
Natuurmarkt

in deze uitgave

6Straatvoetbal

8Moeder van het jaar

12

Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 
4 - 5
Bron: www.helmond.nl

Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 
4 - 5
Bron: www.helmond.nl

Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl

HELMOND
weekkrant de loop

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

17e Jaargang | nummer 15 | Oplage 39.500 exemplaren | LAATSTE NIEUWS: WWW.HELMONDNU.NL    d facebook.com/weekkrantdeloop   f twitter.com/De_Loop
HELMONDNU.NL De enige echt Helmondse krant met hart voor de regio - Vrijdag 12 april 2019

DINSDAG 16 & 23 APRIL

A STAR IS BORN
IN DE 50+ BIOS

INCL. PAUZE MET KOFFIE 
EN IETS LEKKERS

In deze uitgave van Weekrant 
de Loop vindt u de Paasedi-
tie van Parochieblad Dami-
aan de Veuster. De Damiaan 
wordt verspreid in de vol-
gende wijken: Oranjebuurt-
Zwanenbeemd(O.L. Vrouw), 
Stipphout (St. Trudo), Mierlo-
Hout, Brandevoort, Helmond-
West, Annawijk (St. Lucia/ 

Tot en met 14 april is het in Ne-
derland Nationale Museum-
week. Op allerlei plekken in 
ons land wordt extra aandacht 
besteed aan musea door heel 
Nederland. Ook in Helmond is 
van alles te beleven! 

Zo heeft Museum Helmond een 
speciaal programma voor fami-
lies, gezinnen, erfgoedliefheb-
bers en kunstliefhebbers. Ook 
het Jan Visser Museum organi-
seert een ‘broodbakdag’ tijdens 
deze week (hierover leest u meer 
op pagina 11). Een klein overzicht 
van wat je allemaal kunt doen:

(Nep)trouwen voor 1 dag: Altijd 
al willen trouwen maar nergens 
aan vast willen zitten? Op 14 april 
kun je voor 1 dag trouwen met 
wie je maar wil in Kasteel Hel-
mond.  Aanmelden voor de (nep)
bruiloft in Kasteel Helmond kan 
via www.museumhelmond.nl/

evenementen  en kost 30 euro 
per bruidspaar, dit is inclusief 
trouwoutfit, trouwarmbanden, 
muziek, speech, trouwcertifi-
caat, het toosten en de toegang 
tot het kasteel. De gasten van het 
bruidspaar betalen een speciaal 
toegangstarief op deze dag: €5 
voor volwassenen en €2,50 voor 
kinderen t/m 12 jaar.
Ook Kunsthal Helmond staat in 
het teken van de Nationale Mu-
seumweek. En dat betekent een 
aantal leuke events zoals een 
interview met kunstenaar Karin 
Hanssen en diverse instaprond-
leidingen. Voor de rondleiding 
betaal je 2 euro per persoon, dit 
is exclusief een toegangskaart 
tot de kunsthal en inclusief een 
kop koffie/thee na afloop: 
Op zondag 14 april van 14.30 tot 
15.30 uur is er de unieke moge-
lijkheid om een interview bij te 
wonen met de Belgische kunste-
naar Karin Hanssen in Kunsthal 
Helmond. Het interview wordt 
geleid door Philippe van Caute-
ren, artistiek directeur van het 

beroemde S.M.A.K. (Museum 
voor hedendaagse kunst) in Bel-
gië. Aanmelden voor het inter-
view kan via museumhelmond.
nl/evenementen. Een toegangs-
kaart voor het interview kost 
€15,00, dit is inclusief de entree 
tot het museum en een kop kof-
fie/thee. Museumkaarthouders 
betalen €5,00 per persoon. 
MuseumMatch ‘Castle by Night’

Op zoek naar een museummaa-
tje? Kom op vrijdag 12 april naar 
Kasteel Helmond en vind jouw 
museummaatje! Beleef samen 
het sfeervolle stadskasteel en ga 
op rondleiding door de groot-
ste waterburcht van Nederland. 
Na de rondleiding kun je kennis 
met elkaar maken in een infor-
mele setting in de Ridderzaal, 
de mooiste zaal van het kasteel. 
De avond start om 19.00 uur na 
ontvangst met koffie of thee. We 
sluiten af met een (gratis) drank-
je bij de borrel.
Meer informatie is te vinden via: 
www.museumhelmond.nl s

Vier de kunst

Tijdens de Nationale Museumweek staan de Nederlandse museumschatten opnieuw volop in de schijnwerpers. (Bron foto; Museum Helmond).
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Zoals een aantal van u weten, was ik afgelopen jaar enkele keren in Israël. Toen ik de kans had om bij de rivier de Jordaan een fl esje met water te vullen, -Jezus werd in de Jordaan ge-doopt- heb ik dat meegenomen voor het nieuwe doopwater in de Paaswake.

In het land waar veel Joden wo-nen, heb ik in lichte mate wat meegekregen van de betekenis en omgang die Joden met ge-beurtenissen uit het verleden hebben. Zo is de holocaust voor hun geen geschiedenis in de ver-leden tijd, maar blijft de herin-nering aan die afschuw levendig voor de huidige en komende ge-neraties. Hetzelfde herinneren zij zich de uittocht uit Egypte met de Pesach en de Seder-maaltijd. Jezus heeft de Pesach gevierd. Met de geschiedenis die daar bij hoort, vieren wij Pasen.
Er zijn veel overeenkomsten tussen het joodse Pesach en het christelijke Pasen. Beide fees-ten worden gevierd in maart of april maar het valt niet samen met een bepaalde datum zoals Kerstmis dat altijd op 25 decem-

ber valt. Pesach wordt gevierd in de maand die in de joodse jaar-telling nisan heet. Nisan vangt aan bij nieuwe maan. Pesach wordt vijftien dagen later ge-vierd want het is dan de eerste volle maan.

De berekening van ons Pasen gaat als volgt: Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan van de lente. Naar joods en christelijk gebruik begint het feest bij zonsondergang van de avond ervoor. Zo komt het dat wij de Paaswake op zaterdag-avond vieren.

De Paaswake is de meest alom-vattende liturgie die wij vieren. Wij beginnen met het vuur waar-aan de Paaskaars wordt aange-stoken. Die kaars wordt in de donkere kerk binnengedragen en van daaruit worden alle an-dere kaarsen aangestoken. Wij gaan van het donker naar het licht. Daarbij horen de verhalen uit de Bijbel die ons de geschie-denis in herinnering roept hoe God met de mens en de wereld omgaat. Het evangelie wordt gelezen van de opstanding van Jezus. Jezus doorbreekt daarmee voor ons de duivelscirkel van de  zonde. Hij opent voor ons het 

nieuwe leven. Vervolgens wordt het water gewijd waarmee even-tueel nieuwe geloofsleerlingen gedoopt worden, waarmee wij allemaal besprenkeld worden om herinnerd te worden aan onze eigen doop en de belofte. Daarbij beamen we ons geloof opnieuw. Wanneer we vervol-gens de eucharistische maaltijd vieren wordt ons duidelijk dat het brood van betekenis is om-dat Jezus ons deelgenoot maakt van de glorie van Zijn verrijzenis. Hij neemt ons op in Zijn god-delijk leven. Bovendien heeft het brood dan de betekenis van de blijvende aanwezigheid van Christus onder ons.

In het Frans is er een mooie uit-drukking voor het onuitspreke-lijke dat zich hier afspeelt: boul-verser. Je kunt het vrij vertalen met ‘de boel overhoop halen’, want waarvan iedereen over-tuigt was dat het het einde was, werd een nieuw begin!
Ook dat mocht ik in de woestijn in Israël zien. In de woestijn valt er negen maanden geen regen. Het is dor en droog. Als je al iets van een plant of boom ziet, ziet het er levenloos uit. Maar wan-neer in de lente af en toe wat 

regen valt, veranderen die dode takken in bloesems en op som-mige plekken zie je felgekleurde bloemen bloeien. Het is maar voor korte duur, want zodra de zon er weer op brandt, is het ver-dort en voorbij.

In maart van dit jaar hebben we het ook hier kunnen meema-ken, toen de magnolia’s hun in-drukwekkende bloemen lieten uitkomen. Van niks tot een roze wolk binnen vierentwintig uur. Het was als een wonder aan de takken van die bomen die daar in de winter zonder iets stonden te staan.

Met Pasen vieren wij de lente die de doods slapende natuur wekt voor de nieuwe dageraad. Wij vieren Christus die mensen wekt tot leven.

Wij lezen in het evangelie hoe Jezus altijd leeft met de Vader.Hij leert Zijn leerlingen hetzelfde te doen.

Hij opent voor ons een nieuw perspectief op de wereld die niet gedoemd is om af te lopen in de dood, maar die gewekt wordt om tot leven te komen waar de zonde geen vat meer op 

Pasen wekt het nieuwe leven 

De bloeiende Magnolia in de Pastorietuin bij de St. Luciakerk (Foto Cofoto, Mario Coolen). 

heeft. Leven waarbij niet langer gedacht hoeft te worden aan honger, macht of geweld, maar waar brood gedeeld wordt, naastenliefde heerst, en handen reiken naar elkaar.

Namens parochiebestuur en pastoraal team voor u allen ge-zegende en vrolijke Paasdagen.
Norbert Swagemakers, pastoor.

DAMIAAN

zie programmaPASEN 2019Damiaanparochiepagina 12

De Damiaan bij 
Weekkrant De Loop

Goddelijke Voorzienigheid. Het 
blad dient ook bezorgd te wor-
den in brievenbussen met een 
nee-ja sticker. 

HELMONDNU.NL
De nieuwssite 
van Helmond
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Actieperiode: 8 t/m 19 april in de deelnemende winkels

De Paashaas
deelt lekkers 

uit op zaterdag 
20 april

Kinderen 
worden gratis
geschminkt
op zaterdag 

20 april

Speur naar 16 letters in de deelnemende winkels 
en los daarmee de rebus op. Vul deze in op uw 

kaart en lever deze in bij de deelnamebox.  

Hoe werkt het?

GRATIS PARKEREN, OVERDEKT EN SFEERVOL WINKELEN
MET EEN ZEER COMPLEET WINKELAANBOD

DOE MEE EN WIN ÉÉN VAN DE 16 MEGA PAASHAZEN
PAAS SPEURTOCHT

WINKELCENTRUM DE BUS

SUIKERBROOD
van € 3.25 voor € 1.95

Geldig t/m 20 april in fi liaal Winkelcentrum de Bus Geldig t/m zaterdag 20 april

3 Fuet worsten voor € 5,-

Geldig t/m 20 april bij Hans Deelen

2 VOOR € 10,-

VERS BEREIDE 1 PERSOONS 
MAALTIJDEN UIT EIGEN KEUKEN

Bloemisterij Kees Quekel 

GRATIS VAAS
bij inlevering van deze bon een 

gratis vaas t.w.v. 4,99 bij aankoop 
van een boeket vanaf 9,99

1 gemarineerde speklap, 1 portie kipsaté, 
1 hamburger, 1 barbecueworst

Samen voor maar € 4,00

BARBECUEPAKKET

Tegen inlevering van deze bon bij fi liaal de Bus

10% KORTING
OP ONS GEHELE ASSORTIMENT

m.u.v. al afgeprijsde artikelen, geldig t/m 20 april

6 
PASFOTO’S

€ 5.-
Tegen inlevering van deze bon

Geldig t/m 30 april

PAASVLAAIEN
OVERHEERLIJKE

Bestel ze tijdig bij Supervlaai Helmond

Geldig van 15 t/m 20 april
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Plameco Vakbedrijf Van Osch 
Kruiseind 16c, Gemert . T 0492-368100
Spoorweide 1, Riel. T 013-7200977
www.vakbedrijfvanosch.nl

Haal het voorjaar in huis
Nieuw plafond in één dag
Haal het voorjaar in huis
Nieuw plafond in één dag

Omdat iedereen anders is...

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

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

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

Kras en win in 
Winkelcentrum de Bus 

De laatste winnaars van de kras en win actie. (Bron foto; Winkelcentrum de Bus).

Drie maanden lang kregen 
klanten in de vele winkels in 
Winkelcentrum de Bus een 
kraskaartje waarmee ze prijzen 
konden krassen. Elke maand 
werden de hoofdprijzen, na-
melijk 15 x een gevulde trendy 

shopper t.w.v. €75,- uitgereikt 
en zo ook op zaterdag 6 april. 
Nadat elke ondernemers zijn 
bijdrage had ingeleverd, hebben 
de dames van Karakter Kapper 
de tassen samengesteld. En dan 
komt het leukste: het uitreiken 
van de tassen. Winnaars die 
aangeven nooit iets te winnen 
en nu toch maar mooi met zo’n 

ruim gevulde tas staan. 
Heel erg leuk om mensen blij 
te mogen maken. Helaas is de 
kras en win actie nu afgelopen, 
maar onze paasactie is alweer 
gestart, dus kom naar de Bus, 
doe mee en win! 

U kunt gratis parkeren en over-
dekt winkelen. s

Helmond-Noord

Bloemboetiek Nicole bestaat 
dit jaar 35 jaar! Begonnen in 
1984 aan de Mierloseweg 135 en 
30 jaar geleden verhuisd naar 
Mierloseweg 264. Nicole haalt 
meerdere malen per week verse 
bloemen rechtstreeks vanaf de 
bloemenveiling en is in de hele 

regio een begrip voor particulie-
ren en bedrijven. In verband met 
de renovatie aan de Mierloseweg 
is Bloemboetiek Nicole vanaf nu 
op 2 locaties bereikbaar: Mier-
loseweg 264, Mierloseweg 47 
(Combi Centrum tegenover de 
tattoo shop) We zien u graag op 
1 van onze locaties!

Groet Nicole s

Nicole in haar (nieuwe) winkel aan de Mierloseweg. 
(Bron foto; Bloemboetiek Nicole).

2e Locatie (Combi Centrum)
35 jaar 

Bloemboetiek Nicole
Helmond-West

Zondag 25 augustus organiseert 
BC Karper ’83 weer haar jaar-
lijkse braderie op de Hoofdstraat 
in Mierlo-Hout. Vanaf nu is het 
mogelijk een grondplaats of 
kraam te reserveren om uw oude 
en nieuwe spullen te presente-
ren. Voor Houtse, Helmondse 
en Mierlose deelnemers speci-
ale prijzen, ook voor verenigin-
gen en charitatieve instellingen. 
Denk aan naamsbekendheid of 
kas spekken, demonstraties enz. 
Meld je aan of informeer op tijd 
om teleurstelling te voorkomen 
bij: Organisatie BC Karper ’83 te-
lefoon 0492-537855 of Koolen en 
Koolen telefoon 013-5801514. s

Aanmelden braderie Mierlo-Hout 

Op 25 augustus is het weer tijd voor de braderie in Mierlo-Hout 
(bron foto; Eric van der Putten).

Mierlo-Hout



4 week nummer 15 vrijdag 12 april 2019 de loop weekkrant HELMOND

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

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

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

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

In april gratis compost bij de milieustraat

U kunt de gehele maand april gratis compost ophalen bij de milieustraat. U mag 
één volle aanhanger per keer meenemen. Dit mag u zelf inladen, dus vergeet uw 
schop niet.  

Compost is een bodemverbeteraar die de natuurlijke balans in de bodem herstelt. 
Het GFT-afval uit Helmond wordt naar een compostbedrijf gebracht. 
Dit compostbedrijf verwerkt het GFT-afval tot compost. 
Dit bespaart afvalverwerkingskosten en het is beter voor het milieu.

De milieustraat bevindt zich aan de Gerstdijk 1 in Helmond. 
De openingstijden zijn:

• maandag tot en met vrijdag 13.00 – 17.00 uur
• en zaterdag 8.30 – 16.00 uur

Zware periode voor bomen en planten na droge zomer

Door de warme en droge zomer van 2018 hebben bomen en planten veel schade 
geleden. In sommige gevallen kan het zelfs lijken dat een boom of plant dood 
is. Aangezien het herstel van deze bomen en planten afhankelijk is van het 
weer in het voorjaar, geeft de gemeente het groen de tijd om zich te herstellen. 
Voor de zomervakantie doet de gemeente een oproep aan u om de locaties van 
(mogelijk) dode beplanting aan ons door te geven.

Renovaties na het voorjaar
De gemeente kijkt het komende voorjaar nog aan. Wordt het weer heel droog 
dan kan het zijn dat de plant toch dood gaat, terwijl deze bij een nat voorjaar zou 
kunnen herstellen.

Voor de zomervakantie doet de gemeente een oproep aan u. 
De gemeente vraagt u dan locaties waar dode beplanting staat, aan ons te 
melden. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 16 april 2019 en 30 april 
2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

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

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

Bekendmakingen

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

Deltaweg 2B 28-03-2019 oprichten KFC-restaurant OLO 4122109

Kamperfoelie 16A 01-04-2019 plaatsen tijdelijke woonunit OLO 4235049

Brandevoort 18 / 02-04-2019 plaatsen erfafscheidingen OLO 4210813

Juttenbeemden 1-3-5-7 /Wachtelbeemden 2-4-6-8-10-12-14 

Overhorst 24 02-04-2019 vergroten woning OLO 4147053

Noord Koninginnewal 7  03-04-2019 verbouwen restaurant OLO 4190161

en 7A 

Kanaaldijk N.W. 121 04-04-2019 maken balkons t.b.v. 6 appartementen OLO 4050781

Walvisstraat 30 04-04-2019 plaatsen reclame (lichtbak) 2018-X1227

Podiumbijeenkomst VN verdrag handicap

Wat moet de gemeente doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen 
met een beperking verbetert? Daarover gaat het VN verdrag inzake de rechten 
van personen met een handicap. Tijdens de podiumbijeenkomst van dinsdag 
16 april horen raads- en commissieleden wat dit VN verdrag inhoudt en hoe de 
gemeente Helmond het verdrag wil implementeren. De podiumbijeenkomst 
start om 19.30 uur in Wijkhuis De Geseldonk, Cederhoutstraat 44. Inwoners en 
andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Diverse sprekers informeren de raads- en commissieleden en andere 
geïnteresseerden die avond over het verdrag. Het VN verdrag Handicap bevordert, 
beschermt en waarborgt de mensenrechten van mensen met een beperking. 

Informatief programma
Raads- en commissieleden horen wat het verdrag in de praktijk voor gemeente 
Helmond en haar inwoners betekent. Ook de uitvoering van het verdrag wordt 
besproken. Wat wordt er al gedaan in onze gemeente? Wat zijn de ervaringen van 
inwoners? Gemeente Breda vertelt als voorbeeldgemeente over hun aanpak om 
inwoners met een beperking volwaardig mee te laten doen. 

U bent van harte welkom
Inwoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Aanmelden is niet 
nodig. Wilt u weten welke sprekers komen? Het volledige programma staat op 
helmond.raadsinformatie.nl. 

Enquête Wmo-zorg

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

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

Inloopbijeenkomst ontwikkeling Campus De Braak  

De Braak ondergaat de komende jaren een grote metamorfose. In samenwerking 
met partners ontwikkelt de gemeente op het terrein een park waar sport, 
onderwijs en gezondheid samenkomen. Een campus waar verenigingen, sporters 
en bewoners van omliggende wijken zich welkom en thuis voelen. In 2024 is 
Sport- en (be)leefcampus De Braak klaar. Voordat het zover is moet er nog veel 
gebeuren. Zo worden in april twee nieuwe kunstgrasvelden aangelegd op de plek 
van de voormalige velden van Oranje Zwart. Ook gaat eind dit jaar de bouw van 
de nieuwe school voor het Dr.-Knippenbergcollege van start. 

Inloopbijeenkomst 
In het kader van deze eerste bouwactiviteiten, organiseert de gemeente 
een inloopbijeenkomst op maandagavond 15 april in de Business Club van 
Helmond Sport. Omwonenden, verenigingen op of om De Braak en andere 
belangstellenden zijn van harte welkom om tussen 18.00 en 20.00 uur binnen 
te lopen. Medewerkers van gemeente Helmond en OMO Scholengemeenschap 
Helmond beantwoorden vragen en geven informatie over onder meer de eerste 
bouwactiviteiten en de planning. 

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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 10 april 2019

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

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

Jan Hokaarsstraat 34 28-03-2019 wijzigen ramen voorgevel OLO 4309655

Dr. Knippenberghof 3 28-03-2019 wijzigen ramen voorgevel OLO 4309157

bosperceel Q 00689 28-03-2019 2 uitwegen bosperceel  OLO 4309761

Valkenhorstlaan

Weldonk 2 31-03-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4299323

Aarle-Rixtelseweg 14 25-03-2019 kappen 1 boom 2019-X0388

Acacia 17 04-02-2019 maken uitweg OLO 4187589

Venuslaan 3 01-04-2019 wijzigen gevel OLO 4319319

Boerhaavelaan 15 28-03-2019 wijzigen garagedeur in pui 2019-X0400

Horst 19 02-04-2019 kappen 1 boom (spar) OLO 4321351

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

Slegersstraat 104 tijdelijke bewoning bijgebouw OLO 4257888

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

kruising Veedrift en 04-02-2019 plaatsen zonnepanelen OLO 4186647

Vogelenzang, Stiphout B 833,834,835 en 535

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

Anterieure exploitatieovereenkomst Ruwe Putten te Helmond
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 01 april 2019 met de heer 

M.L. van Schijndel (de exploitant) een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 

6.24 Wro is aangegaan.

De overeenkomst heeft betrekking op het perceel gelegen aan de Ruwe Putten te Helmond, 

ter grootte van ongeveer 18 a en 10 ca (1810 m2), kadastraal bekend gemeente Helmond, 

sectie B, nummer 4336 (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 ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. U kunt zich hiervoor 

melden bij de receptie.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Brandevoort II – herz. 
Hazenwinkel-Liverdonk

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 5 februari 2019 het bestemmingsplan 

Brandevoort II – herz. Hazenwinkel-Liverdonk gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van 

het ontwerpplan. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 11 april 2019 gedurende zes 

weken ter inzage. Met dit bestemmingsplan wordt de niet meer bestaande geurhindercontour 

juridisch-planologisch  verwijderd, zodat het bouwverbod kan worden opgeheven. Hierdoor is 

een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. 

Inzage 

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

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

NL.IMRO.0794.2100BP170066-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, 

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

de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Voor een compleet overzicht en een exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen 

naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan dat ter 

inzage ligt.

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 12 april 2019 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Een beroepschrift kunt 

u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 

EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking na 

afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde 

plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift 

heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de 

Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. 

In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing is 

genomen over het verzoek.

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 

Dit betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen 

en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden 

aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Ahold Real Estate &  Torenstraat 1 Het veranderen van een supermarkt

Construction B.V.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid BP 
“Brandevoort II – herz. Hazenwinkel - Liverdonk”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 9 mei 2018 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder. Deze waarden bedragen 

maximaal 66 dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo. De hogere waarden voor de 

geluidbelasting betreffen woningen zoals deze worden geprojecteerd in het bestemmingsplan 

“Brandevoort II – herz. Hazenwinkel-Liverdonk”, plandeel Liverdonk.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn met ingang van 11 april 2019 

gedurende zes weken door een ieder te raadplegen op de gemeentelijke website 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Het bekijken van dit exemplaar kan 

tijdens de openingstijden van de Stadswinkel.

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 12 april 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door belanghebbenden. Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer 

sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens 

een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. 

Concept rampbestrijdingsplan (RBP) EDCO Deurne
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost maakt bekend, dat het 

concept rampbestrijdingsplan (RBP) EDCO Deurne in het kader van de uitgebreide openbare 

voorbereidingsprocedure vanaf 5 april 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt. 

Inzage 

Het concept-RBP ligt ter inzage in het kantoor van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Deken 

van Somerenstraat 2, 5611 KX Eindhoven. Het concept-RBP kan worden ingezien op afspraak 

tijdens kantooruren. U kunt daarvoor contact opnemen met mevr. Van Dijk (Veiligheidsregio 

Brabant-Zuidoost, tel. 040 2203 203). Het concept-RBP is ook digitaal toegankelijk via: 

www.vrbzo.nl. 

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze 

kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. U kunt 

uw zienswijze (onder vermelding van ‘zienswijze concept- RBP Deurne) op de volgende wijze 

indienen:

• Per brief: richten aan mevr. Van Dijk, VRBZO afdeling Crisisbeheersing, Postbus 242, 

 5600 AE Eindhoven

• Per mail: richten aan crisisbeheersing@vrbzo.nl

• Voor het mondeling kenbaar maken van zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt 

 met mevr. Van Dijk, telefoon 040 2203302. 

Beroep tegen dit besluit dat is voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

kan alleen worden ingesteld door belanghebbenden die in deze voorbereidingsprocedure tijdig 

hun zienswijze hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die niet verweten kan worden 

geen zienswijze te hebben ingediend.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.
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Paasshow
Iedere zondag geopend 

van 12.00 tot 17.00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

Rozen
10 stelen per bos
Div. kleuren
45cm lang

Euonymus “Green Spire”
Zeer geschikt als haag
Plant ze nu!
20cm hoog in 12cm pot

€2,99 per stuk

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 10 t/m 16 April 2019

Calibrachoa
“Millionbells”

Mandeville
“Sundaville”

Verkrijgbaar in div. kleuren
ø 20cm 
In 12cm pot

€1,99 per stuk

40cm hoog 
in 14cm pot

Van €7,99

Paastakken

Vijver vissen

Per bos
120cm lang

Van €1,99

Bij De Biezen 
kan je kiezen
Nu alle maten 
& soorten

1 + 1 
GRATIS

SloophoutSloophout
Woonaccessoires
Alle maten & soorten

nu
€2,99

nu
€1,39

Petunia Surfinia
Verkrijgbaar in div. kleuren
ø50cm in 23cm hangpot

Van €7,99

nu
€4,99

Nieuw binnen, ook in de 
kleuren geel & roze
Alle maten & soorten

nu
€5,99

Toscaanse jasmijn

2 + 1 
GRATIS*

20%
K o r t i n g

20%
K o r t i n g

3 voor
€7,50

*goedkoopste gratis

Euonymus “Green Spire”Euonymus “Green Spire”
Zeer geschikt als haag

20cm hoog in 12cm pot

Nu! 20% korting
Op alle paas artikelen

Op vrijdag 3 mei organiseren 
Jibb+, Bijzonder Jeugdwerk, 
LEV Groep en Gemeente Hel-
mond een straatvoetbaldag op 
de Markt in Helmond. Deelna-
me kost € 5,- per team en men 
kan zich inschrijven via www.
jibbplus.nl/straatvoetbal. 

Op vrijdag 
De 9e editie van de jaarlijkse 
straatvoetbaldag vindt dit jaar 
plaats op vrijdag. Jibb+’er René: 
‘De vorige editie vond plaats 
op zaterdag, wat kruiste met 
de competitieschema’s van de 

KNVB. Daarom houden we het 
dit jaar op vrijdag, zodat nog 
meer jongens en meiden mee 
kunnen doen.’

Gra�  ti, gauswheel en smart-
goals 
René: ‘Naast het voetballen zijn 
er voor alle spelers én hun sup-
porters side events zoals graffiti 
spuiten,  gauswheel, pannakooi-
en en smartgoals. Ook kun je in 
de pannakooi op de foto met één 
van de profvoetballers die langs 
komen. Genoeg te beleven dus!’

Teams 
De teams spelen 4 tegen 4, zodat 
er nog makkelijker en mooier ge-

voetbald kan worden. De team-
categorieën zijn: 6-9 jaar gemend 
en jongens- en meidenteams in 
de leeftijd van 10-12 jaar, 13-15 jaar 
en 16 plus. Alle deelnemers ont-
vangen een gratis ticket voor de 
voetbalwedstrijd Helmond Sport 
– TOP Oss op vrijdagavond 3 
mei.

Vragen? 
Meer informatie of niet in de ge-
legenheid om via de website in te 
schrijven? 
Neem dan gerust contact op 
met de Straatvoetbal organi-
satie. Stuur een e-mail naar 
straatvoetbal@jibbplus.nl of bel 
via 0492-347071. s

Straatvoetbaltoernooi 2017 (bron foto; Josanne van der Heijden).

Nationale Straatvoetbaldag in Helmond 

Helmond

Al het hele seizoen behaalt 
het jeugdteam van Con Brio 
1 klinkende overwinningen in 
de competitie I-klasse van de 
HBB (Helmondse Badminton 
Bond). Daarom was het niet 
zo verwonderlijk dat Maud, 
Fenna, Veerle, Willem en Mer-
lijn afgelopen zondag een 
feestje konden vieren samen 
met hun begeleiders Orthe 
en Lobke. Het jeugdteam van 
Con Brio had, voorafgaand 

aan de wedstrijd, al acht pun-
ten voorsprong op de num-
mer twee, Phoenix. Daardoor 
hoefde het team nog maar één 
punt binnen te halen om zich 
kampioen te kunnen noemen. 

In de sporthal op Suytkade 
werd de tegenstander Mixed 
8 verslagen met maar liefst 7-1, 
wat ruimschoots voldoende 
was om het kampioenschap 
binnen te halen. Jeugdteam 
Con Brio 1: van harte gefeli-
citeerd met het kampioen-
schap! s

Het jeugdteam van badmintonclub Con Brio werd afgelopen 
zondag kampioen in de sporthal op Suytkade. (Bron foto: Miriam 
van Leuken).

Jeugdteam Con Brio 
wordt badmintonkampioen

Suytkade

www.helmondnu.nl
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SHOP OOK ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

CASUALSTYLE

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

KOOPZONDAG•BARISTA VALENTE 14 APRIL VAN 12.00 - 17.00 UUR 

STYLETREND STYLE

Op zondag 14 april zingt het 
Helmonds Vocaal Ensemble zijn 
jaarlijkse Passieconcert in de El-
kerliek kapel, Wesselmanlaan 
25 te Helmond. Deze keer wel 
heel bijzonder met delen uit het 
beroemde Membra Jesu Nostri 
van D. Buxtehude en de Palm-
Pasencantate Himmelskönig 
sei willkommen, BWV 182, van 
J.S. Bach. Uitgevoerd met orkest 
en solisten onder leiding van Je-
roen Felix. Aanvang: 15.00 uur. 
Entree: €12,50.

Alweer een bijzonder Passiecon-
cert van het Helmonds Vocaal 
Ensemble, deze keer met twee 
zeer geliefde en beroemde wer-

ken van J.S. Bach en diens ‘leer-
meester’ D. Buxtehude. Bach 
componeerde voor de periode 
voorafgaand aan Pasen de grote 
Passionen (Mattheus, Johannes), 
maar geen cantates, behalve de 
cantate die het HVE op 14 april 
uitvoert, namelijk Himmelskö-
nig sei willkommen (BWV 182), 
een feestelijk 8-delig werk voor 
Palmzondag en Bachs artistieke 
visitekaartje na zijn promotie 
aan het Weimarse Hof in 1714. 
Voorafgaand aan deze cantate 
van Bach zingt het HVE enkele 
delen uit Membra Jesu Nostri van 
Dieterich Buxtehude (BuxWV 
75), een cyclus van 7 cantates uit 
1680 en een van zijn topstukken. 
De tekst gaat over “de 7 zeer 
heilige delen van het lichaam 
van Jezus” in het lijden, van-

daar ook de 7-deling in het 
muziekstuk. De stijl van Bux-
tehudes muziek is prachtig en 
heel verrassend, niet verge-
lijkbaar met zijn tijdgenoten. 
Het Helmonds Vocaal Ensemble, 
al ruim 25 jaar actief en al die tijd 
o.l.v. dirigent Jeroen Felix, staat 
garant voor hoogwaardige con-
certen. Traditioneel zingt het op 
Palmzondag een Passieconcert. 
In de voorbije jaren zijn er al vele 
ten gehore gebracht. Zo klonken 
de grote passies van Bach, Tele-
mann en Kaiser, maar ook intie-
mere, kleinere werken. Deze top-
productie bezorgt u een fantasti-
sche muzikale voorbereiding op 
het feest van Pasen.

Meer informatie vindt u op: 
www.lambertusconcerten.nl s

Stichting Lambertus Concerten presenteert: 
Bijzonder Passieconcert 

Helmonds Vocaal Ensemble. (bron foto; Stichting Lambertus Concerten).

Warande

Markeer 24 mei a.s. in je agenda, 
want dan is het alweer tijd voor 
de laatste Minoreditie van dit 
seizoen! En wat voor één!

Natuurlijk hebben we weer ge-
zorgd voor het nodige vermaak. 
Misschien herinneren jullie je DJ 
Daan Schenkels en DJ Jimmy 
nog wel, zij zullen terugkeren bij 
de 25ste editie van Minor. Maar 
ook nieuwe gezichten zoals 
Feest DJ Jordy en Presca zullen 
een vette set komen draaien. En 
als klapper op de vuurpijl zal The 
Underdogs de zaal op z’n kop 
komen zetten! Zij zijn in novem-

ber 2017 ook al bij Minor geweest, 
en hebben er toen voor gezorgd 
dat niemand stilstond!
Minor wordt speciaal voor mid-
delbare scholieren van 12 tot 
en met 17 jaar in Wijkhuis De 
Geseldonk georganiseerd. Het 
feestje begint om 19.30 uur en 
duurt tot 00.00 uur. Om 20.30 
uur sluiten de deuren, dus zorg 
dat je op tijd bent! De gardero-
be is gratis en een consumptie 
kost €1. Een ticket kun je vooraf 
voor €3 kopen bij Jumbo Mierlo-
Hout, Primera Brandevoort, Pri-
mera Winkelcentrum De Bus en 
online via www.minorhelmond.
nl. Kijk ook op deze website voor 
meer informatie, zoals het regle-
ment. s

25e editie van Minor 
Mierlo-Hout

The Underdogs bij Minor. (bron foto; Rémon Smits, Eyemagination). 

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?
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In Helmond-Noord wordt op dinsdag-
avond 16 april voor de derde keer een 
leuke gezellige ladies night gehouden 
waarbij alleen de vrouwen welkom zijn. 

Neem je buurvrouw, vriendinnen, moeder 
of schoonmoeder mee naar deze gezellige 
avond en kom lekker shoppen, doe mee 
aan leuke workshops of laat je wenkbrau-
wen epileren, voetmassage, nagels lakken, 
gezichtsbehandeling. Ook is er dames-
kleding van maat XS tot XXXL, tassen en 
schoenen, slippers, portemonnees, siera-
den, voor de jeugd vanaf 16 jaar zijn er ook 
leuke en hippe jurkjes te koop! Ook voor 
een leuk prijsje.  De entree is gratis en de 
eerste 50 bezoekers ontvangen een leuke 
goodiebag en een welkomsdrankje geser-
veerd door onze twee lady-boys Sascha en 
Harry. Je kunt gratis op de foto met deze 
twee heren! 

We hebben dit jaar weer een leuke loterij 
waarbij mooie prijzen te winnen zijn, je 
kunt loten kopen voor €1,00 per stuk of 
6 voor €5,00. Koop loten bij Rieki Claas-
sen en steun het goede doel, dit jaar is dat 

Woonzorgcentrum de Moeraseik. De op-
brengst van de loterij komt t.g.v. de bewo-
ners van de Moeraseik en wordt besteed 
aan een gezellig dagje weg naar de Efte-
ling! Wil je het goede doel ook steunen? 
Koop dan veel loten op deze avond! Dus 
dames, houd dinsdagavond 16 april vrij en 
laat iedereen het weten! 

De deuren gaan open om 19:30 uur en slui-
ten omstreeks 22:00 uur. U vindt wijkcen-
trum de Boerderij in de Harmoniestraat 
105, 5702 JD Helmond-Noord. s

AL UW 
DRUK
WERK

SNEL
GOEDKOOP 
KWALITEIT

info@adcommunicatie.nl
0492-845350

Op zaterdag 11 mei is het tijd voor de jaar-
lijkse verkiezing ‘Moeder van het Jaar’. 
Wie gaat er dit jaar met de titel vandoor?

Oproep 2019
Ken jij een moeder die altijd voor iedereen 
klaar staat? Die zichzelf altijd op de laatste 
plaats zet? Die zich breed inzet voor maat-
schappelijke doeleinden? Of gewoon die 
moeder die de lekkerste koekjes bakt, die 
altijd leuke dingen met je gaat doen, of die 
ene vrouw die écht als een moeder voor 
jou voelt... Nomineer haar dan voor de ti-
tel ‘Moeder van het jaar 2019!’ Elke moeder 
is bijzonder, dus elke moeder kan voor de 
titel in aanmerking komen.  

Vertel waarom jij vindt dat zij in het zon-
netje mag worden gezet. Inschrijven kan 
op verschillende manieren. Schrijven, 
knutselen, tekenen, fotograferen, zingen, 
filmen.. niks is te gek! Stuur je nominatie 
met jouw gegevens (naam, e-mailadres en 
telefoonnummer) en die van de moeder  
naar info@helmondcentrum.nl of stuur 
deze naar Helmond Centrum, Markt 207, 
5701 RJ Helmond. Inschrijven kan tot don-
derdag 25 april. 

De ondernemers uit Helmond Centrum 
stellen voor deze verkiezing een uitgebreid 
prijzenpakket beschikbaar. De ‘Moeder 

van het jaar’ wordt met haar vrienden en 
familie uitgenodigd om samen met de 
centrummanager een ereronde te maken 
en de cadeaus persoonlijk in ontvangst te 
nemen. 

* De verkiezing wordt mede mogelijk ge-
maakt door ondernemers uit het centrum. 
Deelname is geheel gratis. Inzendingen uit 
Helmond & Peelregio. Zorg dat je zaterdag 
11 mei de gehele dag beschikbaar bent! s

Wie wordt 
‘Moeder van het jaar 2019’?

De winnares van 2018. (Bron foto; KVG Photos).

Helmond

Neem al je vriendinnen mee naar de Ladies 
Night in wijkcentrum de Boerderij (Bron 
foto; Astrid van Lieshout).

Helmond-Noord

Ladies Night 
in wijkcentrum de Boerderij

Doodgewone gezinnen staan opeens 
voor onherroepelijke keuzes. Het Dr.-
Knippenbergcollege brengt al vele jaren 
een musical, waarin leerlingen uit alle 
leerjaren aan volle zalen laten zien wat ze 
in hun mars hebben. 

Dit schooljaar is er een bijzondere voorstel-
ling, 75 jaar na de bevrijding van Helmond. 
Een op feiten gebaseerd verhaal over de 
Helmondse bezettingsjaren. Vanwege het 
bijzondere karakter van de voorstelling 
is opnieuw gekozen voor Het Speelhuis 
in plaats van de eigen aula, en ook oud-
leerlingen staan straks op de planken om 
mensen een geweldige en ook leerzame 
avond te bezorgen.

Goed en kwaad 
Wat is goed? Wat is fout? Welke kant kies 
je: die van de bezetter, of die van het ver-
zet? En als je niet kiest: is dat dan ook een 

keuze? Bijzondere verhalen tonen de di-
lemma’s van stadsgenoten in de donkere 
jaren 1940-44. Iemand gelooft heilig in het 
nationaal-socialisme en kiest voor de NSB, 
een ander bezorgt stiekem briefjes voor 
het verzet. Respect, haat, liefde – het komt 
allemaal voorbij in de musical, te zien van 
6 tot en met 9 juni.

Keuzes in 2019 
En dan is er ook nog de aansluiting met 
de huidige tijd. Onder meer door smartp-
hones en sociale media was nog nooit zo 
duidelijk wat iedereen doet, waar iedereen 
voor staat. Vreemdelingenhaat, onver-
draagzaamheid: hoe dun is de scheidslijn 
tussen goed en kwaad? Hoe bepalen keu-
zes anno 2019 ons leven? Hoe makkelijk is 
het om je te vergissen?

Er zijn nog kaarten! 
Er zijn nog kaarten beschikbaar op de 
website van Het Speelhuis; www.theater-
speelhuis.nl. zoek in de agenda naar de 
data 6, 7, 8 en 9 juni 2019. s

De studenten van het Dr.-Knippenbergcollege voeren in juni een musical op i.v.m. 75 jaar 
herdenking. (Bron foto; Perry Vermeulen).

Helmondse oorlogsjaren opgevoerd door 
leerlingen Dr.-Knippenbergcollege 

Helmond

Kun jij reanimeren?
Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie



9week nummer 15 vrijdag 12 april 2019de loop weekkrant HELMOND

Afgelopen vrijdag 5 april, waren 1040 kin-
deren en begeleiders aanwezig in het sta-
dion van Helmond Sport voor de afslui-
ting van Scoor een Boek! In totaal werden 
er 1713 boeken gelezen door leerlingen uit 
75 groepen vijf en zes van 39 scholen uit 
Helmond, Deurne, Asten en Someren! 
Een “geweldig resultaat” aldus Stijn van 
Gassel, de keeper van Helmond Sport en 

ambassadeur van Scoor een Boek! Hij 
moedigde de kinderen aan bij het lezen. 
Voorafgaand aan de wedstrijd werd er een 
massale ‘warming-up’ gehouden, onder 
leiding van dansers van UnityEight, mas-
cottes Loewy the Cat, Dolfje Weerwolfje 
en diens vriendje Timmie. Het was een 
mooie afsluiting van een succesvol pro-
ject! Scoor een Boek! is een project van Bi-
bliotheek Helmond-Peel, voetbalclub Hel-
mond Sport en beweegorganisaties JIBB+ 
en Leef! s

Scoor een Boek: 
De eindstand

Er werden maar liefst 1713 boeken gelezen in 10 weken tijd. (Bron foto; Jan Vroomans)

Helmond

Industrieterrein

Kom op zaterdag 20 april van 13.00 tot 17.00 
naar bouwmarkt Karwei in Helmond en 
ontdek wat een baan echt inhoud! Flexx4u 
organiseert op deze dag een vacature café. 
Ben jij opzoek naar een baan in de regio 

Helmond en wil je weten met welke top 
werkgevers wij samenwerken? Kom dan 
langs bij onze Tuk-Tuk Coffeebar en wij 
trakteren je op een gratis drankje en de 
leukste vacatures!

Karwei Helmond, Engelseweg 217. s

Vacature café  

Kom ook naar het vacature café op zaterdag 20 april (Bron foto; Flexx4u/ www.barcompany.nl). 

www.grootpeelland.nl
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Dement en toch een 
goede oude dag?
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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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Mierloseweg 329, Helmond www.deelenmenswear.nl

54,95

34,95

44,95

49,95

trui 
lange 
mouw

t-shirt 
ronde
hals

t-shirt 
vhals

Bermuda

twinlife

Autistische jongeren op 
eigen benen in Brandevoort

Ouderinitiatief Stichting 
Samengaan heeft er heel 

wat jaren aan gewerkt: een 
woonvoorziening voor autistische 

jongeren in Brandevoort. 

Sinds een paar  maanden is het zo ver en 
wonen de jongeren ‘op zichzelf’ onder 
begeleiding van professionals. De 
gezamenlijke ruimte, de huiskamer, is 
echter nog wat leeg. Vandaar klopten de 
ouders bij diverse fondsen aan, 
waaronder het Coöperatiefonds van 
Rabobank Helmond.

‘Ons ouderinitiatief bestaat een jaar of negen’, 
vertelt Joost van Laarhoven van Stichting 
Samengaan. ‘Het gaat om vijftien jongeren met 
een lichte vorm van autisme die enige onder-
steuning nodig hebben om op zichzelf te kunnen 
wonen.’ Daarnaast kan het feit dat de jongeren 
samenwonen, ook van meerwaarde zijn. ‘Ze 
kunnen elkaar helpen.’ De zorg wordt verzorgd 
door een coöperatie van zzp’ers (ZorgSaam 
Brabant). ‘Dat blijkt tot nu toe een hele fi jne 
constructie.’ 

Gezamenlijke ruimte
De jongeren kunnen elkaar opzoeken in de 
gezamenlijke ruimte. ‘Die ruimte is een mooi 
middel om met elkaar in contact te komen en dat 
is voor deze jongeren niet altijd even makkelijk. 
Ze weten elkaar steeds vaker te vinden. Ze lopen 
allemaal tegen dezelfde nieuwe dingen aan: van 
administratie tot contact opnemen met de 

overheid. Ze kunnen elkaar daarin dus versterken.’ 
Ook vinden ze hier nieuwe wegen om sociale 
contacten te maken nu de familie meer op 
afstand is.

Onafhankelijk
Onder andere door de bijdrage van de Rabobank 
kan de ruimte gezellig aangekleed worden.  ‘We 
zoeken daarnaast nog gelden voor de exploitatie.’ 
Joost is heel blij met de komst van de woonop- 
lossing en met hem de andere ouders. ‘De 
jongeren hebben iets voor zichzelf, ze kunnen 
groeien en hebben de privacy en 
onafhankelijkheid die iedereen wil.’ 
 
Kans op een woning
Serge Kornuyt beoordeelde de aanvraag die bin-
nenkwam bij het Coöperatiefonds: ‘Verbinden en 
het onderhouden van sociale contacten is erg be-
langrijk’, vertelt hij. ‘Deze 
woningen geven mensen 
met een autistische ach-
tergrond de kans op een 
woning. Het rustige en 
mooie Brandevoort is hier 
de perfecte plek voor.’
ingezet worden. Zo heb je 
een duurzame oplossing 
voor een brede doelgroep.’ 

Het Jan Visser Museum gaat 
tijdens de Nationale museum 
week op zondag 14 april vloer-
brood bakken in de bakkerij. De 
gebruikelijke werkzaamheden, 
zoals onderhoud van de gebou-
wen, en restauratie van de col-
lectie is klaar. Speciale aandacht 
voor een compleet nieuw inge-
richte koperslagerij. De smederij 
is gereed en kan het oude vak 
van de smid gedemonstreerd 

worden. In de smederij staan 
diverse historische werktuigen 
opgesteld. Ook bent U vrij om de 
unieke landbouwwerktuigen te 
bewonderen evenals de schoen-
makerij en slagerij. De uitge-
breide collectie van het brand-
weermuseum is te bewonderen, 
waarbij U spullen kunt zien van 
oude brandweerauto’s tot brand-
blussers. De dag begint om 13.00 
uur en duurt tot 17.00 uur. Het Jan 
Visser Museum is gelegen aan de 
Keizerin Marialaan 5 in Helmond 
nabij zwembad De Wissen. s

Bezoek het 
Jan Visser museum 

tijdens de broodbakdag

Ook het Jan Visser museum doet mee met de Nationale Museumweek 
(Bron foto; Wim van den Broek).

Helmond-Noord

Veel mensen hebben er eentje: Een 
bucketlist. Een lijstje met dingen 
die je nog ooit in je leven zou willen 
beleven zien of doen. De afgelopen 
dagen hebben we een ding af kun-
nen vinken van ons Stacey haar 
bucketlist en wij mochten mee. 
Vurig jaar werd ons Stacey 30 jaar. 
We hadden  lang gepiekerd wat 
we haar zouden geven, maar om 
op oe 30ste verjaardag een buc-
ketlistding af te kunnen vinken, is 
wel leuk. Bovenaan haar lijst stond 
Las Vegas. Op haar feest kreeg ze 
die skone reis en ze was echt hul-
lemaal verrast. Ik geef altijd graag 
kadotjes die ik zelf ook leuk vind, 
da snapte gullie wel, want wij 
mochten dus mee. Ze heeft wel 
even moeten wachten, want om 
daar met 45 graden (woestijn)rond 
te lopen, vond ik gin avontuur. 
Daarom gewacht tot begin april, 
een soort tussen seizoen. We heb-
ben tussen de 25 en 30 graden ge-
had op onze reis, het kon niet beter. 
Als jullie dit lezen zijn we inmiddels 
aan de terugreis begonnen en man 
ow man wat hebben we een top 
vakantie gehad. Voor haar was 
het echt een droomreis, maar voor 
ons absoluut ook. We hebben een 
echte cowboystad en indianen-
dorp bezocht wat op Andre zijn 
lijstje stond, die hed dus ook iets af 
kunnen vinken.

Natuurlijk hebben we kei veul ge-
shopt ,de favoriete bezigheid van 

ons Stacey maar ook van men. 
Andre hed al onze tasjes meugen 
dragen. Die vond dat wa minder, 
da shoppen.
Natuurlijk hebben we gegokt 
maar helaas niks gewonnen, we 
zen te gelukkig in de liefde blijk-
baar. We hebben het zo leuk gehad 
mee zun driekus zoveul gezien en 
gedaan. We zaten in een prachtig 
hotel midden op de strip dat op 
Venetië was gebaseerd ge kekt oe 
ogen uit. We zijn op dun Eiffeltoren 
geweest, hebben als superman ge-
vlogen, hebben een kroegen tocht 
gedaan, zijn in een bar geweest 
die helemaal van ijs was, zelfs de 
glazen waar ge uit dronk. We heb-
ben 4 dagen mee unne auto rond 
gereden in de grand canyon en 
over route 66. We waren er toch in 
de buurt. De laatste 2 dagen weer 
terug naar Vegas maar, dan oud 
Vegas, fremontstreet. Het was ge-
welig. Het enige nadeel vind ik, is 
da het zon pokke eind vliegen is, 
maar da heb ik  er wel vur over ge-
had. Het was TOP de afgelopen 2 
weken. Volgende week ben ik weer 
gewoon in Helmond en hebben we 
weer een Helmondse column. Buc-
ket list: Las Vegas afgevinkt.

Tot volgende week

Ons 

vertelt…

Bucketlist ding

www.helmondnu.nl



12 week nummer 15 vrijdag 12 april 2019 de loop weekkrant HELMOND

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Zondag 9 juni 2019 is de volgende Natuur-
markt Helmond. Momenteel komen de 
inschrijvingen voor de markt weer binnen. 
De commissie belast met de organisatie 
probeert ieder jaar weer enkele nieuwe 
aanvullingen voor de markt te vinden. De 
commissie Natuurmarkt Helmond nodigt 
particulieren, verenigingen en anderen 
dan ook uit om deel te nemen aan de na-
tuurmarkt. Iedereen die denkt een meer-

waarde te hebben voor deze markt, met 
name gericht op natuur en duurzaamheid 
en daaraan een bijdrage te kunnen leveren 
wordt gevraagd contact op te nemen met 
de organisatie. Natuur en duurzaamheid 
kan daarbij breed worden gezien. De or-
ganisatie denkt bijvoorbeeld dat historie 
naast natuur en duurzaamheid een onder-
werp kan zijn wat past op de markt. Als 
u als organisatie of particulier hier iets in 
wil betekenen neem dan contact op via de 
website www.natuurmarkthelmond.nl of 
info@natuurmarkthelmond.nl s

Deelnemen aan de 
Natuurmarkt Helmond

Tijdens de markt komen natuur, milieu en duurzaamheid komen in al hun aspecten aan 
bod. (Bron foto; Natuurmarkt Helmond).

Helmond

De winst zit ’m
in persoonlijke

aandacht

Schootense dreef 9b | 5708 HZ Helmond

T 0492-520129 | www.smitsprick.nl

Op maandag 15 april om 20.30 uur 
wordt een Informatiebijeenkomst ge-
houden voor eenieder die mee doet of 
overweegt om mee te gaan doen aan 
de Samenloop voor Hoop in juni. Het 
bestuur van de Samenloop voor Hoop 
Helmond nodigt eenieder van harte 
uit om de plannen voor het week-
end van 29 en 30 juni 2019 met u te 
delen en alle mogelijke vragen te be-
antwoorden. De bijeenkomst wordt 
gehouden in Wijkhuis de Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44 in Helmond, waar 
ko�  e en thee vanaf 20.30 uur klaar 
zullen staan

Dit jaar is er voor de vijfde keer een 
Samenloop voor Hoop in Helmond. 
Een prachtig lustrum zal het gaan wor-
den, waarbij de inzet van veel deelne-
mers, teams, bedrijven en vrijwilligers 
zal worden gevraagd. De aftelklok is 
eind juni 2018 tijdens de Kick Off bij-
eenkomst, samen met Burgemeester 
Blanksma al aangezet. Aanmelding 
van teams kan via de website (zie www.
samenloopvoorhoop.nl/helmond).

Deelname van teams met hun lopers 
wordt bijzonder gewaardeerd om-

dat daarmee een belangrijke bijdrage 
wordt geleverd aan het realiseren van 
het goede doel waar wij allemaal aan 
werken: aandacht voor kankerbestrij-
ding én een financiële opbrengst voor 
verder kankeronderzoek. Ook is het 
samen lopen, mensen ontmoeten en 
beleven een leuke, plezierige en hart-
verwarmende teamactiviteit. Teams 
worden gevraagd om bijzondere acties 
te ondernemen om nog meer geld in te 
zamelen en krijgen ook alle gelegen-
heid om zich in het weekend op het 
terrein d.m.v. een kraam te presenteren. 

Wil je meer weten over SamenLoop 
voor Hoop? Ben je van plan om (weer) 
mee te doen? Kom naar de informatie-
bijeenkomst op 15 april a.s. 
Aanmelden en meer informatie via: 
teams@svhhelmond.nl s

Informatiebijeenkomst 
Samenloop voor Hoop

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

NU BIJ 
AANKOOP VAN
2 ARTIKELEN 
EEN SJAAL

T.W.V. € 18,95 

GRATIS 
(geldig t/m 25 april)

Ook voor een maatje meer

Merken: Jacky Luxury, Given, Zoso, 
Frap, Sylvian Heach, Red Button, 
Charlies,  Via Appia, Lofty Manner

Mierloseweg 331, Helmond 
www.fashiondion.nl

Zondag 7 april is het sportpark van 
Stiphout Vooruit, voorzien van nieuwe 
kleedkamers, nieuwe grasmat op het 
hoofdveld, door Wethouder Harrie van 
Dijk heropend.
De vele vrijwilligers van Stiphout 

Vooruit die de nodige aanpassingen 
mede hebben gerealiseerd werden be-
dankt daarvoor in een nieuw bord bij 
de hoofdtribune. Zie een video impres-
sie, gemaakt door Wim Klaasen, op 
helmondnu.nl

Afgelopen weekend, 6 en 7 april 2019, 
vonden in Sint-Oedenrode de regiokam-
pioenschappen turnen plaats. Op basis 
van eerdere wedstrijden hadden zes turn-
sters van Avanti, zich hiervoor geplaatst 
in divisie 5 en D2 onderbouw.

Drie turnsters deden het zo goed dat zij 
een podiumplaats behaalden in hun cate-
gorie. Zij stromen hiermee sowieso door 
naar de Districfinale in mei en juni.

Jeugd 1 D2 Hannah van der Zanden 2e 
plaats
Jeugd 2 Divisie 5 Franca Schoonen 1e plaats
Junior Divisie 5 Wendy Huizinga 3e plaats

Ook de andere drie turnsters hebben een 
prima wedstrijd geturnd. Pupil 2 D2 Anouk 
van der Reek (12e), Jeugd 1 D2 Giulia Smeets 
(12e), Rani van Bokhoven (22e). 
Volgend weekend vinden in Boxmeer de 
toestelfinales plaats. 
Ook hiervoor hebben diverse turnsters 
van Avanti zich geplaatst. s

Succes turnsters 
Avanti

Drie turnsters van Avanti behaalden een podiumplaats afgelopen weekend. 
(Bron foto; Maureen Kolenberg).

Helmond

Na afgelopen zondag een mooie tourtocht 
te hebben gereden met 16 deelnemers. 
Komende zondag 14 april fietsen we de 
Vorstenboschtocht, 96 km. We startten 
vanaf jeugdboerderij “De Houtduif” aan 
de Koeveldsestraat in Mierlo- Hout om de 
6e tourtocht dit jaar te verrijden. Deze start 
zal om 08:00 uur plaatsvinden. Vooraf is 
een praatje mogelijk onder het genot van 
koffie en kruidkoek verzorgd door onze 
chauffeur van de volgauto, Frans.

De tocht van zondag gaat vanuit ons ver-
trekpunt, via Stiphout, laagstrijp naar Aar-
le-Rixtel, Bakel, De Mortel, Gemert, Boe-
kel, Zeeland via Schayk naar Nistelrode. In 
Nistelrode zal, na 56 kilometer verreden te 
hebben, in het midden van haar centrum 
de pauze worden gehouden bij Café ’t 
Pumpke. 

Na de pauze gaan we via Vorstenbosch, 
Erp, Keldonk, Mariahout, Liehout, via 
Hoogstrijp naar Stiphout, Brandevoort 
naar Mierlo-Hout. De tocht is Noordwest 
georiënteerd en wordt onder leiding van 
Arnold (Opa) Gijsberts verreden. 

Voor geïnteresseerde gastrijders een mooie 
kans om  eens mee te fietsen in groeps-
verband. Voor clubinformatie kunnen wij 
u verwijzen naar onze website www.tour-
club-mierlohout.nl. Of neem een kijkje op 
onze Facebook pagina.

Indien je als gastrijder twijfelt of je de af-
stand wel aan kunt of twijfelt over het te 
presteren niveau: We hebben een volg-
auto met aanhanger om deelnemers die 
het toch te zwaar vinden te ondersteunen. 
Een tourclub is geen raceclub of wedstrijd-
team. Het gaat om het genieten op de fiets 
in de buitenlucht in een gezellig gezel-
schap. 

Hopende op een goede opkomst en tot 
zondag. s

Fiets mee met Tourclub Mierlo-Hout. 
(Bron foto; Tonnie van Bussel). 

Tourclub Mierlo-Hout fietst 
de Vorstenboschtocht 

Mierlo-Hout

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71

Natal is rond kerst bij ons gearriveerd en zou graag het 
asiel verruilen voor een eigen huis met eigen baasje. Hij 
moet naar buiten kunnen; laat hem genieten van het 
voorjaar! Hij is 7 jaar. Hij heeft een heel licht hartruisje, 
van 1 op de schaal van 6. Hij heeft er geen last van en een 
kat kan er moeiteloos stokoud mee worden. Hij is niet 
geschikt voor bij jonge kinderen.  Hij is de eerste dagen in 
een nieuwe omgeving bang, verstopt zich, maar na een 
paar dagen komt hij tevoorschijn. Hij springt bij iedereen 
op schoot, geniet van de aandacht en hij blijft het liefst 
eindeloos liggen, hij vindt het heerlijk, ligt zalig te dab-
ben en valt vervolgens in slaap. Een dankbare kerel! Het 
is ook voor jezelf heerlijk om hem op schoot te hebben, 
je geniet van zijn genieten. Hij vindt het fijn om zachtjes 
geaaid te worden maar ga daar niet constant mee door, 
dan raakt hij overprikkeld, hou het subtiel. Je hoort hem 
ook niet klagen over het eten, het gaat er allemaal even 
enthousiast in. 

Natal heeft een schattig ‘snorretje’
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Een duidelijk perspectief op 
een verdere verbreding van de 
A67 door nú een studie te star-
ten naar verbreding van het 
gedeelte Geldrop-Asten. Dat is 
waar de gemeenten Helmond, 
Asten, Deurne en Someren en 
de Stichting Bedrijventerreinen 
Helmond (SBH) voor pleiten. 
De verbreding naar 2x3 rijstro-
ken tot aan Asten is noodzake-
lijk om de groei van de mobiliteit 
in de ‘booming’ regio Zuidoost 
Brabant te faciliteren. Alle colle-
ges van B&W en het bestuur van 
SBH hebben een zienswijze met 
deze inhoud gestuurd naar het 
ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat. 

De minister heeft onlangs be-
sloten de A67 slechts tot aan 
Geldrop te verbreden. In het 
programma SmartwayZ, mede 
ondertekend door de rijksover-
heid, zijn ‘robuuste randen’ voor 
de infrastructuur (N279, A67, A2/
N2) een belangrijk uitgangspunt. 
Met de  keuze van de minister 
om niets te doen aan de A67 
tussen Geldrop en Asten wordt 

dit uitgangspunt geweld aan ge-
daan, zo is de overtuiging van de 
colleges en het bestuur van SBH. 
De reistijden zijn nu al te lang en 
worden met de deze keuze van 
de minister alleen maar langer. 
Colleges en SBH-bestuur drin-
gen er daarom bij de minister 
op aan om concreet perspectief 
te bieden op verdere verbreding 
van de A67 door nu een studie op 
te starten naar de verbreding van 
het gedeelte Geldrop-Asten. 

Zuidoost-Brabant is uitgegroeid 
tot de tweede economie van 
Nederland. De werkgelegen-
heid neemt sneller toe dan het 
landelijk gemiddelde, evenals de 
mobiliteit. Kenniswerkers vanuit 
de hele wereld komen naar deze 
regio om te werken bij de vele 
hoogtechnologische bedrijven. 
Onlangs heeft de regio met het 
Rijk afgesproken om tot 2025 
27.000 woningen te bouwen. 
Al die extra inwoners en werk-
gelegenheid zorgen voor een 
stijgende mobiliteitsvraag. Daar 
hoort een volwassen infrastruc-
tuur bij die sturing en stuwing 
kan geven aan de groei van de 
economie en de demografie in 
deze regio. s

Helmond-Oost

Helmond-Oost

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 ge-
vulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten. Ook vindt 
er regelmatig een grote gratis lo-
terij plaats. Aanvang 20.00 uur. 
Zaal open vanaf 18.45 uur.

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

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

Annawijk/Suytkade

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

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

Binnenstad

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

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

Helmond

Helmond

Bij Maatjes staan menselijkheid 
en gelijkwaardigheid centraal. 
Het draait om persoonlijk con-
tact. Warmte, humor, aandacht, 
tijd, respect en begrip zijn be-
langrijk. 
Maatjes voelen zich allebei beter 
door hun wekelijkse, of tweewe-
kelijkse ontmoetingen. 

Wanneer jij denkt een keer per 
week iemand te kunnen ver-
blijden met een bezoekje, stuur 
dan een mailtje naar: amicazorg.
wilbert@gmail.com of bel met 
06-13671086 waarna je in con-
tact wordt gebracht met een 
mevrouw die een maatje zoekt 
om mee te praten en samen pro-
bleemoplossend te denken en 
om samen van een stukje gezel-
ligheid te kunnen genieten.

Regio

Liberator Aarle-Rixtel organi-
seert op 13 en 14 april een mo-
torweekend met oldtimers, 
kleiding,onderdelen, tweede-
hands motoren en  nog veel 
meer! Er zal ook live muziek zijn 
en de entree is gratis. Alle moto-
ren zijn welkom. Lieshoutseweg, 
Aarle-Rixtel.

Zondag 14 april is er een vlooi-
enmarkt in   wijkhuis De Lier. 
Deze wordt georganiseerd door 
de kindervakantieweek van 10.00 
tot 14.00 uur. Entree t/m 12 jaar 
€0,50  voor volwassenen €1,00. 
De gehele opbrengst komt ook 
ten goede voor de kindervakan-
tieweek Helmond - Oost.

Woensdag 17 april gaan de leden 
van ZijActief een paasstukje ma-
ken. Aanvang 20.00 uur in de Ge-
seldonk. Dit is voor leden die zich 
hebben opgegeven.

Centrum

Zondag 14 april  tussen  14 en 16 
uur komt de dichterskring Hel-
mond   weer   bij   elkaar   op   de 
Markt bij restaurant de Waard.   
Iedereen is welkom   en als je 
wilt  kan je voorlezen wat zelf Is 
geschreven of iets  anders dat  je  
mooi vindt.

Zondag 14 April rijdt Tourclub’81 
Helmond de Kanalen wielertocht 
met een afstand van 75km. On-
geveer halverwege houden we 
een koffie pauze.Vertrek om 9.00 
bij winkelcentrum Straakven. 
Wegkapitein is Harm van der 
Putten.Gastrijders zijn welkom 
en een volgauto begeleidt ons.

Rijpelberg

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op zaterdag 20 april 
van 11.00 tot 15.00 uur. Locatie: 
oude basisschool De Torelaar op 
de Groningenhof 4, Helmond. 
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg.

Helmond, Asten, Deurne, 
Someren, SBH: verbreding A67 

tot aan Asten noodzakelijk

Foto ter illustratie. (Bron foto; Shutterstock.com).

Op zaterdag 13 april wordt in 
de Bibliotheek in Helmond een 
speciale verkoopactie gehouden 
in het kader van de SamenLoop 
voor Hoop, KWF Kankerbestrij-
ding. Een team van bibliotheek-
medewerkers gaat in juni mee-
doen aan het wandelevenement 
op het HAC terrein in Stiphout 
en zorgt in de voorbereiding nu 
al voor de nodige actie om geld 
in te zamelen.

Op 13 april wordt van 11.00 tot 
15.00 uur in een stand in de hal 
van de Bibliotheek een keur aan 
(door bibliotheekmedewerkers) 
zelfgemaakte materialen ver-
kocht waarbij de opbrengst vol-
ledig naar de SamenLoop voor 
Hoop in Helmond zal gaan.

Gehaakte vingerpoppetjes van 
kinderboekfiguren zoals Kikker, 
gehaakte boekenleggers, vilten 
dierenboekenleggers, boeken-
leggers met hartjes, met bloe-
metjes. Prijzen variëren van € 
2,50 tot € 8.- per stuk. Zolang de 
voorraad strekt. Ook zijn er kaar-
senzakken te koop (€ 5.-) waar-
op een versiering of boodschap 
kan worden geschreven. 

Deze kaarsenzakken worden 
door het team van Bibliotheek 
Helmond – Peel op 29 juni ’s 
avonds op het parcours neerge-
zet bij de indrukwekkende ‘kaar-
senceremonie’. 
Ook mensen die niets kopen, 
mogen vanzelfsprekend een 
contante bijdrage in de collec-
tebus in de kraam van de bibli-
otheek deponeren ten bate van 
KWF kankerbestrijding.

Met de actie in de Bibliotheek, 
hoopt het team van bibliotheek-
medewerkers dat veel bezoekers 
hen zullen steunen. Want met 
de ziekte kanker hebben we al-
lemaal te maken.

De bibliotheekmedewerkers van 
het team Helmond-Peel hebben 
als motto: ‘Alles voor het goede 
doel’ en werken hieraan dan ook 
volledig in hun vrije tijd mee. s

 Basketball vereniging Black 
Shots zoekt heren om te bas-
ketballen. Black Shots opge-
richt in 2011 bestaat nu uit veel 
jeugdleden, maar we willen 
uitbreiden. Voor een nieuw op 
te richten herenteam hebben 
we al een aantal enthousiaste 
basketballers. Maar nog niet 
voldoende voor een volledig 
team. Heb je ervaring met of 
interesse in basketballen en 
lijkt je het leuk om hierbij aan 
te sluiten, mail dan naar in-
fo@blackshots.nl. Al een keer 

meedoen kan nu met de recre-
anten op dinsdag 20:00 uur in 
de gymzaal van ’t Baken. Vol-
gend seizoen verhuist de trai-
ning naar de vrijdagavond in 
de Vekahal. Daarnaast hebben 
we ruimte in onze teams van 
mannen onder 16 en 18 jaar, 
dus ben je in de leeftijd van 14 
tot en met 18 jaar meld je dan 
aan voor een proeftraining via 
info@blackshots.nl. s

Basketballers gezocht 
Helmond

Er zullen voor de actie ook 
gehaakte vingerpoppetjes 
verkocht worden. (Bron foto; 
Bibliotheek Helmond).

Verkoopactie KWF in de Bibliotheek
Centrum
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De invloed van oud-minister 
Gruijters op de ontwikke-
ling van Helmond is nauwe-
lijks te overschatten. Hoewel 
Hans Gruijters maar een klein 
deel van zijn leven in de stad 
woonde, maakte hij tijdens zijn 
bewind als minister van volks-
huisvesting en ruimtelijke orde-
ning.

Hans Gruijters werd in 1931 in 
Helmond geboren in een fa-
milie die model stond voor het 
gezinsleven van de katholieke 
zuil. De uiterst intelligente Hans 
bleek echter zijn eigen visie te 
hebben op het leven en op hoe 
de samenleving moest worden 
ingericht. Op school werd hij al 
Pietje politiek genoemd omdat 
hij steeds de discussie aanging. 
En zijn betrokkenheid bij de 
samenleving bracht hem in de 
politiek. Eerst de VVD, waar hij 
in botsing kwam met de con-

servatieve krachten en daarna 
D66, waarvan hij een voorname 
medeoprichter was. Zijn politie-
ke overtuiging was erop gericht 
Nederland te ontzuilen en het 
democratisch stelsel daarop in te 
richten.
In zijn jeugd lonkte het vrijzin-
nige Amsterdam waar hij he-
lemaal op zijn plaats was. Al 
kreeg de jonge Hans zijn eerste 
baan nog in Helmond bij de tex-
tielfabrikant Hatema, waar hij 
bestuurssecretaris was. In die 
functie onderhandelde hij al met 
stadsbestuurders over politieke 
besluiten. 

Ook leidde hij een reorganisatie 
die hem aanvankelijk niet po-
pulair maakte. Zijn leven nam 
echter een nieuwe wending toen 
hij in Amsterdam de Bamboo 
Bar begon. En toen die eenmaal 
goed draaide kon hij een ambitie 
waarmaken om journalist voor 
het Algemeen Handelsblad te 
worden. Amsterdam was jaren-
lang zijn thuisstad, al kon hij het 

ook niet laten zich te bemoeien 
met de oprichting van D66 Hel-
mond. Iets dat tot een landelijk 
breed uitgemeten soap zorgde.

Het hoogtepunt van zijn car-
rière begon in 1973 toen hij als 
minister in het kabinet Den Uyl 
aantrad. Een van de belangrijkste 
verdiensten is het groeikernen-
beleid. Plaatsen als Zoetermeer, 
Houten en Purmerend zouden 
er anders uitgezien hebben zon-
der dit besluit. En ook Helmond 
plukte er de vruchten van. Op 
eigen initiatief wees hij ook zijn 
geboortestad aan als Groeistad. 
Het bracht een ongekende im-
puls teweeg in Helmond en de 
stad groeide spectaculair. De eer 
voor de uitwerking is meer aan 
lokale bestuurders. Maar het had 
niet gekund zonder dat ene be-
sluit dat binnen zijn omvangrijke 
carrière eigenlijk maar klein lijkt.

Desalniettemin is Gruijters een 
invloedrijke politicus geweest die 
aan de basis stond van veel dat 

we in Nederland als gewoon be-
schouwen. En het feit dat hij nog 
eens aan zijn geboortestad dacht 
dat heeft is voor velen hier met 
open armen ontvangen. Gruij-
ters gooit daarom hoge ogen als 
zeer invloedrijke Helmonder die 
een historisch interessante stem-
pel op de stad drukte.

De lezing zal plaatsvinden op 
dinsdag 16 april in Het Baken aan 
de Pastoor van Leeuwenstraat. 
Aanvang 20.00 uur. Leden van 
Heemkunde Helmont hebben 
gratis toegang, niet leden betalen 
twee euro. s

Lezing door Rogier Verkroost: Een klein besluit 
met grote gevolgen voor Helmond 

Mijn vrouw en ik komen allebei 
uit het Westland. Vroeger het 
centrum van Nederlandse drui-
venteelt. Later is het Vlaamse 
Overijse, waar ook consump-
tiedruiven geteeld worden, van 
betekenis geworden. 

Mijn schoonvader was trots 
op het product dat hij kweek-
te en won er jaarlijks prijzen 
mee. Maar voor het zover was, 
moest er in de kassen, hij had 
er meer dan 10, veel werk verzet 
worden. Een belangrijke peri-
ode was ‘de krent’. Dan moest 
het hele gezin opdraven om te 
helpen. 

Het begon al vroeg in het voor-
jaar in de ‘stookkassen’ die 
voorzien waren van buizen 

waardoorheen warm water 
stroomde, afkomstig van het 
ketelhuis. Ik heb nog meege-
maakt dat deze ketels handma-
tig gestookt werden; later ging 
men over op geautomatiseerde 
oliestook. 
Na de stookkassen volgden 
de ‘koude kassen’. Iedereen 
moest helpen, ook mijn vrouw 
sprong nog een paar keer bij, 
ook nadat wij ons in Helmond 
gevestigd hadden. ‘Krenten’ 
was het ontdoen van overbo-
dige en/of slechtere korrels van 
de trossen tijdens hun groei. 
Het was hard werken en bete-
kende s’morgens voor dag en 
dauw opstaan tot s’avonds als 
het donker werd  en je het niet 
meer kon zien. Dat waren nog 
eens dagen. 

Om te kunnen krenten stonden 
er speciale ‘krenttrappen’ onder 
de druiven met de hellingshoek 
van de kas. Krentsters en kren-
ters hadden elk een eigen trap, 
waardoor ze elkaar niet in de 
weg zaten. Zij werkten vanaf de 
traptreden. 

Op zo’n manier was het meest-
al een gezellige boel er werd 
ook gezongen van karretjes 
die op een zandweg reden en 
van meisjes die eens loos wa-
ren en nog meer van dat spul. 
Mijn vrouw herinnert zich een 
‘dennenboom uit het dal, van 
onder breed, van boven smal, 
daaronder zat een jeugdig paar, 
dat scheiden moest voor zeu-
ven jaar’. Het had iets met een 
oorlog te maken en het liep dus 
allemaal niet zo goed af. 

Treurig, maar die dingen ge-
beuren nu eenmaal. Maar mijn 
schoonvader won weer een eer-
ste prijs met zijn prachtige drui-
ven. En daar ging het om. Later 
bleek het telen van druiven niet 
meer rendabel te zijn en werd 
er   massaal overgeschakeld 
op tomaten en paprika’s. De 
romantiek die de druiventeelt 
had, is sindsdien verdwenen.

Jan van Rest

De druiventuinder

Zondag 19 mei a.s. organiseert 
Karnavalsvereniging de Olietrap-
pers weer haar jaarlijkse snuf-
felmarkt in Helmond aan de 
Hoogeindsestraat/ Zandstraat, 
nabij buurthuis St. Anna. Aan-
vang 09.30 t/m 15.30 uur. Entree 
is 1 euro, en eem kraam huren 

kost 17,50 euro en voor een grond 
plaats 12,50 euro. Voor kraamver-
huur of meer informatie kunt u 
contact opnemen met, graag na 
19.00 uur, met Peter Bevers 06-
46911713 of Annemarie Swinkels 
06-43497979. 

info@kvdeolietrappers.nl 
en kijk ook eens op 
www.kvdeolietrappers.nl s

Lekker rondstruinen tijdens de Oliemolense Snuff elmarkt 
(Bron foto; Archieff oto KV Olietrapers).

Oliemolense 
Snuff elmarkt

Dance On - Sixties Revival Band 
in De Fonkel op zondag 19 mei. 
De aanvang voor het optreden is 
om 14:00 uur  en de toegang voor 
dit evenement is gratis. Muziek 

van o.a. Carl Perkins, Cliff Rich-
ard and The Shadows, The Beat-
les, The Everly Brothers, Roy Or-
bison, The Eagles e.d. Kom ook 
naar deze gezellige avond! 

Wijkhuis de Fonkel, Prins Karel-
straat 123. Voor meer informatie 

kunt u kijken op www.defonkel.
nl of bellen naar 0492-597444. s

Sixties Revival Band 
Binnenstad
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                   Belangenvereniging van senioren 
                                 KBO-Kring Helmond  

   Agenda KBO-Afdelingen 
Helmond april e.v. 2019 

 
De tijden van de diverse activiteiten en 
aanvullende informatie kunnen bij de afde-
ling verkregen worden. 

 
 

• 15 apr. Paasstukjes maken 
• 29 apr. Bezoek Huijbregts Groep  
• 14 mei  Kom Bij Ons 
• 15 mei Leden avond 
• 22 mei Bezoek Marcienne breifabriek  
• 12 juni Kom bij Ons 

 
 

• 17 apr. Algemene ledenvergadering 
• 2 mei 1e  fietstocht 
• 8 mei Dag voor de vrijwilligers  
• 22 mei Excursie waterzuivering 
• 9 juni Boeremèrt 
• 26 juni  Oorlogsmuseum Overloon  

 
 

• 11 apr. Repaircafé 
• 18 apr. Thema avond Gezond/goed leven  
• 25 apr. Repaircafé 
• 2 mei Bloemschikken 
• 7 mei Koffieochtend 
• 9 mei Inschrijven voorjaarsreis  

 
 

• 16 apr. Rondleiding Brabantse Kluis 
• 18 apr. Koffiemorgen 
• 25 apr. Eetclub 
• 1 mei Koffiemorgen 
• 14 mei Bedevaart Handel 
• 21 mei Rondje Helmond 

KBO-Brouwhuis 

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

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

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

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

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

(www.kbo-stiphoutwarande.nl) 

Beste mensen,  
Hartelijk welkom op onze “april KBO-pagina” van 2019. De afgelopen twee maanden hebben we u 
geïnformeerd over de uitgebreide maandelijkse agenda van februari en maart en over alle vaste 
activiteiten die onze KBO-Afdelingen organiseren. Deze maand wederom een gebruikelijke pagina 
die u informeert over een aantal bijzondere activiteiten van onze afdelingen. 
Maar wist u dat de KBO samen met andere seniorenorganisaties in Helmond veel meer doet? Be-
langenbehartiging wordt steeds belangrijker. Zo is KBO-Brabant erg actief geweest 
om de doorlooptijd voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs voor 75-jarigen te 
bespoedigen. Ook is er aandacht voor onze pensioenen en samen met het VBOH 
(Verenigd Bonden Overleg Helmond) zijn de belastinginvulhulpen volop op pad. De 
volgende maand willen we een van onze projecten nader aan u voorstellen. Het 
betreft het project “Vitaliteit” waarmee we als KBO-Kring Helmond een pilot gaan 
doen voor KBO-Brabant op 1, 2 en 3 juli in de Geseldonk. Volgende maand meer 
daarover.  
Ook is KBO-Kring Helmond nauw betrokken bij het project “Hart voor Cultuur”. Samen met diver-
se culturele instellingen proberen we meer senioren naar het museum, theater, film ed. te krijgen.    
Veel leesplezier en mocht u ook lid willen worden, benader dan onze secretaris (zie colofon links 
onder). 
 
KBO-Bernadette organiseert een korte busreis naar de breifabriek 
Op woensdag 22 mei brengt men een bezoek aan ‘de Breifabriek Marcienne’ in Heinsberg. Men 
vertrekt om 13.30 uur vanaf parkeerplaats de Braak aan de Rembrandtlaan. Rond 15.00 uur is 
men dan in Heinsberg waar men wordt ontvangen met koffie/thee en 
gebak. Daarna volgt een  rondleiding door de breifabriek. Na de mode-
show is er gelegenheid om te shoppen in de boetiek. Er worden (als er 
minimaal 40 personen meegaan) twee cadeaubonnen van € 25,00 ver-
loot. Om 17.15 uur is er koffie/thee met een broodje. Rond 19.00 uur is 
men weer terug in Helmond. De kosten voor deze busreis zijn € 10,00 
voor leden en € 12,50 voor introducés. Deze busreis gaat alleen door bij een minimale deelname 
van 40 personen, het maximale aantal deelnemers is 50 personen. Denk aan een geldig paspoort 
of ID-kaart. U kunt zich tot 1 mei aanmelden door overmaking van het juiste bedrag op rekening-
nummer NL88 RABO 0138 7256 40 onder vermelding van ‘breifabriek’ en het aantal personen. 
Wilt u graag op een andere wijze betalen of aanmelden, dan kunt u contact opnemen met Miny 
Verhoeven, 06-1299 2395. 
 
KBO-Brouwhuis gaat bedrijven bezoeken 
Op woensdag 8 mei gaan alle vrijwilligers in het kader van de jaarlijkse “dankjewel-dag”, een be-
zoek brengen aan het Huijbregts Innovation Centre in Helmond.  Deze dag wordt afgesloten met 
een Brabantse Koffietafel in Gemeenschapshuis De Loop. De vrijwilligers 
worden hiervoor door het bestuur uitgenodigd. 
Op woensdag 22 mei gaat men met een groep van maximaal 40 perso-
nen een bezoek brengen aan de rioolwaterzuiverings-installaties aan de 
Bakelseweg 2 te Aarle-Rixtel.  De groep wordt opgesplitst, waarbij 1 
groep buiten met de excursie start en de andere helft start binnen met 
een film en daarna natuurlijk omgekeerd. Vanzelfsprekend wordt men 
ontvangen met een kop koffie of thee. Na het afspelen van de film volgt 
een korte inleiding over het werk van het waterschap en een uitgebreide 
uitleg over het zuiveringsproces. Hierna volgt een rondgang over het zuiveringscomplex met rond-
leid(st)er(s). Leden met een verminderde weerstand zijn welkom bij de algemene presentatie, 
maar hen wordt dringend afgeraden om deel te nemen aan de rondleiding. U dient natuurlijk ook 
mobiel te zijn. Aanmelden voor leden van KBO-Brouwhuis of vragen via een mailtje naar           
albert.coppens@planet.nl of een telefoontje naar 0492-592166.   
 
100-Jarige RKSV Mierlo-Hout nodigt KBO-St.Lucia uit 
In het kader van het naderende jubileum feest is voetbalclub RKSV Mierlo-Hout in september jl. 
begonnen met walking football (oftewel: wandelend voetballen) voor de 55+er. Elke donderdag-
ochtend zijn tussen de 15 en 20 personen op het voetbalveld actief van 10.00-11.00 uur. Van 
11.00-12.00 uur wordt er onder het genot van een kopje koffie/thee gezellig in de kantine nage-
kaart. Zoekt u nog iets om heerlijk, gezond te bewegen én gezellig te buurten? Kom toch een keer 
kijken en u zult zelf zien met hoeveel plezier de ‘Old Stars’ samen bezig 
zijn. Wellicht is ‘wandelend-voetballen’ ook iets voor u om elke donder-
dag goed te beginnen. Vraag je vriend of buurman om samen een keer 
te komen kijken. Binnen het jubileum programma, met in de maand mei 
maar liefst 6 hoogtepunten, worden door TU/e op 14 en 15 mei demon-
straties van het Robotvoetbal gegeven. Hierbij zal zorgrobot NAO niet 
ontbreken. Ruim 1500 leerlingen van Helmondse scholen zullen een van 
deze demonstraties bezoeken. De jubilerende vereniging nodigt speciaal de leden van KBO St. Lu-
cia uit om een van deze demonstraties bij te wonen. Men is  van harte welkom op 15 mei van 
14.15-15.15 uur (stipt!!) in het feestpaviljoen op het voetbalterrein. om getuige te zijn van de we-
reldkampioen Robotvoetbal. Bezoekers voor het robotvoetbal: graag uw KBO ledenpas van St. Lu-
cia meenemen. 
 
KBO-Stiphout-Warande doet rondje Helmond per bus 
Veel Helmonders hebben het Rondje Helmond al ooit gefietst of gelo-
pen. KBO-Stiphout-Warande gaat het op 21 mei, onder leiding van een 
gids, per bus maken! Een mooie gelegenheid om de stad eens op een 
heel ander manier te zien te zien. Vertrek om 13.00 bij de St.Trudokerk. 
Onderweg stopt men voor koffie met vlaai. Rond 16.30 uur is men terug 
in Stiphout. Er is plaats voor 50 personen, vol is vol. De kosten zijn       
€ 6,00 per persoon.  Opgeven voor 10 mei bij Anne Marie van Daal,    
telefoon 523089 of bij Annie Govers, telefoon 549857 of per mail      
anniegovers@gmail.com. Bij leden met een automatische incasso wordt 
€ 6,00 op 14 mei afgeschreven. De andere leden maken het bedrag 
voor 10 mei over: NL98 RABO 0149 6956 75. 

KBO-Bernadette 

KBO-St.Lucia 

KBO-Stiphout 
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

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

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

Op zaterdag 13 april verzorgt het Hel-
monds Muziek Corps een uitwisselings-
concert met Orkest Orventus in de Pa-
terskerk van het Jan van Brabant College 
in Helmond. Aanvang van het concert is 
om 20.00 uur, toegang is gratis.

Orkest Orventus is geen doorsnee harmo-
nieorkest. Het orkest biedt beroepsmu-
sici en topamateurs de gelegenheid om 
op hoog niveau originele blaasmuziek te 
kunnen spelen. Het orkest is opgericht in 
2010 om enthousiaste ervaren muzikanten 
samen te brengen in een orkest dat ori-
ginele programma speelt met aandacht 
voor originele blaasmuziek. Orventus wil 
zoveel mogelijk mensen, jong en oud, ken-
nis laten maken met blaasmuziek op hoog 
niveau. Ze spelen minimaal twee keer per 
jaar een programma met twee concerten. 
Om zich daar op voor te bereiden, repe-
teert het orkest voor ieder programma 
op zes achtereenvolgende zaterdagoch-

tenden. De concerten van Orkest Orven-
tus kenmerken zich door de thematische 
en avontuurlijke programmering. Op de 
website van Orventus kun je meer le-
zen over de concerten op 13 en 14 april: 
http://orventus.nl/ 
Op het programma van het harmonieor-
kest van HMC staat o.a. de Spaans getinte 
paso doble ‘Pasión por la Música’ en ‘The 
Seville Suite’. Ook ‘Summon the heroes’ 
van John Williams staat op het repertoi-
re. De bekende Amerikaanse componist 
schreef dit stuk voor de opening van de 
Olympische Spelen in Atlanta in 1996 en 
droeg de compositie op aan de solo trom-
pettist van het Boston Pops Orchestra. 
Aan de trompetsectie van het HMC de 
schone maar zware taak om dit huzaren-
stuk goed uit te voeren! 

Het concert zal plaatsvinden in de Pa-
terskerk, Jan van Brabant College (Mo-
lenstraat 191, Helmond) op zaterdag 13 
april, aanvang 20.00 uur. Het concert 
is gratis toegankelijk. Meer informatie: 
www.helmondsmuziekcorps.nl s

Uitwisselingsconcert met Orkest Orventus 

Orkest Orventus. (Bron foto; Orkest Orventus).

Helmond

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus 
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) 
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur. 
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur. 

Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel, tel. 477255. pastoorseidel@live.nl 
Pastor W. Koopmans, tel. 06-19223250. pastorkoopmans@live.nl.

Diaken H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor: 
Tolpost 1, 5701 HE  Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
Tel. 522109 (maandag tot en met donderdag 9.30-12.30u.) 
Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA  Helmond.

parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

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

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Zaterdag 13 april:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang; 
overleden ouders Weijts-Janssen;

Zondag 14 april:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Gezinsviering van Palmpasen m.m.v. Common 
Voice en m.m.v. het gilde St. Antonius Abt; 
Harry van Bree; Truus van de Rijt – Beekers; Rosa Nguyen-Thi-Nghi
 
Donderdag 18 april: Witte Donderdag
13.30 uur Kerkpoetsen Lucia kerk
17.00 uur Alphonsuskapel: Viering
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout viering m.m.v. het kerkkoor.

Vrijdag 19 april: Goede Vrijdag
15.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout Goede Vrijdagviering m.m.v. de Sint Odulfusschool 
en het kerkkoor.

Zaterdag 20 april Paaswake:
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Plechtige Paaswake m.m.v. het kerkkoor;
overleden ouders van de Laar-van de Ven; pastoor Stuart Allan; Anny van de Mortel-
van de Westerlo; Jos van Lieshout en overleden familie; Christina van der Linden-van 
Duijnhoven v.w. verjaardag;

Zondag 21 april Eerste Paasdag:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis van Pasen m.m.v. het kerkkoor; 
Truus van de Rijt – Beekers

Maandag 22 april Tweede Paasdag:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis van Tweede Paasdag m.m.v. het 
seniorenkoor;

www.damiaanhelmond.nl

Zondag 14 april Palmzondag  10.30 uur Femmes.
Uit dankbaarheid voor 50-jarig huwelijk echtpaar Huisman; Miel Steijns, Wim van 
Lieshout, Mien Aalders-van Bommel, Sjef Verdegen, Elly van Hoek-van der Velden, 
Femke van Stiphout, Jan van Berkel en Helena van Weick de echtgenote, Julie Loop-
Lémans.

Donderdag 18 april Witte Donderdag 19.00 uur Mariakoor.

Vrijdag 19 april Goede Vrijdag
15.00 uur gezamenlijke koren.

Zaterdag 20 april Paaswake
19.00 uur Trudo koor. 

Zondag 21 april 1e Paasdag 10.30 uur Gregoriaans koor.
Joep Schi� ers, Rob Mertens, Ans van Zanten-Groenland, Betsie Hamilton-Sol, Sjef 
Soeterboek, Ine Toll, Tina de Lorenzo, Ciska de Kok en haar overleden ouders en 
verdere familieleden, Annie van Thiel-Swinkels-Soille.

Maandag 22 april 2e Paasdag 10.30 uur Femmes.
Gerrie van der Burgt.

www.damiaanhelmond.nl 
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save the dateAPRIL

WOENSDAG
17 APRIL

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

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

Pip Pellens - Pip 
goes offline
Offline is het 
nieuwe luxe: 
betrokken actrice 
solo op toneel. 
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 
19:30 - 22:00 uur.

DONDERDAG
18 APRIL

Alexander Ullman 
- Winnaar Liszt 
Concours
“Ullman raakt de 
muzikale kern van 
Liszt”- Trouw. Hij 
won in 2017 met 
een ongelooflijk 
krachtige poëzie 
en retoriek 
op de piano.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2
14:00 - 16:00 uur.

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

DONDERDAG 11 APRIL

Björn van der Doelen - Eerwaarde vader 
zegent mij, want ik heb
Van eredivisie naar americana-podia. 
Oud-profvoetballer (PSV Twente NEC) 
Björn van der Doelen heeft zijn grote 
liefde gevonden: muziek maken.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 - 22:30 uur.

Lezing De bever terug in Oost-Brabant
Lezing Bevers samen met het KNNV 
Moest je een paar jaar geleden nog naar 
de Biesbosch om in Noord-Brabant 
bevers te kijken tegenwoordig zwemmen 
ze met een beetje geluk in je achtertuin 
in Helmond. IVN trefpunt de Koekoek, 
Arbergstraat 85, 20:00 - 22:00 uur.

VRIJDAG 12 APRIL
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 11.

Jandino / Het Huis van Asporaat - Judeska 
in de TBS Kliniek Hartveroverend lastig 
luidruchtig. Je kon erop wachten Judeska 
wordt verbannen naar een TBS-kliniek. 
Dit populaire alter ego van cabaretier 
Jandino Asporaat. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 20:15 - 23:00 uur.

ZATERDAG 13 APRIL
Kayak - Seventeen Tour 2019
In 2018 verscheen het zeventiende 
album van Kayak eenvoudigweg getiteld 
‘Seventeen’. Het was het eerste album 
van de band rondom muzikaal leider 
en duizendpoot Ton Scherpenzeel. De 
Cacaofabriek, Cacaokade 1, 20:30 uur.

LIVE: Oasis, tribute by The Masterplan
Vijf internationale topmuzikanten hebben 
de koppen bij elkaar gestoken om een 
van werelds beste Rock ann Roll-bands 
Oasis te eren met een tribute. Muziekcafe 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39, 22:00 - 
00:15 uur.

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.

Thomas Acda - Motel
Eindelijk: zijn langverwachte 
solovoorstelling. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 20:15 - 23:00 uur.

ZONDAG 14 APRIL
Broodbakdag Jan Vissermuseum
Bezoek gratis het Jan Visser museum 
tijdens de Broodbakdag. Zondag 14 
april broodbakken tijdens de nationale 
museum week in het Jan Visser Museum.
Jan Visser Museum, Keizerin Marialaan 5
12:00 - 17:00 uur.

Concert Mierlo Vocaal tussen de 
Draaiorgels
Zondag 14 april 14.00 tot 16.00 uur 
concert door Mierlo Vocaal Stichting 
Draaiorgels Helmond @Gaviolizaal , 
Torenstraat 36a, 14:00 - 16:00 uur.

LIVE: The Police tribute by the Policed
The Policed is de The Police-tribute van 
Nederland maar waarschijnlijk ook ver 
daar buiten. Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39, 19:00 - 21:00 uur.

Peter van Uhm - Levensles
Van zijn boek 039 Ik koos het wapen039 
zijn inmiddels meer dan 25.000 
exemplaren verkocht meer dan 1 miljoen 
mensen bekeken zijn TEDx optreden 
en hij is een van de meest gevraagde 
sprekers van Nederland. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 15:00 - 16:30 uur.

MAANDAG 15 APRIL
Thema-avond Dementievriendelijk Helmond
Een gezellige en ludieke avond in 
De Cacaofabriek voor iedereen die 
geïnteresseerd is en betrokken bij 
mensen met dementie. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1, 19:30 - 21:30 uur.

DINSDAG 16 APRIL
De Dutch Don’t Dance Division - Ballet 
Black & White
Een wereld van uitersten in een 
dansvoorstelling die voorbijraast als een 
trein. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 - 22:30 uur.

www.helmondnu.nl

  
PATHÉ HELMOND
DO. 11 APRIL T/M WO. 17 APRIL

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

ZONAG 14 APRIL

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

EVENEMENTEN HELMOND

Evenement (DOV) Wo 08:30 uur / Ma 18:30 uur
Can You Ever Forgive Me (DOV)
Do 10:45 uur / Di 11:15 uur / Ma 20:00 uur 
Captain Marvel (DOV) Vr 14:30 uur / Ma 15:00 uur
Captain Marvel (O3D)
Do, Zo, Di, Wo 18:00 uur / Vr, Za 18:45 uur
Cats: op zoek naar Kattopia (DNL) Wo 14:30 uur
Circus Noel (DNL) Ma 10:30 uur / Za 11:45 uur / Zo 
13:30 uur / Di, Wo 13:45 uur 
Corgi (DNL)
Za 10:00, 13:00 uur / Wo 11:15 uur / Zo 13:15 uur
Corgi (N3D) Wo 15:00 uur / Za 15:45 uur / Do, Vr, 
Ma, Di 16:00 uur
Dumbo (DOV) Zo 10:45 uur / Do, Ma, Di 12:45 uur / 
Vr 13:00, 17:00 uur / Za 14:15, 17:30 uur / Di 15:45 
uur / Wo 16:00 uur/ Do, Ma 16:15 uur
Dumbo (O3D) Zo 15:30 uur / Do, Zo - Wo 19:15 uur 
/ Vr, Za 20:00 uur
Hellboy (2019) (DOV) Za 10:15, 16:45 uur / Do, Vr, 
Ma, Wo 10:45 uur / Zo, Di 11:00 uur / Wo 13:15, 
18:30, 21:15 uur / Do, Ma 13:30 uur / Vr 14:15 uur 
/ Zo 16:00 uur / Di 18:15, 21:45 uur / Do, Zo, Ma 
18:45, 21:30 uur / Vr, Za 19:30, 22:15 uur
LEGO Movie 2, The (DNL) Za 10:15 uur / Zo 11:45 
uur / Do 14:15 uur / Vr, Za 15:00 uur
Little (DOV) Za 12:45 uur / Vr 13:30 uur / Zo 13:45 
uur / Do, Di 14:00 uur / Ma 14:15 uur / Wo 16:30 
uur / Do, Zo - Di 17:00 uur / Vr, Za 17:45, 20:15 uur / 
Do, Zo - Wo 19:30 uur
Masha en de Beer 2 (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Do, Vr, 
Ma - Wo 10:30 uur / Zo, Wo 12:30 uur / Za 15:15 uur
Missing Link (2019) (DNL)
Do 10:30 uur / Vr 10:45 uur / Ma, Di 11:00 uur / Zo 
11:15 uur / Wo 12:45 uur / Za 13:15 uur
Missing Link (2019) (N3D)
Do, Zo - Di 14:45 uur / Vr, Za 15:30 uur / Wo 15:45 
uur
Mule, The (DOV) Ma 12:30 uur / Zo 16:30 uur / Do, 
Di 16:45 uur / Za, Wo 17:00 uur / Vr 17:30 uur
Persgroep Baantjer (DOV) Wo 19:00 uur
Pet Sematary (DOV) Do, Vr, Ma, Di 12:15 uur / Ma 
17:45 uur / Do, Zo, Di 19:00 uur / Vr, Za 19:45, 22:45 
uur / Do, Zo - Wo 22:00 uur
Shazam! (DOV) Ma 11:15, 17:30 uur / Zo 13:00 uur / 
Do, Di 13:15 uur / Vr, Za 13:45 uur / Wo 14:00 uur
Shazam! (O3D) Zo 10:15, 17:15 uur / Za, Di 10:30 
uur / Do, Vr 11:15 uur / Ma 13:15 uur / Do, Di, Wo 
17:30 uur / Za 18:00 uur / Vr 18:10 uur / Do, Zo - 
Wo 20:15 uur / Vr, Za 21:00 uur
Sneak Preview 20190411 (DOV) Di 21:00 uur
Star Is Born, A (2018) (DOV) Di 13:30 uur
They Shall Not Grow Old (DOV) Ma - Wo 10:30 uur / 
Do 11:45 uur / Zo 14:15 uur / Vr, Za 16:30 uur
They Shall Not Grow Old (O3D) 
Vr 10:30, 12:45 uur / Za 11:00, 13:30 uur / Do, Ma, 
Di 15:15 uur / Wo 16:45 uur / Do, Zo, Di, Wo 20:45 
uur / Ma 21:00 uur / Vr, Za 21:30 uur
Us (DOV) Vr 11:00 uur / Di 21:15 uur / Do, Zo, Ma, 
Wo 21:45 uur / Vr, Za 22:30 uur
What Men Want (DOV) Zo 16:15 uur / Do, Di 16:30 
uur / Ma 16:45 uur / Vr 17:15 uur / Do, Zo 21:15 
uur / Wo 21:30 uur / Vr, Za 22:00 uur
Wonder Park (DNL) Zo 10:30 uur / Wo 13:30 uur
Wonder Park (N3D)
Za 12:10 uur / Zo 15:15 uur / Wo 15:30 uur

Wil jij ook (nep)trouwen voor 1 dag in 
Kasteel Helmond? Meld je aan! Wil jij ook 
heel graag een keer trouwen met wie je 
maar wil, en dan niet voor altijd maar 
gewoon voor 1 dag? Dat kan op zo.14 
april bij Museum Helmond, in Kasteel 
Helmond. Kasteelplein 1, 12:00 - 17:00 uur.
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark) | 
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

CURSUSSEN

EVENEMENTEN DIVERSEN

TE KOOP

OPENINGSTIJDEN
Ma. 13.00-17.00 uur

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

Houten vloer 
nodig?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

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

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

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reperaties!
Tevens uw adres voor zonneschermen.

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Dealer van o.a. Lee, Wrangler, Paddock’s, 
Lee Cooper, Mustang, Brams Paris, Digo, Maskovick, 

Colorado, New Star, 24/7 Jeans.

NEW STAR 
STRETCH JEANS

2 VOOR €75,-
DIVERSE KLEUREN BLAUW

MATEN 28 T/M 46 INCH. 
LENGTES 30, 32, 34, 36 EN 38

DE ZOMERCOLLECTIE IS BINNEN.
o.a. Polo’s, shirts, blouses, 

korte broeken in de maten S t/m 14XL 

De Broekenparty
Offermansstraat 4, Lierop

Schuin tegenover de kerk

www.de-broekenparty.nl

Man 67 zoekt lieve vrouw 
voor fijne relatie. 

06-33233103

Gezellige schilderclubs
info@artschoolhelmond.nl

Beginners welkom!

SNUFFELMARKT
VELDHOVEN NH 

KONINGSHOF
2e PAASDAG 

(22 april)
Hele dag gratis 

parkeren.
vanaerlebv.nl 
0492-525483

Bij mooi weer is de 
markt buiten.

14 april MEGA 
VLOOIENMARKT

TENNISHAL 
EINDHOVEN 

NOORD
Vijfkamplaan 10 

Eindhoven
Entree 2 euro  

9-16 uur
Bomvol! 

info 06-20299824

TE KOOP GEVRAAGD

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

voor sloopauto’s.  
Voor rijdende auto’s 

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

Achterdijk 6, Helmond  
06-52642652

Gezocht marktspullen, zolder 
opr., antiek, klokken,

schilderijen, beelden, enz. 
06-13208306

Lenie Klaasen 06-52716622

BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken 
met de producten 

van Forever, bel dan 
vrijblijvend voor een 

afspraak. Geen party of 
andere verplichtingen. 

De producten zijn uit 
voorraad leverbaar en 
te bestellen bij Lenie 

Klaasen,  tel.: 06-527 16 
622 (Business Owner 

Forever).  Kijk voor meer 
informatie op:  

www.foreverhelmond.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

Te koop: E50 pattinee Antiek 
oud gemaakt,

Eetkamertafel 90x180 en 
5 leren stoelen €250;
Salontafel met 2 lades 

75x130 €150;
Hoek TV-meubel 

70x120x100 
met 2 deuren €75;

Beschikbaar in mei. Bel voor 
informatie 0620446800.

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

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

www.ikgeefeenfeestje.nl

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

Helmond

Op vrijdag 12 april 21.00 tot zater-
dag 13 april 21.00 organiseert An-
nette Hair-Design een knipmara-
thon voor het goede doel ‘Stichting 
Haarwensen’. 24 uur lang wordt er 
geknipt en ook in de nacht gaan ze 
gewoon door. 

Op deze dag wordt er gewerkt zon-
der afspraak. De opbrengst schen-
ken zij aan deze stichting. Dames en 
heren knippen 16,50 euro en kinde-
ren tot 10 jaar: €11,00.

Goede haarwerken/pruiken voor 
kinderen zijn vaak heel prijzig, 
daarom helpt Stichting Haarwen-
sen kinderen, die als gevolg van een 
behandeling of een andere oorzaak 
kaal zijn (of worden), aan een gratis 
kinderpruik, gemaakt van echt haar. 
Stichting Haarwensen kan niet be-
staan zonder hulp van sponsoren 
groot of klein, alle beetjes helpen!

Woonzorgcentrum 
Savant Rivierenhof
Hof Bruheze 16
5704 NP Helmond s

Knippen voor het goede doel

save the dateAPRIL

WOENSDAG
17 APRIL

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

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

Pip Pellens - Pip 
goes offline
Offline is het 
nieuwe luxe: 
betrokken actrice 
solo op toneel. 
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 
19:30 - 22:00 uur.

DONDERDAG
18 APRIL

Alexander Ullman 
- Winnaar Liszt 
Concours
“Ullman raakt de 
muzikale kern van 
Liszt”- Trouw. Hij 
won in 2017 met 
een ongelooflijk 
krachtige poëzie 
en retoriek 
op de piano.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2
14:00 - 16:00 uur.

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

DONDERDAG 11 APRIL

Björn van der Doelen - Eerwaarde vader 
zegent mij, want ik heb
Van eredivisie naar americana-podia. 
Oud-profvoetballer (PSV Twente NEC) 
Björn van der Doelen heeft zijn grote 
liefde gevonden: muziek maken.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 - 22:30 uur.

Lezing De bever terug in Oost-Brabant
Lezing Bevers samen met het KNNV 
Moest je een paar jaar geleden nog naar 
de Biesbosch om in Noord-Brabant 
bevers te kijken tegenwoordig zwemmen 
ze met een beetje geluk in je achtertuin 
in Helmond. IVN trefpunt de Koekoek, 
Arbergstraat 85, 20:00 - 22:00 uur.

VRIJDAG 12 APRIL
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 11.

Jandino / Het Huis van Asporaat - Judeska 
in de TBS Kliniek Hartveroverend lastig 
luidruchtig. Je kon erop wachten Judeska 
wordt verbannen naar een TBS-kliniek. 
Dit populaire alter ego van cabaretier 
Jandino Asporaat. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 20:15 - 23:00 uur.

ZATERDAG 13 APRIL
Kayak - Seventeen Tour 2019
In 2018 verscheen het zeventiende 
album van Kayak eenvoudigweg getiteld 
‘Seventeen’. Het was het eerste album 
van de band rondom muzikaal leider 
en duizendpoot Ton Scherpenzeel. De 
Cacaofabriek, Cacaokade 1, 20:30 uur.

LIVE: Oasis, tribute by The Masterplan
Vijf internationale topmuzikanten hebben 
de koppen bij elkaar gestoken om een 
van werelds beste Rock ann Roll-bands 
Oasis te eren met een tribute. Muziekcafe 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39, 22:00 - 
00:15 uur.

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.

Thomas Acda - Motel
Eindelijk: zijn langverwachte 
solovoorstelling. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 20:15 - 23:00 uur.

ZONDAG 14 APRIL
Broodbakdag Jan Vissermuseum
Bezoek gratis het Jan Visser museum 
tijdens de Broodbakdag. Zondag 14 
april broodbakken tijdens de nationale 
museum week in het Jan Visser Museum.
Jan Visser Museum, Keizerin Marialaan 5
12:00 - 17:00 uur.

Concert Mierlo Vocaal tussen de 
Draaiorgels
Zondag 14 april 14.00 tot 16.00 uur 
concert door Mierlo Vocaal Stichting 
Draaiorgels Helmond @Gaviolizaal , 
Torenstraat 36a, 14:00 - 16:00 uur.

LIVE: The Police tribute by the Policed
The Policed is de The Police-tribute van 
Nederland maar waarschijnlijk ook ver 
daar buiten. Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39, 19:00 - 21:00 uur.

Peter van Uhm - Levensles
Van zijn boek 039 Ik koos het wapen039 
zijn inmiddels meer dan 25.000 
exemplaren verkocht meer dan 1 miljoen 
mensen bekeken zijn TEDx optreden 
en hij is een van de meest gevraagde 
sprekers van Nederland. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 15:00 - 16:30 uur.

MAANDAG 15 APRIL
Thema-avond Dementievriendelijk Helmond
Een gezellige en ludieke avond in 
De Cacaofabriek voor iedereen die 
geïnteresseerd is en betrokken bij 
mensen met dementie. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1, 19:30 - 21:30 uur.

DINSDAG 16 APRIL
De Dutch Don’t Dance Division - Ballet 
Black & White
Een wereld van uitersten in een 
dansvoorstelling die voorbijraast als een 
trein. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 - 22:30 uur.

www.helmondnu.nl

  
PATHÉ HELMOND
DO. 11 APRIL T/M WO. 17 APRIL

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

ZONAG 14 APRIL

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

EVENEMENTEN HELMOND

Evenement (DOV) Wo 08:30 uur / Ma 18:30 uur
Can You Ever Forgive Me (DOV)
Do 10:45 uur / Di 11:15 uur / Ma 20:00 uur 
Captain Marvel (DOV) Vr 14:30 uur / Ma 15:00 uur
Captain Marvel (O3D)
Do, Zo, Di, Wo 18:00 uur / Vr, Za 18:45 uur
Cats: op zoek naar Kattopia (DNL) Wo 14:30 uur
Circus Noel (DNL) Ma 10:30 uur / Za 11:45 uur / Zo 
13:30 uur / Di, Wo 13:45 uur 
Corgi (DNL)
Za 10:00, 13:00 uur / Wo 11:15 uur / Zo 13:15 uur
Corgi (N3D) Wo 15:00 uur / Za 15:45 uur / Do, Vr, 
Ma, Di 16:00 uur
Dumbo (DOV) Zo 10:45 uur / Do, Ma, Di 12:45 uur / 
Vr 13:00, 17:00 uur / Za 14:15, 17:30 uur / Di 15:45 
uur / Wo 16:00 uur/ Do, Ma 16:15 uur
Dumbo (O3D) Zo 15:30 uur / Do, Zo - Wo 19:15 uur 
/ Vr, Za 20:00 uur
Hellboy (2019) (DOV) Za 10:15, 16:45 uur / Do, Vr, 
Ma, Wo 10:45 uur / Zo, Di 11:00 uur / Wo 13:15, 
18:30, 21:15 uur / Do, Ma 13:30 uur / Vr 14:15 uur 
/ Zo 16:00 uur / Di 18:15, 21:45 uur / Do, Zo, Ma 
18:45, 21:30 uur / Vr, Za 19:30, 22:15 uur
LEGO Movie 2, The (DNL) Za 10:15 uur / Zo 11:45 
uur / Do 14:15 uur / Vr, Za 15:00 uur
Little (DOV) Za 12:45 uur / Vr 13:30 uur / Zo 13:45 
uur / Do, Di 14:00 uur / Ma 14:15 uur / Wo 16:30 
uur / Do, Zo - Di 17:00 uur / Vr, Za 17:45, 20:15 uur / 
Do, Zo - Wo 19:30 uur
Masha en de Beer 2 (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Do, Vr, 
Ma - Wo 10:30 uur / Zo, Wo 12:30 uur / Za 15:15 uur
Missing Link (2019) (DNL)
Do 10:30 uur / Vr 10:45 uur / Ma, Di 11:00 uur / Zo 
11:15 uur / Wo 12:45 uur / Za 13:15 uur
Missing Link (2019) (N3D)
Do, Zo - Di 14:45 uur / Vr, Za 15:30 uur / Wo 15:45 
uur
Mule, The (DOV) Ma 12:30 uur / Zo 16:30 uur / Do, 
Di 16:45 uur / Za, Wo 17:00 uur / Vr 17:30 uur
Persgroep Baantjer (DOV) Wo 19:00 uur
Pet Sematary (DOV) Do, Vr, Ma, Di 12:15 uur / Ma 
17:45 uur / Do, Zo, Di 19:00 uur / Vr, Za 19:45, 22:45 
uur / Do, Zo - Wo 22:00 uur
Shazam! (DOV) Ma 11:15, 17:30 uur / Zo 13:00 uur / 
Do, Di 13:15 uur / Vr, Za 13:45 uur / Wo 14:00 uur
Shazam! (O3D) Zo 10:15, 17:15 uur / Za, Di 10:30 
uur / Do, Vr 11:15 uur / Ma 13:15 uur / Do, Di, Wo 
17:30 uur / Za 18:00 uur / Vr 18:10 uur / Do, Zo - 
Wo 20:15 uur / Vr, Za 21:00 uur
Sneak Preview 20190411 (DOV) Di 21:00 uur
Star Is Born, A (2018) (DOV) Di 13:30 uur
They Shall Not Grow Old (DOV) Ma - Wo 10:30 uur / 
Do 11:45 uur / Zo 14:15 uur / Vr, Za 16:30 uur
They Shall Not Grow Old (O3D) 
Vr 10:30, 12:45 uur / Za 11:00, 13:30 uur / Do, Ma, 
Di 15:15 uur / Wo 16:45 uur / Do, Zo, Di, Wo 20:45 
uur / Ma 21:00 uur / Vr, Za 21:30 uur
Us (DOV) Vr 11:00 uur / Di 21:15 uur / Do, Zo, Ma, 
Wo 21:45 uur / Vr, Za 22:30 uur
What Men Want (DOV) Zo 16:15 uur / Do, Di 16:30 
uur / Ma 16:45 uur / Vr 17:15 uur / Do, Zo 21:15 
uur / Wo 21:30 uur / Vr, Za 22:00 uur
Wonder Park (DNL) Zo 10:30 uur / Wo 13:30 uur
Wonder Park (N3D)
Za 12:10 uur / Zo 15:15 uur / Wo 15:30 uur

Wil jij ook (nep)trouwen voor 1 dag in 
Kasteel Helmond? Meld je aan! Wil jij ook 
heel graag een keer trouwen met wie je 
maar wil, en dan niet voor altijd maar 
gewoon voor 1 dag? Dat kan op zo.14 
april bij Museum Helmond, in Kasteel 
Helmond. Kasteelplein 1, 12:00 - 17:00 uur.
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

overtuigd?Onze voordelen

✃waardebon|DL

 

✃

waardebon|DL

Set binnen en buitenbanden met anti lek laag
28 5/8 3/8 of 26 1 3/8 of 28 1 1/2

van 55.96 nu voor € 25.00
Binnenbanden met normaal ventiel.

(geldig tm 20 april 2019)

www.henkvanrooijfietsen.nlwww.henkvanrooijfietsen.nl✃ www.henkvanrooijfietsen.nl
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gratis so� ware update bij onderhoudOnze voordelen
gratis so� ware 
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gratis accu test 
bij onderhoud
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voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud
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gratis montage 

accessoires
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gratis montage 

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

Onze voordelen

service

Onze voordelen

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fi ets

IEDERE DAG TESTDAG
     Afspraak maken niet nodig!

NU MET BON

 25% KORTING
op een fi etstas naar keuze!

(geldig tm 20 april 2019)

PEGASUS 
SIENA
TOPKWALITEIT 
UIT DUITSLAND!
Bosch Active motor
400wh accu Bosch
Verende voorvork en zadelpen
7 versnellingen Shimano
Velgremmen op oliedruk

nu van
€ 2399.00 
voor

2199.-
 OP=OP


