nl).

Helmondse Lichtjes Parade
trekt weer door Mierlo-Hout
Mierlo-Hout

Mierlo-Hout verandert zaterdag 6 april weer in een prachtig
sprookjesachtig dorp. Tienduizenden lampjes kleuren de
tientallen creaties tijdens de
Helmondse Lichtjes Parade.
Dit jaar belooft de jubileumeditie een ware knaller te worden.
Het startschot voor de verlichte optocht wordt namelijk
gegeven met een spectaculaire
vuurwerkshow.

Niet de kwantiteit maar de kwaliteit staat ook voor deze tiende
editie weer hoog in het vaandel.
De route begint, net als bij de
vorige edities, op industrieterrein
Houtsdonk.
Vanaf daar trekken de deelnemers vanaf 20.30 uur over de
Houtse Parallelweg richting de
Hoofdstraat. Ter hoogte van de
Windmolenstraat eindigt de optocht.
In de grote verwarmde tent op
het Kerkplein gaan we er vanaf
20.30 uur tot 01.00 uur een fan-

tastisch feest van maken. Na afloop van de Helmondse Lichtjes
Parade worden daar de prijswinnaars bekendgemaakt.
Op deze avond zijn de Hoofdstraat en de Houtse Parallelweg
van 18:00 tot 23:30 uur afgesloten
voor al het verkeer. Toegang tot
de parade is € 2,50 per persoon,
kinderen tot 4 jaar gratis.
Meedoen met de Helmondse
Lichtjes Parade? Meld je aan via
www.helmondselichtjes
parade.nl. s

Ariza is de 4e periode rugsponsor van Helmond Sport.
(Bron foto; Helmond Sport).

Spreekuur voor leden
Woensdag 3 april

Word jij onze nieuwe collega?

Samenvoeging Rabobank Helmond
en Rabobank Peel Noord

Ventilatie Techniek Brabant B.V. is een jong bedrijf op het
gebied van luchtkanalen en ventilatietechniek. Voor de
uitbreiding van ons team in Mierlo zijn wij op zoek naar:

Ervaren plaatwerker
Voor het vervaardigen van luchtkanalen in onze werkplaats

Ervaren luchtkanaalmonteurs
LUKA-opleiding is een pré
Richt uw sollicitatie aan dhr. Mario van der Putten:

Om de kwaliteit van onze financiële dienstverlening te
versterken, zijn wij voornemens om Rabobank Helmond en
Rabobank Peel Noord samen te voegen tot één krachtige bank.
Wij kunnen ons voorstellen dat onze leden vragen hebben over
deze samenvoeging. Stel ze dan gerust tijdens het spreekuur
op woensdag 3 april om 19.00 uur op ons kantoor aan de
Kerkstraat in Helmond (ingang Traversezijde).
Yvonne van Mierlo
voorzitter raad van commissarissen

Ventilatie Techniek Brabant B.V.
Industrieweg 42C, 5731 HR Mierlo
T: 0492-79 26 90 E: mario@ventilatietechniekbrabant.nl

www.ventilatietechniekbrabant.nl

Meld je aan via communicatie.helmond@rabobank.nl
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Lezing door Henk Schimmel

VERKOOP SPECIALIST
GEZOCHT !

‘Organisatie en aanpak van
de hoofdinfrastructuur in
de groeistad periode’.

In 1976 wordt Helmond door
het kabinet aangewezen als
groeistad. Dit mede als gevolg
van de rapporten van de zogenaamde ‘Commissie Langman’
(1971-1974)
Eén van de taakstellingen voor
de gemeente Helmond was het
bouwen van ca 1000 woningen
per jaar in de groeistadperiode. (1976 – 1989). Voor de Helmondse ambtelijke organisatie

Adventure Store Helmond is op zoek naar nieuwe
medewerkers:
• Parttime krachten ( 12-38 uur per week )
• Schoolverlaters
• 56+ kandidaten

een behoorlijke uitdaging. Door
de groeistad taakstelling m.b.t.
het bouwen van de gevraagde
woningen moest voor de bereikbaarheid van de nieuwe stadsuitleg ook de hoofdwegenstructuur
uitgebreid worden.

aanpak van de realisatie van de
grote infrastructurele projecten
tijdens de groeistadperiode. Ook
worden achtergrond verhalen bij
de uitwerking van de plannen en
de daarbij opgedane ervaring besproken.

Gelijktijdig moest een achterstand in onderhoud en een tevens, vanwege een te krappe
afwikkelingscapaciteit, ook de
bestaande infrastructuur voor de
(nieuwe) taak aangepast en (her)
ingericht worden. De presentatie
gaat over de organisatie en de

De lezing is in het Baken aan de
pastoor van Leeuwenstraat in
Helmond.

Wij bieden:
Marktconform salaris;
De echte kneepjes van het verkoopvak;
Een dynamische omgeving waar je nooit uitgeleerd raakt;
Een energiek team dat niet kan wachten om met jou te werken;
Hoge kortingen op het assortiment.
Unieke winkel waar de echte outdoor liefhebber
zijn geluk niet op kan.
Ben jij klantvriendelijk, klantgericht en werk je graag in een
actieve winkel ? Weet jij hoe je perfect mee kan denken
met de klant? Ben jij flexibel en ben jij gemotiveerd om een
echte outdoor adviseur te worden in het meest avontuurlijke
bedrijf van Mierlo-Hout?

Aanvang 20.00 uur. Gratis toegang voor leden van Heemkunde Helmont, voor niet-leden is de
entree twee euro. s

Hart voor
ouderen

Solliciteer dan nu!
Stuur je CV en motivatiebrief naar:
info@adventurestore.nl of
bel 0492-523668 t.a.v.
Theo van Houts

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

Helmond

Samen naar de film in de Cacaofabriek?

Creatief aan de slag in een huiskameratelier?
Een rondleiding in het kasteel
met bezoek aan een tentoonstelling van Museum Helmond?

Zwieren bij het boekenbal in de
Gaviolizaal? Een rondleiding in
het Speelhuis en zien hoe een
kerk is omgebouwd tot prachtig theater? Komt u ook? Info

TREND

Wij zoeken:
Een collega met verkoopervaring in de retail, sport en outdoor heeft een pré.
Ben je klantgericht en heb je een sterk ontwikkeld commercieel inzicht?
Ben je flexibel inzetbaar, ook in de weekenden? Ben je nieuwsgierig,
energiek, een teamplayer? Heb je vmbo-T / mavo / mbo werk- en
denkniveau? Mensen met energie die graag interactie hebben met
mensen, en van nature graag met mensen omgaan nodigen wij uit om te
reageren.

en aanmelden kan via www.
langleve-cultuur.nl of bel op
dinsdag, woensdag of donderdag tussen 9:00 en 12:00 uur naar
06-20363110.
Voor veel activiteiten geldt een
1+1 actie en kunt u gratis iemand
meenemen. s

CASUAL

STYLE

KOOPZONDAG 24 MAART · SWEET SUNDAY
GEOPEND VAN 12.00 UUR TOT 17.00 UUR.

TREND EVENT · VRĲDAG 22 EN ZATERDAG 23 MAART
KOM IN FESTIVAL SFEREN EN MAAK KANS OP TWEE KAARTJES VOOR WISH OUTDOOR!

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTĲD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

FOLLOW
US

FOLLOW
US

SHOP OOK ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

GRATIS
WIFI

GRATIS
PARKEREN

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK12 DL

Binnenstad
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Goudfrikandel
20 stuks - Van Lieshout
Normaal 11,89

7,

99

nt
tunt stu
stunt s

Ben jij een van de fotografen die ze zoeken? (Bron foto; Eva Steentjes).

Fotografen gezocht voor Goeikes:

Het jaar van Lucas Gassel
Helmond

Sitostick, zigeunerstick
of berehap pikant

Groentes à table

3,

Normaal vanaf 1,79

3 stuks - Diepvriesspecialist

49

Normaal vanaf 4,79

Hamburger, kebap,
kroketburger of shoarma

Broodjes

1 stuk - Diepvriesspecialist
Normaal 1,69

2+1
gratis

(kant-en-klaar)
750 gram - Ardo

25%
korting

Gepaneerde
visblokken

10x100 gram - Allfreez

Waar in 2018 nog 13 (groepen) fotografen de wijken van de stad vastlegde voor
Goeikes - Helmonders in beeld, zoekt de
Stichting Goeikes er voor de komende
editie ‘maar’ 12. Dit sluit nauw aan op
het nieuwe thema; Goeikes - het jaar van
Lucas Gassel. 1 jaar, 12 maanden, 12 fotografen, 1 fotoboek: dat is de leus voor het
nieuwe project.
Hiervoor zoekt de organisatie 12 fotografen, duo’s of groepen die elk een maand
met een camera door de stad heen gaan.
Met in het achterhoofd dat overkoepelende thema. Want net als andere organisaties sluit ook de stichting Goeikes aan bij
misschien wel het belangrijkste ‘Goeike’
van de stad.
Dat Lucas Gassel zo genoemd mag worden is een gegeven. Deze geboren en getogen Helmonder staat namelijk bekend
als één van de eerste landschapsschilders
van Nederland. 450 jaar na zijn dood komt
het overgrote deel van zijn werk naar Hel-

mond voor een grote overzichtstentoonstelling. Daarmee bewijst hij zelfs nu nog
een grote dienst aan de stad. Aan fotografen de vraag zich te laten inspireren door
deze bijzondere Helmonder. En dat mag
breed worden opgevat. Van een documentaireserie over de Lucas Gasselstraat
en een serie portretten van Lucassen uit
de stad tot de moderne landschappen van
Helmond: alles mag.
Op 3 april van 19.30 tot 21.00 uur houdt
de organisatie een openingsbijeenkomst
in de Cacaofabriek. Hier zorgt Gasselkenner Ger Jacobs voor de nodige inspiratie. Daarnaast geeft de organisatie meer
informatie over deelname en kunnen
geïnteresseerde fotografen sparren met
het bestuur en ervaringsdeskundigen van
Goeikes - Helmonders in beeld.
De avond is vrij toegankelijk en staat open
voor alle fotografen (zowel amateur als
professional) met een relatie tot de stad.
Na de bijeenkomst hebben geïnteresseerde 3 weken de tijd een plan in te dienen.
Daarnaast kiest een professionele jury de
deelnemers van Goeikes - Het jaar van Lucas Gassel. s

Normaal 8,29

5,49
Mexicano

15 stuks - De Vries
Normaal 16,29

12,

49

Ambachtelijke

Chinese
tomatensoep

1liter - Diepvriesspecialist
Normaal 3,99

ATB route Bakels bos

De ATB route in het Bakels bos (bron foto; Arie Manders/ mtbroutes.nl).

Helmond
Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 20 maart t/m dinsdag 2 april 2019.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van
25 DVS punten of
250 piggypunten

De ATB route in het Bakels bos te Helmond staat kwalitatief op plaats 1 van
de ATB routes in Brabant. Hier mag Helmond en Tourclub’81 echt trots op zijn.

Elke maandag is het ploegje bezig om
de route te onderhouden en te optimaliseren, dit met veel plezier. Vele mountainbikers maken regelmatig gebruik van
deze prachtige route. Ook het jeugd ATB
baantje in Dierdonk is van dezelfde kwaliteit, omdat daar dezelfde personen ook dit
baantje onderhouden.
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Boekenweek in
Bibliotheek Helmond-Peel
Centrum
Van 23 t/m 31 maart is het weer
Boekenweek met als thema: De
moeder de vrouw. Tijdens deze
week vinden er verschillende
activiteiten plaats in de Bibliotheek.
Kunstlezing ‘De moeder de
vrouw’ door Ger Jacobs
Kunsthistoricus Dr. Ger Jacobs
geeft tijdens de Boekenweek op
dinsdagavond 26 maart in Bibliotheek Helmond een lezing
over het thema: ‘De moeder de
vrouw’. Hoe zijn kunstenaars in
het verleden om gegaan met dit
thema? Is de vrouw enkel traditioneel afgebeeld, of heeft zij ook
een ontwikkeling in de kunst
doorgemaakt? Graag vooraf
aanmelden: www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten
Boekenbal in de Gaviolizaal
‘Lang Leve Cultuur’
De Boekenweek start traditiegetrouw met het Boekenbal. Met
‘Lang Leve Cultuur’ willen we
ouderen bereiken, die normaal
geen gebruik maken van het cultuuraanbod. Bijvoorbeeld omdat
zij alleen zijn of niet mobiel zijn
en geen vervoer hebben. Donderdagmiddag 28 maart gaan
we in Helmond “aan de zwier”
tijdens het eerste Boekenbal in

de Gaviolizaal, onder de warme
klanken van de draaiorgels. Wim
Daniëls is te gast en vertelt op de
hem zo vertrouwde humoristische wijze over het thema van
de Boekenweek ‘De moeder de
vrouw’ en Troubadour Tonny
Wijnands zingt liedjes en vertelt
over vroeger. Voor deze activiteit
moet je je vooraf aanmelden:
www.langleve-cultuur.nl

korting biedt Museum Helmond
tijdens de Boekenweek de gasten
een ruimte aan, middenin de expositie van Karin Hanssen, waar
zij hun boek in alle rust kunnen
lezen. Karin Hanssen is beeldend
kunstenaar, schrijfster van kritische teksten en feministisch
activiste. Hanssen behoort tot
de meest talentvolle Belgische
schilders van de laatste decennia.

Boekenweekmagazine en linnen tas
Vanaf 23 maart ligt het Boekenweekmagazine klaar voor
onze leden. Vol leestips, themaboeken, achtergronden en
interviews bij het thema van de
Boekenweek. Leen een boek dat
past bij het thema in een speciale
thematas, en geniet van mooie
verhalen. De tas mag je houden.
Voor beide geldt: zolang de voorraad strekt.

Word lid tijdens de Boekenweek
Ben je nog geen lid van de Bibliotheek? Dan is dít het moment
om lid te worden!
Neem tijdens de Boekenweek
een abonnement en je ontvangt
een voucher waarmee je bij de
deelnemende boekhandels gratis een Boekenweekgeschenk
krijgt. Met dit Boekenweekgeschenk reis je gratis op zondag
31 maart, zo heb je dat abonnement er meteen al bijna uit! s

50% korting bij Museum Helmond
Boeken geleend tijdens de Boekenweek bij Bibliotheek Helmond-Peel? Bewaar dan je uitleenbon en je krijgt op vertoon
van deze bon direct 50% korting
bij de tentoonstelling ‘Returning
the Gaze’ van Karin Hanssen in
de Kunsthal van Museum Helmond. Met het entreebewijs
kun je zowel het kasteel als de
kunsthal bezoeken. Bovenop de

9

door jan van rest

In de olie
Het wordt weer eens tijd voor
een apart verhaal! In de jaren
‘50 heb ik een tijdje gewerkt op
een boortoren van de NAM. De
Nederlandse Aardolie Maatschappij. Dat was in Rijswijk
(ZH), voor mij in de buurt, want
ik woonde toen in het Westland. Ik deed dit om de tijd, na
mijn HTS-jaren en voor mijn
dienstplicht, nuttig in te vullen.
We werkten in ploegendiensten van 8 uur. Als er geboord
werd, had je niets te doen en ‘s
nachts ging je dan op een bank
of de grond liggen om een
tuk te doen en verder koffiedrinken. Maar als er gemeten
moest worden, of als de boor
vervangen moest worden, dan
was het aanpakken geblazen;
dan moest er zo’n 3 km pijp
opgehesen worden, waarbij
deel na deel van elkaar moest
worden losgeschroefd. De pijpdelen, elk zo’n 20m lang, werden vervolgens staande in de
toren opgeslagen. Dan werkte
je of op het platform, waar de
pijp in de takel hing en waar

het met mechanische hulp van
het los- en later vastschroeven plaatsvond, of boven in de
toren. Boven stonden er dan
twee om de opgetrokken buizen aan te pakken en in de opslag te sjorren. Je was ongeveer
een ploegendienst bezig om de
pijpen op te trekken en de boor
te vernieuwen. Daarna duurde
het ook weer zo’n uur of acht
voordat de zaak weer aan elkaar zat en het boren weer kon
beginnen. Men boorde toen
al met turboboren. Daarbij
is het niet nodig dat de 3 km
pijplengte vanuit de toren in
draaiing wordt gebracht, maar
wordt de boor direct aangedreven door naar beneden geperste spoeling. Net zoiets als bij de
tandarts dus. Op de duur was
het monotoon werk en een
perspectief van een carrière
aan een tropisch Copacabana-achtig palmenstrand met
Bounty mooie vrouwen, werd
om die reden afgeblazen.
Jan van Rest

OPEN DAG IVN

ZATERDAG 30 MAART
Het IVN Helmond zet deze
lente haar deuren wagenwijd
open voor bezoekers: lekker
spelen in de speeltuin en/of
gezellig meedoen met
natuuractiviteiten. Het kan
allemaal!
Op zaterdagmiddag 30 maart
is het open huis bij IVN
Helmond. De toegang is gratis
voor iedereen.
De open dag wordt natuurlijk in samenwerking met de

speeltuin georganiseerd.
Alle bezoekers mogen op
30 maart gratis naar binnen.
De speeltuin is geopend vanaf
13.00 uur. De activiteiten van
het IVN stoppen rond de klok
van 16.00 uur en de speeltuin
sluit haar deuren om
17.00 uur.
Kom je ook kijken? Het IVN
Helmond bevind zich in
Speeltuin Helmond-West,
Arbergstraat 85, Helmond.
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KORTING KNIPPEN
Geldig van 18 t/m 26 maart 2019 op alle tuinplanten naar keuze *

10%

Violen

KORTING

Verkrijgbaar in diverse kleuren!
Groot- of kleinbloemig in 9-cm pot

Geldig van 18 t/m 26 maart
op één tuinplant naar keuze.

15%
KORTING

Tray à 12
stuks van
€ 5,99

Geldig van 18 t/m 26 maart
op één tuinplant naar keuze.

20%

Nu

19
0
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KORTING

€3.49

Geldig van 18 t/m 26 maart
op één tuinplant naar keuze.

Iedere zondag geopend van 12.00 tot 17.00 uur
Italiaanse kruiden

Groente planten

Hortensia

Narcis Tête à Tête

Mooi in de tuin of heerlijk
in de keuken! Keuze uit 6
soorten in 14-cm pot.
Van € 2.49

Bij De Biezen kan je
kiezen! Tray à 6-stuks
van € 1.50

Met 5 tot 8 bloemen,
in 15-cm pot en
verkrijgbaar
in diverse
kleuren!
Van € 8.99

15-cm hoog
in 9-cm pot
€ 0.99

Nu

€1.59
Potgrond
Kwaliteitspotgrond
voor kamer- en tuinplanten,
zak à 40 liter
€ 4,79

1+1

gratis

Nu

Nu

1+1

€0.99

€5.99

Vaste planten

Zaden

Gazonmeststoffen

keuze uit ruim 150 soorten!

Nu alle soorten
bloem- &
groente zaden

Een groene grasmat
heeft aandacht
nodig. Wij helpen
u graag.

20%

2+1

korting

gratis

gratis

20%

korting

*goedkoopste gratis

Paastakken

Metalen Wandrek

Ontbijtbordjes

Buitenpotterie

per bos
120-cm hoog
van € 1.99

Afmeting 76x76 cm
van € 69.95

Van keramiek
in vijf vrolijke kleuren
€ 1.99

Alle maten & soorten

Nu

€1.39

1+1

Nu

€39.99

gratis

20%

korting

*exclusief versiering

Tulpen

10 takken per bos

Dierenspeeltjes

Tuimeubels

Alle maten & soorten

nieuwe collectie

€3,99

1+1
GRATIS

25% vroege vogel korting*
op de advies verkoopprijs

www.tuincentrumdebiezen.nl

20%

korting
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13e editie Adventure Store
Wandelweekend

vertelt…

(Bron foto; Wim van den Broek).

Helmond

Voetbalvrouwen
Afgelopen vrijdag was ik bij Helmond sport voor de Ladiesnight.
Een uitverkochte avond alleen voor
de dames en wat was het allemaal
goed verzorgd. We moesten er om
half 6 zijn en werden verwelkomd
mee een glaaske bubbles. De business class was mooi aangekleed en
alles waar wij vrouwen van houden was aanwezig: Lekker eten,
een heerlijk drankje, mooie sieraden, leuke kleding, fijne verzorgingsproducten en nog veul meer.
De opening werd gedaan door
Leon Vlemmings, dun directeur en
van hem kon je unne sjaal winnen.
Nou, ik was als eerste aan de beurt.
Ik had de strandbal gevangen
en moest een antwoord geven op
zijn vraag: ‘’Wie is de invloedrijkste
vrouw op deze aarde?’’. Ik wist het
echt niet. Ik heb me rot gepiekerd.
Rondom me werd gezegd Oprah
Winfrey. Leon had denk medelijden mee men en toen fluisterde hij
in men oor ‘Angela Merkel’.
Owww hoe blond kunde zijn da
ge da nie weet, maar naderhand
heurde ik van de meeste da ze het
niet wisten. Maar ik had dankzij
Leon in ieder geval unne skone
sjaal gewonnen van Helmond
Sport. Het eten werd verzorgd
door Restaurant de Rozario, de
Cacaofabriek en Basilicum Deurne
en wat was het allemaal godsgruwelijk lekker. Ik heb echt dingen op
waar ik het bestaan niet van wist.
Er was een lekkere cocktailbar

die heerlijke drankjes fabriceerde.
De opbrengst van de loterij deze
avond was voor het goede doel.
Dit jaar Hart voor Minima, die ik
een warm hart toedraag zoals jullie wel weten. Ook was er een hele
tafel aanwezig van de vrijwilligers
van Hart voor Minima waar ik nog
ff gezellig mee heb gebuurt.
Zo fijn dat die vrijwilligers zonne
leuke avond kregen. En dan als
klap op de vuurpijl wa denkte? Het
allerbelangrijkste van de avond:
Helmond Sport haalt ook nog een
punt tegen Go Ahead Eagles en die
stonden op de tweede plaats. Zet
hem op Helmond sport vanaf nu
elke week puntjes. Zo ziede mar: als
ge heel oe tent vol zet mee vrouwvolk komen de punten van eigens.
Ik heb unne kei leuke avond gehad
en ben volgend jaar weer van de
partij. Bedankt Helmond sport en
alle bedrijven die meededen voor
deze topavond! Wil ik jullie nog
ff attenderen dat het vrijdag 22
maart nationale pannenkoeken
dag is dus allemaal pannenkoeken
eten. Ik ga samen met Mandy van
de redactie iets bijzonders doen op
deze dag. Maar daar meer over
volgende week in mijn column
Fijn weekend tot volgende week

Kom op zaterdag 6 april en zondag 7 april naar Adventure Store
voor een prachtige wandeling
door onder andere de Veste in
Brandevoort en de mooie natuurgebieden in deze omgeving.
Dit jaar als 1- of 2-daagse wandeltocht met routes van 5 t/m 40
km. Op de 2e dag gaan de routes
in tegenovergestelde richting.
De wandelaars worden ontvangen met gratis koffie, thee, fris.
Onderweg zijn er diverse wandelvriendelijke rustplaatsen.
De winkel van Adventure Store
is tijdens dit wandelweekend op
beide dagen geopend van 08.00
tot en met 17.00 uur. Er zijn op
deze dagen diverse toonaangevende leveranciers uit de wandelsport in de winkel aanwezig
waarbij u rechtstreeks bij deze
experts advies en informatie
kunt inwinnen.
Primeur is dit jaar de Tecnica
bootfitting wandelschoen die we
met warmte kunnen aanpassen
aan de specifieke eigenschappen
van uw voet, dus perfecte pasvorm verzekerd! Verder kunnen
we de wandelaars compleet aankleden en voorzien van de beste
producten van de beste merken.
Tijdens dit wandelfestijn zijn er
ook diverse medisch specialisten
aanwezig. Podotherapeut Emile
Itz heeft een gratis spreekuur.
Dus heeft u last van uw voeten
met (hard)lopen, kom dan even

langs bij deze specialist. Maak
ook kennis met de bekende medische pedicure Deborah. Deze
biedt u een breed scala van gespecialiseerde voetbehandelingen, zowel op medisch als cosmetisch gebied.
Volgens de traditie van de laatste
jaren zorgen voor de juiste wandelsfeer met een Alpen tintje.
Ons personeel verwelkomt je in
een prachtige Alpen outfit, we
hebben passende muziek en Slijterij ’t Pijpke zorgt voor een lekker biertje of wijntje na afloop
van het wandelen. Uiteraard zijn

Voordat het wisten was de carnaval alweer voorbij. Er is een
tijd van komen maar bij de
Spekzullekes nooit een tijd van
gaan. Daarom organiseren wij
Het Halfvastenbal!

www.helmondnu.nl

(Bron foto's; Adventure Store).

Klaas Prins met ‘Maar nog niet helemaal’
in het Annatheater
boeien en verrassen. Biografie:
Met zijn energieke humor en absurde wendingen verrast Klaas
Prins zijn publiek. Hij is ontwapenend, muzikaal en verhalend,
maar blijft altijd onvoorspelbaar.

muziek met een Hollands tintje.
Ook u bent van harte welkom
deze avond! Het Halfvastenbal
begint om 20:30 en de entree is
gratis. De avond wordt gehouden in het cafégedeelte van Zaal
Vissers, Peeleik 2 in Brouwhuis. s

Op vrijdagavond 29 maart gaan
we samen even terug in de tijd
en lopen nogmaals een polonaise met onze Prins Willem d’n
Uurste. De enige echte OP EN
TOP HOLLANDS zullen deze
avond zorgen voor de feestelijke

Tot de 6e en/of de 7e april bij
Adventure Store op de Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-Hout
(Helmond).
Kijk voor meer informatie op:
www.adventurestore.nl s

ZONDAG 7 APRIL 2019 KOOPZONDAG VAN 8.00-17.00 UUR

Halfvastenbal bij CV de Spekzullekes
Brouwhuis

er tijdens het wandelweekend
naast alle informatie, try-outs
en medische adviezen ook vele
spectaculaire kortingsacties voor
de wandelaars. Dus ook als je niet
mee wandelt zijn er genoeg redenen om langs te komen en je te
laten verwennen.

Klaas Prins brengt een energieke show naar het Annatheater
(bron foto; Annatheater Helmond).

Annawijk/Suytkade
Op zaterdag 30 maart neemt
cabaretier Klaas Prins je mee op
zoek naar de beste versie van
zichzelf. Een wereld waarin je
leven zin zou krijgen door Engelse teksten aan de muur te
hangen, een wereld waarin Tin-

der een Utopiaanse Fata Morgana blijkt te zijn en een wereld
waarin Rotterdammers gewoon
de Efteling in mogen.
Een absurde zoektocht naar
identiteit waarbij de jonge cabaretier met scherpe grappen, originele liedjes en de nodige zelfspot het publiek continu weet te

Klaas stond in 2016 de finale van
het Amsterdams Studenten Cabaret Festival en hij won de publieksprijs op het Leeuwarder
Cabaret festival. Verder schrijft
Klaas voor diverse tv-programma’s en was hij de vaste presentator van Humor TV. Op dit
moment speelt Klaas zijn eerste avondvullende programma
“Maar nog niet helemaal”.
Datum: zaterdag 30 maart
Kaarten: € 15,00,
www.annatheater.nl
Aanvang: 20:30 uur
Het Annatheater ligt op 1 minuut
loopafstand van het NS-station
Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a,
Helmond. Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl
www.annatheater.nl s
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Dement en toch een
goede oude dag?

‘Voor iedereen
betaalbaar’

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten.
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5).
24 uur per dag professionele begeleiding.
Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis.
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer?
Kijk op www.kbwo.nl

‘We voelen ons
bevoorrecht.’
‘Ik geef een negen!’
’Een mooiere plek
kun je niet wensen.’
‘Ma voelt zich
echt thuis.’

de loop weekkrant HELMOND

De Zonnebloem:
70 jaar vereniging
Helmond

In 2019 viert de Zonnebloem
haar 70e verjaardag. Een goede
gelegenheid om ons opnieuw
aan u voor te stellen.
Wie is De Zonnebloem?
Als de naam wordt genoemd
roept dat bijna altijd associaties
op met een grote boot, die over
de Rijn vaart. De Zonnebloem is
echter geen vakantie organisatie.
Zij is een vereniging die zich inzet
voor de medemens, die door een
lichamelijke beperking minder
mogelijkheden heeft om zich in
de samenleving te handhaven
en daardoor in een sociaal isolement dreigt te geraken.
De ontwikkelingen in de samenleving en de steeds verder
ontwikkelde techniek stellen
mensen in staat om steeds langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Niet alleen wordt er
van uitgegaan , dat zelfstandig
wonen mogelijk is, maar steeds
meer blijkt dat zelfstandig wonen noodzakelijk is. Gebrek aan
plaats in zorginstellingen en
schrikbarend hoge kosten verbonden aan het verlenen van
zorg beperken de keuze van erg
veel mensen, waardoor zelfstandig wonen welhaast de enige oplossing blijkt te zijn.
Ook mensen met een lichamelijke beperking zijn genoodzaakt
langer zelfstandig te blijven wonen en om meer zelf te moeten
regelen. Dat kan leiden tot een
situatie, waarin juist die kleine
dingen , die het leven veraangenamen zoals een kopje koffie op
een terras, een dagje uit of een
paar dagen vakantie, als eerste
afvallen.
De Zonnebloem heeft als doel
om een samenleving te realiseren, waaraan mensen met een
lichamelijke beperking zorgeloos
en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. Dat wil zeggen dat een
beperking geen aanleiding mag
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Echtscheidings
dilemma’s

zijn tot meer praktische zorgen
dan willekeurig elk ander individu heeft om in de maatschappij
te participeren.
Wat doet De Zonnebloem Zoals gezegd is De Zonnebloem er
voor mensen met een lichamelijke beperking, ongeacht hoe die
beperking is ontstaan. Dat kan
zijn aangeboren of op latere leeftijd ontstaan, door ziekte , een
ongeval of door de gevorderde
leeftijd. Onze aandacht gaat met
name uit naar mensen, die door
hun beperking in een isolement
dreigen te geraken. Wij noemen
deze mensen “gasten van de
Zonnebloem”
De vrijwilligers van De Zonnebloem zetten zich in om mogelijk blokkades op te heffen, waardoor iedereen kan deelnemen
aan sociale en recreatieve activiteiten, zoals een bezoek aan huis,
een wandeling, een dagje naar de
dierentuin, museum, theater etc.
De kern van de activiteiten van
de Zonnebloem wordt gevormd
door het brengen van een bezoek
aan onze gasten. Samen een
kopje koffie of thee drinken, een
praatje maken over de gebeurtenissen van alle dag of het ophalen van mooie herinneringen.
Maar ook het delen van zorgen,
praten over hetgeen er echt toe
doet voor de gast.
De vrijwilliger biedt een luisterend oor zodat de gast zijn of
haar verhaal kwijt kan, zijn of
haar zorg kan delen of een oplossing kan vinden voor de problemen waarmee men wordt
geconfronteerd.Daarnaast kan
er tijd zijn voor het ondernemen
van activiteiten door de vrijwilliger met zijn/haar gast. Dat is
afhankelijk van hetgeen de gast
graag wil doen en daarin zijn allerlei verschillende mogelijkheden te vinden, die passen binnen
het budget van de gast. De aan
een activiteit verbonden kosten
voor de vrijwilliger komen voor
rekening van de Zonnebloem.

Helmond

Naast de één op één activiteiten is er een mogelijkheid voor
de gasten om deel te neem aan
de gezamenlijke activiteiten die
door de (wijk)afdeling worden
georganiseerd.
Dat kan zijn een bezoekje aan
een museum, met een groep
naar de film of theater, het maken van een boottochtje of een
tochtje met een huifkar.
Zoals u kunt begrijpen vraagt het
organiseren van de bezoeken en
de activiteiten nogal wat tijd en
inspanning. Wij doen dat graag
voor onze gasten, maar we zien
ook dat door de veroudering van
zowel vrijwilliger als gast er een
terugloop is van beide groepen.
Een aantal gasten vraagt door
hun gevorderde leeftijd en/of
het verergeren van hun handicap
een andere vorm van activiteiten
of een toename van het aantal
bezoekuren. Helaas is het aantal
vrijwilligers dat nog steeds fit is
daartoe niet altijd toereikend.
U zult begrijpen dat wij heel
graag kennis willen maken met
nieuwe vrijwilligers, die samen
met onze gasten een plezierige
invulling willen geven aan het leven van die gasten en bovendien
hun eigen leven willen verrijken
door echt het verschil te maken
in het leven van een medemens.
Er is nog steeds een groot tekort
aan vrijwilligers, zowel wat betreft bestuursfuncties als voor
het contact/bezoek van onze
gasten.
Dus als u denkt “dat is misschien
wel iets voor mij” neem dan eens
vrijblijvend contact op met de
Zonnebloem Afdeling Helmond
te bereiken onder telefoonnummer 06 - 46268904 s

In de Gaviolizaal: Aalander Muzikanten
Binnenstad
Op zondag 24 maart van 14.00
tot 16.00 uur verzorgen de Aalander Muzikanten een concert
bij de Stichting Draaiorgels Helmond in de Gaviolizaal. Twee
jaar hebben zij het eerste concert van het nieuwe jaar verzorgd. Nu is het een voorjaarsconcert.
De Aalander Muzikanten zijn 59
jaar geleden opgericht als carnavalskapel. Momenteel bestaat de
kapel uit 16 leden, waaronder een
zanger en zangeres en een muzikaal leider/dirigent. .Zij spelen
een ruime selectie aan muziek:

van polka’s, walsen en moderne
muziek tot marsen, schlager
en feestmuziek. Bij veel muziek
hebben ze ook zang, in maar
liefst vier verschillende talen!
(Nederlands, Duits, Tsjechisch,
Engels) Ook bevat hun repertoire een ruime hoeveelheid aan
solostukken, verdeeld over alle
instrumentgroepen.
Vooraf, in de pauze en na afloop
kunt u genieten van onze Helmondse draaiorgels. De Gaviolizaal met monumenten en een
stukje geschiedenis en cultuur
in de cultuurstad Helmond heet
u welkom. De toegang is gratis.
Wel zien wij na afloop van het
concert een vrijwillige bijdrage in
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onze donatiepijp. Door de groei
van het aantal bezoekers en activiteiten kunnen wij ook extra
vrijwilligers, vooral voor de horeca gebruiken.

Twee weken geleden werd in
deze krant het eerste echtscheidingsdilemma met u gedeeld.
Hierop zijn vele reacties binnen
gekomen. Om uw geheugen op
te frissen, wordt het eerste dilemma hieronder nog een keer
beschreven, met enkele reacties
van de lezers:

Dilemma 2:
Wij zijn sinds drie jaar gescheiden. Ik wil graag dat
we naar de kinderen één lijn
trekken. Laatst wilde onze
zoon van 13 de nieuwe kleren
die ik voor hem had gekocht
niet aantrekken. Toen heb ik
zijn vader gebeld dat die tegen hem moest zeggen dat
hij ze moet aantrekken. Maar
hij weigerde dat te doen. Ik
vind dat niet kunnen. Naar de
kinderen moeten we één lijn
trekken vind ik, en dat heb ik
hem ook gezegd. Hij zegt dat
ik dat zelf met hem moet oplossen. Wat vind U?

Reacties:

Mag ik u een tip geven voor de
toekomst? Koop zijn kleren
niet meer voor hem, maar ga
met hem samen naar de stad.
Maak er een leuke dag van en
laat hem binnen uw budget
zelf kleding kiezen. Of geef
hem kleedgeld, zodat hij zelf
zijn kleding kan kopen. Dan
kan hij de ene keer met zijn
vader en de andere keer met
zijn moeder kleding kopen,
en bent u van de discussies af
met hem én met uw ex-man.
- Een alleenstaande moeder

Dilemma 3:

Beste moeder,
Het is 2019. Je kind verplichten
welke kleren te dragen is niet
meer van deze tijd. Geef hem
de keus. Óf de nieuwe kleren
dragen, Óf zijn oude kapotte
todden. Met de sociale druk
op school en van vrienden zal
de jongen vast snel de juiste
keuze maken.

Sinds twee jaar zijn de vader van mijn kinderen en ik
gescheiden. Ik ben er trots
op dat we dat op een rustige
manier gedaan hebben. En de
eerste 1 ½ jaar liep ook de omgang met de kinderen (nu 7 en
9) heel goed. Maar sinds een
half jaar heeft hij een vriendin, en sinds die tijd zegt hij
regelmatig af, of wil hij de kinderen maar een half weekend.
Ik vind dat niet erg, ik heb de
kinderen graag om me heen.
Maar zij zijn zo teleurgesteld
als papa hen weer later komt
halen. Ik heb hem dat al een
paar keer geprobeerd te vertellen, maar dan reageert hij
heel geïrriteerd. Hij zegt dan
dat ik zeker liever iets voor
mezelf doe en de kinderen
niet wil hebben. Het lukt me
niet hierover met hem te praten. Hoe pak ik dit aan?

- Een betrokken vader

- Een moeder

- Een moeder

Reacties:

Reacties:

Lieve moeder,
Het is goed om over grote dingen één lijn te trekken, zoals
over of hij alleen met vrienden naar de stad mag, of naar
welke school hij gaat. Maar
wat hij bij u aantrekt en welke
regels u daarvoor heeft, dat
is iets wat in uw huis hoort.
Kinderen van 13 kunnen er
echt mee omgaan dat er in
verschillende huizen verschillende regels gelden.

Wilt u reageren op dit dilemma,
of wilt u zelf een dilemma inbrengen? Mail naar duurzaamouderschap@levgroep.nl, o.v.v dilemma 3 en mogelijk wordt uw reactie over twee weken geplaatst. s

ZOEK JE INFORMATIE OVER
OUDERSCHAP, RELATIE OF
ECHTSCHEIDING?
KIJK OP
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

- Een alleenstaande moeder

Heeft u interesse om ook een
stukje bij te dragen aan de Helmondse cultuur en monumenten neem dan contact op met de
Stichting Draaiorgels Helmond.
info@draaiorgelshelmond.nl of
06-39682404
De Gaviolizaal is te vinden aan
de Torenstraat 36a, 5701 SH Helmond. Openingstijden zaterdag
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Groepen van minimaal 10 personen ook mogelijk op afspraak. s

De Aalander Muzikanten (bron foto; Stichting Draaiorgels Helmond).
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Ladders & trappen

Kooiladders

Pieters Cleaning Groep
Wij zijn op zoek naar een:

medewerker
schoonmaak

(parttime)

Moduletrappen

Betreft diverse projecten in Mierlo en omgeving.
Werktijden: voor en na kantooruren en overdag.
www.pietersbv.nl
via deze website kunt u solliciteren u kunt natuurlijk ook bellen tussen 8:00 en 12:00 uur.
Telefoon: 0492 – 43 23 63 - Bezoekadres: Ambachtweg 50, 5731 AG Mierlo

HBV Woonpartners
Oostende 149A
5701 SM Helmond
info@ hbv-wp.nl
www.hbv-wp.nl

Betreft: Ledenvergadering
Huurders Belangen Vereniging Woonpartners.
Aan de huurders die lid zijn van de Huurders Belangen Vereniging Woonpartners.
Gaarne nodigen wij u uit voor bovenstaande vergadering op 04 april 2019.

Steigers

Valbeveiliging

Deurneseweg 5 • 5709 AH Helmond
T (0492) 538 124 • www.dirks.eu

Deze vergadering zal worden gehouden in:
Wijkhuis-Bredeschool De Fonkel, Prins Karelstraat 131 in Helmond.
Aanvang 19.30 uur.
Deze avond is als volgt ingedeeld:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen notulen vergadering 22 maart 2018
3. Bespreekpunten
• Voorstellen aspirant bestuursleden Joris v.d. Westerlo en Hans Smits
• Secretarieel verslag
• Verslag renovatie commissie
• Verslag van de penningmeester en vaststelling contributie
• Verslag Kas Controle Commissie
• Toespraak Marc Eggermont (directeur/bestuurder Woonpartners)
• Aftreden Jan Terbeek en Roos Kerren
4. (Behandeling) Rondvraag
5. Pauze
6. Amusement
7. Sluiting
Heeft u iets voor de rondvraag of wilt u graag de notulen van 22 maart 2018
ontvangen, dan kunt u dit aangeven vóór 1 april 2019 door een e-mail sturen naar
info@hbv-wp.nl of een brief te sturen aan HBV Woonpartners, Oostende 149-A,
5701 SM te Helmond of downloaden via de website www.hbv-wp.nl.

D I R K S

K L I M M A T E R I A L E N

Wat een gezond gewicht je oplevert...

Een nieuw leven!

Minder kans op diabetes en hart- en vaatziekten | Betere weerstand | Uitgerust gevoel |
Krachtiger zelfbeeld | Mentale weerbaarheid | Meer energie | Langer leven

Makkelijk vol te houden
& wekelijkse controles

Te Dik? Bel Dick!

Namens het voltallige bestuur van HBV Woonpartners,
Karin van den Bogaard
Voorzitter
IBAN: NL20RABO0123892945 Rabobank

Succesvol afvallen sinds 2003

KVK nummer: 40240212

Hortsedijk 81, 5708 HC Helmond | t 088 500 9000
www.totalbodybalance.nl/aanmelden
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Stilstand is achteruitgang:
beweging is goed voor het herstel
Selectie Helmond Sport opent ‘KWIEK in het Elkerliek’

Afgelopen maandag opende een aantal spelers van
de selectie KWIEK in het Elkerliek (bron foto; Hein van Bakel).

Helmond
Afgelopen maandag hebben
zes spelers van de selectie van
Helmond Sport ‘KWIEK in het
Elkerliek’ geopend. KWIEK is
een beweegproject dat álle patiënten én bezoekers aanzet tot
bewegen.
Vrolijke oranje figuren bij de liften en op de wanden, laten zien
hoe eenvoudig meer bewegen
is. Voor patiënten die aan hun
kamer gebonden zijn, zijn er video’s gemaakt met oefeningen
die op bed of op een stoel gedaan
kunnen worden. De spelers van
Helmond Sport gaven een kleine

demonstratie van de oefeningen.
Bewegen ín het ziekenhuis? Zeker. Juist tijdens een opname of
bezoek is bewegen van groot
belang. Beweging draagt bij aan
een beter herstel, aan behoud
en opbouw van balans, kracht
en uithoudingsvermogen. Het
voorkomt fysieke achteruitgang
van een patiënt. En dat niet alleen, bewegen bevordert ook het
geheugen en geeft een goed humeur.
“Laat ons moeder toch even
met rust. Ze is net geopereerd”
horen de fysiotherapeuten van
het Elkerliek regelmatig. Begrijpelijk, maar zo snel mogelijk in
beweging komen – geactiveerd

worden – is beter. Een oudere,
kwetsbare patiënt verliest na drie
dagen in bed liggen ruim een kilo spiermassa. Dat betekent dat
veel alledaagse handelingen al
bijna niet meer zelfstandig gedaan kunnen worden. Na vijf
dagen bedrust, dient de vraag
zich aan of iemand na de ziekenhuisopname nog wel op zichzelf
kan wonen. Zó hard gaat dat.
Heus niet alleen bij ouderen; ook
jongeren die een week in het ziekenhuis liggen, voelen héél goed
dat hun conditie sterk achteruit
is gegaan. Bewegen houd je zelfstandig.
Daarom hebben de Vrienden
van het Elkerliek de realisatie van
‘Kwiek in het Elkerliek’ mogelijk
gemaakt, een initiatief van het
team Geriatrie. Kwiek in het Elkerliek bestaat uit een reeks oefeningen verdeeld over alle etages, herkenbaar aan een vrolijk
oranje figuur. Voor patiënten die
niet mobiel zijn, is een serie van
drie beweegvideo’s gemaakt. Deze video’s kunnen zij vanaf hun
bedside terminal bekijken en op
bed of in een stoel meedoen. Om
de oefeningen nog wat zwaarder
te maken, zijn er op verpleegafdelingen beweegattributen zoals
gewichtjes aanwezig. Alle patiënten én hun bezoekers, jong
en oud, kunnen gebruik maken
van KWIEK in het Elkerliek. s

Musicaltalenten zullen ook meedoen met het gevarieerde programma
van het koor (bron foto; Rob Fritsen).

Lente concert door
het Slavisch Koor Helmond
Helmond-Noord
Op 24 maart verzorgt Helmonds Slavisch Koor het jaarlijkse Lenteconcert om 14.30 uur
in de Pauluskerk te Helmond.
Vol overtuiging en met passie
brengt het koor in harmonieuze samenzang liederen uit de
Slavische landen waarbij enkele
passende solo’s niet zullen ontbreken.
Zoals altijd heeft het koor gasten
uitgenodigd waarmee een gevarieerd en boeiend programma
is samengesteld. Dit jaar betreft
het een aantal jonge zangers en
zangeressen die zich allemaal
specialiseren in musical-liederen
; zowel uit de klassieke als hedendaagse musicals. Vol verve willen
ze de aanwezigen laten genieten
van hun talenten die ze op de
verschillende conservatoria in

Nederland en België ontwikkelen. Nina van de Weijer, Bob van
de Weijdeven, Imahni Tsolakis,
Arjan Rijgersberg en Belle van
der Pijl zullen voor het publiek
klassiekers uit de West-side
Story als ook liederen uit Mama-mia vol overgave uitvoeren.
Het programma bestaat uit vier
onderdelen waarin het Slavisch
Koor en de musical-sterren afwisselend om uw aandacht vragen. Helmonds Slavisch Koor,
onder leiding van Antoine van
Wanrooy, brengt de aanwezigen
in vervoering met gezangen uit
de Russisch-Orthodoxe liturgie
en met Slavische volksmuziek
waarin emoties van alledag zoals liefde, verdriet en humor ten
gehore worden gebracht. Hierbij
worden ze op de juiste momenten begeleid door de dirigent die
spelend op zijn accordeon de gevoelige snaar in de liederen onderstreept. De entree is gratis. s
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Genieten tijdens Cacao aan de Kade
Suytkade
Wil jij genieten van muziek,
theater, workshops, proeverijen, films, en veel nieuwe dingen ontdekken? Zet maandag
22 april (Tweede Paasdag) dan
vast in je agenda, want Festival
Cacao aan de Kade strijkt weer
neer, in en om de Cacaofabriek.
Van Cacaofestival naar
duurzaam foodfestival met
muziek en theater
Deze derde editie breiden we uit.
Waar we ons eerst voornamelijk
richtten op cacao en chocolade,
zullen we deze editie kijken naar
food in de breedste zin van het
woord. Met een Kinderplein,
Foodheuvel, Cacao- en chocomarkt, Meet-the-Maker programma, muziek- en theaterprogramma nemen we je mee in de
wereld van food.
Nieuwe technologieën, het duurzaam produceren van voedsel,
duurzaam en fairtrade verbouwen en verhandelen van cacao,
en nieuwe producten presenteren. Maar ook de uitreiking van
de prijs voor de winnaars van de
bonbonwedstrijd, workshops en
proeverijen leren je meer over deze onderwerpen. Er is deze editie
ook extra veel aandacht voor de

kinderen met een zeer actief en
divers kinderplein.
Geschiedenis
We hebben een passie voor chocolade, voor food, voor duurzaamheid, voor cultuur én voor
Helmond. Dus toen we in 2016 bij
elkaar kwamen, gebeurde er iets.
Festival Cacao aan de Kade is het
resultaat van vele uren brainstormen, vergaderen, plannen en
proeven. We willen ook bij deze
derde editie in 2019 iets nieuws
neerzetten in de stad die altijd al
verbonden was met cacao. Iets
teweegbrengen. Je verrassen. Een
verhaal vertellen. Al je zintuigen
prikkelen. En hoe kan dat beter –
op deze plek – dan met een duurzaam foodfestival?
De Cacao aan de Kade-kerngroep bestaat uit Geert Blenckers, Hans van Bragt, Jan van
Dongen, Julienne Tullemans,
Jesse Bleekrode, Otine van Erp,
Biek van Bree, Ruud Verhoeven,
Maartje Vos-Swinkels, Marvin
Corneille en Dirk van Ledden.
Kom ook kijken op 22 april
(tweede paasdag) van 11:00 tot
18:00 uur. De toegang is gratis!
Houd voor meer informatie
en het programma de website
www.cacaoaandekade.nl en defacebookpagina facebook.com/
cacaoaandekade in de gaten!

Een breed cultureel en smakelijk programma voor jong en oud zal geheel gratis worden voorgeschoteld.
(Bron foto; Cacao aan de Kade”).

Succesvol turnweekend: 12x podium turnsters HT’35
Div. 5 Senior: Merel Goorts 2e,
Sanne Verbakel 12e, Marijn van
Gestel 17e (W3), Malon Rovers 1e,
Jony Schepers 6e (W4)

Zittend: instappers Silke, Florie (zilver), Emma (brons), Lynn (brons)
Staand: junioren Sanne, Sanne, Nadine. (bron foto; HT’35).

Mierlo-Hout
Turnsters van HT’35 Helmond,
uitkomend in de D2 onderbouw
en vijfde divisie bovenbouw
turnden afgelopen weekend in
Deurne hun eerste regionale
wedstrijd, de voorwedstrijden
waar plaatsing voor de regiofinale en toestelfinales mogelijk
is. Met meer dan 30 turnsters
was HT’35 ruim vertegenwoordigd. Het resultaat van het
weekend in Deurne? 12x podium en 46x plaatsing voor de
toestelfinales!
Instap D2: Florie McCormack 2e,
Emma van Schaijk 3e, Lynn Sonneveld 3e, Silke van den Berg 11e

Pupil-1 D2 (baan 1): Sasja van
Delft 2e, Karlijn Ruijs 4e, Pippe
Broshuis 7e
Pupil-1 D2 (baan 2): Fenne Snoeks
1e, Isabel van Hoof 4e, Isa Maas
32e
Pupil-2 D2: Fenne Bakels 6e, Yara
van Os 17e, Nina Wouters 18e
Jeugd-1 D2: Maud Zeegers 1e, Anna Remmers 12e, Esmee Princen
13e, Lana Kampen 14e (W3), Nina
van Kuyen 3e, Tessa Swinkels 6e
(W4)
Div. 5 Jeugd-2: Milou Verstappen
2e, Aleid Kuijper 3e, Isabel van
der Poel 7e, Lisan van Veen 11e
Div. 5 Junior: Jara Miksch 1e, Esmee Franse 4e, Demi van Lierop
5e, Kim Jansen 6e (W1), Sanne
Vissers 4e, Nadine Peeters 8e,
Sanne van Lierop 25e (drie toestellen) (W2)

Plaatsing voor de toestelfinales:
Sprong: Lynn, Sasja, Fenne B,
Lana, Milou, Malon, Merel
Brug: Emma, Florie, Fenne S, Isabel, Karlijn, Pippe, Sasja, Maud,
Aleid, Esmee, Jony, Sanne Ve
Balk: Emma, Florie, Silke, Fenne
S, Sasja, Maud, Nina, Lisan,
Demi, Esmee, Kim, Sanne Vi,
Malon, Merel
Vloer: Emma, Florie, Lynn, Fenne
S, Karlijn, Sasja, Fenne B, Maud,
Demi, Esmee, Jara, Sanne Vi, Malon
Ondertussen werd er in Hoofddorp de kwartfinale derde divisie en kwalificatiewedstrijd
eerste divisie geturnd. Philip
van Bommel en Imre Remmerswaal plaatsen zich beide voor de
halve finale. Koen Janssen, Guus
Hegeman en Roel Dankers waren dichtbij, maar kwamen helaas tekort. Stan Classens turnde
geen volledige meerkamp tijdens
zijn kwalificatiemoment.
Komend weekend staat Sporthal Suytkade in het teken van
de landelijke turnwedstrijd georganiseerd door HT’35 in samenwerking met de KNGU.
Op beide dagen is er een vol programma met ruim 400 turnsters.
www.ht35.nl s

Helmond krijgt weer even een klein stukje Ibiza!
(bron foto; Ibiza Markt Helmond).

Ibiza-markt on tour
trapt af in Helmond
Suytkade
Op zondag 7 april start de Ibizamarkt ON TOUR bij De Cacaofabriek in Helmond. De Ibizamarkt ON TOUR staat voor het
vierde achtereenvolgende jaar
in Helmond.
De Ibiza-markt is geïnspireerd op
de hippiemarkten van Ibiza. Een
markt waar moderne hippies originele handgemaakte, hippie en
bohemian producten aanbieden
waaronder fashion, sieraden,
beautyproducten, (woon)accessoires, kunst, vintage en (biologische) lekkernijen.

De Ibiza-markt bij De Cacaofabriek is een uniek dagje uit neer
voor jong en oud.
Naast alle kleurrijke kraampjes,
sfeervolle tentjes en originele
fashiontrucks kan de bezoeker
ook terecht voor een hapje en
drankje in een relaxte setting met
zomerse livemuziek.
Naast Helmond kan je de IBIZAMARKT dit jaar onder andere
vinden in Den Bosch, Harderwijk, Nijmegen, Zandvoort en
Zeist. De gehele tour is te vinden
op de website www.hipandhappyevents.nl/agenda/. Benieuwd
naar meer evenementen bij de
Cacaofabriek? Kijk daarvoor op
www.cacaofabriek.nl s
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Jubileumcommissie van Kv de
Ollietrappers en maandagavond
de seniorenvereniging St. Anna.

Binnenstad

Helmond-Oost
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 gevulde levensmiddelenmanden en gratis kienkaarten.
Ook vindt er regelmatig een grote
gratis loterij plaats. Aanvang 20.00
UUR. Zaal open vanaf 18.45 uur.

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 zondagen ook regelmatig concerten.

Mierlo-Hout

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

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 MierloHout, 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).

Annawijk/Suytkade

Rijpelberg

In buurthuis St. Anna aan de
Hoogeindsestraat 24 kun je iedere 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

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

Mierlo-Hout
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nie. Na afloop van de wedstrijden,
die om 19.30 uur van start gaan,
zal de prijsuitreiking verzorgd
worden door sportwethouder
Harrie van Dijk. De toegang tot
het Boulodrome is gratis.

met een eigen team deel te nemen aan het wereldkampioenschap ijshockey. Wanneer je je
vantevoren aanmeldt trakteert
Amnesty op een gratis kop koffie!
Aanmelden kan op info@amne
sty.helmond.nl. Entree is gratis.

Helmond
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 deelnemen aan een zelfhulpgroep krijg je erkenning en
begrip van lotgenoten, wat in het
dagelijks leven soms moeilijk is.
Praten met anderen over hetzelfde
probleem helpt! Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met: eindhoven@
zelfhulpnetwerk.nl, 0402118328,
www.zelfhulpnetwerk.nl

Helmond-Oost
Zondag 24 maart rijdt Tourclub’81
Helmond de Mijl op Zeven tocht
met een afstand van 70km. Ongeveer halverwege houden we
een koffie pauze. Vertrek om 9.00
bij winkelcentrum Straakven.
Wegkapitein is Jan Steenbakkers.
Gastrijders zijn welkom en een
volgauto begeleidt ons.

Helmond-Oost
Komende woensdagavond 27
maart vindt voor de 21ste maal de
finaleavond plaats van de Winter
Stadscompetitie Petanque. Deze
wordt gehouden in Boulodrome
de Braak, het thuishonk van PV
Littie of Littienie. Er zijn nog twee
kanshebbers voor het kampioenschap Barrierke en Littie of Littie-

Brouwhuis
Residentie Brouwhorst Deltaweg
83 organiseert op zaterdag 23 en
zondag 24 Maart een hobbytentoonstelling. beide dagen geopend
van 11.00 tot 16.00 uur. Gratis entree.

Mierlo-Hout
Van vrijdag 22 t/m zondag 24
maart wordt in Café de Karper,
Walvisstraat 34 Mierlo-Hout de
Gewestelijke finale Bandstoten
2e klasse gespeeld. De winnaar
van deze finale wordt uitgezonden naar het Nederlands Kampioenschap. Aanvang wedstrijden op vrijdag om 19.00 uur op
zaterdag en zondag om 11.00 uur.
Organisatie is in handen van biljartvereniging Karper ’83.

Suytkade
Op 24 maart vanaf 13.00 uur staat
Amnesty in de Cacaofabriek.
Naast de bekendmaking van de
opbrengst van de collecte biedt
Amnesty afdeling Helmond alle
geïnteresseerden, gevers, collectanten, donateurs de film ‘Nice
people’ aan. Een feelgood movie waarin de kijker ziet hoe een
groep Somaliërs die in Zweden
terecht zijn gekomen, traint om

Helmond-Oost
Zondag 24 maart rijdt Tourclub’81
Helmond de Mijl op Zeven tocht
met een afstand van 70 km. Ongeveer halverwege houden we
een koffie pauze. Vertrek om 9.00
bij winkelcentrum Straakven.
Wegkapitein is Jan Steenbakkers.
Gastrijders zijn welkom en een
volgauto begeleidt ons.

Mierlo-Hout
Zaterdag 30 maart goud van
oud op ’t Hout in café de Karper,
Walvisstraat 34 Mierlo-Hout. Een
jaarlijks evenement, de klok vooruit maar in café de Karper gaan 2
DJ’s terug in de tijd met muziek
uit de jaren ’70 t/m ’90, maar ook
verzoeknummers. Aanvang 21.00
uur. Toegang gratis.

Helmond-Noord
We zijn op zoek naar standhouders voor op de Ladies Night die
plaats gaat vinden op dinsdagavond 16 april in wijkcentrum
de boerderij in Helmond-noord.
Je kunt je opgeven bij Astrid van
Lieshout kan via het sturen van
een mail naar astrid81069@
gmail.com of bel naar 0614108189.

Afhalen of laten bezorgen in Laarbeek en Helmond:

De lekkerste spareribs volgens authentiek familierecept
Tekst: Suzan Mulder
Foto: Mark Barten
De lekkerste spareribs haal je sinds
kort af in Aarle-Rixtel bij Takeaway
& Delivery Ribs at Home. Maar ze
laten thuisbezorgen kan natuurlijk
ook. Via ribsathome.nl check je eenvoudig of de bezorgers ook in jouw
postcodegebied komen. Eigenaresse
Elise Boogerd maakt de spareribs
klaar volgens een authentiek familierecept waar ze haar eigen twist
aan gaf. Ook voor versbereide hamburgers en kipsaté ben je bij Ribs at
Home aan het juiste adres.
Elise, wat maakt jouw gerechten zo
bijzonder?
“Als het vlees vers binnenkomt, kruid
ik het met een kruidenmengsel volgens een oud familierecept dat ik in
de loop der jaren heb aangepast en
geperfectioneerd. Na het kruiden
gaan de spareribs voor minimaal 24
uur in de marinade en we bakken
ze daarna af in de oven waardoor
ze heerlijk mals blijven. We kiezen heel bewust voor spareribs van
Nederlands vlees via onze lokale slager omdat ik graag wil weten waar
mijn eten vandaan komt en hoe er
mee omgegaan is. Dat geldt ook
voor het vlees voor de hamburgers
en de kipsaté die we volledig zelf

kruiden, marineren en bereiden. Ik
gebruik daarbij zo min mogelijk zout.
Ook de overige ingrediënten halen
we zoveel mogelijk uit de buurt. De
groenten en appels voor de zelfgemaakte salades en verse appelmoes
komen bijvoorbeeld van een plaatselijke groenteboer. Verder serveren
we vegetarische hamburgers van
Nederlandse bodem en als dessert
kies je bij ons voor ijs of overheerlijke
chocolade van Nederlandse bedrijven die bewust omgaan met de afkomst van hun ingrediënten.”

Ik heb er trek van gekregen Elise,
hoe kan ik bestellen?
“Onze gerechten kun je via de
website of telefonisch bestellen. We hebben al menu’s vanaf
€7,50. Het eenvoudigst bestel je
via de website: www.ribsathome.nl.

Daar klik je aan welk gerecht of
welk menu je wenst en vervolgens
kies je voor betalen via de site of bij
het afhalen. Voor de veiligheid van
onze bezorgers, om het gemak te
verhogen en de bestelling zo warm
mogelijk te bezorgen betaal je bij

bezorging altijd online via Ideal.
Dan hoeft de bezorger de maaltijd alleen nog maar bij je af te geven. Onze bezorgers komen waar
mogelijk op de elektrische fiets of
elektrische scooter.”

Waar kwam jouw idee voor Ribs at
Home vandaan?
“Eten heeft altijd mijn interesse gehad. Ik houd van lekker koken en
wil graag weten wat ik in mijn mond
stop. Daarom staat op onze website
bijvoorbeeld ook vermeld waar ons
eten vandaan komt. Toen mijn kinderen in grote steden gingen studeren, kwamen we erachter hoeveel
keuzes je daar hebt op afhaal- en bezorggebied. Je kunt daar bij wijze van
spreken de hele wereld bestellen. Ik
wilde graag iets toevoegen aan
het aanbod voor de inwoners
van Laarbeek en Helmond. Als
mensen nu binnenkomen en
zeggen dat ze gehoord hebben dat onze spareribs zo lekker zijn, daar word ik blij van.”

Voor meer informatie of om een heerlijke maaltijd te bestellen: www.ribsathome.nl of tel. 0492 – 841496.
Voor leuke acties en aanbiedingen volg je Ribs at Home op Facebook of Instagram.
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Helmonder
Luuk van Bree
naar prestigieuze
March Madness
Helmond
Helmonder Luuk van Bree heeft
zich met zijn Amerikaanse universiteitsteam Bradley Braves
uit Peoria (Illinois) rechtstreeks
geplaatst voor het grote prestigieuze NCAA division 1 March
Madness toernooi. Bradley
speelt de eerste wedstrijd op
donderdag 21 maart tegen Michigan State in Des Moines
(Iowa).
Van Bree ging op zijn 16e spelen bij de jeugd in Den Bosch,
het huidige New Heroes. In 2013
werd hij landskampioen met U18.
In 2014 behaalde hij de landstitel
met zowel U18 en U20. In de zomer van 2014 speelde hij met het
Nederlands team U18 voor het
Europese Kampioenschap in Sofia. Na een jaar basketballen op
de Canarische Eilanden ging hij
in 2015 studeren en basketballen

Inloopmiddag bij Stichting
Vrienden Stadstuin Helmond

bij Bradley University dat uitkomt in de Missouri Valley Conference (MVC), division 1.
Van Bree kwam zijn eerste jaar
bij Bradley in een team met 10
freshmen (1e jaars) en een nieuwe coaching staff. Het basketbalprogramma werd opnieuw
opgebouwd. Het eerste jaar
werden maar 5 wedstrijden gewonnen. Nu, vier jaar later in zijn
senior jaar, plaatst Van Bree zich
met Bradley door het MVC Tournament te winnen, rechtstreeks
voor het grote March Madness.
Een mooie beloning voor 4 jaar
hard werken en studeren. Van
Bree studeert in mei af.
Het Amerikaanse NCAA Division 1 Basketball toernooi, ook
bekend als NCAA March Madness, wordt gespeeld om het Nationaal Amerikaans Kampioenschap. Het is een van de meest
bekende en meest bekeken jaar-

De Helmondse Luuk van Bree
(Bron foto; Ine van Bree).
lijks sport event in de Verenigde
Staten.
De kampioenen van 32 divisies/
conferences, waaronder dus
Bradley, krijgen een automatische ‘bid’. Een selectiecommissie wijst nog 36 andere teams
toe. Deze toewijzing, ranking en
speelschema vond op 17 maart
plaats tijdens ‘selection Sunday’
en is op nationale televisie uitgezonden. s

Collegeleden fietsen met
Stichting Duofietsen Helmond voor NLdoet
Helmond
Vorige week vrijdag trapte het
college het fietsseizoen van
Stichting Duofietsen Helmond
af in het kader van NLdoet.
De collegeleden kregen eerst
instructies over de duofietsen
voordat ze de gasten gingen ophalen bij Wijkhuis ’t Brandpunt.
Stichting Duofietsen Helmond

is een stichting waar vrijwilligers
fietsen in een duofiets met mensen die niet (meer) alleen kunnen
fietsen. Het college van B&W van
Helmond nam vandaag plaats
op de plek van de vrijwilliger en
heeft een fietstocht uitgevoerd
samen met gasten van o.a. Ameide, Blindensoos en Rozenhof.
Stichting Duofietsen Helmond
is opgericht in 2017 en is een
groot succes. De doelstelling
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Helmond

kan zorgen voor zelf geteelde
groenten op tafel.

Stichting Vrienden Stadstuin
Helmond houdt een open inloopmiddag op zondag 24
maart van 14.00 uur tot 17.00
uur. Iedereen is welkom op
deze inloopmiddag om kennis
te maken met onze Stichting
Vrienden Stadstuin Helmond,
de mensen van de stadstuin, de
doelstelling, de werkwijze en de
idealen die we willen uitdragen.

Wat wil jij doen voor
de Stadstuin?
We zijn een idealistische instelling die niet zomaar wat tuiniert,
maar heel vergaand onderzoek
wil doen naar oude traditionele
oergewassen in samenwerking
met deskundigen van de Universiteit van Wageningen en de Oerakker. We willen ons levend cultureel erfgoed behouden en werken daarvoor met verschillende
organisaties samen. Daarin kan
ook jij helpen en ondersteunen
als vrijwilliger.

Je kan snuffelen, proeven en kijken wat we doen. We kunnen
dan meer vertellen over de wijze
van telen die we gebruiken en de
activiteiten die we verder met
onze Stichting vrienden van de
stadstuin Helmond organiseren.
Niet alleen verkopen wij ecologisch geteelde groenten en fruit
via de Stadstuin maar ook geven
we voorlichting, cursussen en organiseren leuke activiteiten om
aan deel te nemen.
Altijd iets te beleven
Voor iedereen is hier iets te beleven: een cursus achtertuin
farming, lessen over gezonde
voeding, lekker en gezond koken
met onze en/of je eigen geteelde
producten, meer leren over koolhydraten en over de verschillen
in koolhydraten.
Ook is er veel te leren over de
groenten in de diverse seizoenen en hoe je zelf het hele jaar
door- zelfs op een klein balkon-

Vriend van Stichting Stadstuin
Ook stagiaires kunnen bij ons
een plaats vinden om op diverse
niveaus en manieren bij te dragen en te leren. Als vriend van
de Stichting Vrienden Stadstuin
Helmond, of donateur, ben je
altijd welkom en als minima kan
je bij ons deelnemen aan een
programma om lekker goed en
gezond te kunnen eten. Iedereen
kan dus op de stadstuin terecht
voor hele diverse redenen. Teveel
om op te noemen. Dáárom is het
goed om zeker op onze inloopmiddag eens te komen kijken.
Voor meer info: stichtingvriendenstadstuin@gmail.com
website:
www.stadstuinhel
mond.nl/stichtingvrienden
Stichting Vrienden Stadstuin
Helmond, Katoenstraat 12, 5705
KA Helmond s

van de stichting is om eenzaamheid terug te dringen en een
gezellige middag te creëren in
de buitenlucht.
NLdoet, een initiatief van het
Oranje Fonds, vraagt jaarlijks
aandacht voor vrijwilligerswerk.
Het doel van NLdoet is het in
de spotlights zetten van vrijwilligerswerk en mensen stimuleren om zich als vrijwilliger in
te zetten. s

Je kan snuffelen, proeven en kijken wat we doen
(bron foto; Stichting Vrienden Stadstuin Helmond).

2e Kamer tegen ongewenst
buizentracé door
wijken Helmond en de regio
Helmond

Alle collegeleden hadden een maatje die met ze meeging op de een Duofiets
(bron foto; Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl).

De komst van ondergrondse
transportbuizen voor gevaarlijke stoffen door de regio kan
vermoedelijk niet rekenen
op goedkeuring in de Tweede Kamer. GroenLinks, D66
en het CDA vragen om het
plan over een nieuw tracé af
te wijzen.

De Tweede Kamerleden Paul
Smeulders (GroenLinks), Erik
Ronnes (CDA) en Jessica van
Eijs (D66) hebben schriftelijke
vragen gesteld aan minister
Kajsa Ollongren (D66) van
Binnenlandse Zaken.
De minister krijgt van de drie
impliciet het advies om een
streep te zetten door het tracé
Laarbeek - Echt/Susteren. s
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Winnaar Sudoku Weekkrant De Loop Helmond

Een dinerbon t.w.v. E 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door:
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant de loop
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Prijswinnaar week 10:
Herman Bodenstaff
Mail de gele oplossing voor 29 maart naar:
actie@deloop.eu
o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer.
minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Helmond
Herman Bodenstaff uit Helmond stuurde zoals velen de oplossing in van de Sudoku en was blij verrast dat hij gewonnen had.
Lenie Klaasen (Adcommunicatie) over-

handigde de Holland Casino dinercheque t.w.v. € 100,00 en een leuke
Goodiebag aan Herman.
Iedere 14 dagen plaatst Weekkrant De
Loop Helmond een Sudoku. Lost u deze
op? Dan maakt u ook kans op een dinercheque en een exclusieve Goodiebag
van Holland Casino Eindhoven. s

EEN EXTRA BONUS VAN
€50,00 VERDIENEN?
BEZORGER WORDEN? APP NAAR: 0618938912

Waar is dat feestje?
Helmond-Oost

23 MAART - TOV GEBOUW
AANVANG 20:30 - ZAAL OPEN 20:00

Avondvullend programma met
Lesley Williams en de Hazes
Tribute band, bekend van o.a.
de Kasteeltuinconcerten.

TICKETS ONLINE €12,50 - ZAALVERKOOP €15
WWW.TOVGEBOUW.NL

In Helmond Oost natuurlijk! In het
TOV gebouw aan de Azalealaan, daar
is het altijd feest. Of het nou gaat
om een optreden van een bekende
artiest of een jubileum van jezelf, alles kan geregeld worden en succes is
gegarandeerd. Het in Helmond van
oudsher bekende TOV gebouw is al
sinds 7 jaar in vertrouwde handen van
Rooijakkers Party en Events. Eigenaar
Wil Rooijakkers vertelt trots wat zijn
plannen voor de komende tijd zijn.
De aftrap van deze plannen vindt aanstaande zaterdag plaats met “TOV
zingt Hazes”, lekker meezingen en
dansen op de muziek van Lesley Williams en de Hazes Tribute Band o.a.
bekend van de kasteeltuinconcerten
en ver daarbuiten. Onlangs schoof hij
nog als gast aan tafel aan bij Matthijs
van Nieuwkerk in De Wereld Draait
Door. Dit wil je niet missen, en dat
hoeft ook niet! Er zijn namelijk nog een
aantal kaarten beschikbaar, in de voorverkoop via www.tovgebouw.nl voor €
12,50 (tot en met za. 19.00 uur) en aan
de deur voor €15,00.
Wil vervolgt zijn verhaal, maar niet
zonder eerst zijn bedrijfsleidster
Berthilde van Wetten te benoemen als
zijn rechterhand. Zij is sinds kort bedrijfsleidster van het TOV gebouw en
regelt alles op locatie. Zo is het zalen-

centrum ingericht op b.v. een verjaardagsfeestje van 50 personen maar kan
er ook een communiefeest, jubileum,
koffietafel of bruiloft gevierd worden
tot een maximum van 700 personen.
Ook staan er binnenkort optredens
gepland van diverse leuke artiesten zoals “De heren van” Op elke party waar
De Heeren Van verschijnt weten zij
met groot gevoel voor sfeer, show en
entertainment alle harten te stelen, de
pannen gaan van het dak. Maar ook de
Abba Tribute Band, u kent ze ook vast
nog wel van de kasteeltuinconcerten,
staan op de agenda voor 17 mei.
Elke 1e zaterdag van de maand wordt er
een dansavond georganiseerd en gaan
we terug in de tijd, er treed dan een live
band op met hits uit de jaren 60 waaronder veel Rock ’n Roll muziek. De
entree is € 5,00 en de aanvang 19.30u.
Bij ons wordt 2 keer in de week een
kienavond georganiseerd. De avonden
beginnen om 20.00 u. en zijn rond 22.30
u. afgelopen. De zaal is open vanaf
19.00 uur. Op maandagavond wordt
er een Superkien avond georganiseerd
door het HMC met een prijzenpot van
€ 1.450,00 en elke donderdagavond kienen georganiseerd door carnavalsvereniging Olum. Van beide kienavonden
gaan de opbrengsten naar het goede
doel.
U hoeft geen feestje te missen
door gewoon even de site checken
www.tovgebouw.nl s
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Tourclub Mierlo-Hout
fietst Westerbeektocht
Mierlo-Hout

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Zaterdag 23 maart:
10.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout Gilde mis St. Antonius Abt;
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
Zondag 24 maart:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Donderdag 28 maart:
19.00 uur Alphonsuskapel;
Zaterdag 30 maart:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna;
volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Jan en Miet van Asten-Terburg

De tochten worden langer. Zijn er geinteresseerden die eens zin hebben om
mee te fietsen in clubverband? Ben je ui
gevoetbald door een knieblessure of ben
je nieuw in Brandevoort of Mierlo- Hout
en heb je interesse om te fietsen in clubverband?
Op zondag 24 maart gaat Tourclub Mierlo-Hout de Westerbeektocht verrijden
onder leiding van Jan Janssens. De start
zal om 09:00 uur plaatsvinden vanuit de
jeugdboerderij De Houtduif aan de Koeveldsestraat in Mierlo- Hout. De tocht
van zondag gaat vanuit ons vertrekpunt,
via Stiphout, Aarle-Rixtel, de Mortel en de
Rips naar Café Dings in Westerbeek. Deze
eerste 39 km gaan richting Noord-Oost.
Na veel wind te hebben gehad de laatste
weken is het vooraf vermelden van de
koersrichting van wezenlijk belang.

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.
Zondag 31 maart
10.30 uur Maria koor
Annie Duijmelinck-van der Steen, Annie Vlamings, Louis de Jong,
Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Ellen SmithuisKok, Riek Mertens-Reloe, Ria Verhoeven-van Poppel, overleden
ouders familie Van de Ven-Adriaans, Irene Ooms-Verhammen.
www.damiaanhelmond.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
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

Voor clubinformatie kunnen wij u verwijzen naar onze website www.tourclubmierlohout.nl. Of neem een kijkje op onze
Facebook pagina. Indien je als gastrijder
twijfelt of je de afstand wel aan kunt of
twijfelt over het te presteren nivo, 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
het genieten op de fiets in de buitenlucht
in een gezellig gezelschap. s

Na de pauze wordt er verder getrapt via Elsendorp, Gemert, Beek en Donk, Stiphout
terug naar Mierlo-Hout. Het zijn dan weer
de resterende 36 km die de tocht volledig
maken. Omdat de tochten nog niet zo
lang zijn in het begin van ons tweeëndertig

Stadswandelingen
voor het goede doel
Centrum

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

tochten tellende seizoen, is dit een mooie
kans voor geïnteresseerde gastrijders om
eens mee fietsen in groepsverband.

Een team van Bibliotheek Helmond-Peel
doet mee aan de Samenloop voor Hoop
2019 in Helmond op 29 en 30 juni. Dit
team organiseert twee stadswandelingen
voor het goede doel KWF op zondag 24
maart. Zondagochtend een stadswandeling met Bert Kuijpers en zondagmiddag
een kunstwandeling met Cathy Erbrink.
Niemand minder dat Bert Kuijpers, cabaretier en voormalig stadsdichter, laat je op
zijn eigen ludieke wijze de mooiste plekken van Helmond zien. Zondagochtend
24 maart staat vanaf 10.30 uur de koffie/
thee klaar bij de Bibliotheek en VVV Helmond, Watermolenwal 11. De wandeling
start om 11.00 uur en duurt tot ongeveer
12.30 uur. Zondagmiddag 24 maart leidt
stadsgids Cathy Erbrink je op deskundige

wijze langs de mooiste kunstwerken van
Helmond. Vanaf 13.30 uur staat de koffie/
thee klaar bij de Bibliotheek en VVV Helmond, Watermolenwal 11. De kunstwandeling begint om 14.00 uur en duurt tot
ongeveer 15.30 uur.
Meedoen aan een van deze speciale stadswandelingen kost €7,50 (incl. koffie/thee),
de opbrengst komt geheel ten goede aan
KWF Kankerbestrijding. Beide gidsen verzorgen deze stadswandelingen geheel belangeloos. Deelname alleen na vooraf inschrijven via www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten of aan de klantenservice van de Bibliotheek. s

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

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

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

EVENEMENTEN
DONDERDAG 21 MAART
Pubquiz Vraag42
Vraag42 Pubquiz de eerste echte en enige
Helmondse pubquiz. Lokaal 42, Markt 42
21:30 - 00:00 uur.
Urban Myth - Celia!
Swingende voorstelling over persoonlijke
idealen en solidariteit. Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2, 20:15 - 22:30 uur.

VRIJDAG 22 MAART
Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een
biologische markt onder de Markthal van
Winkelcentrum Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort,
de Plaetse
De belastingaangifte informatiebijeenkomst
Wil je weten hoe je de belastingaangifte
invult of hoe je kunt bereken of je
geld terugkrijgt. Kom dan naar de
informatiebijeenkomst door VBOH.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11,
15:00 - 16.30 uur.
LIVE: Maiden uniteD
Op 22 maart staat Maiden uniteD de
akoestische Iron Maiden tributeband
met onder meer Ruud Jolie (Within
Temptation) en Damian Wilson (exThreshold) op het drukste podium van
de regio. Muziekcafé Helmond, Zuid
Koninginnewal 39, 22:00 - 01:00 uur.
Petra Berger - Passione Italina
Beleef het betoverende Italie van Petra
Berger in PASSIONE ITALIANA.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 - 22:30 uur.
Petra Berger & Amici
Ze zong al vaak in het Italiaans en
wisselt klassiek repertoire moeiteloos
af met lichte muziek. Ze wijdt nu een
heel programma aan Italiaanse aria’s,
pophits en eigen werk.Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2, 20:15 uur

ZATERDAG 23 MAART
Weekmarkt Centrum Helmond
Kom elke zaterdag naar de gezellige
Helmondse markt De Helmondse Markt
elke week een feest. Centrum Helmond,
Markt 38, 09:00 - 16:00 uur.
237 redenen om door te gaan
Acteurs Geert Lageveen en Leopold Witte
maken in de feelgood voorstelling ‘237
redenen om door te gaan’ de balans op.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 20:15 uur.

de loop weekkrant HELMOND

save the date

UIT IN DE REGIO
HELMOND

LIVE Into the Arcane (Albumpresentatie) +
Shuulak
Deze avond is de officiële
albumpresentatie van Into The Arcane.
Deze avond zal in teken staan van
het nieuwe album: “Sleepless we
lieThoughtless we cry”.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal
39, 22:00 - 01:00 uur.
Orkater - Leopold Witte, Geert Lageveen
237 Redenen om door te gaan.
Theatermakers Geert Lageveen en
Leopold Witte beide dik in de vijftig
maken de balans op. Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2, 20:15 - 22:30 uur.
Pick Up Music Club
Vanavond zullen maar liefst 4 gast
DJ’s hun favoriete plaatjes draaien bij
het Muziekcafé Helmond. Muziekcafé
Helmond, Zuid Koninginnewal 39,
22:00 - 01:00 uur.
TOV zingt Hazes
TOV zingt Hazes m.m.v. Lesley Williams
en de Hazes tribute band o.a. bekend van
de kasteeltuinconcerten. T.O.V. gebouw,
Azalealaan 40, 20:30 - 00:30 uur.

ZONDAG 24 MAART
Concert door de Aalander Muzikanten
Op zondag 14.00 tot 16.00 uur verzorgen
de Aalander Muzikanten een concert bij
de Stichting Draaiorgels Helmond in de
Gaviolizaal. Stichting Draaiorgels Helmond
@Gaviolizaal , Torenstraat 36a
Concert SOHV Romantische dansen &
klanken
Concert Symfonieorkest HelmondVenray o.l.v. Sander Vredenborg speelt
de Ouverture Nabucco van Verdi
Balletmuziek Rosamunde van Schubert
Sinfonietta van Raff en de Symfonie nr. 1
van Gounod. De Fonkel Helmond, Prins
Karelstraat 123, 15:00 - 17:00 uur.
Dikkie Dik & ik 2+ - Peuterfestival
De allerkleinsten nemen het theater weer
compleet over tijdens het Peuterfestival.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
14:00 - 15:30 uur.
Introductiemiddag Kantklossen in het
Industrieel Atrium Helmond
Op zondag 24 maart tijdens de
introductiemiddag kantklossen, zullen
kantwerksters van stadshobbycentrum
Het Baken in Het Industrieel Atrium
demonstraties verzorgen. Industrieel
Atrium Helmond, Kanaaldijk N.W. 29
13:00 - 16:00 uur.

Stadswandeling voor
het goede doel
Stadswandeling
door Helmond
onder begeleiding
van voormalig
stadsdichter en
cabaretier Bert
Kuijpers. Alle
opbrengsten van
deze wandeling
zijn voor het goede
doel: SamenLoop
voor Hoop. Start:
Bibliotheek Helmond
Watermolenwal 11
11:00 - 12:30 uur.
Kunstroute wandeling
voor het goede doel
Kunstroute
wandeling door
Helmond onder
begeleiding van
stadsgids Cathy
Erbrink. Alle
opbrengsten van
deze wandeling
zijn voor het goede
doel: Samenloop
voor Hoop. Start:
Bibliotheek Helmond
Watermolenwal 11
14:00 - 15:30 uur.
MOES 2+ Peuterfestival
De allerkleinsten
nemen het theater
weer compleet
over tijdens het
Peuterfestival.
Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2
09:30 - 10:30 uur,
11:00 - 12:00 uur,
13:30 - 14:30 uur.

DINSDAG
19 MAART
Kunstlezing
Boekenweek: de
Moeder de Vrouw
Kunsthistoricus
Dr. Ger Jacobs
geeft tijdens de
Boekenweek een
lezing over het
thema: de Moeder
de vrouw. Hoe zijn
kunstenaars in het
verleden om gegaan
met dit thema.
Bibliotheek
Watermolenwal 11
20:00 - 22:00 uur.

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

ZATERDAG 23 MAART

Lezing: ‘persoonlijk afscheid’ door Ron
Bosmans
De lezing duurt van 10.00 tot 12.00 uur.
Deelname €10.00 p.p. incl. koffie/thee,
aanmelden via natuur@weverslo.nl.
Natuurbegraafplaats Weverslo
Janslust 11, 5812 AT Heide
PATHÉ HELMOND
DO. 21 T/M WO. 27 MAART
Bohemian Rhapsody (DOV)
Di 12:10 uur / Ma 13:15 uur / Vr, Zo 13:30 uur / Do
14:30 uur / Za 16:15, 20:45 uur / Vr 19:15 uur / Zo
20:15 uur
Brugklas - De Tijd Van Mijn Leven (DNL)
Za 12:00 uur / Do 15:30 uur / Vr 15:45 uur / Zo
16:30 uur / Di 16:45 uur / Ma, Wo 17:00 uur
Capharnaum (DOV) Do 11:45 uur / Ma 20:00 uur
Captain Marvel (DOV) Wo 12:45 uur / Vr, Di 13:00
uur / Zo 14:15 uur / Do 15:15 uur / Za 16:00 uur
Captain Marvel (O3D)
Zo, Di 10:30 uur / Vr, Ma 10:45 uur / Wo 11:00 uur
/ Za 11:15, 19:15 uur / Do 13:00, 20:45 uur / Ma
16:15, 21:45 uur / Do, Di 18:15 uur / Zo 18:45 uur /
Vr 19:00 uur / Zo, Wo 21:00 uur / Vr, Za 21:15 uur /
Di 21:30 uur
Corgi (DNL)
Za, Zo 10:00 uur / Ma 10:30 uur / Do, Wo 10:45 uur
/ Vr, Di 11:00 uur / Za 14:00 uur / Di 15:15 uur / Ma,
Wo 15:45 uur / Vr, Zo 16:15 uur
Corgi (N3D)
Ma 13:30 uur / Wo 13:45 uur / Zo 14:00 uur / Vr
14:45 uur / Za 15:30 uur / Do 15:45 uur
Destroyer (DOV)
Do 10:30, 17:45 uur / Vr 11:15, 20:45 uur / Ma 17:20
uur / Zo 17:30 uur / Za, Wo 18:00 uur / Di 18:45 uur
Dirigent, De (DNL) Di 13:30 uur
Dumbo (DOV) Wo 14:00, 18:30 uur
Dumbo (O3D) Wo 11:15, 16:30, 20:15 uur
Escape Room (2019) (DOV) Wo 12:15 uur / Di 17:15
uur / Vr, Za, Ma 17:45 uur / Do 21:30 uur / Zo, Di,
Wo 22:00 uur / Vr, Za 22:45 uur
Gravity (O3D) Vr 18:30 uur / Di 19:00 uur
Green Book (DOV) Zo 10:15, 18:20 uur / Vr 10:30
uur / Ma 11:15 uur / Za 11:45, 19:00 uur / Do 12:30
uur / Di 15:00 uur / Wo 18:45 uur
How to Train Your Dragon 3 (DNL)
Za 12:30 uur / Zo 13:00 uur / Wo 15:30 uur
Jumanji: Welcome To The Jungle (O3D)Zo 15:30 uur
Klara en de gekke koeien (DOV)
Di, Wo 10:30 uur / Do 11:00 uur / Zo 12:15 uur / Ma
12:45 uur / Vr 14:30 uur / Za 14:45 uur
Kogel Mogel 3 (DOV) Zo 17:00 uur
LEGO Movie 2, The (DNL)
Za 10:15, 16:30 uur / Zo 11:15 uur / Vr 14:00 uur /
Wo 14:30 uur / Di 15:45 uur
LEGO Movie 2, The (N3D) Zo 13:45 uur / Za 14:15
uur / Do, Vr, Ma, Wo 16:00 uur
Maya: De Honingspelen (DNL) Do, Za, Wo 10:30 uur
/ Vr 12:15 uur / Zo 12:45 uur / Ma 14:00 uur
Mission: Impossible - Fallout (O3D)
Do, Ma 18:30 uur
Mule, The (DOV) Zo 10:15, 21:15 uur / Do 12:45,
20:30 uur / Vr 16:45, 22:15 uur / Di 20:15 uur / Ma,
Wo 21:30 uur / Za 21:45 uur
Nick Jr. Voorjaarsbios (DNL)
Za, Zo 10:00 uur / Vr, Ma, Di 10:30 uur
On the Basis of Sex (DOV) Do 20:00 uur
Shazam! (DOV) Ma 20:15 uur
Skyfall (DOV) Za 15:00 uur / Wo 20:45 uur
Sneak Preview 20190321 (DOV) Di 21:00 uur
Us (DOV) Za, Ma 10:30 uur / Do, Di, Wo 10:45, 16:15
uur / Vr, Zo 11:45 uur / Wo 13:00 uur / Za, Di 13:15
uur / Do, Vr 13:30 uur / Ma 14:45, 19:15, 22:00 uur
/ Zo 16:30 uur / Vr, Za 17:00, 19:45, 22:30 uur / Do,
Zo, Di, Wo 19:00, 21:45 uur
Verliefd op Cuba (DNL) Ma 14:30 uur / Do 17:30 uur
/ Di, Wo 17:45 uur / Zo 18:30 uur / Vr, Za 18:45 uur
What Men Want (DOV)
Ma 12:15, 19:00 uur / Di 12:20, 21:15 uur / Za 12:45,
22:00 uur / Do 13:15, 18:00, 21:00 uur / Wo 13:30
uur / Zo 14:45, 21:30 uur / Vr 16:30, 21:45 uur / Zo,
Di, Wo 19:30 uur / Vr, Za 20:00 uur
Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag 10.15 uur
zaterdag en zondag 9.45 uur
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DIVERSEN

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende
Wand en Vloertegels te zien
EVENEMENTEN
DIVERSEN
in onze Showroom.
Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Ook voor het laten leggen
GARAGEVERKOOP
Uitsluitend
schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
Contante
gepaste
betaling in uur.
gesloten enveloppe.
Geen afkortingen.
van uw nieuwe vloer bent
Houten
vloer
23+30 maart
9.00-12.30
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
u bij ons op het juiste adres.
kijken? elke maandag 17.00 uur.
nodig?
Uiterlijke Kom
inlevertermijn
Geen koude voetjes meer?
Deteduivenakkers
5, Laarbeek
koop
cursussen
kennismaking
Denk aan vloerverwarming
te koop gevraagd
te huur
vakantie
diversen
huisdieren
personeel
en kies voor een compleet
24 maart
evenementen
auto’s en motoren
onroerend goed
Beekerheide
28
pakket tegen een scherpe
woningruil
radio
en
tv
VLOOIENMARKT
Beek en Donk
prijs! Engelseweg 200a
Sporthal Eckart
www.vloerenland.come 6,50
in Helmond .
e 6,50
Airbornelaan 1 a
info@htnvloeren.nl
e 6,50
T. 0492 792499
Rolluiken, luifels, e 8,00
Eindhoven
vloerbedekking,
lamellen,
Entree 2 euro
e 9,50
(rol)gordijnen, jalouziën, etc.
HTN Bad en Sanitair
e 11,00
9-16 uur
Zeer concurrerende prijzen.
e 12,50 Wij verzorgen de complete
info 06-20299824
Gratis meten en prijsopgaaf.
e 14,00 aanleg of renovatie van uw
Willie’s stoffering, e 15,50 nieuwe badkamer. In onze
Braaksestraat 10, Helmond,
showroom is een ruime
Inleveradres:
keus aan Sanitair en Vloer
T: (0492) 535901
www.dedakdekker.com
Weekkrant
De Loop HELMOND
en Wandtegels te zien. Alles
Ook voor particulieren
Steenovenweg
20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
tegen betaalbare prijzen!
T: 0492 - 546007
FEESTJE?
Engelseweg 200a
in Helmond
Tent v.a. € 20,-; | Staantafel
www.sanitairhelmond.nl
€ 4,-; | Karaoke € 25,-;
Tel. 0492-510855
TE KOOP GEVRAAGD
www.ikgeefeenfeestje.nl
HTN Vloer en Tuin
Uw sloopauto levert geld op!
Voor complete aanleg van
Wij bieden v.a. 75,- euro
Tuinen en Terrassen, sierbeTE HUUR
voor sloopauto’s.
stratingen, opritten. Bezoek
Voor rijdende auto’s
onze showtuin/ showroom.
Helmond Overhorst te
v.a. 150,- euro geboden.
Engelseweg 200a in Helhuur: Gestoffeerde semiODUS AUTO’S BV,
mond
info@htnvloeren.nl
bungalow met dubbele
Achterdijk 6, Helmond
T.0492
792499
garage, Aanvaarding direct.
06-52642652
In hogere prijsklasse
CURSUSSEN
tel.: 0492 525451
Gezocht marktspullen, zolder
opr., antiek, klokken,
Wij zijn een kleine gezellige
schilderijen, beelden, enz.
club, die op een ontspannen
06-13208306
manier danst op lekkere
country muziek
Ieder in zijn eigen tempo.
Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Wij kunnen nog wat nieuwe
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s
dansers gebruiken.
Spreekt dit jou wel aan,
kom dan eens langs.
BEL ONS SNEL!
Maandag Snookertown
Helmond 20.00 uur
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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
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv
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

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

ROLLUIK STUK?
Voor al uw rolluik reperaties!

Tevens uw adres voor screens.
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)

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

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

www.helmondnu.nl

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

Lenie Klaasen
06-52716622

Een baasje voor Baco
We zijn op zoek naar een nieuw baasje voor Baco. Baco is géén stoere
kater maar een onzekere, angstige poes van 6 jaar die wat eenkennig
is. Ze heeft veel tijd nodig om de kat uit de boom te kijken, en het duurt
eventjes voor ze je vertrouwt. Ze reageert slecht op veranderingen,
ze zal in een nieuwe omgeving eerst veel wegkruipen voordat ze
op ontdekking gaat. Haar onzekerheid komt tot uiting in geblaas,
brommetjes en dreigementen. Als ze eraan toe is komt ze tevoorschijn
en dan zie je haar andere kant: ze geeft veel kopjes en strijkt intensief
langs je heen, komt op schoot, nog wel met een dikke staart van
onzekerheid en ze schrikt van elk nieuw geluidje. Als ze gewend is en
goede maatjes met je is geworden, is het een schoot/knuffelpoes. Ze is
gewend aan een huis met tuin maar kwam alleen in de zomer buiten.
We zoeken ervaren, rustige mensen voor haar, zonder kinderen en
zonder andere huisdieren, zodat Baco in alle rust de tijd krijgt om haar
nieuwe mensen te leren kennen en haar onzekerheid kan afleggen.

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71
www.dierenambulancehelmond.nl
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IEDERE DAG
TESTDAG

NU IN DE
SHOWROOM!

GAZELLE

GRENOBLE

C7+ HMB ELITE

3199.Voorzien van een
Bosch Active plus
middenmotor met
een 500wh accu
uitneembaar in het
frame.
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Onze voordelen
NU MET BON

el 6
voorde

voordeel 13
snelservice bij
reparatie
zonder afspraak

voordeel 7
de beste
merken

el 14
voorde
e op
garanti s
ie
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overtuigd?
www.henkvanrooijfietsen.nl

GRATIS BINNENBAND
bij aankoop buitenband
(geldig tm 30 maart 2019)

NU MET BON

op een gebruikte elektrische fiets t.w.v. € 149.(geldig tm 30 maart 2019)

✃

GRATIS 2 JAAR GARANTIE

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
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