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

AIRCO 
SERVICE
BIJVULLENONDERHOUDREPARATIE 
van airco installaties van personenauto’s

JOSVERSCHURENSHOP.NL

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

www.lambertusconcerten.nl

ZATERDAG 4 MEI
HERDENKINGSCONCERT
NUOVE MUSICHE 

LAMBERTUS CONSORT 
EN SOLISTEN

O.L.V. JAN VAN 
DE LAAR

WERKEN VAN BACH 
EN GRAUPNER

ENTREE €10,-
20.45 UUR - 21.45 UUR

AUDITORIUM ELKERLIEK
ZIEKENHUIS HELMOND

ZONDAG 19 MEI, 10:30 UUR
PATHÉ HELMOND PRESENTEERT:

KLEUTERBIOS
CASPER EN EMMA 

OP JACHT NAAR DE SCHAT

28 april
koopzondag
www.helmondcentrum.nl

Dit jaar wordt Koningsdag in 
Helmond nog gevarieerder dan 
je al gewend was. Onder de noe-
mer Koningsfeesten Helmond 
kan een ieder gedurende 2 da-
gen, beginnende op Konings-
nacht om 20.00 uur, genieten 
van tal van activiteiten. 

Op Koningsnacht zijn er di-
verse podia in de stad (op het 
Havenplein, bij de Vijfhoeck, bij 
Franske, aan de Kasteellaan en 
bij Lokaal 42 en het Muziekcafé) 

met verschillende artiesten. Om 
00.00 uur wordt Koningsdag of-
ficieel ingeluid met een fantasti-
sche vuurwerkshow. 

Op Koningsdag zelf vind je na-
tuurlijk de kindervrijmarkt en 
kinderactiviteiten in de Bos-
cotondotuin en de Slingermarkt 
door Helmond Centrum opge-
vrolijkt door muzikale optredens 
op verschillende podia in de stad, 
maar dit keer kun je ook actief 
aan de slag met urban sports op 
de Havenweg en het Piet Blom-
plein en diverse andere sporten 
in de kasteeltuin. Er is een Fair-

trade & Global goals markt op 
de Speelhuisboulevard en aan-
sluitend kun je snuffelen tussen 
oude platen op de vinylmarkt op 
de Speelhuisboulevard richting 
het Ameideplein. 

De Helmondse verenigingen en 
stichtingen stellen zich voor op 
de Veemarkt en in het kanaal 
vind je de Reddingsbrigade en de 
Helmondse Model Boten Club 
‘Amfibie’. En zo is er nog veel 
meer te zien en te doen in Hel-
mond op Koningsnacht en Ko-
ningsnacht. Voor het hele pro-
gramma kun je kijken op www.

oranjecomitehelmond.nl en de 
diverse sociale media kanalen 
in de gaten houden. Maar ook 
buiten het centrum wordt er van 
alles georganiseerd met betrek-
king tot koningsdag! s

Helmond

Het team van 
Weekkrant 

de Loop Helmond 
wenst iedereen een hele 

fijne Koningsdag toe!

Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer een slingermarkt langs het kanaal (Bron foto; Wim van den Broek).

Genieten met Koningsdag

BEZORGERS 
GEVRAAGD

0618938912

GEVRAAGDGEVRAAGD
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Mierloseweg 17 | Helmond
T. [0492] 548 904

Speciale mei aanbieding:
BBQ PAKKET

1 gemarineerde speklap + 1 hamburger
+ 1 barbecueworst + 1 portie kipsaté

Samen voor maar  

€ 4,-

HEEL DE MAAND MEI 
SAMEN

V I S S P E C I A L I T E I T E N

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

Laat je klus doen  

 door de Hubo vakman!
Dé totaaloplossing voor iedere klus 

 HORREN OP MAAT  

GRATIS
MONTAGE

Slijterij
Luc’sWines &Drinks

Mierloseweg 14 Helmond
www.lucswinesendrinks.nl   info lucswinesendrinks.nl 

0492-264656

WIJNPROEVERIJ 19 MEI 
She art gallery Nuenen
Aanvang 13.00 uur
WHISKYPROEVERIJ 26 MEI 
Cafe de Molen Helmond
Aanvang 14.00

Voor meer informatie: 
info@lucswinesendrinks.nl

Delicatessenhuis

Kaas-Noten-Wijn-Salades
Tapas - Bonbons-Patés - Vleeswaren 

Belegde broodjes-Cadeau’s

Combi Centrum Mierloseweg 30

Tel. 0492-347906
www.kaatjejans-helmond.nl

kaatjejanshelmond@gmail.com

UIT ONZE NOTENBAR
250 gram vers gebrande Cashewnoten

+ 250 gram vers gebrande Pinda’s______________________________
SAMEN VOOR

SLECHTS € 5,00
Aanbieding geldig van 27-4 t/m 3-5

Tegen inlevering van deze advertentie

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON:

GRATIS
FOTOFOCUS BAL
bij aankoop van

2 doosjes biofood

Mierloseweg 22 - Helmond

voor een lekker maal en een goed onthaal 
SNACKBAR v.d. HAMSVOORT

HALVE HAAN, FRITES, GEMENGDE SLA 
EN APPELMOES

€ 6,25
Tegen inlevering van deze bon voor af te halen. Alleen geldig op woensdag.

Mierloseweg 28 • Helmond • 0492 53 92 49 Mierloseweg 51a te Helmond-Geopend: do/vr/za 10-17u

KNIP DE BON UIT VOOR
10% KORTING OP

MARC INBANE TANNINGSPRAY
GELDIG T/M 28 MEI

Tegen inlevering van 
deze bon groeiplantjes
van € 9,95 voor € 3,95 
OP = OP

Mierloseweg 10  HELMOND

VISSPECIALITEITEN€ 12,-

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

Laat je klus doen  

 door de Hubo vakman!
Dé totaaloplossing voor iedere klus 

 HORREN OP MAAT  

GRATIS
MONTAGE

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

Laat je klus doen  

 door de Hubo vakman!
Dé totaaloplossing voor iedere klus 

 HORREN OP MAAT  

GRATIS
MONTAGE

3 HARINGEN 
VERS VAN HET MES
500 GRAM KIBBELING
(100% KABELJAUW )
200 GR 
TONIJNSALADE

HET BBQ SEIZOEN
BEGINT WEER!

DERISON
GROENTEN
EN FRUIT

Voor een (h)eerlijke
rauwkost moet u 
bij Derison zijn.

Mierloseweg 20, Helmond

9.95
voor
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Lekker 
Combicentrum Helmond staat al jarenlang bekend om zijn gastvrije 

uitstraling met een keur van exclusieve winkels. 
Wij als ondernemersvereniging zijn er dan ook trots op dat wij samen met alle 

deelnemende winkeliers dit nog steeds naar buiten toe uitstralen.

Gewoon!
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81) 
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)

BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen 
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@deloop.eu  
Internet www.deloop.eu 
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

EIGEN BEZORGING EN 
VERSPREIDING 
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m. 
melden via bezorging@deloop.eu 
of telefonisch tijdens kantooruren 
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen, Mandy 
Meeuwsen, Nikita Thijssen en 
Thomas van Leent.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 
Myrell Richardson

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

HELMOND
weekkrant de loop

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

Omdat iedereen anders is...

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

Hemelvaartsdag 

donderdag 30 mei, 

tussen 11.00 en 16.00u. 

Postelstraat 31, Helmond.

Gratis 
professionele 

portretfoto
van iemand die je lief is, 

of van jezelf.

Haal het voorjaar in huis
Nieuw plafond in één dag

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

Spoorweide 1, Riel. T 013-7200977
www.vakbedrijfvanosch.nl

Op Hemelvaartsdag, donder-
dag 30 mei tussen 11.00 en 16.00 
uur, kunt u van iemand die u 
lief is – of van jezelf- gratis een 
professionele portretfoto laten 
maken bij Spierings aan de Pos-
telstraat 31 in Helmond.

“Vaak hoor ik van families dat 
het moeilijk is om een geschikte 
foto te vinden voor een prentje 
of voor op de schermen tijdens 
de dienst” zegt Lieke Spierings. 
De kwaliteit laat vaak wat te 
wensen over. 

Daarom starten wij tijdens de 
Franse markt bij de Cacaofabriek 

op 30 mei de actie: “herinnerin-
gen maak je nu”. In een markt-
kraam wordt door André van 
Veghel van Atelier Vandré een 
demonstratie gegeven hoe men 
van een stuk mergel een buste 
als herinnering maakt. 

Een persoonlijk monument
Wim van Berlo, een professi-

onele fotograaf, heeft aan de 
Postelstraat 31 een studio heeft 
ingericht en waar u gratis een 
portretfoto kunt laten maken 
van iemand die u lief is. 
U kunt daar gratis één portret-
foto laten maken; u hoeft geen 
afspraak te maken. 
Maar zorg dat u op tijd bent, 
want vol is vol. s

Herinneringen maak je nu! 
Helmond

De schop gaat in de grond in het 
Havenpark. Vanaf week 18 gaat 
aannemer Mourik Groot-Am-
mers aan de slag. Op 21 mei vindt 
de formele starthandeling plaats. 

Dat is meteen ook het offi  ciële 
moment voor de naamsveran-
dering: het park gaat verder als 
Burgemeester Geukerspark.

Het wordt een ware metamor-
fose: van een grasveld naar een 
prachtig park waar de Oude Aa 

weer een prominente plek krijgt. 
Fietsers en wandelaars krijgen 
alle ruimte op de Kanaaldijk 
Noord Oost. Tussen Keyserinne-
dael en de Havenweg wordt de 
weg gesloten voor het gemoto-
riseerde verkeer en als boulevard 
bij het park betrokken. 

Centrum

De werkzaamheden aan het Havenpark in het centrum gaan volgende week ècht beginnen. (Bron foto; Wim van den Broek).

Aannemer 
Mourik Groot-Ammers 
legt nieuw park aan 

Werkzaamheden 
Havenpark 
van start 

Wens van veel Helmonders 
in vervulling 
Centrumwethouder Erik de Vries 
is heel blij dat de werkzaamhe-
den aan het park nu beginnen: 
“Een park op deze plek was een 
grote wens van vrijwel ieder-
een die meegedacht heeft over 

het Centrumperspectief. Ik zie 
het als een belangrijke investe-
ring in de aantrekkelijkheid van 
ons centrum. 

De daadwerkelijke uitvoering 
heeft wat langer op zich laten 
wachten dan oorspronkelijk ge-
pland, maar nu gaan we écht be-
ginnen. Over een klein jaar heeft 
Helmond er een fantastische 
plek bij!”    

Offi  ciële starthandeling op 21 mei
Op dinsdagavond 21 mei vindt de 
officiële starthandeling plaats. 
Er is dan een feestelijke bijeen-
komst in het park. De familie 
van oud-burgemeester Geukers 
is ook aanwezig, om samen met 
huidig burgemeester Blanksma 
het park zijn nieuwe naam te ge-
ven. De feitelijke werkzaamhe-
den beginnen al iets eerder. De 
aannemer start vanaf week 18 
met het plaatsen van hekken en 
de eerste graafwerkzaamheden. 

Centrumperspectief 
De aanleg van het Burgemees-
ter Geukerspark is één van de 
belangrijkste onderdelen uit 
het Centrumperspectief. In het 
Centrumperspectief staan de 
contouren om van het centrum 
van Helmond in 2030 dé centrale 
ontmoetingsplek van de stad en 
de regio te maken. s
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Bekendmakingen

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

Mierloseweg 170 11-04-2019 maken uitweg OLO 4328585

Citroenvlinder 11 11-04-2019 oprichten woning OLO 4215075

Noord Koninginnewal 91,  11-04-2019 oprichten appartementencomplex OLO 4107175

91A t/m 91F   (7 appartementen) 

Brandevoort 20 12-04-2019 plaatsen  poort OLO 4304385

kruising Veedrift en  12-04-2019 plaatsen zonnepanelen OLO 4186647

Vogelenzang, Stiphout B 833,834,835 en 535 

Bezemheide 16 15-04-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4128237

Jacob van 15-04-2019 maken uitweg OLO 4330733

Wassenaerstraat 21

Zoete Kers 10 15-04-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 4073729

Oudartstraat 3 15-04-2019 vestigen kleinschalige kapsalon OLO 4227513

  aan huis

Zeeltstraat 37 t/m 54 16-04-2019 renovatie woningen OLO 4081727

Hulshoeve 1 16-04-2019 maken uitweg OLO 4190955

Roggedijk 4 16-04-2019 plaatsen en verplaatsen opslagtanks OLO 4149713

Steenweg 32B 17-04-2019 renovatie van het bestaande OLO 4090231

  appartement

Kromme Haagdijk 66 17-04-2019 afwijken bestemmingsplan OLO 4272611

Horst 19 18-04-2019 kappen 1 boom (spar) OLO 4321351

Havenplein 18-04-2019 plaatsen tijdelijke bouwsels bij OLO 4355415

  diverse evenementen

Schutterslaan 19 18-04-2019 plaatsen zendmast (legalisatie) OLO 4242869

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

Jan Hokaarsstraat 19 11-04-2019 vervangen tuinhuis OLO 4345575

Godschalkserf 3 14-04-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4349331

Carillonstraat 2 11-04-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4345911

Dirck Boutsstraat 25 12-04-2019 verhogen erfafscheiding OLO 4348557

Prenthoeve 20 12-04-2019 vergroten woning OLO 4347769

van Meelstraat 21 15-04-2019 plaatsen dakkapel OLO 4350965

Havenweg 6 08-04-2019 afsluiten zijkanten overkapping 2019-X0455

Hillendonk 9A 15-04-2019 plaatsen woonunit voor OLO 43530035

  tijdelijke bewoning

kadastraal H 774,  12-04-2019 aanleg fiets-voetgangersbrug en OLO 4342045

G02714, H 01314 en H 01951  paden zwaaikom 

Havenplein 16-04-2019 plaatsen tijdelijke bouwsels bij  OLO 4355415

  diverse evenementen 

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

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

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

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

Acacia 17 maken uitweg OLO 4187589

Rozenhof 24 wijzigen bestaande dakkapel OLO 4251109

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

Jan Hokaarsstraat 19 15-04-2019  vervangen tuinhuis OLO 4345575

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

Autoservice Kasmeka Binnendijk 2A Het oprichten van een bedrijf voor het wassen en 

onderhouden van auto’s.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 

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

Altijd al een eigen winkel willen beginnen? 
Grijp dan nu deze kans!

“Win je winkel” van start in Helmond

Bent of kent u iemand die al tijden rondloopt met een uniek winkelconcept, maar 
die nog geen volgende stap heeft durven nemen? Grijp dan deze kans en doe mee 
aan de eerste editie van Win je winkel in Helmond. Wie deze wedstrijd wint, mag 
een eigen winkel starten in de Elzas Passage en wint een jaar huurvrij. 

Voor “Win je winkel” heeft Elzas Passage een pand beschikbaar gesteld, 
Elzaspassage 54. Dit is de winkelunit tussen Mango en Schijvens Mode. Iedereen 
met een goed idee en ondernemingsplan kan dit tot en met zondag 26 mei 
insturen. De jury beoordeelt alle inzendingen op onder andere de toegevoegde 
waarde voor Helmond en de toekomstvisie van de ondernemer. 

Meedoen?
Op www.helmond.nl/winjewinkel staan het 
inschrijfformulier en de voorwaarden. Plannen 
moeten uiterlijk zondag 26 mei ingezonden zijn. 
Bij voldoende kwaliteit van inzendingen maakt de 
organisatie bekend welke inzendingen doorgaan 
naar de volgende ronde. Uiteindelijk moet nog voor 
de zomer bekend zijn wie deze wedstrijd wint.

Illegale wapens inleveren bij politie

Inwoners kunnen hun illegale wapens tot en met 7 mei inleveren op het 
politiebureau aan de Kasteel-Traverse. Deze maatregel is een aanvulling op het 
preventief fouilleren in de binnenstad. 

Vuurwapens
Tijdens deze inleverweken krijgen wapenbezitters de mogelijkheid om stoot-, 
slag-, steek- en vuurwapens bij de Helmondse politie in te leveren. 
Er wordt in principe geen straf opgelegd voor het illegale wapenbezit. Sterker 
nog, het inleveren van de wapens, met uitzondering van de vuurwapens, 
kan zelfs anoniem. Bij het inleveren van vuurwapens noteert de politie wel 
persoonsgegevens, maar vindt er geen vervolging plaats voor illegaal wapenbezit. 
Er wordt onderzocht of het vuurwapen betrokken is geweest bij een misdrijf. 
Als dat het geval is volgt wel een vervolgonderzoek en kan de eigenaar als 
verdachte worden aangemerkt. 

Veiligheidsrisicogebied
Tot en met 15 september is een deel van de binnenstad door burgemeester 
Blanksma aangewezen als veiligheidsrisicogebied. In dat gebied mag de officier 
van justitie aan de politie het bevel tot preventief fouilleren geven.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 30 april 2019 en 14 mei 
2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

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

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

WIN JE
WINKEL

OPEN

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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 24 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.

voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Kaldersedijk 25-04-2019 06-06-2019 oprichten woning OLO 4157459

t.o. 14

Zienswijzen

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492.

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 

14-0492).

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

Antonianenpad 12-04-2019  Beer, Burgers and Two Smoking 2019-00638

  Barrels (25 mei 2019)

Hoofdstraat 166 12-04-2019  Koningsdag Mierlo-Hout 2019 2019-00704

  (27 april 2019)

Dorpsstraat 15-04-2019  Koningsdag Stiphout (27 april 2019) 2019-00812

Molenstraat 103 15-04-2019  Turks culturele open dagen 2019-01228

  (20 & 21 april 2019)

Molenstraat 181 -  15-04-2019  Jaarmarkt Neverlandshop (26 mei 2019) 2019-00634

parkeerplaats De Regenboog

Markt 16-04-2019  Motoren en muziek (12 mei 2019) 2019-00504

Winkelcentrum Brouwhorst 16-04-2019  Koningsmarkt Winkelcentrum 2019-00291

  Brouwhorst (27 april 2019)

Beukeliusstraat 10 17-04-2019  Garagesale Leonarduswijk 2019-01357

  (16 juni 2019)

Centrum 18-04-2019 Koningsnacht en -dag 2019 2019-00761

  (26 & 27 april 2019)

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

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

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

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

Molenstraat 181 -  13-02-2019     Jaarmarkt Neverlandshop 2019-00634

parkeerplaats De Regenboog   (26 mei 2019) 

Raktweg 1 - Berkendonk e.o. 16-04-2019     Triathlon Brabant 2019-01468

  (29 september 2019)

Beukeliusstraat 10 08-04-2019     Garagesale Leonarduswijk 2019-01357

  (16 juni 2019)

Sportpark Brandevoort 1 17-04-2019     Rondje Brandevoort 2019-01486

  (22 september 2019)

 

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Wet bodembescherming (Wbb)
Besluit ingevolge artikel 39c Wbb.

Afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met 

het evaluatieverslag van de bodemsanering die is uitgevoerd op de locatie Engelseweg 102-

104 (voormalig Ehad) te Helmond (locatiecode: AA079400386). Het College van B&W heeft 

besloten om in te stemmen met het evaluatieverslag. De bodemsanering is hiermee afgerond.

Inzage

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 24 april tot 5 juni 2019 in te zien bij cluster Milieu 

gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op 

afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan. Dit doet u door 

een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester en Wethouders van Helmond, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden 

via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het treffen van een voorlopige 

voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied – Aarle-Rixtelseweg 
ongenummerd”

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

van de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 9 april 2019 het bestemmingsplan 

Buitengebied – Aarle-Rixtelseweg ongenummerd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt 

met ingang van 25 april 2019  gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan betreft 

de realisatie van een ruimte voor ruimte woning op een kavel tussen de nummers 69 en 75.

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. 0000BP180107-2000. 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.  

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 26 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 

Den Haag. 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 op het verzoek is 

beslist. 

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan 
“Buitengebied Helmond – Aarle-Rixtelseweg ongenummerd”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 18 januari 2019 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 52 dB ten 

gevolge van de Aarle-Rixtelseweg hebben vastgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan 

“Buitengebied Helmond – Aarle-Rixtelseweg ong.”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 25 april 

2019 gedurende zes weken (t/m 5 juni 2019]) ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph 

van Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw 

afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak. 

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 26 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 Den Haag. 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. 

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit 

ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan Stiphout 

– Lieshoutseweg 57. Dit plan maakt de bouw van drie vrijstaande woningen mogelijk tussen 

Lieshoutseweg 55 en 57.

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 

kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad Traverse 

en op de gemeentelijke website www.helmond.nl. Ter voldoening aan de wettelijke bepalingen 

vermeldt de gemeente nog dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt 

gesteld advies uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

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

CASUALSTYLE

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

STYLETREND STYLE

TRAMONTANA EVENT • 26 APRIL

Dit jaar is het 59 jaar geleden dat 
de 1e wandelavondvierdaagse 
in Helmond van start ging. 
Van 22 mei t/m 25 mei 2019 
wordt alweer voor de 60e keer 
de wandelavondvierdaagse ge-
organiseerd voor alle inwoners 
van Helmond en omstreken. 

De uitdaging is om 4 dagen ach-
ter elkaar 5, 10 of 15 km te wande-

len. Dit wordt gedaan door heel 
de stad Helmond en de mooie 
omgeving ervan. 

De start van de wandelingen 
vindt alle vier de dagen plaats op 
vier over de stad verdeelde start-
bureaus, bij “Speeltuin Leonar-
dus” in de Leonarduswijk, bij “De 
Geseldonk” in Mierlo-Hout, bij 
wijkhuis “de Loop” in Brouwhuis 
en bij de blokhut van Scouting 
Jan Baloys naast “de oude toren” 
in Stiphout. 

Tot slot wordt als finale na de 
vier wandeltochten op zater-
dagmiddag gezamenlijk met 
alle deelnemers vanaf de Lo-
rentzstraat naar het Joseph van 
Thielpark (Boscotondo) de fees-
telijke bloemenintocht gelopen. 
Daar wordt door een delegatie 
van het college van Burgemees-
ter en Wethouders het jaarlijkse 
bloemendefilé afgenomen. 

Ook dit jaar zullen weer veel ou-
ders , ooms en tantes en groot-

ouders langs de route staan om 
de lopers tijdens deze bloemen-
intocht aan te moedigen en hen 
te belonen met bloemen en een 
lekkere traktatie. Dit alles onder 
muzikale begeleiding van diverse 
muziekkorpsen. Net als de afge-
lopen 2 jaren organiseert Jibb+ 
(voorheen Jong Helmond Lekker 
Gezond) weer de campagne ‘Ik 
loop op water’. Met deze cam-
pagne willen we kinderen en 
ouders die meelopen stimule-
ren om (kraan)water te drinken. 
Water drinken en bewegen gaan 
heel goed samen en water is ge-
zond én lekker! 
Alle kinderen van de aan de 
campagne deelnemende scho-
len krijgen een eigen drinkwater 
bidon van Jibb+.  De inschrijving 
vindt plaats op 16 en 17 mei op 
een van de startbureaus. 
Wij hopen samen met Jibb+, 
sponsoren en alle vrijwilligers 
op een grote deelname aan de 
Wandelvierdaagse Helmond, en 
wensen daarbij de wandelaars 
veel succes toe. 

Jullie lopen toch ook mee! 
Voor meer informatie zie ook 
onze website www.wandelvier 
daagsehelmond.nl  
Voor meer informatie over de 
campagne ‘Ik loop op water’ zie 
www.jhlg.nl s

Helmond loopt voor de 60e keer 
de Wandelavondvierdaagse

De Wandelavondvierdaagse van 2018 (Bron foto; Wim van den Broek). 

Helmond

In speeltuin ‘Helmond-West’ 
heeft de afgelopen weken 
de witte muur van de onder-
houdsgebouwen een kleurtje 
gekregen. 

Twee jonge kunstenaars: Joep 
van Linder en Jimmy Blokma 
hebben op de muur een graf-
fiti-tekening aangebracht die 
past bij de uitstraling van de 
speeltuin: kleurrijk en natuur-
lijk. De schildering stelt een 
landschap voor dat van kleur 
verandert als de nacht over-
gaat in de dag. De natuurlijke 
uitstraling die de speeltuin 
nastreeft wordt weergegeven 
door de dieren die in de schil-
dering te zien zijn. De ont-
wikkeling van kinderen krijgt 
vorm in de pop die langzaam 
tot vlinder uitgroeit. s

Helmond-West

De kleurrijke grafitti past perfect 
bij Speeltuin Helmond West! 
(Bron foto; Hans van Bussel).

Speeltuin 
‘Helmond-West’ 
krijgt meer kleur! 
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Van een enthousiaste student tot medewerker met diverse baantjes bij wie het 
licht ineens uitgaat. De start van zijn carrière liep bij Niek Vogels anders dan 
verwacht. ‘Opeens werd het zwart, mijn lichaam was op.’ 

Aan het werk via Senzer in Helmond

Senzer is er ook voor jou! 

Senzer biedt toekomst in werk. Benieuwd 
wat Senzer voor jou kan betekenen? Loop 
dan binnen in onze ontvangstruimte in het 
hoofdgebouw (Churchilllaan 109), bel 0492 
58 24 44 of kijk eens op www.senzer.nl. 
Hier vind je bijvoorbeeld ons Talentcenter, 
waar je een eigen werkmap met digitale 
CV kunt aanmaken die je makkelijk kunt 
delen. Ook vind je op het Talentcenter 
actuele vacatures uit de regio, goede 

zelftests, loopbaanopdrachten en goede 
tips. Probeer het eens uit, het is 
superhandig en ook nog eens gratis!

Op de hoogte blijven van mooie 
praktijkvoorbeelden zoals van Niek en de 
gemeente Helmond of ander Senzer-
nieuws? Volg ons dan op social media. 

Na een mbo-opleiding start Niek twee keer een 

hbo-opleiding en tussendoor heeft hij tal van 

baantjes. Van krantenbezorger tot medewerker op 

een tankstation. ‘Ik werkte veel, soms wel 50 uur 

per week en onregelmatig. Er was geen enkel ritme 

in mijn leven, geen regelmaat. Op een dag ging 

gewoon het licht uit.’ 

Autisme
In de periode die volgt probeert Niek om weer aan 

het werk te gaan, maar het wordt steeds lastiger. 

Na een tijdje vallen de puzzelstukjes op hun 

plaats: Niek blijkt autisme te hebben. ‘Je krijgt dan 

meteen een label, ik vond dat zelf niet direct een 

probleem, maar ik merkte dat de maatschappij wel 

een stempel op me drukte. Als ik ging solliciteren 

en ik vertelde dat ik autisme had, werd ik vaak 

afgewezen.’ 

Stageplek
Vier jaar lang probeert Niek zo zijn weg te 

vinden op de arbeidsmarkt. Tevergeefs. Dat hij 

ook nog een auto-ongeluk krijgt, helpt ook niet 

mee. Middels een revalidatietraject komt Niek 

uiteindelijk bij Senzer binnen. Met hulp van een 

jobcoach wordt bekeken waar er mogelijkheden 

liggen. In 2016 volgt het keerpunt. Via een 

banenmarkt bij Senzer komt Niek in contact met de 

gemeente Helmond wat uiteindelijk medio 2017 

resulteert in een aanstelling op projectbasis. Zijn 

baan: het digitaliseren van dossiers. 

Nieuwe baan
Niek voelt echter dat er meer in zit en trekt zelf de 

stoute schoenen aan. Nu kan hij de deur bij Senzer 

definitief achter zich dichttrekken en wordt hij 

door de gemeente ingehuurd om de WOZ-waarden 

te berekenen. ‘Er wordt gekeken naar wat ik wel 

kan, in plaats van wat niet. Het is wel spannend. 

Een nieuwe baan, nieuwe mensen en een nieuwe 

omgeving. Ik heb structuur nodig, maar heb ook 

de ambitie om vooruit te gaan. Ik ben heel blij 

dat ik deze kans krijg, ik heb nu eindelijk mijn 

eigenwaarde terug.’  

‘Eindelijk mijn gevoel 
voor eigenwaarde terug’

De komende, vierde editie wor-
den er twee nieuwe onderdelen 
toegevoegd aan de Gemert City 
Run. Daarmee hoopt de orga-
nisatie nog meer inwoners van 
Gemert-Bakel en mensen daar-
buiten in beweging te krijgen. 

Zo wordt het evenement ook 
toegankelijk voor de állerklein-
ste tot en met groep 2, en kun-
nen wandelaars overdag deel-
nemen aan een tocht van 12,5 of 
25 kilometer.

Programma
10:30 tot 11:30 uur:
Gemert City Walk 25 kilometer
12:00 tot 14:00 uur:
Gemert City Walk 12,5 kilometer
Vanaf 16:30 uur  Afhalen startnum-
mer en opening na-inschrijving
17:50 uur: Ieniemini Gemert City 
Run 800 meter
18:15 uur: Mini Gemert City Run 
1250 meter
18:40 uur: 5 kilometer 
(tevens Business Run)
19:30 uur 10 kilometer 
(tevens Business Run)
Vanaf 20:45 tot  1:00 uur:
Afterparty

Mini run: Meedoen is 
belangrijker dan winnen!
Het doel van de Gemert City Run 
is om zoveel mogelijk kinderen 
te bereiken en te stimuleren om 
te gaan bewegen. Het motto? 
Meedoen is véél belangrijker dan 
winnen! De aandacht gaat niet 
alleen naar de winnaars maar 
naar alle kinderen! Iedereen die 
meedoet ontvangt daarom een 
medaille. 

Gemert City Walk
De wandelroutes lopen vanaf 
het kasteel, door de sfeervolle en 
groene omgeving van Gemert-
Bakel met onderweg veel sfeer-
punten om alle wandelaars aan 
te moedigen en te enthousiasme-
ren. Zo is er een verzamelplaats 
waar beide afstanden voorbij 
komen. Na de finish op het Rid-
derplein is er nog volop gelegen-
heid om onder het genot van een 
drankje, een hapje en muziek na 
te genieten van de wandeltocht 
en de deelnemers aan de Gemert 
City Run aan te moedigen.

Afterparty
Alle prestaties die geleverd, moe-
ten natuurlijk ook goed gevierd 
worden. De organisatie vraagt 
daarom iedereen om na afloop 
nog even te blijven en een proost 
uit te brengen op alle overwin-
ningen. Vanaf 20:30 wordt er een 
gratis afterpart georganiseerd 
met liveband ‘Bag on Wheels’. 

Inschrijven
De voorinschrijving via www.ge-
mertcityrun.nl sluit op 4 mei. Dag 
inschrijving is tevens mogelijk. s

Wandelen, hardlopen 
en feesten bij 
de Gemert City Run

Loop jij ook mee tijdens de Gemert City Run? (Bron foto; Gemert City Run).

Regio

Toerclub Mierlo-Hout fietst:
Beekentocht

Aanstaande zondag 28 april 
fi etst Tourclub Mierlo-Hout 
met haar leden en eventueel 
geïnteresseerden de Beek-
entocht van 97 km. De rit 
wordt voorgereden door onze 
secretaris Jost Hermans. De 
routing is oost georiënteerd 
en hopelijk met dezelfde 
weersvoorspellingen als met 
afgelopen pasen.

De tocht gaat vanuit Mierlo-
Hout via Aarle- Rixtel, De Rips, 
Westerbeek, Vierlingsbeek, 
Holthees, Maashees, Smakt, 
Ysselsteyn waar de pauze wordt 
gehouden bij Café de Pelgrim. 
Na de pauze resteren nog 45 
kilometers en die worden ver-
reden via Overloon, Merselo, 
Venray, Heide, Ysselsteyn, 
Deurne, naar ’t Hout. De volg-
auto wordt wederom gereden 
door onze chauffeur Frans van 
Dorst.  Het vertrek is om 08:00 
uur vanuit de scoutingboerderij 

De Houtduif aan de Koeveldse-
straat te Mierlo-Hout. 

Indien je als gastrijder twijfelt 
of je de afstand wel aan kunt 
of twijfelt over het te presteren 
niveau, we hebben een volg-
auto met aanhanger om deel-
nemers die het toch te zwaar 
vinden te ondersteunen. Een 
tourclub is geen raceclub of 
wedstrijdteam. Het gaat om 
het genieten op de fiets in de 
buitenlucht in een gezellig 
gezelschap. 

Hopende op een goede op-
komst en een plezierige tocht. s

Mierlo-Hout

Gastrenners van 
harte welkom!

Bent u geïnteresseerd in 
het tourfietsen met een 
snelheid van rond de 27,5  
per uur in groepsverband, 
dan bent u als gastrijder 
van harte welkom om eens 
mee te fietsen. 
Voor clubinformatie 
kunnen wij u verwijzen 
naar onze website www.
tourclub-mierlohout.nl. 
Of neem een kijkje op onze 
Facebook pagina.
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Hoe fit is uw gehoor?
Om volop van uw gehoor te blijven genieten, is het 
raadzaam om al vanaf 55 jaar uw gehoor te testen.

Doet u vóór 15 mei de hoortest in één van de 170 winkels
dan ontvangt u bij vertoon van deze bon een boekenbon

Maak uw afspraak op www.beterhoren.nl of bel gratis 0800 0200 159

t.w.v.

 €10,-

OP=O
P

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

* Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

KitchenAid 
cadeau*

Tijdelijk 
bij aankoop van 

een keuken

Koningsdag alle 
vestigingen geopend
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IN WINKELCENTRUM 
HEUVEL EINDHOVEN

WIN 
SHOPPEN

23 APRIL T/M 12 MEI
EINDHOVEN

HEUVEL

Uitgebouwde tweekapper met een grote luxe 
woonkeuken met apparatuur, speelse grote woon-
kamer, 3 slaapkamers en badkamer. Gelegen op 
goede locatie nabij voetbalvelden en de bossen.
Koopprijs € 249.500,- k.k.

TE KOOP
Bouvignehof 8A, Helmond

Voor meer info: info@vanwetten.nl

Tis weer Koningsdag . We vieren de verjaar-
dag van onze koning, Willem Alexander. Al 
vanaf kinds af aan vink het een leuke dag, 
en niet omdat we vrij zijn neeje, ik ben echt 
een fan van ons koningshuis. Het is kei leuk 
da wij da hebben in Nederland, vind ik. 
Vural de jonge garde van tegenwoordig. 
Onze 3 prachtige prinsesjes zo skôn en die 
Maxima mee durre Willem. Echt hil men 
leven kijk ik al Koningsdag op tv ,vruuger 

koninginnendag. Mee natuurlijk een oranje 
tompoes want die hadde vruuger ook al 
van de Hema. Het defile op Soestdijk vruu-
ger en nu elk jaar zijn ze in een andere stad 
in Nederland, dan zit ik aan de buis gekluis-
terd. Tegenwoordig is het een veul groter 
feest geworden en begint het al de avond 
van te veuren: Koningsnacht, dus 2 dagen 
feesten we. Dees jaar in Helmond ook weer 
natuurlijk Koningsnacht. In de stad zijn 
verschillende podia met verschillende ar-
tiesten en om 24:00 uur een vuurwerkshow. 
Koningsdag zelf ga ik als mert liefhebber 
natuurlijk over de slingermarkt. 

Waar ook weer overal muziek staat kei ge-
zellig. Ook is er een fairtrade & global markt 
op de speelhuisboulevard daar is trouwens 
ook een oude platen markt, allemaal vinyl-
platen te koop. Er is echt nog veul meer te 
doen da vinden allemaal hier www.oran-
jecomitehelmond.nl. De hele agenda staat 
erop maar dit zijn men favorieten waar ik 
te vinden ben. Ge kunt jammer genoeg nie 
overal zijn. Bij ons hangt natuurlijk ook de 
vlag buiten te wapperen en ik ben in het 
oranje gekleed zoals ge ziet op men foto. Ik 
hou dervan, Koningsdag . ’s Avonds ga ik 
ergens heerlijk uiteten mee de liefste meen-
sen (Stefan en Silvia) van Helmond. Die 
bijna 2 weken op ons Kate hebben gepast 
toen we op vakantie waren. Wat het ze het 
toch goed gehad. Een etentje samen is dan 
het minste wa wij kunnen doen. Zo fijn dat 
er mensen zijn die oe helpen als ge da nodig 
hed. Een vrijdagavond ga ik weer iets speci-
aals doen, daar leesde volgende week meer 
over. Ik wens iedereen een TOP koningsdag 
en heel veul plezier allemaal.

Verder stond in munne vorige column een 
actie van Hart voor Muziek waar ge kaart-
jes kon winnen. Uit alle mails, hebben we 
willekeurig een winnaar gekozen en dat is 
Chantal van Veghel. Van harte gefeliciteerd 
en veul plezier de 9e. 

Tot volgende week,

Ons 

vertelt…

Oranje boven 
Oranje boven 

Leven de Koning!

Winnaars Paasactie 
De afgelopen weken kon iedereen mee-
doen met de paasspeurtocht in Winkel-
centrum de Bus. In elke winkel stond 
een mega grote chocolade paashaas 
met een letter er op. 

Al deze letters samen vormden een zin. 
Uit alle inzendingen werden 16 winnaars 
getrokken die op paaszaterdag elk zo’n 

mega paashaas uitgereikt kregen. Tussen 
de prijswinnaars zaten heel wat glunde-
rende gezichtjes, wat altijd fantastisch 
is om te zien.  Voor de komende Moe-
derdag actie kunnen we ook weer vele 
mensen blij maken met een gratis doosje 
aardbeien. 

Wilt u ook een gratis doosje aardbeien? 
Het is super simpel: Zie de advertentie 
in deze editie van Weekkrant de Loop en 
kom naar De Bus. s

Helmond-Noord

Een boel blije winnaars afgelopen zaterdag! (Bron foto; Winkelcentrum de Bus).

Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel
0492-383167 - www.tuincentrumdenheikant.nl

A.S. ZONDAG
OPEN DAG

OPENINGSTIJDEN: 
 ma-za. 8:00 - 18:00 uur

11.00 - 17.00uur

Voor het grootste assortiment 
uit de regio met een deskundig 

advies moet u bij ons zijn

Geraniums
hang en staande. Per stuk

11.00 - 17.00
hang en staande. Per stuk € 0.95
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met activiteiten van Savant

Wanneer:       Elke dinsdag van 14.30 tot 15.30 uur
Waar:                Woonzorgcentrum Savant Alphonsus
Aanmelden:  Bij het restaurant van Savant Alphonsus 

Samen Fit is gezellig en sportief. Meedoen is gratis voor 
inwoners van Mierlo-Hout. Fitte sporter, slecht ter been of 
in een rolstoel? Iedereen is welkom! 

Samen Fit: bewegen én ontmoeten 

“Het is fijn om samen   
 te bewegen. Ik ben   
 blij dat ik meedoe.”

HondentrimsalonHondentrimsalon

ssjef jef rremmenlaan 5  emmenlaan 5  

5706 D5706 Daa Helmond ( Helmond (mmierlo-Hout)  ierlo-Hout)  

m: 06 - 15491612 | d: @hondentrimsalonanne  

www.hondentrimsalonanne.nl

hondje

de allerbeste 
verzorging!Gun

(

Eigenlijk wilde ze in een dieren-
tuin werken, maar na een paar 
leuke stageperiodes bij honden-
trimsalons in onder meer Gel-
drop, switchte ze van mening. 
Nu heeft Anne van Leuken al 
drie jaar haar eigen salon aan 
de Sjef Remmenlaan 5 in Mier-
lo-Hout.

“Ik houd heel veel van dieren en 
van jongs af aan wist ik dat ik er 
mijn beroep van wilde maken”, 
vertelt Anne enthousiast. Haar 
opleiding heeft ze gevolgd bij het 
Huisdierkennis Instituut in Bunnik.

Maar daar blijft het niet bij. Ze 
zorgt er namelijk voor dat ze op 
de hoogte blijft van de laatste 
trends op het gebied van het 
trimmen van honden door mee 
te doen aan bijscholingscur-
sussen. Achter in de tuin staat 
Anne’s domein, een tuinhuisje 
helemaal omgetoverd tot haar 
werkplek. Daar verwent ze haar 
klanten, zodat de baasjes daarna 
tevreden met hun schone, fris ge-
knipte hond naar buiten stappen.

“Ik vind het heerlijk om zo met 
de honden bezig te zijn en bo-
vendien mijn eigen baas te zijn”, 
aldus Anne, die van alle bezighe-
den het ‘ontwollen’ van de vacht 

het leukst vindt. “Dat is nodig bij 
rassen zoals golden retrievers, 
flatcoated retrievers en witte her-
ders. Als ik klaar ben, zien ze er 
weer pico bello uit. En helemaal 
na een lekkere wasbeurt en het 
knippen van de nagels”.
In de drie jaar, dat Anne de scep-
ter zwaait in haar salon heeft 
ze een flink klantenbestand te-
vreden hondenbezitters opge-
bouwd. “Maar ik heb nog genoeg 
ruimte voor meer klanten”.

Anne’s trimsalon is van dins-
dag tot en met vrijdag open van 
09.00 tot 17.00 uur en zaterdags 
van 09.00 tot 15.00 uur. Telefoon: 
0615491612. s

Anne in haar hondentrimsalon (bron foto; Mandy Meeuwsen).

Stadsgalerij Helmond wil ieder-
een de gelegenheid geven om al 
het moois dat ze te bieden heb-
ben, te komen bezichtigen in de 
Stadsgalerij aan de Heistraat 125 
in Helmond. 

De maquettes van Gerrit en Nel-
lie van Neerven, evenals de schil-
derijen van Loes Ruland. Dit alles 
over verdwenen architectuur uit 
het eens zo rijke Helmond. Hier 
en daar nog een bestaand object 
zoals het “Huis met de luts”. Wij 

gaan onze deuren openen op 
koopzondagen (Elke laatste zon-
dag van de maand) van april t/m 
oktober van 13.00 tot 16.00 uur. 
Noteer dit vast in uw agenda. 
Deze extra openingstijden zul-
len worden opgeluisterd door 
de muziek van Loes Ruland met 
haar gitaar en accordeon. Dit 
belooft gezelligheid. Onder het 
genot van een kopje koffie kunt 
u rustig rond kijken en vragen te 
stellen aan onze medewerkers. 

Wij hopen u te mogen begroeten 
op een van deze dagen. De toe-
gang is gratis. s

In de stadsgalerij vindt je maquettes en schilderijen van ‘verdwenen 
Helmondse architectuur’. (Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Stadsgalerij Helmond 
opent deuren tijdens 

koopzondagen

Mierlo-Hout

Anne zorgt ervoor 
dat honden er weer 
pico bello uitzien 

Binnenstad
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Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

geopend 
van 10.00 

tot 17.00 uur

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 24  t/m 30 April 2019

Rozen
10 stelen per bos

Bacopa
Verkrijgbaar in div. kleuren
ø20cm in 12cm pot
€1,99 per stuk

Perkplanten mest

Perk Petunia

Kwekers recept
levert gegarandeert 
de mooiste bloemen!
Inhoud 1 kg

Van €7,99

Mooie volle plantenMooie volle planten
Div. kleuren in 9cm potDiv. kleuren in 9cm pot

Tray á 12 stuksTray á 12 stuks
Van €5,99Van €5,99

Bloem/groente zaden

Canna “Bloemriet”

Alle soorten

Verkrijgbaar in div. kleurenVerkrijgbaar in div. kleuren
60cm hoog 60cm hoog 
in 17cm potin 17cm pot

Van €8,99Van €8,99

Alstroemeria
“Peruviaanse lelie”
Verkrijgbaar in div. kleuren
35cm hoog in 19cm pot35cm hoog in 19cm pot

Van €10,99Van €10,99

nu
€2,99

nu
€5,99

nu
€3,99

Euonymus “Green sprike”
Zeer geschikt als haag
Plant ze nu!
25cm hoog in 12cm pot

€2,99 per stuk

3 voor
€7,50

Bij De Biezen kan je Bij De Biezen kan je 
kiezen!kiezen!
Alle maten Alle maten 
& soorten& soorten

nu
€7,99

nu
€4,99

Water/Oever planten

2 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

2 + 1 
GRATIS

*Goedkoopste gratis

Rozen
10 stelen per bos

BacopaBacopaBacopaBacopaBacopa
Verkrijgbaar in div. kleuren
ø20cm in 12cm potø20cm in 12cm pot
€1,99 per stuk€1,99 per stuk

nu
€2,99 1 + 1

GRATIS

Perkplanten mest

Perk Petunia

levert gegarandeert 
de mooiste bloemen!

Bloem/groente zaden
Alle soortenAlle soorten

Euonymus
Zeer geschikt als haagZeer geschikt als haag
Plant ze nu!Plant ze nu!
25cm hoog in 12cm pot25cm hoog in 12cm pot

€2,99 per stuk€2,99 per stuk

2 + 1
GRATIS

*Goedkoopste gratis

“Green sprike”
Zeer geschikt als haagZeer geschikt als haag

25cm hoog in 12cm pot25cm hoog in 12cm pot

Geranium 
markt

nu
€0,95

Prachtige geraniums
Hang of staand

Koningsdag

Lambertus Concerten presenteert:
CPE Bach and the Cosmopolitan 

door Ensemble S105 

Op zondagmiddag 28 april geeft 
instrumentaal Ensemble S105 
een prachtig voorjaarsconcert 
rondom de componist Carl Phi-
lip Emmanuel Bach in de Elker-
liek Kapel, Wesselmanlaan 25 in 
Helmond. Op het programma 
staan werken van CPE Bach, 
F. Chelleri en G. Ph. Telemann, 

gespeeld op authentieke histo-
rische instrumenten. Aanvang: 
15.00 uur. Entree: €10.

Ensemble S105 wordt gevormd 
door jonge musici die elkaar 
ontmoetten als studenten van 
de afdeling Oude Muziek van 
het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag. Op authentieke 
historische instrumenten spelen 
voor u in wisselende samenstel-

ling: Florencia Gómez (dwars-
fluit), Bernat Gili (fagot), Anna 
Lachegyi (viola da gamba) en 
Mariano Boglioli (klavecimbel). 
Het sprankelende programma 
van deze middag bestaat uit wer-
ken van drie belangrijke compo-
nisten uit de barok. Carl Philip 
Emmanuel Bach werkte het 
grootste gedeelte van zijn leven 
voor Frederik de Grote, koning 
en keurvorst van het 18e-eeuwse 
Pruisen en zelf een geweldige 
fluitist. 

Hoewel deze Bach weinig reizen 
maakte, kwam hij via het Hof in 
contact met veel andere mees-
ters en muziekstijlen van zijn tijd. 
De twee fluitsonates (Wq 88 en 
134) die Bach schreef, zijn in dit 
programma ingebed tussen een 
Trio van de Italiaanse componist 
Fortunato Chelleri. Deze Duits-
Italiaanse barokcomponist, die 
ook opera’s en twee oratoria 
schreef, werkte in Florence, Ve-
netië, Barcelona en diverse ande-
re steden. Het andere werk is een 
concert met fluit, viola da gamba 
en fagot van zijn peetvader Ge-
org Philip Telemann. s

Helmond

Ensemble S105 (Bron foto; Aleksandra Renska).

Laatste concert van het seizoen: 
Politieharmonie Zuid-Oost Brabant 

De Politieharmonie Zuid-Oost Brabant zal het concertseizoen in de 
Gaviolizaal afsluiten. (Bron foto; Stichting Draaiorgels Helmond)

Op zondag 28 april van 14.00 
tot 16.00 uur sluit de Politiehar-
monie Zuid-Oost Brabant het 
seizoen in de Gaviolizaal af.  De 
politieharmonie gaf vorig jaar al 
een fantastisch concert en ga-
ven aan graag terug te komen 
in de Gaviolizaal. 

We hebben ze bereid gevonden 
om meteen na Koningsdag bij 
ons het concert te willen ver-
zorgen. De Politie harmonie 
Oost-Brabant is het muzikale 
visitekaartje van de politie in 
Zuid-Nederland. Het orkest 
bestaat uit ongeveer 50 muzi-
kanten en heeft een harmonie 
bezetting. Veel muzikanten zijn 
in dienst bij de Nationale Poli-
tie en werkzaam bij de Eenheid 
Oost-Brabant. Aan het concert 
zal tevens vocale medewerking 
worden verleend door William 
Wulmsen. De algehele muzikale 
leiding van de Politieharmonie 
Oost-Brabant is in handen van 
de dirigent Martien Maas.

Natuurlijk bent u ook vooraf 
reeds welkom om te genieten 
van onze museale draaiorgels. 
Onze deskundige vrijwilligers 
staan klaar om u tekst en uit-
leg te geven over de orgels. Wilt 
u zelf actief zijn dan is het ook 
mogelijk om onder begeleiding  
“onze Klenne” met de hand te 
draaien.  Heeft u een dorstige 
keel gekregen dan is er de horeca 
om uw van een glaasje fris of een 
biertje te voorzien. 
Dit is tevens het laatste concert 
van het seizoen. U kunt vanaf 
5 mei weer terecht bij de gratis 
te bezoeken Carat concerten in 
de Warande deze beginnen om 
12.00 uur en duren doorgaans tot 
15.00 uur.

Koningsdag
Vooraf op zaterdag 27 april Ko-
ningsdag is er geen concert, 
maar bent u welkom van 13.00 
tot 17.00 uur, om bij ons te komen 
dansen zoals ook op 30 april 1928 
gebeurde ter ere van toen Prin-
ses Juliana. Ook de oranjebitter 
staat deze dag klaar. De toegang 
is gratis. s

Binnenstad

www.helmondnu.nl



12 week nummer 17 vrijdag 26 april 2019 de loop weekkrant HELMOND



13week nummer 17 vrijdag 26 april 2019de loop weekkrant HELMOND

“Met een uitstekend zonnetje 
stappen we iets later dan ge-
pland in de bus om aan ons 
werkbezoek te beginnen. Jam-
mer dat we veel binnen zullen 
zijn, maar dit heeft ons wel een 
ijsje opgeleverd bij ‘Il Circo’. 
Heerlijk, René bedankt.

We reizen vandaag samen met 
wethouder van Bree, Gemeente 
Helmond, A. Marra en D.van den 
Homburg. Raadsleden J. Bach, B. 
Smits, J. Roefs, T.Kuypers, C.v.d. 
Burgt en namens Wijkmanage-
ment Helmond de bestuursle-
den A. Klaasen, P. Lambrechts, P. 
Martens. Stagiaires van het Roc 
ter AA, J. Raijmakers, R. Boulaich 
en S. Bais allen werkzaam bij 
de wijkmanager van Helmond: 
Hennie de Gooijer.

We starten bij Embedded Fit-
ness. Voor velen van ons is dit 
een verrassende omgeving, maar 
ook wat ze allemaal doen is erg 
interessant. Op de foto kunt u 
zien dat ze o.a. een ‘interactieve 
schaatsbaan’ hebben. U kunt 
uw eigen bewegingen terug zien 
op het scherm terwijl u tegen ie-
mand schaatst. Zo zijn er diverse 
apparaten waarmee je jeugd of 
kinderen kunt laten bewegen. 
Er was ook hometrainer aan-
wezig waarop je door het cen-
trum van Helmond kan fietsen. 
“Het zijn vooral de ouderen die 
hierin geïnteresseerd zijn”, weet 
directeur Carla Scholten ons te 
vertellen. In de zorgsector slaan 

deze interactieve apparaten om 
te bewegen meer aan dan in het 
onderwijs. Embedded Fitness 
heeft hiervoor nu led’s ontwor-
pen, waardoor een soort puzzel 
ontstaat. Hoe meer led’s er gaan 
branden, hoe meer punten je 
krijgt. Op deze manier zijn er heel 
veel leuke dingen te zien binnen 
het bedrijf.  Om bekendheid te 
genereren, worden de apparaten 
ook verhuurd. Mooi dat we een 
dergelijk bedrijf in Helmond heb-
ben, we zijn er trots op.

We rijden vervolgens naar het 
Elkerliek ziekenhuis, waar we de 
ins-en outs van de apotheek te 
zien en te horen krijgen. Wist u 
dat wij in ons ziekenhuis 3 apo-
theken herbergen? O.a. de zie-
kenhuis apotheek. Daar worden 
alle medicijnen uitgereikt aan 
patiënten die in het ziekenhuis 
liggen. Op de achtergrond zie 
je de robot die rollen met medi-
cijnen maakt. Dan is er de po-
liklinische apotheek. Daar kan 
iedereen, die een afspraak heeft 
gemaakt bij de poli, medicijnen 
ophalen. Ook hier staat een ro-
bot, die bij binnenkomst de me-
dicijnen verdeelt over het schap 
en bij een recept, het juiste medi-

cijn opzoekt en er vervolgens een 
etiket met de gegevens van de 
patiënt aan toe voegt. Als laatste 
is er de dienstenapotheek, die is 
24/7 bemand, maar wel in com-
binatie met andere taken binnen 
het ziekenhuis. Overigens wor-
den de robot’s wel gecontroleerd 
door apothekers en apothekers 
assistenten.

We hebben van een heerlijke 
lunch kunnen genieten bij het 
Elkerliek Ziekenhuis en vervol-
gens was er nog voldoende tijd 
om een ijsje te gaan eten in Stip-
hout. We hebben hier even kun-
nen genieten van het zonnetje, 
telefoontjes kunnen plegen, de 
verslaving op pijl kunnen bren-
gen en hierna onze weg vervolgd 
naar de Stiphoutse Hoeve, waar 
eigenarese Kareline Adriaans 
ons heeft ontvangen.

De Stiphoutse hoeve is een pen-
sion waar op dit moment 40 
paarden gestald staan. De paar-
den krijgen hier onderdak en 3 
keer per dag voeding, maar de 
baasjes moeten ze zelf afrijden, 
borstelen, etc. De paarden die er 
staan, gaan van recreatieve paar-
den tot paarden op topniveau. 
Er is een binnen- en buitenbak. 
Beide bakken zijn voorzien van 
speciaal zand dat gemiddeld zo’n 
10 à 15 jaar meegaat. Elke ruiter 
heeft een eigen kast met daarin 
de zadels en andere benodigd-
heden. 

Vanuit de manage is het een klein 
stukje naar het bos, wat voorde-
len biedt voor de ruiters. De mest 
was nèt die ochtend verzamelt 
in de stallen en wordt gebruikt 
voor de champignonkwekerij, 
wat daarna nog eens herbruikt 
wordt, een mooie vorm van cir-
culaire economie. De stallen zijn 
van nog enkele snufjes meer 
voorzien. Zo wordt het regen-
water van het dak opgevangen 
en daarmee wordt de buitenbak 
bewatert.

Dit was tevens het laatste adres 
wat we bezochten tijdens dit wij-
kenbezoek. Al met al was het een 
geslaagde dag.”

Hennie de Gooijer 
wijkmanager Helmond s

Wijkmanagement Helmond: 

Wijken(werk)bezoek 
van 18 april

Helmond

In het Elkerliek ziekenhuis

De Stiphoutse Hoeve

Een lekker ijsje eten bij Il Circo (bron foto’s; Hennie de Gooijer).

De interactieve schaatsbaan
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ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

KANTE LBERG B O U W
K L U S  &  B O U W S E R V I C E

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www. d-tection.nl

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www.d-tection.nl

Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

 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 

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS

Douglas hout en eikenhout
Balken en planken van douglas- en eikenhout uit eigen houtzagerij, iedere balk wordt apart 
aangezien, dus geen massa productielijn, er wordt kwaliteitscontrole uitgevoerd.

Douglas hout

Eiken boomstam planken

WWW.BENIKHOUT.NL
0492-551414  •  INFO@BENIKHOUT.NL
VONDERWEG 3  •  5741 TE BEEK EN DONK

6 DAGEN PER WEEK 

GEOPEND

GRATIS EN 
PROFESSIONEEL ADVIES

GROTE VOORRAAD, ZOWEL VOOR BINNEN- ALS BUITENGEBRUIK

Eiken planken

Reparatie/servicebedrijf voor alle merken smartphones, iPhones, tablets, laptops etc.

Het filiaal van Repairlab in winkelcentrum De Bus komt vrij. Dat biedt een geïnteresseerde 
zelfstandige ondernemer(ster) de mogelijkheid om deze vestiging over te nemen.

Indien gewenst kan opleiding en begeleiding door Repairlab Eindhoven verzorgd worden.

RepairLab heeft zich de laatste paar jaar sterk ontwikkeld en mag zich nu een van 
Nederlands beste service providers noemen en is vanaf heden officieel gecertificeerd 

Apple repair service punt. Zij richt vanaf heden alle aandacht op de hoofdvestiging van 
RepairLab in Eindhoven. 

De medewerkers van RepairLab danken alle klanten uit Helmond voor het vertrouwen in 
de afgelopen jaren.

06-53317236 WWW.REPAIRLAB.NL 
RepairLab Eindhoven, Industrieterrein De Hurk 
Dillenburgstraat 11C, 5652 AM  Eindhoven.   

TER OVERNAME AANGEBODEN IN WINKELCENTRUM 
DE BUS, NIEUWVELD 39 IN HELMOND

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Nikky
Nikky is een Mechelse herder, een teefje van 6 jaar. Ze heeft haar hele leven buiten of in een 
kalverenstal geleefd. Ze is zeer waakzaam, d.w.z. dat ze blaft zodra ze een prikkel krijgt in de vorm 
van geluid of beweging van de weg of erf. Soms blijft ze daar in doorgaan. Nikky is een zeer lieve 
hond voor mensen, ook kinderen kunnen haar aaien, ze wil graag aangehaald en geaaid worden. Ze 
is niet geschikt om veel in een huiskamer te verblijven. Ze liep voornamelijk buiten op het (afgezette) 
erf rond, ze heeft niet echt commando’s geleerd, dit is echter - denken we - nog wel aan te leren. 
Ze is leergierig, en heeft daarin wel een consequente aanpak nodig. Ze loopt goed mee aan de 
riem. Ze houdt niet van dieren die los rondlopen, zoals kippen. Katten en honden vindt ze niet leuk, 
daar reageert ze sterk op. Al met al heeft Nikky een rustige, prikkelarme omgeving nodig, met een 
afgezette tuin en een kooi met hok (wanneer nodig). Zou u haar dat kunnen bieden, dan hebt u een 
fijne hond aan Nikky.



15week nummer 17 vrijdag 26 april 2019de loop weekkrant HELMOND

Bibliotheek organiseert 
netwerkbijeenkomst 
voor werkzoekenden

De Broekriem organiseert regelmatig een meet-up voor 
werkzoekenden (Bron foto; Stichting DeBroekriem).

Bibliotheek Helmond organi-
seert samen met de stichting 
DeBroekriem een meet-up voor 
werkzoekenden. Samen met 
andere werkzoekenden gaan 
deelnemers aan de slag om het 
cv te verbeteren, tips te delen en 
te netwerken. 

“De bibliotheek verandert steeds 
meer in een ontmoetingsplek 
waar mensen zich kunnen ont-
wikkelen. Zo zijn er tegenwoor-
dig allerlei cursussen en trai-
ningen en daarom vinden we 
het ook geweldig dat we vanuit 
DeBroekriem nu ook bijeen-
komsten bij de bibliotheek kun-
nen organiseren”, aldus Pieter 
Vermeer van Stichting DeBroek-
riem. Sonja Trapman organiseert 
de netwerkbijeenkomst vanuit 
de bibliotheek: “Ondanks dat ik 
als bibliotheekmedewerker geen 
expert ben op het gebied van 
loopbaancoaching, vind ik het 
leuk om inwoners uit Helmond 
te helpen. 

Tijdens de netwerkbijeenkomst 
heb ik verschillende werkvormen 
en gaan de deelnemers vooral 
onderling met elkaar aan de 

slag. Hopelijk gaat iedereen naar 
huis met één of twee nieuwe net-
werkcontacten en concrete tips 
om het cv te verbeteren”.

Vaak is solliciteren een eenzaam 
proces. Werkzoekenden zitten 
veelal in hun eentje thuis achter 
de pc naar vacatures te zoeken. 
Tegenwoordig is het echter be-
langrijk om actief te netwerken. 
Dankzij de netwerkbijeenkom-
sten van DeBroekriem bij de bi-
bliotheek kunnen werkzoeken-
den hun netwerk vergroten en 
direct hun sollicitatievaardighe-
den verbeteren. 

De tweede meet-up staat ge-
pland op woensdag 1 mei van 10.15 
tot 11.45 uur in de bibliotheek van 
Helmond. Tijdens deze inspire-
rende netwerkbijeenkomst ga je 
samen met andere deelnemers 
aan de slag om je zichtbaarheid 
op sociale media te verbeteren. Je 
leert je online profiel te verbete-
ren en je netwerk uit te breiden, 
zodat werkgevers je makkelijker 
kunnen vinden. Dit alles natuur-
lijk met als doel uitgenodigd te 
worden voor een gesprek. Wil je 
je aanmelden of heb je vragen? 
Kijk dan op de website van de 
bibliotheek Helmond via www.
helmondpeel.op-shop.nl s

Centrum

Bakkerij Frits van de Looveren 
is meer dan een ‘gewone bakker’

Al ruim 70 jaar ben je bij Bak-
kerij Frits van de Looveren aan 
het juiste adres als het gaat om 
brood en banket. Denk hierbij 
aan gebak en mini gebakjes, 
luxe en traditionele vlaaien en 
andere zoete producten, maar 
ook hartige hapjes en broodjes 
en natuurlijk kan een ‘gewoon 
goeie mik’ niet ontbreken. 

Frits omschrijft zichzelf als een 
‘aparte bakker’: “Naast ons ‘stan-
daard’ assortiment, bieden wij 
ook high tea’s, hapjesplanken 
en een torentje zoet of hartig, 
allemaal compleet verzorgd na-
tuurlijk.” Zo kun je bij de high tea 
kiezen uit twee verschillende va-
rianten, welke compleet worden 
gemaakt met jus d’orange, thee 
en alles wat erbij hoort. De hap-
jesplank is zelf samen te stellen 
en je kunt hierbij kiezen uit diver-

se schalen: Zo wordt een feestje 
een stuk gezelliger! Het ‘torentje’ 
bestaat uit hartige of zoete mini-
producten afhankelijk van welke 
je gekozen hebt. 

Deze worden dan op een etagère 
gepresenteerd. Je kunt ze tot een 
dag van tevoren bestellen en zo 
kun je er op rekenen dat de pro-
ducten dagvers zijn als je ze gaat 
ophalen. Heb je liever de produc-
ten thuisbezorgd? Dat kan ook!  
Tegen een vergoeding worden de 
bestelde producten netjes thuis 
afgeleverd.

Naast het uitgebreide assorti-
ment kun je ook genieten van 
belegde broodjes. Lekker voor 
thuis, maar je kunt er ook voor 
gaan zitten want er is voldoende 
zitplek aanwezig in de winkel. 
Ook aan de kinderen is gedacht, 
want de bakkerij heeft een gezel-
lige ‘kinderhoek’.  Bestel er een 
kopje koffie of thee bij en je hebt 

een fantastische lunch! Daar-
naast is er elke dag een krant 
aanwezig die je op je gemak kunt 
lezen èn ook niet geheel onbe-
langrijk is het gastvrije en vrien-
delijke personeel. 

Krijg je al honger? Ga dan gauw 
eens langs bakker Frits van de 
Looveren want er is voor ieder 
wat wils! In deze uitgave van 
Weekkrant de Loop (pagina 2) 
vind je weer een mooie actie: 12 
punten nougatine ijstaart van 
19,95 voor 12,00! Ook de andere 
ondernemers uit het Combi Cen-
trum hebben weer diverse mooie 
aanbiedingen!

Bakkerij van de Looveren is ge-
opend van dinsdag tot vrijdag 
van  08.00 uur tot 18.00 uur en 
op zaterdag van 07.00 uur tot 
16.00 uur. Wil je meer weten? 
Kijk dan ook eens op Facebook 
of op www.bakkerijfritsvande 
looveren.nl s

Helmond-West

Frits in zijn bakkerij aan de Mierloseweg. (Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Een compleet dagje uit: Natuurmarkt in Helmond
In stadswandelpark de Wa-
rande wordt zondag 9 juni van 
12.00 tot 17.00 uur de jaarlijkse 
Natuurmarkt Helmond geor-
ganiseerd. Ongeveer 40 orga-
nisaties,  verenigingen en par-
ticulieren zullen demonstraties 
en voorlichting geven op het 
gebied van natuur, milieu en 
duurzaamheid, gericht op een 
breed publiek, van jong tot oud! 

De markt biedt doe-activiteiten 
en interacties met het publiek. 
Er wordt veel aandacht geschon-
ken aan kinderactiviteiten. De 
markt wordt georganiseerd door 
‘Natuurplatform Helmond’. De 
toegang tot de markt is gratis.

Divers en duurzaam
Natuur, milieu en duurzaam-

heid komen in al hun aspecten 
aan bod. Er zijn observatiekasten 
met bijen, je kunt zien hoe kunst-
raat wordt gemaakt en natuurlijk 
kun je honing proeven. 
Maar er is veel meer te zien en 
beleven. Zo is er het ‘Elkerliek 
ziekenhuis’ met ‘Pollenmeting’,  
Dahliatuin, IVN, een preparateur, 
de Lyme-vereniging, vogelasiel, 
Buurttuin Brandevoort, Groei en 
Bloei, enz.

Activiteiten
Op de website www.natuur 
markthelmond.nl ziet u een op-
somming van alle activiteiten 
van de deelnemers.

Kinderen
Een greep uit de activiteiten voor 
kinderen. Bijvoorbeeld water-
beestjes scheppen, het vlechten 
van boompjes van wilgentenen of 
het maken van vogelnestkastjes.

Locatie
De Natuurmarkt wordt gehouden 
in en rondom de ́ Bijenhal´ in stads-
wandelpark de Warande.(GPS-
adres is Kluis 1, 5707 GP Helmond). 
De ingang tot de markt bevindt 
zich aan de Aarle-Rixtelseweg.

De Natuurmarkt is goed te com-
bineren met een bezoek aan een 
gratis concert in het Carat-muziek-
paviljoen van 12.00 tot 14.00 uur, het 
slaan van een balletje op de Midget-
golfbaan of met een bezoekje aan 
het dierenpark. In de Warande is een 

gezellig restaurant gevestigd. Al met 
al voldoende mogelijkheden om er 
een compleet dagje uit van te ma-
ken! Wilt u een indruk krijgen van 
de natuurmarkt bekijk dan de foto’s 
van de afgelopen jaren, dat kan via 
boven genoemde website. s

Warande

(Bron foto; Natuurmarkt Helmond).
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ONZE HOOFDSPONSOREN

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

HELMOND 
SPORT
TOP OSS
VR 03 MEI / 20:00 UUR
KASSA’S OPEN OM 19.00 UUR OF BESTEL 
ONLINE VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

#LAATONSJUICHEN
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Succesvol afvallen sinds 2003

Hortsedijk 81, 5708 HC Helmond  |  t 088 500 9000  |  www.totalbodybalance.nl

ADVERTORIAL

Iedereen die te dik is, hee�t 
levenslang
Helmond - Iedereen die te ik is, heeft levenslang aldus Dick Sandbergen van Total 
Body Balance. “Je kunt, als de wil er is, vrij gemakkelijk afslanken, maar dan komt 
het: op gewicht blijven. Dat is voor velen toch een uitdaging. Je zult er altijd zelf 
iets voor moeten blijven doen. In het afslanktraject leer ik je bewuster leven, maar 
daarna is het aan jou zelf om dit voort te zetten. In die zin heb je dus levenslang.”

De meeste mensen die bij Total Body Balance komen, hebben vaak al meerdere pogingen 
ondernomen om af te vallen. En jo-jo-en door het leven. Volgens Dick Sandbergen, zelf ooit 
25 kilo te zwaar, ligt het aan het feit dat mensen weer opnieuw moeten leren eten: “Veel mensen 
weten gewoonweg niet wat voedzaam en gezond eten eigenlijk is. Ik leer ze dat, zodat ze ook voor 
de langere termijn hier gezondheidswinst uithalen. Wist je dat je met overgewicht en een hoge 
bloeddruk de kans op allerlei nare ziekten zoals diabetes en kanker enorm vergroot? Dit is onlangs 
bekend geworden door wetenschappelijk onderzoek door het Erasmus MC. Je wordt gemiddeld 9 
jaar eerder ziek dan een gezond persoon en leeft gemiddeld 6 jaar korter. Dat is nogal wat vind 
ik.”

“Er wordt vaak lacherig gedaan over te zwaar zijn. Ach ja, dan koop je toch gewoon een maatje 
meer? Maar hoe ouder je wordt, hoe groter het risico wordt op allerlei gezondheidsklachten. 
Terwijl het echt anders kan. Mijn dieet is makkelijk vol te houden en ik leer je bewuster te leven. 
Iedereen kan dat, als je het maar de moeite waard vindt om je best voor te doen. Door mijn 
persoonlijke begeleiding ben ik die stok achter de deur die veel mensen nodig hebben”, zo zegt 
Dick Sandbergen. 

Inmiddels bestaat Total Body Balance al sinds 2003 en door de jaren heen 
heeft Dick heel wat afslankmethoden en hypes voorbij zien komen. Hij is 
daar nuchter onder: “Ik weet dat mijn methode van suikervrij en vetarm 
eten resultaat oplevert. Daar heb je geen superfoods of ingewikkelde 
ingrediënten voor nodig. Ik heb meer dan 600 gezonde en gemakkelijke 
recepten die je tot je beschikking krijgt, die allemaal gebaseerd zijn op mijn 

succesmethode. Afslanken moet je niet heel ingewikkeld maken, het is 
een kwestie van de knop omzetten en het waard vinden om voor je 

gezondheid te kiezen. Iedereen wil graag zijn (klein) kinderen zien 
opgroeien toch?”, aldus Dick. 

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

Helmond-Oost

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

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

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

Annawijk/Suytkade

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

Centrum

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

Speeltuin Leonardus organiseert op 
woensdag 1 mei;  Piratenshow met echte 
piraat! Kinderen leren tijdens deze show 
het leven van een piraat. Dans, magie, 
muziek, interactie en bovenal veel pirate-
rij. Wat dacht je van een ware schietoefe-
ning, gooien met zwaarden, het verslaan 
van een gevaarlijke slang of het bereiden 
van een echte piratenmaaltijd. Natuurlijk 
zal alles op kindvriendelijke wijze met 
veel humor en interactie gedaan worden. 
U zult zien dat zelfs de bangige kinderen 
al snel aan de lippen van de piraat blijven 
hangen. Bent u al klaar voor het grote 

Helmond-Noord

piratenfeest? Aanvang; 14.00 uur. Adres; 
Mgr. Swinkelsstraat 24. De entree is voor 
abonnementhouders GRATIS en niet-
abonnementhouders € 2,30. Volwassenen 
€ 1,50 inclusief kopje koffie/thee.

Seniorenvereniging De Schaapskooi or-
ganiseert  woensdag 8 mei een kienmid-
dag bij wijkcentrum De Boerderij, Harmo-
niestraat 105. Aanvang 14.00 uur. U hoeft 
geen lid te zijn om aan deze middag deel 
te nemen. Wijkcentrum de Boerderij is 
open vanaf 13.00 uur.

Helmond-Noord

Op 5 mei a.s. om 14.00 uur in de Cacaofa-
briek: Theater monoloog ‘Het zwijgen van 
mijn vader’. Een theatermonoloog over 
een 22- jarige jongeman die na drie jaar 
terugkeert uit de oorlog. Zijn dagboeken 
over die periode liggen vergeten onder 
in een kast. Hij zwijgt. Lang na zijn dood 
wordt het zwijgen doorbroken omdat 
steeds meer duidelijk wordt dat oorlog 
doorgaat, lang nadat de vrede is getekend.

Suytkade

7 mei is de eerste bijeenkomst van jonge 
vrouwen tot 45 jaar die kanker hebben of 
gehad hebben. Landelijk zijn er al bijeen-
komsten voor deze groep vrouwen, die 
zich Bondgirls noemen. Inloophuis De 
Cirkel sluit zich graag bij dit initiatief aan. 
De avonden zijn gratis en het adres van de 
Cirkel is Evertsenstraat 19, 5703 AM Hel-
mond. Voor meer info: info@inloophuis-
decirkel.nl of www.inloophuisdecirkel.nl
Wees welkom en loop binnen.

Helmond-Oost

Zelfhulpgroep De Vlinder is voor mensen 
die psychose-gevoelig zijn. Door elkaar te 
ontmoeten en zaken bespreekbaar te ma-
ken kunnen wij elkaar helpen. In de lot-
genotengroep is er veel begrip voor wat 
je meemaakt en meegemaakt hebt. De 
groep komt met ondersteuning van Stich-
ting Zelfhulp Netwerk Zuidoost Brabant 
één maal per 4 weken op maandagavond 
in Helmond bij elkaar. Voor meer infor-
matie of aanmelding: Stichting Zelfhulp 
Netwerk Zuidoost Brabant eindhoven@
zelfhulpnetwerk.nl of tel: 040-2118328

Helmond

Zondag 28 April rijdt Tourclub’81 Hel-
mond de America wielertocht met een 
afstand van 80 km. Halverwege houden 
we een koffiestop.Vertrek om 9.00 uur bij 
Winkelcentrum Straakven. Wegkapitein 
is Hans van Deursen. Gastrijders zijn altijd 
welkom en een volgauto begeleidt ons.

Helmond-Oost
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Mierloseweg 331, Helmond 
www.fashiondion.nl

fashion
dion

Jacky Luxury, Given, 
Zoso, Frap, Sylvian 

Heach, Red Button, 
Charlies, Via Appia, 

Lofty Manner

JVDI DE fysioclub

fysiotherapie fitness

In Helmond vind je ons op

- Kromme Steenweg

- Sportpark de Braak

Samenwerken 
aan een 
gezond Helmond!

Tel. 0857821616 | Web. fysioclub.nl/jvdi

Samenwerken aan een 
gezond Helmond!

In Helmond vind je ons op
- Kromme Steenweg
- Sportpark de Braak

Tel. 0857821616 | www.fysioclub.nl/jvdi

Fysiotherapie

Fitness

Kortingen tot wel 50%
op de gehele collectie

OPHEFFINGSUITVERKOOP
A.S. ZONDAG KOOPZONDAG

Wij gaan stoppen!

Veestraat 35 Helmond | www.wemafashion.nl 

Open middag Natuurtuin de Robbert 

Zondag 28 april is de eerste open zon-
dagmiddag van dit jaar in Natuurtuin de 
Robbert. De Natuurtuin is dan open van 
13.00 uur tot 17.00 uur. Deze open zon-
dagmiddag wordt weer georganiseerd in 
samenwerking met de vogelwerkgroep 
van het IVN Helmond. April is een goede 
tijd om vogels te bekijken. 

De bomen en struiken zitten nog niet dik 
in het blad en vogels zijn dus goed zicht-
baar. Het gevarieerde landschapje van de 
natuurtuin wordt gebruikt door allerlei 
grote en kleine vogelsoorten. Ze zijn nu 
volop bezig met nestelen, voedsel zoeken, 
territoria afbakenen en onderling kibbe-
len. Leden van de IVN vogelwerkgroep zijn 
aanwezig met informatiemateriaal over 
hun activiteiten en vertellen over vogels in 
het landschap. Vrijwilligers van de natuur-
tuin zijn er voor vragen over het groenbe-

heer. De toegang is gratis. Honden zijn niet 
toegestaan. Wilde reeën gebruiken de tuin 
vaak als rust- en schuilplaats. Honden en 
hun (geur)sporen verstoren dat.

Nieuw insectenlab
Natuurtuin de Robbert profileert zich steeds 
meer als een heus ‘natuurlab’. We hebben 
een stellage gebouwd waarmee we insec-
tenhotels gaan testen. Daar komen insec-
tenhotels in die volgens aanwijzingen van 
deskundigen zijn gemaakt. Maar ook ho-
tels die juist van die regels afwijken. Je kunt 
straks zelf bekijken welke insectenhotels 
goed werken en waarom andere niet. Dit 
“insectenlab” geeft na verloop van tijd ook 
een beeld van welke wilde bijen en wespen 
in de buurt leven. Je kunt zelf ook een steen-
tje aan het onderzoek bijdragen. Verzin een 
slim of gek insectenhotel en wij zetten het bij 
de andere in het lab. Zo kun je jouw idee tes-
ten en vergelijken. Natuurtuin de Robbert is 
elke zaterdagochtend vrij toegankelijk voor 
natuuronderzoekers en genieters. s

Helmond

(Bron foto; Stan Sanders/Natuurtuin de Robbert).

Droom en doel: deelnemen aan de 

Paralympics 2020 in Tokio, 
gaat u samen deze weg met mij? 

www.nielsonwheels.com

‘Niels 16 jaar, leerling dr. Knippenberg College Helmond. 
Op éénjarige leeftijd werd ik getroffen door de Meningokokken 

bacterie, gevolg 2 benen en vingerkootjes geamputeerd, 
op 16 jarige leeftijd wereldkampioen tennis junioren 2019.’
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Supporterscollectief We Are 
Helmond staat op vrijdag 3 mei 
stil bij 75 jaar vrijheid, met een 
uitgebreid programma tijdens 
en rondom de wedstrijd Hel-
mond Sport – TOP Oss. Een dag 
later nemen supporters van Hel-
mond Sport het op tegen de aan-
hang van het bevriende Burnley 
FC, waarbij wordt gecollecteerd 
voor het Veteraneninstituut.

Het supporterscollectief vraagt 
tijdens dit Remembrance Week-
end aandacht voor de bevrijding 
van Helmond. Met dank aan de 
Engelsen werd de stad op 25 sep-
tember 1944 – na een dagenlange 
strijd –  verlost van haar bezetter. 
Op vrijdag 3 mei komt daarom 
een honderdtal bevriende En-
gelse supporters op bezoek. 
Voorafgaand, tijdens en na de 
wedstrijd wordt op gepaste wij-
ze stilgestaan bij de verdiensten 
van hun voorouders. Zo wordt 
momenteel een speciale sfeer-
actie voorbereid, en ook Defen-

sie zal op bijzondere wijze een 
bijdrage leveren. Verder zijn ve-
teranen uit de regio uitgenodigd 
om deze wedstrijd kosteloos 
bij te wonen. Want de blijk van 
waardering geldt eveneens voor 
Nederlandse (oud-)militairen, 
ook zij verdienen het om in het 
zonnetje te worden gezet. Hel-
mond Sport – TOP Oss begint 
om 20.00 uur.

Supporterswedstrijd 
Een dag later op zaterdag 4 mei 
staat een supporterswedstrijd 
tussen de aanhang van Helmond 
Sport en die van Burnley FC op 
het programma. Aan Helmond-
se zijde spelen ook enkele oud-
spelers van de club mee. Zoals 
Mark van Dijk, Ilja van Leerdam, 
Bjorn Sengier en Nyron Wau. 
Het team komt verder onder 
leiding te staan van oud-speler 
Hans Meeuwsen. 
Tijdens deze wedstrijd vindt te-
vens een collecte plaats voor het 
Veteraneninstituut. Om 16.00 uur 
wordt er afgetrapt in stadion De 
Braak. De supporterswedstrijd is 
vrij toegankelijk. s

Tijdens het Remembrance Weekend wat georganiseerd word, 
vraagt het Supporterscollectief, komt ook het bevriende Burnley FC 

naar Helmond (bron foto; Wim van den Broek).

We Are Helmond 
organiseert 

Remembrance Weekend
Helmond

Maskerade speelt ‘Augustus Oklahoma’
Theaterspektakel op locatie

Met het wereldberoemde to-
neelstuk Augustus Oklahoma 
bereidt Toneelgroep Maskerade 
zich voor op een spectaculair 
theaterseizoen. Speciaal voor 
deze productie wordt Cultureel 
Centrum Parkzicht (Dierdonk) 
in november van dit jaar omge-
bouwd tot de villa van de fami-
lie Weston, ergens op het bloed-
hete platteland van Oklahoma. 

En op deze plek vertelt de Hel-
mondse toneelgroep het hart-
verscheurende, maar tevens 
hilarische verhaal van een niets-
ontziende familie op drift. 
Na de mysterieuze verdwijning 
van de vader des huizes verza-
melt de familie Weston zich in 
het ouderlijk huis. Een bont en 
succesvol gezelschap, althans 
zo lijkt het. Want al snel lopen 
de spanningen hoog op, vooral 

veroorzaakt door de aan pillen 
verslaafde manipulatieve moe-
der Violet. Alle familiegeheimen 
worden onthuld. De gifbeker 
moet tot de laatste druppel leeg, 
met alle gevolgen van dien…
Augustus Oklahoma van Tracy 
Letts belooft een sensationele 
theaterbelevenis te worden. On-
der regie van Dirk van der Pol 
brengen maar liefst veertien be-
vlogen acteurs, soap en toneel 
op een bijzondere locatie bij el-
kaar. Alle ruimtes in Parkzicht 
worden op bijna filmische wijze 
benut, zelfs het buitengebeuren. 
De scherpe humor, de prachtige 
teksten, de herkenbare situaties 

en de mooie muziek maken het 
stuk een lust voor oog en oor. 
Het stuk werd bekroond met 
belangrijke Amerikaanse toneel-
prijzen en werd verfilmd met 
Meryl Streep en Julia Roberts in 
de hoofdrollen.
De repetities zijn inmiddels be-
gonnen. De première is op vrij-
dag 1 november om 20.00 uur 
in Cultureel Centrum Parkzicht, 
Dierdonklaan 1 in Helmond. Op 
dezelfde locatie is de voorstel-
ling verder nog te zien op 2, 3, 6, 
7, 8, 9 en 10 november, eveneens 
om 20.00 uur. Zie voor reserve-
ringen en verdere informatie 
www.maskeradehelmond.nl s

Stiphout Vooruit staat massaal op tegen ALS

In 2017 voetbalde Stiphout Vooruit een benefi etwedstrijd als ALS Stars tegen Helmond Sport 
(Bron foto; Wim van den Broek).

Stiphout

Voetbalvereniging Stiphout 
Vooruit organiseert op zaterdag 
22 juni 2019 een voetbalmara-
thon. Doel daarvan is het inza-
melen van zo veel mogelijk geld. 
Alle teams van de Stiphoutse 
vereniging komen op - en in aan-
loop naar - 22 juni in actie op het 
eigen sportpark Molenven en al-
le opbrengsten gaan naar Stich-
ting ALS. Hoogtepunt is een 
wedstrijd tegen Legendary PSV.

Stiphout Vooruit zet zich al ja-
ren in voor Stichting ALS. De 
reden is niet vergezocht; bij 
(oud-) selectiespeler Nicky van 
den Eijnden werd begin 2016 
ALS vastgesteld. Twee keer deed 
een team, dat bestond uit leden 

van Stiphout Vooruit waaronder 
Nicky zelf, mee aan de Tour du 
ALS. Ze beklommen op een fiets 
de Mont Ventoux en lieten zich 
voorafgaand sponsoren. Het 
partnerschap met Stichting ALS 
heeft inmiddels ook een offici-
eel tintje gekregen; al ruime tijd 
is Stiphout Vooruit maatschap-
pelijk partner van Stichting ALS. 
Alle teams spelen met het logo 
van de stichting op het shirt.

Stiphout Vooruit-voorzitter Mark 
Relou “Met de voetbalmarathon 
van 22 juni willen we de aandacht 
nog maar eens vestigen op het 
onmisbare werk van Stichting 
ALS. Die dag staat sportpark 
Molenven dan ook geheel in het 
teken van de strijd tegen de spier-
ziekte. Alle teams zijn op uiteen-
lopende manieren bezig om geld 

binnen te halen. Op 22 juni spelen 
alle teams een wedstrijd tegen 
een zelfgekozen tegenstander, die 
hopelijk ook een bijdrage levert. 
Om 16.00 uur speelt ons eerste 
elftal een wedstrijd tegen Legen-
dary PSV; een ensemble met klin-
kende namen. 

Vanzelfsprekend gaan ook alle en-
tree-opbrengsten naar Stichting 
ALS. We hopen op een massale 
opkomst, zodat we kort na 22 juni 
een mooie cheque kunnen over-
handigen aan Stichting ALS.” s

Seizoen opening De Bundertjes 
in het teken van Moederdag

Op zondag 12 mei zal de seizoen 
opening van zorgtuinderij De 
Bundertjes in het teken staan 
van Moederdag. We zijn ge-
opend van 10.30 tot 16.30 uur en 
iedereen is welkom. 

Op Moederdag zullen wij zor-
gen voor een lekkere homemade 
traktatie uit onze keuken (Job-
factory) voor u en voor de kinde-
ren. Er is van alles te beleven, u 

kunt wandelen door de zorgtuin-
derij met kassen en boomgaard 
en ons winkeltje, verkoop van 
onze groenten,bezoeken. Ook is 
er een gezellig terras waar u kunt 
genieten van een heerlijke koffie, 
cappuccino of thee. Ook voor de 
kinderen is er een glaasje drinken 
te krijgen. Komt u met de fiets? 
Wij hebben ook een elektrisch 
oplaadpunt. De Bundertjes is 
zes dagen per week van 10:30 
tot 16:30 uur open voor publiek 
(maandag gesloten). Bezoek-
adres: Bosselaan 2 te Helmond s

Helmond-Noord

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

Helmond
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma
Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1 ma

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

Overname Tandheelkundig 
Centrum Stiphout

Met een nieuw, vast en gespecialiseerd team 
heten wij ook nieuwe patiënten van harte 

welkom aan de Kloosterstraat 9-11 in Stiphout. 

 Tandartspraktijk Stiphout
0492-549180

Geopend van ma. t/m do. & za. 
Wij zien u graag in onze praktijk.

Wandel mee met COPD Challenge 

De nationale COPD Challenge 
daagt mensen met COPD uit 
om wekelijks te gaan wandelen 
onder begeleiding. Op 29 april is 
er een informatieavond bij Jibb+ 
voor alle geïnteresseerden.
 
Meer energie
Flo de Haas, buurtsport coach 
bij Jibb+ legt uit: ‘Veel mensen 
met COPD bewegen te weinig, 
terwijl dat juist erg belangrijk is 
voor hen. Door meer te bewe-
gen krijg je meer energie, sterke 
spieren en een betere conditie. 
Ook zorgt regelmatig wandelen 
voor een betere nachtrust, min-
der stress en een kleinere kans op 
een longaanval.’
 
Nationale COPD Challenge
De nationale COPD Challenge 
is een initiatief van de Bas van 
de Goor Foundation in samen-

werking met het Longfonds en 
de werkgroep Move2Improve. 
Twintig weken lang wandelen 
mensen met COPD onder bege-
leiding van zorg- of sportprofes-
sionals van Jibb+, JVDI de Fysi-
oclub en Uniek Sporten de Peel. 
De challenge wordt afgesloten 
met een landelijke finale wan-
deling op 28 september in Den 
Haag. De finale afstanden zijn 3 
en 5 kilometer. 
 
Doe mee en kom naar 
de informatieavond
Op 29 april om 19:30 uur is er een 
informatiebijeenkomst bij Jibb+ 
aan de Wethouder Ebbenlaan 
in Helmond. De COPD wande-
lingen starten iedere woensdag-
ochtend vanuit Wijkhuis de Fon-
kel. Er is een rustige wandelgroep 
van 10:00-11:00 uur en een regu-
liere wandelgroep van 11:00-12:00 
uur. Geïnteresseerden mogen 
altijd een keer vrijblijvend mee-
wandelen. Hierna zijn de kosten 

€5,- per deelnemer (eenmalig). 
. De eerste wandeltraining start 
op woensdag 15 mei. Bezoek 
voor meer informatie de website: 
www.nationalecopdchallenge.nl  

Diabetes Challenge
Naast de COPD wandelingen, 
organiseert de Bas van de Goor 
Foundation ook wandelingen 
voor mensen met diabetes. In sa-
menwerking met GC Leonardus 
vinden de de Diabetes Challenge 
wandelingen plaats op maan-
dagavonden. Meer informatie is 
beschikbaar op  
www.nationalediabeteschallen-
ge.nl/leonardusloopt s

Helmond

Mei Nicaragua maand: 
Jubileum editie 

Ook dit jaar organiseert Stichting 
Helmond San Marcos de Mei Ni-
caragua Maand. Dit keer vieren 
we een jubileum, met een dubbel 
gevoel.  De editie van 2019 is de 
5e Nicaragua maand die we orga-
niseren, maar het is dit jaar ook 
precies 5 jaar geleden dat Lies van 
Mierlo ons ontvallen is. Lies was 
een van de drijvende krachten 
achter onze stichting en opricht-
ster van het ouderenopvanghuis 
Horizonte in San Marcos Nica-
ragua, dat dit jaar precies 15 jaar 
bestaat.

Net als in voorgaande jaren zullen 
wij een fototentoonstelling inrich-
ten zodat u kunt zien hoe de be-
woners van San Marcos in Nicara-
gua leven. Aan de tentoonstelling 
wordt ook een bedrage geleverd 
door onze collega’s van Nica-
Friends uit Asten. Op donderdag 
9 mei zal de tentoonstelling offi-

cieel geopend worden door Wet-
houder Global Goals Cathalijne 
Dortmans. 
U kunt de tentoonstelling be-
zoeken van 10 mei tot en met 13 
juni in wijkhuis Westwijzer in Hel-
mond tijdens openingstijden. De 
tentoonstelling is niet onze enige 
activiteit in deze jubileum maand. 
Zo zullen wij aanwezig zijn tijdens 
Koningsdag, 27 april, op de Fair-
Trade en Global Goals markt in 
het centrum van Helmond geor-
ganiseerd door Tiendas Diferentes 
in samenwerking met de organi-
satie van Koningsdag.

Tijdens de FairTrade week (4 t/m 
12 mei) zal Nicaragua extra in de 
spotlight staan bij deze winkel 
met een FairTrade en duurzaam 
assortiment aan de Markt 45a in 
Helmond. Voor een volledig over-
zicht van ons programma tijdens 
de mei Nicaraguamaand kunt u 
terecht op www.nicaraguamaand.
nl of hou de diverse activiteiten 
agenda’s in de regio in de gaten s

Helmond

Bewoners van de Prof. Rommel-
aan, de Slegerstraat en de wijk 
Kroon-Krollaan zijn op donder-
dag 2 mei 2019 van harte uitge-
nodigd bij een bewonersbijeen-
komst in zaal de Koning, Mier-
loseweg 301 te Helmond met als 
onderwerp ‘De aanpak van te 
hard rijden in de wijk’. De zaal is 
om 19.00 uur open en de avond 
start om 19.30 uur.

Aanleiding
Door de verkeerswerkgroep van 
de wijkraad van Mierlo-Hout zijn 
in het najaar van 2018 diverse snel-
heidsmetingen uitgevoerd in de 
wijk. Een van deze metingen heb-
ben plaatsgevonden op de Sleger-
straat en de Prof. Rommelaan. De-
ze uitkomsten waren aanleiding  te 

gaan starten met het aanpakken 
van te hard rijden op deze locaties. 
De uitkomsten zijn te vinden op de 
website www.denkaanmax.eu 

Ook is door het buurtpreventie-
team Kroon Krollaan in het voor-
jaar van 2019 contact opgenomen 
met het projectteam van ‘Denk 
aan max ©’ om samen te kijken 
op welke manier we dit grootste 
buurtprobleem  ‘te hard rijden’ 
kunnen aanpakken. 
Tijdens de bewonersavond zal 
door Veilig Verkeer Nederland 
in nauwe samenwerking met 
‘Denk aan max ©’ worden geke-
ken naar deze uitkomsten en de 
data andere metingen in de wijk 
Kroon Krollaan.  Hierna zal samen 
met aanwezige bewoners geke-
ken worden op welke manier we 
dit probleem het beste kunnen  
gaan aanpakken. 

Technische hulpmiddelen
Een belangrijk technisch hulpmid-
del is bijvoorbeeld de verplaatsbare 
snelheidsindicator, beter bekend 
als de Smiley. Iedereen kent het 
groene lachende gezicht voor de-
gene, die zich keurig aan de snel-
heid houdt en het rode huilende 
gezicht voor de hardrijder. Deze in-
stallaties verschijnen op probleem-
plekken. Zij blijken goed te werken. 
Zij worden beheerd en regelmatig 
verplaatst door de Vereniging Ver-
keersregelaars Helmond. Andere 
hulpmiddelen zijn remwegdemon-
straties, geijkte laserguns (om snel-
heden te meten), een website en 
app, een scholenproject en uiter-
aard communicatiemiddelen als 
spandoeken en stickers. s

Mierlo-Hout

Uitnodiging voor bewonersbijeenkomst Kroon Krollaan
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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

Lezing door 
Bernardien van den Berg
‘Middeleeuwse handschrift-
productie in Helmond op het spoor’

Het bekendste Helmondse middeleeuw-
se handschrift is het ‘Vesperale van Mar-
griet van Cortenbach’ uit 1536. Het is zo 
goed als zeker vervaardigd in het vrou-
wenklooster Onze-Lieve-Vrouw in de 
Hage te Helmond (1462-1543) en onder 
andere gebruikt door Margriet van Cor-
tenbach in het klooster Soeterbeeck. 

De oude bibliotheek van Soeterbeeck, 
thans in bruikleen van Universiteitsbiblio-
theek Nijmegen, herbergt nog méér litur-
gische handschriften die uit Onze-Lieve-
Vrouw in de Hage afkomstig zouden zijn. 
Mediëviste Bernardien van den Berg on-
derzoekt welke handschriften binnen de 
Collectie Soeterbeeck in het scriptorium 
van het Helmondse klooster zijn vervaar-
digd. Zij vertelt over haar (promotie-)on-
derzoek, de geschiedenis van het klooster 
en de reis van de boeken. Na de pauze laat 
zij zien welke kenmerken haar leidden tot 
de kern van het boekencorpus van de Hel-
mondse regularissen.

De lezing zal plaatsvinden op dinsdag 
7 mei 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

Helmond

Een getijdenboek. 
(Bron foto; Heemkunde Helmont).

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 27 april Beloken Pasen:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang; 
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Piet en Mina Joosten-van Dijk en overleden familieleden;

Zondag 28 april Beloken Pasen:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Zuster Wilhelmina Geuzens;

Donderdag 2 mei:
19.00 uur Alphonsuskapel
Familie Klumpers; familie van Tilburg; 

Zaterdag 4 mei:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
volkszang
Riet Kuerten-Visser wegens verjaardag;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
Pius v.d. Spijker; Koos Dirks; overleden ouders Verhagen-van Beek, 
en zoon Leo.

www.damiaanhelmond.nl

Zondag 28 april 
10.30 uur Maria koor
Annie Duijmelinck-van der Steen, Annie Vlamings, Louis de 
Jong, Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Antonius 
Rooijakkers en Martina Habraken de echtgenote, overleden ouders 
De Kok-van de Berk en Ciska de dochter, Ellen Smithuis-Kok, Riek 
Merks-Reloe, Ria Verhoeven-van Poppel, Huub Rijkers. 

Zondag 5 mei 
10.30 uur Trudo koor
Wim en Hetty Evers-Wolters, Marietje Adriaans-van Berkel, Jac 
Trees Jansen-Wijnheimer, familie Wijnheimer-Roelofs, Maria van 
Moorsel-van Hooft, Nettie Kenter, Wilhelmus Habraken, Netje 
van Roozendaal, Fer Boudewijns en Fien Boudewijns-Rompen, Zus 
Verstappen-van Oorschot.

www.damiaanhelmond.nl 

Ingezonden foto

Verlaten laten sloep met vaandel
Meneer Slegers is 82 jaar en zolang als hij zich herinnert, tekent en schildert hij met 

veel plezier. Zijn liefde voor boten, komt uit zijn tijd bij de marine.
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save the dateAPRIL
WOENSDAG
1 MEI 

Kunstlezing: 
Rembrandt de rebel
Ter gelegenheid van 
het Rembrandtjaar 
met diverse 
tentoonstellingen 
in Nederland geeft 
kunsthistoricus 
dr. Ger Jacobs 
een lezing over 
deze kunstenaar 
die in de Gouden 
Eeuw een ware 
vernieuwer was.
Bibliotheek 
Helmond, 
Watermolenwal 11
20:00 - 22:00 uur.

Maarten v.d. Berg 
& Lonneke Dort - 
Dubbel cabaret
Alleen pinguïns 
zijn zwart-wit en 
want laten we wel 
wezen. Een dubbele 
cabaretavond 
onder een dak.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2
20:30 - 22:30 uur.

Meet-up voor 
werkzoekenden: 
Succesvol 
netwerken
Ben je op zoek naar 
een baan Vergroot 
tijdens de meet-up 
bij de Bibliotheek 
je netwerk en 
je netwerk-
vaardigheden.
Bibliotheek 
Helmond, 
Watermolenwal 11
10:15 - 11:45 uur.

Oorlogsgeheimen 9+ 
- Maarten Ebbers & 
Maria Noë
Spannend 
muziektheater over 
geheimen angsten 
vriendschap 
en liefde in 
oorlogstijd. Fraaie 
boekbewerking 
Jacques Vriens 
laat zien wat jong 
zijn in oorlogstijd 
betekent.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2
15:00 - 17:00 uur.

VRIJDAG 26 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 1

Kings Night
Deze nacht gaan we door totdat de 
slingermarkt geopend is DJ Frogson 
neemt je mee op een koninklijke 
muziekreis waarbij het feestgehalte 
bepalend is voor de platenkeuze.
Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39, 22:00 - 07:00 uur.

Koningsfeesten Helmond
Koningsnacht vier je dit jaar in Helmond. 
Met live muziek vier buitenpodia en 
een vuurwerkshow belooft Kings Night 
Festival een mooi feest te worden. 
Helmond Centrum kleurt oranje op 
vrijdag Helmond Centrum, Havenweg 14,
21:00 - 01:00 uur

Richard Groenendijk - Om Alles!
Hilarische verhalen opzienbarende 
ontboezemingen en niet te versmaden 
typeringen. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 20:15 - 22:30 uur.

ZATERDAG 27 APRIL
Fairtrade en Global Goals markt Koningsdag
Op Koningsdag organiseren wij de 2e 
editie van de FairTrade Global Goals 
markt. Deze markt is onderdeel van 
het totale Koningsdag programma in 
Helmond. Tiendas Diferentes, Markt 45A
10:00 - 17:00 uur.

Koningsdag
Activiteiten en optredens op Koningsdag 
27 april. Met de slingermarkt aubades 
en serenades muziekfestivals Warande 
Concert Kindervrijmarkt etc. Helmond 
Centrum, Markt 21-25, 13:00 - 02:00 uur.

Koningsdag 2.0 feelgood kunst en cultuur
Op Koningsdag vieren we een 
Koningsmarkt 2.0 op de Smalle Haven!
Koningsdag 2.0 feelgood kunst en cultuur, 
Smalle Haven 8, 10:00 - 17:00 uur.

Clan Of Xymox - Tour 2019 with support 
The Arch
Een van de meest toonaangevende (dark) 
wave bands van de jaren tachtig - Clan Of 
Xymox - komt naar de Cacaofabriek. De 
band rond Ronny Moorings maakte vanaf 
haar debuutalbum uit 1985 naam.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1, 20:30 uur.

LIVE: Blondie, tribute by Back to Blondie
Back to Blondie presenteert: Parallel 
Lines-anniversary show. Het bekendste 
album van Blondie dat hen in 1979 
de definitieve doorbraak opleverde 
Muziekcafé Helmond,
Zuid Koninginnewal 39, 22:00 - 00:15 uur.

AUBADE Koningsdag
Keyserinnedael in Helmond.
11.00 - 11.30, Gratis entree.

ZONDAG 28 APRIL
Abdelkader Benali -Kalief van Nederland
Kalief van Nederland. Wie heeft als 
kind niet ademloos gekeken naar het 
vliegend tapijt in de Efteling Precies Zo 
ook Abdelkader Benali (stadsschrijver 
van Helmond in 2015). Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 15:00 - 16:30 uur.

Concert van de Politieharmonie Oost 
Brabant Concert door de Politieharmonie 
Zuid-Oost Brabant. Stichting Draaiorgels 
Helmond @Gaviolizaal, Torenstraat 36a,
14:00 - 16:00 uur.

Koopzondag Helmond centrum 
Op zondag 28 april is het gezellig winkelen 
op zondag in Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 11
12:00 - 17:00 uur.

LIVE: Stage Experience April 2019
Elke laatste zondag van de maand heeft 
Muziekcafé haar podium beschikbaar 
gesteld voor 3 bands die zich lekker op 
het podium willen uitleven tijdens Stage 
Experience Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39, 18:00 - 22:00 uur.

The Tip & The Dirty Denims - Rock and Roll 
Tour 2019
We gaan deze zondagmiddag lekker 
knallen Het is de hoogste tijd voor vette 
vuige rock and roll. We hebben een band 
uit Nashville Tennessee gestrikt The Tip. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1, 15:00 uur.

MAANDAG 29 APRIL
Workshop: Dieren uit de prehistorie
Leer alles over dieren uit de prehistorie 
tijdens deze wetenschappelijke workshop 
van Curiosity World. Voor kinderen 
vanaf 7 t/m 14 jaar. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11, 10:30 - 12:00 uur.

DINSDAG 30 APRIL
Stef Bos - Ruimte
Stef Bos brengt zijn liedjes zoals ze 
ooit geboren werden. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 20:15 - 22:30 uur.

www.helmondnu.nl

  
PATHÉ HELMOND
DO. 25 APRIL T/M WO. 5 MEI

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

ZONDAG 28 APRIL

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

EVENEMENTEN HELMOND

Concert Politieharmonie Zuid-Oost Brabant
Op zondag 28 april van 14.00 tot 16.00 
uur sluit de Politieharmonie Zuid-Oost 
Brabant het seizoen in de Gaviolizaal af.
De Politie harmonie Oost-Brabant 
is het muzikale visitekaartje van de 
politie in Zuid-Nederland. Stichting 
Draaiorgels Helmond, Torenstraat 36A

After (DOV) Zo 11:30 uur / Ma 14:45 uur / Za 15:45 
uur / Do, Di, Wo 16:15 uur / Vr 16:45 uur / Do, Zo - 
Wo 19:15 uur / Vr, Za 19:30 uur
Avengers Night (O3D) Za 10:30 uur
Avengers: Endgame (DOV) Do, Zo, Ma, Wo 14:15, 
20:45 uur / Di 14:30 uur / Vr, Za 14:45, 21:15 uur
Avengers: Endgame (O3D) Do, Zo - Wo 10:00, 18:15 
uur / Vr, Za 10:15, 18:45 uur / Do - Zo, Di, Wo 12:00, 
16:00, 20:00 uur / Ma 12:15, 16:15, 20:15 uur / Za 
13:14 uur Do, Zo - Wo 10:00, 18:15 uur / Vr, Za 
10:15, 18:45 uur / Do - Zo, Di, Wo 12:00, 16:00, 20:00 
uur / Ma 12:15, 16:15, 20:15 uur / Za 13:14 uur
Avengers: Infinity War (O3D) Za 10:45 uur
Baantjer het begin (DNL) Do, Zo, Ma, Wo 14:00 uur 
/ Di 15:15, 20:30 uur / Vr 15:45 uur / Do, Zo, Di, Wo 
18:30 uur / Ma 18:45, 21:15 uur / Vr, Za 19:15, 20:45 
uur / Do, Zo, Wo 21:00 uur
Cats: op zoek naar Kattopia (DNL)
Do, Zo - Wo 13:00 uur / Vr, Za 13:15 uur
Circus Noel (DNL) Di 10:30, 14:15 uur / Ma 12:00 
uur / Do, Zo, Wo 12:15 uur / Vr 13:45 uur / Do, Zo, 
Ma, Wo 16:30 uur / Za 17:00 uur 
Corgi (DNL) Do, Zo, Di, Wo 12:30 uur / Ma 12:45 uur 
/ Vr 13:00 uur / Za 13:45 uur
Curse of La Llorona, The (DOV) Vr, Za 12:30, 17:15, 
22:30 uur / Do, Zo - Wo 17:00, 22:00 uur
Dumbo (DOV) 
Di 11:00 uur / Vr 11:15 uur / Do 11:30 uur
Dumbo (O3D) 
Do, Zo - Wo 15:45 uur / Vr, Za 16:15 uur
Hellboy (2019) (DOV) Di 17:45 uur / Do, Zo, Ma, Wo 
18:00 uur / Vr, Za 18:30 uur
Hotel Mumbai (DOV) Wo 21:15 uur
Life of Brian - 40th Anniversary (DOV) Zo 16:15 uur
Little (DOV) Ma 17:30 uur / Vr, Za 18:15 uur / Do, 
Zo, Di, Wo 18:45 uur
Masha en de Beer 2 (DNL) 
Ma, Di 10:15 uur / Do, Zo, Wo 10:30, 14:30 uur / Vr, 
Za 10:45 uur / Di 13:30 uur / Vr 15:00 uur
Missing Link (2019) (DNL)
Do, Zo - Wo 10:45 uur / Vr, Za 11:00 uur 
Pet Sematary (DOV)
Do, Zo - Wo 21:45 uur / Vr, Za 22:00 uur
Private War, A (DOV) Ma 20:00 uur
Shazam! (DOV) Ma, Wo 11:15 uur
Shazam! (O3D) 
Do, Zo, Di 21:15 uur / Vr, Za 21:45 uur
Sneak Preview 20190425 (DOV) Di 21:00 uur
They Shall Not Grow Old (DOV) Za 11:15 uur
They Shall Not Grow Old (O3D) Do, Zo, Wo 10:15 
uur / Vr, Ma 10:30 uur / Di 12:00 uur
Wonder Park (DNL) Dagelijks 10:00 uur / Do, Zo - 
Wo 15:00 uur / Vr, Za 15:15 uur
Wonder Park (N3D) 
Do, Zo - Wo 13:45 uur / Vr, Za 14:00 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

e 6,50 
e 6,50 
e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

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

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

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reperaties!
Tevens uw adres 
voor horren & hordeuren.

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

e 6,50 
e 6,50 
e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

DIVERSEN

Beekerheide 28 
Beek en Donk

www.kunstgrasland.nl

Kunstgras 
nodig?

KENNISMAKING
Man 67 zoekt lieve vrouw 

voor fijne relatie. 
06-33233103

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

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

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

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

www.ikgeefeenfeestje.nl

CURSUSSEN
Gezellige schilderclubs

info@artschoolhelmond.nl
Beginners welkom!

Samenwerking 
de JobFactory en 

Tiendas Diferentes

Sinds kort zijn de handgemaakte klein meubelen 
en gebruiksvoorwerpen van (gerecycled) hout 
gemaakt door deelnemers van de Jobfactory te 
koop bij Tiendas Diferentes. De 2 bedrijven zijn 
een samenwerkingsverband aangegaan, nadat 
ze met elkaar in contact kwamen via Lokaal Ca-
deau. 

Een platform waar lokale ondernemers produc-
ten aanbieden waarmee bedrijven hun werkne-
mers de mogelijkheid kunnen bieden hun eigen 
(kerst) cadeau samen te stellen. “Het is mooi om 
te kunnen bijdragen aan een extra stimulans voor 
de deelnemers van de Jobfactory door hun pro-
ducten in de winkel te verkopen. De deelnemers 
hebben vaak een beperking of een afstand tot de  
arbeidsmarkt. 

En zo kunnen we ze laten zien dat hun werk echt 
gewaardeerd wordt” aldus Jeanette Hendriks eige-
naresse van Tiendas Diferentes. Suzanne Siany van 
de Jobfactory is blij met de samenwerking.  “We 
waren inderdaad al langere tijd op zoek naar een 
extra verkooppunt. 

Klanten kunnen natuurlijk bij ons op locatie aan de 
Engelseweg langskomen en we verkopen ook pro-
ducten bij onze tuin de Bundertjes (Bosselaan 2), 
maar een winkel in het centrum van de stad is na-
tuurlijk perfect.  Ik weet zeker dat onze deelnemers 
hier erg trots op zullen zijn”. s

Helmond

www.grootpeelland.nl

Red levens in
jouw buurt.
Meld je aan op 
hartstichting.nl/
reanimatie

Kun jij 
reanimeren?

AL UW 
DRUK
WERK

SNEL
GOEDKOOP 
KWALITEIT

info@adcommunicatie.nl
0492-845350
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GRATIS PARKEREN EN OVERDEKT WINKELEN
MET EEN ZEER COMPLEET WINKELAANBOD

WINKELCENTRUM DE BUS

SPAAR VOOR EEN GRATIS
DOOSJE AARDBEIEN!

Van 23 april t/m 4 mei in de deelnemende winkels

Wat moet je doen?
Koop bij 5 verschillende winkels tijdens de 
actieperiode en ontvang één spaarkaart 
per aankoop. Heeft u 5 verschillende 
spaarkaarten? Lever deze uiterlijk 
4 mei in bij Hans Deelen Groente & Fruit. 
Haal zaterdag 11 mei je gratis aardbeien af 
bij de kraam op het plein.

Geldig t/m 12 mei 2019 Geldig t/m 12 mei 2019Geldig t/m 12 mei 2019

bij aankoop van 500 gr kaas naar keuze!
100 gr Kempische Boerenham GRATIS

6 
PASFOTO’S

€ 5.-
Tegen inlevering van deze bon

Geldig t/m 31 mei 2019

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

Geldig t/m 12 mei 2019

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

Geldig t/m 12 mei 2019

MOEDERDAGTAART 19,95

Gelding t/m 12 mei 2019

HARTENVLAAI
14,95

6 PERS.10,95 + SLAGROOM 12,95

10 PERS.16,95 + SLAGROOM 19,95

AMBACHTELIJKE 
AARDBEIENVLAAI


