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Helmond herdenkt
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Helmond

Gemeenteberichte

Op zaterdag 4 mei aanstaande
De officiële
vindt de traditionele
dodenher- publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
denking van Helmond
plaats in
voorafgaand
aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
het Hortensiapark. Iedereen is
van harte welkompublicatie
vanaf 19:30 uur.op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
De ceremonie duurt tot 20:15 uur.
Tijdens de dodenherdenking is
iedereen in de gelegenheid om
bloemen neer te leggen bij de St.
Jozefsgedachteniskapel. Kinderen zijn uitgenodigd om vanaf
19:30 uur samen met burgemeester Blanksma, waxinelichtjes aan
te steken in de kapel.
Het programma is als volgt:
19:30 uur
• Kinderen steken met de
burgemeester waxinelichtjes
aan in de kapel onder muziek
van het HMC
• Opening en aankondiging
programma door
ceremoniemeester
• Muziekstuk (Prelude van J.S.
Bach) door Lidwien Kuipers
op de cello
• Toespraak door burgemeester
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van
den Heuvel
• Taptoe-signaal door trompettist
Frank van den Heuvel

ALLE
BEKENDE EIGENTIJDS WONEN
MERKEN VOOR
UW INTERIEUR
ONDER ÉÉN DAK!

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

In het Hortensiapark is iedereen in de gelegenheid om bloemen neer te
leggen bij de St. Jozefsgedachteniskapel. (Bron foto’s; Wim van den Broek).
20:00 uur
• 2 minuten stilte
• Krans- en bloemlegging door:
burgemeester en locoburgemeester (namens het
college van burgemeester en
wethouders),
vertegenwoordiging namens
de gemeenteraad en de raadsgriffier, vertegenwoordiging
Stichting Veteranen Brabant
Zuidoost, vertegenwoordiging
Stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout en
tot slot publiek.

• Voordracht nationaal 4 mei
gedicht door jeugdburgemeester Daan Mikkers
• Toelichting Vendelgebed door
vertegenwoordiging van het
St. Catharinagilde
• Het Wilhelmus
(met muziek van HMC)
en tegelijkertijd
Vendelgebed door het
St. Catharinagilde

Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

Gemeente
Gemeente
berichten
berichten
Helmond
Helmond

20:15 uur
Afsluiting door ceremoniemeester en einde samenkomst. ▲
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PATHÉ HELMOND PRESENTEERT:
ELKE DINSDAG OM 13:30 UUR

50+BIOS
DINSDAG 7 MEI:
BEN IS BACK
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Wandhangers
perkgoed
Keuze uit 8 soorten
55cm hoog & 25cm breed

Van €12,99

de loop weekkrant HELMOND

Iedere zondag geopend
van 12.00 tot 17.00 uur

Agapanthus
“Afrikaanse lelie”
Bij De Biezen
kan je kiezen
Nu alle maten
& soorten

20%

korting

Ilex “Crenata”

Goed alternatief voor Buxus
Tray á 6-stuks
Voor 1 meter haag
Van €12,99

nu

€8,99

Scaevola aemula

“Waaierbloem”
Div. kleuren ø 20cm
in 12cm pot
€1,99 per stuk

1+1

GRATIS

Plantjes Markt

Mooie volleplanten
11cm hoog in 9cm pot
Keuze uit: Begonia, Verbena,
Vlijtigliesje en veel meer
Tray á 12 stuks
Van €5,99

nu

€8,49
Grond-en
bemesting
adviesdag

nu

€3,99

nu

€3,99

nu

€3,99
Solanum

Vraag het de
specialist op
zaterdag
4 mei van
11.00 tot 16.00
Deze aanbiedingen zijn
geldig van 1 t/m 7 Mei 2019

Calibrachoa

“Nachtschade”
Opstam 85cm hoog
in 19cm pot

“Millionbells”
Verkrijgbaar in div. kleuren
ø20cm in 12cm pot

Van €10,99

€1,99 per stuk

nu

€6,99

1+1

GRATIS

www.tuincentrumdebiezen.nl

Oleander
Verkrijgbaar
in div. kleuren
50cm hoog
in 19cm pot
Van €9,99

nu

€6,99
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Tweede muurschildering in Helmond
Na ruim 500 jaar herrijst de eerste kasteelheer van Helmond

In september vorig jaar werd de
eerste Carat-muurschildering ,
oftewel mural, op de muur van
de bibliotheek opgeleverd. Over
een paar weken is het tijd voor
de oplevering van de tweede
mural. Deze wordt gerealiseerd
op de zijgevel op het ‘Parkgebouw’ en zal vanaf de KasteelTraverse goed zichtbaar zijn.

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

De tweede schildering komt op
het ‘Parkgebouw’
(Bron foto’s; Wim van den Broek).
van de stad” aldus de kunstenaars. Gedurende de komende
twee weken kan iedereen de
totstandkoming van de mural
volgen. Op 10 mei om 19:30 uur
zal de feestelijke oplevering en
overdracht van de Carat-mural
aan de inwoners van Helmond
en Woningcorporatie Woonpartners plaatsvinden. Iedereen
is van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn. ▲

Stichting BAM met beesten wil
door middel van dier-ondersteunde coachsessies deze kinderen
het duwtje in de rug geven wat ze
nodig hebben om zich weer lekker in hen vel te laten voelen. Samen met deze dieren, veelal paarden en honden, vergroten we het
zelfvertrouwen, de veerkrachtigheid, de weerbaarheid en het incasseringsvermogen van een kind
zodat ze weer leerbaar worden en
groei mogelijk is. En die dieren?
die zijn gewoon zichzelf!

Helmond
Stichting BAM met beesten is
opgericht in juni 2018 en is officieel gedeponeerd op 29 januari
2019. De stichting richt zich op
kinderen en jongeren die buiten
jeugdzorg vallen, maar wel last
hebben van problemen zoals
onzekerheid, gepest worden of
die niet weten hoe ze zich moeten uiten.

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

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.

Kaspar van Leek van Studio Giftig is druk bezig met de nieuwe mural.

Stichting BAM met beesten

Stichting BAM met beesten wil
door middel van dier-ondersteunde coachsessies kinderen
helpen (bron foto; Stichting BAM
met beesten).

weekkrant de loop

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

Helmond

De kale westgevel van het gebouw is de muur waar op 29
april de werkzaamheden zullen
starten aan de tweede muurschildering. In deze ‘mural’, van
de hand van kunstenaars Kaspar
van Leek en Niels van Swaemen
van Studio Giftig uit Veldhoven,
herrijst Hezelo van Helmond op
symbolische wijze als voorvader
van onze stad.
Deze ridder en edelman was de
eerste heer en naamdrager van
Helmond en bezat de nederzetting die bekendstond als de
oudste versterkte burcht van
Helmond ‘De Haghe’, nu bekend
als de wijk ‘Het Haagje’. “Omdat
deze muur zich op een centraal
punt van Helmond bevindt en
een hoge zichtbaarheidswaarde
heeft voor zowel de inwoners
als passanten, hebben wij hier
een beeld ontworpen wat ingaat
op de identiteit en geschiedenis

3

De naam van de stichting is bedacht door de dochter van Alma,
die twee jaar succesvolle begeleiding heeft gehad van Bea. BAM
met beesten staat voor: Bea van
Hoof, Alma Hendriks en Martine
Paaps. Alle drie zijn zij inwoner
van Helmond en expert als het
gaat om werken met dier en
mens. Ze hebben elkaar gevonden in de passie voor het vak. Drie
vakvrouwen met hetzelfde ideaal:
preventieve hulp met dieren bieden aan kinderen.
Kinderen zonder label
De doelgroep waar zij zich op
richten zijn veelal kinderen van
6 tot 18 jaar die niet onder Jeugdzorg vallen. Deze kinderen hebben vaak geen ‘label’ en kunnen
daarom geen aanspraak doen
op vergoedingen vanuit bijvoorbeeld jeugdzorg. Het gaat om die

kinderen die (even) niet lekker in
hun vel zitten en waarvan de ouders geen particuliere zorg kunnen betalen. Tijdens de coaching
gaat het om kortdurende trajecten in de vorm van individuele
begeleiding of deelname aan een
programma zoals ‘ponypower
voor kids’. Het is een natuurlijke
en laagdrempelige vorm van begeleiding waarbij we niet in een
kamertje zitten en praten maar
buiten zijn, nieuwe ervaringen
opdoen en al doende leren over
jezelf en daarna bruggetjes bouwen naar de moeilijke momenten
in het ‘echte’ leven.
Samenwerken
Stichting BAM met beesten is op
zoek naar samenwerking met de
juiste kanalen die kinderen willen aanmelden, omdat zij weten
waar de noodzaak voor hulp zit.
Ook zijn we op zoek naar organisaties die dit initiatief een warm
hart toedragen en die dit zouden
willen sponsoren. Het initiatief is
ook onder de aandacht gebracht
bij Wethouder Dortmans en is er
een verkennend gesprek geweest.
Ons initiatief past binnen het
Coalitieakkoord Gemeente Helmond 2018-2022. We hopen dat
ons initiatief serieus genomen
wordt en dat we veel kinderen
weer op weg kunnen helpen!
Kijk voor meer informatie op
www.bam-met-beesten.nl ▲

HELMOND
NU.NL

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.

Omdat iedereen anders is...
Gratis
professionele
portretfoto
van iemand die je lief is,
of van jezelf.

Hemelvaartsdag
donderdag 30 mei,
tussen 11.00 en 16.00u.
Postelstraat 31, Helmond.

U I T VA A RT S P I E R I N G S
0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M
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Verkiezingen Europees Parlement op 23 mei 2019

Op 23 mei kunt u
stemmen voor het
Europees Parlement

De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn in Nederland op donderdag
23 mei 2019. De stembussen zijn op deze dag open van 7.30 tot 21.00 uur.
De stempas valt uiterlijk 7 mei bij u in de bus.
Legitimatie
Gaat u stemmen, dan bent u verplicht om de stempas en een legitimatiebewijs
mee te nemen naar het stembureau. Een legitimatiebewijs is een paspoort,
identiteitskaart of een rijbewijs. Dit document mag voor deze verkiezingen tot
maximaal vijf jaar verlopen zijn. Zonder stempas én legitimatiebewijs kunt u niet
stemmen.

De stembussen zijn open
tussen 7.30 en 21.00 uur

34

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

STEMBUREAU

Vergeet uw legitimatie niet!

Wie mag stemmen?
U mag stemmen voor het Europees Parlement als u:
• de Nederlandse nationaliteit heeft of de nationaliteit van een andere lidstaat
van de Europese Unie en u zich bij de gemeente heeft laten registreren als
kiezer;
• 18 jaar of ouder bent.
Stemlocaties
Helmond heeft 34 stemlocaties. U kiest zelf bij welk stembureau in Helmond
u stemt. Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt,
maar u bent niet verplicht om daar te stemmen.
De Smed vervangt stemlocatie De Ark
Zalencentrum De Smed vervangt stemlocatie De Ark. Deze locaties liggen
tegenover elkaar in Stiphout.
Wilt u meer informatie?
Op www.helmond.nl/verkiezingen vindt u informatie over alle stembureaus in
Helmond, wat u kunt doen als u uw stempas kwijtraakt en hoe u iemand kunt
machtigen om voor u te stemmen.

U ontvangt uw stempas uiterlijk 7 mei.

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

Stempas kwijt of niet ontvangen?
Vraag (opnieuw) aan.
Kunt u zelf niet naar
de stembus?
Machtig dan
iemand anders.

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

• 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)

Overzicht wijkspreekuren
In mei staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• In Helmond-Noord met wethouder Van den Waardenburg op woensdag
8 mei van 19.30 tot 20.30 uur in De Boerderij (Harmoniestraat 105);
• In Helmond-West met wethouder Van Dijk op donderdag 9 mei van 19.30
tot 20.30 in De Westwijzer (Cortenbachstraat 70);
• In de Binnenstad met wethouder De Vries op maandag 20 mei van 19.30
tot 20.30 uur in ’t Huukske (Willem Beringsplein 88, ingang Jan Stevenstraat);
• In Rijpelberg met wethouder Maas op donderdag 23 mei van 19.30 tot
20.30 uur in De Brem (Rijpelplein 1);
• In Stiphout-Warande met wethouder Van Bree op donderdag 23 mei van
19.30 tot 20.30 uur in De Ark (Dorpsstraat 29).
U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. Woont u in
een andere wijk? Ga dan naar www.helmond.nl/wijkspreekuren voor de geplande
wijkspreekuren in juni.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak.
Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
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Aanvragen Koninklijke Onderscheiding voor
Koningsdag 2020

Gewijzigd vastgesteld Chw bestemmingsplan Automotive Campus en
gewijzigd vastgesteld exploitatieplan Automotive Campus

Ieder jaar reikt de burgemeester volgens goede traditie een Koninklijke
onderscheiding uit aan inwoners die zich bijzonder hebben ingezet voor onze
samenleving. De burgemeester roept daarom op geschikte kandidaten voor
Koningsdag 2020 onder haar aandacht te brengen. Hieronder vindt u meer
informatie over de criteria en de aanvraagprocedure.
Wie kunnen onderscheiden worden?
Voor een koninklijke onderscheiding komen inwoners in aanmerking die
zich zeer geruime tijd vrijwillig bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt
voor de samenleving. Ook bestaat de mogelijkheid dat iemand vanuit de
hoofdfunctie(werk) gedecoreerd wordt, dit enkel indien de bijzondere verdiensten
buitengewoon zijn en betekenis hebben voor de samenleving en niet alleen uit
hoofde van de betreffende organisatie of instelling.
Aanvraagprocedure
Bent u van mening dat er in uw omgeving iemand is, die in Helmond woont en
die aan het bovenstaande voldoet, dan kunt u bij de burgemeester een verzoek
indienen om deze persoon voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding.
Zorgt u voor een goed onderbouwde brief, inclusief een voordrachtformulier en
ondersteuningsbrieven. Via de site www.lintjes.nl vindt u nadere informatie en
is het voordrachtformulier te downloaden. U kunt het geheel vervolgens digitaal
versturen aan BJO@helmond.nl . Een decoratievoorstel kunt u ook per post
versturen ter attentie van: de Burgemeester van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ
Helmond. Het adviesorgaan, Kapittel voor de Civiele Orden, toetst alle ingediende
aanvragen.
Een decoratievoorstel dient vóór 1 juli 2019 binnen te zijn.
Meer informatie of vragen?
Meer informatie over het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kunt
u inwinnen bij mevrouw I. van der Burgh of bij de heer J. Couwenberg via
telefoonnummer 0492 – 587140 of via www.lintjes.nl.

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Engelseweg 97
23-04-2019
Willem Prinzenstraat
188 en 190
Swertpoellaan 19

23-04-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
verbouwen woning
OLO 4312659
tot gasloze woning (modelwoning)
pand splitsen in 2 woningen
OLO 4112935

24-04-2019

oprichten garage

OLO 4243325

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Dr. Dreeslaan 198

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
23-02-2019 oprichten woning
OLO 4233399
met tandartspraktijk
van der Brugghenstraat 70
28-01-2019 vergroten woning met verdieping
OLO 4171179
Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie:
Weg naar Bakel 4

Datum indiening: Projectomschrijving:
23-04-2019 kappen 1 boom

5

Nr.Omgevingsloket:
OLO 4262846

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
ter hoogte van Haaglaan 1
18-04-2019 kappen lindes
OLO 4359983
en Haaglaan 7
Ameidewal 3B-3 /
16-04-2019 plaatsen reclame
OLO 4354763
Markt 56-58-60
Nemerlaerhof 96
17-04-2019 vergroten woning
OLO 4358533
Kaldersedijk, sectie U 7529,
17-04-2019 oprichten woning
OLO 4077917
bij nr. 8
Kaldersedijk t.o. 14
18-04-2019 oprichten woning
OLO 4361561
Kanaaldijk N.W. 121-123
18-04-2019 interne veranderingen
OLO 4361737
Korte Dijk 8
23-04-2019 uitbreiding bedrijfspand
OLO 4366573
Ardennen 69
20-04-2019 plaatsen overkapping
OLO 4365087
Gerstdijk kadastraal Z 857
19-04-2019 oprichten bedrijfsgebouw en kantoor OLO 4364243
Kardinaal van
19-04-2019 oprichten overkapping
OLO 4364597
Enckevoirtstraat 49
Havenweg 14
19-04-2019 plaatsen overkappingen
2019-X0506
Leeuwenborchweide 57
24-04-2019 plaatsen erfafscheiding
OLO 4369793
Molenstraat 207
24-04-2019 verbouwen winkel
OLO 4311257
Beukenhoutstraat,
24-04-2019 kappen dode bomen
OLO 4371539
Limburghof, Raktpad, Calsstraat, Biesbosch, Heeklaan

• 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

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 en
6.14 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht,
de gemeenteraad op 9 april 2019 het Chw bestemmingsplan Automotive Campus en
het exploitatieplan Automotive Campus gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van de
ontwerpplannen. Het Chw bestemmingsplan en exploitatieplan liggen met ingang van 2 mei
2019 gedurende zes weken ter inzage.
Het bestemmingsplan en exploitatieplan betreffen de ontwikkeling van een campus specifiek
voor bedrijven in de automotive en mobiliteitssector en daaraan gelieerde kennisinstellingen
en onderzoekscentra. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Europaweg, de Veedrift,
Schootenseloop, Coovels Bos en Steenovenweg. Het exploitatieplan heeft op een kleiner gebied
betrekking dan het bestemmingsplan.
Het Chw bestemmingsplan is een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, als bedoeld in
artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.
Inzage
U kunt de plannen bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
De identificatiecode van het Chw bestemmingsplan is NL.IMRO.0794.1700BP130049-2000.
De identificatiecode van het exploitatieplan is NL.IMRO.0794.1700EP180022-2000.
Er ligt van beide plannen ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans
Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de
Stadswinkel.
Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen
naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en
exploitatieplan dat ter inzage ligt.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan en exploitatieplan kan met ingang van 3 mei 2019
gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;
• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn
aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en exploitatieplan treedt in werking na
afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde
plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift
heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres.
In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing is
genomen over het verzoek.
Op dit besluit tot vaststelling van het Chw bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van
toepassing. Dit betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden
opgenomen en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer
mogen worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van
toepassing is.

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

1 mei 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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Informatiepagina mei 2019
Alle lichten op groen voor duurzame stad Helmond
Klimaatakkoord, verduurzaming, energietransitie, klimaatverandering... Er gaat geen dag voorbij of je hoort
of ziet wel iets over duurzaamheid. Het is een actueel én belangrijk onderwerp waar we ook in onze stad
volop mee bezig zijn. Maar wat betekent het voor jou als inwoner, waar kun je terecht met vragen of ideeën
en hoe kom je zelf in actie?
Er gebeurt in Helmond veel op het gebied van duurzaamheid. De gemeente heeft een klimaatprogramma, bedrijven zijn
volop bezig met duurzaam ondernemen, inwoners maken hun woningen duurzaam, verenigingen besparen energie en
scholen verwerken het thema in hun lessen. Het draagt allemaal bij aan de ambities van gemeente Helmond: minder
CO2 uitstoot, meer duurzame energie en meer kwalitatief groen en water in onze stad. Maar we zijn er nog (lang) niet.
Het is belangrijk dat de hele stad in actie komt: alle lichten op groen!
Kom ook in actie
Op de website www.allelichtenopgroen.nl vind je voorbeelden van initiatieven van Helmondse inwoners en
ondernemers. Laat je door hen inspireren en kom ook in actie. Dat kan al met kleine stapjes, bijvoorbeeld door energie
te besparen in jouw dagelijkse leven. We geven je regelmatig praktische bespaartips waarmee je ook bespaart in je
portemonnee! Volg ons op Facebook of meld je aan voor de nieuwsbrief. Voor informatie over het verduurzamen van je
eigen woning, bedrijfspand of verenigingsgebouw kun je terecht in het Energiehuis Helmond of kijk eens in de digitale
gids van Energieloket Helmond via www.energieloket-zuidoostbrabant.nl

Energiehuis
Helmond
Torenstraat 3-5

Informatie
centrum

Financieel steuntje in de rug
De gemeente helpt je ook graag financieel op weg. Zo is er een aantrekkelijke duurzaamheidslening en een subsidie voor
de aanleg van groene daken. Voor de uitvoering van duurzame ideeën kun je in aanmerking komen voor budget uit het
Duurzaamheidsfonds. Meer informatie vind je op www.allelichtenopgroen.nl

Energiehuis Helmond

Huis vol kennis over duurzaam wonen
Er zijn veel mogelijkheden om je woning of bedrijfspand energiezuiniger te
maken. Het is gemakkelijk verdwalen in de wereld van alle mogelijkheden,
installaties, aanbieders en kosten. Om je te informeren en helpen, is er het
Energiehuis Helmond.
Als je denkt aan het verduurzamen van je woning, komen er vast al wat vragen bij je op.
‘Hoe kan ik mijn huis beter isoleren? Ik moet mijn CV ketel vervangen, wat kan ik nu het
beste doen? Kies ik voor eigen zonnepanelen of sluit ik me aan bij een zonnepark in de
buurt?’ En natuurlijk: ‘Wat gaat het me kosten?’ In het Energiehuis geven deskundige
vrijwilligers antwoord op dit soort vragen. Gratis en onafhankelijk. Je kunt het Energiehuis
simpelweg binnenlopen (wo t/m vrij 13.00 - 17.00 uur, za 10.00 – 13.00 uur). Of maak een
afspraak via de website: www.energiehuishelmond.nl

Energie neutrale woning: Bart bouwt én blogt
In 2011 won Bart van Bokhoven de Duurzaamheids- en Innovatieprijs van de gemeente
Helmond voor zijn zelfgebouwde woning aan de Houtse Akkers. Dit vanwege de
vernieuwende duurzame technieken die hij bij de bouw toegepast heeft. Een huis als een
statement: hét bewijs dat je met een beperkt budget ook kunt nadenken over het milieu.
De woning was een van de eerste zonder gasaansluiting. Zijn nieuwe huis gaat weer een
stap verder: geen stroom betrekken van het elektriciteitsnet. Het wordt een ‘passief’ huis,
een huis dat energie vasthoudt!
In een serie blogs gaan we de vorderingen van de bouw volgen. In september moet
het klaar zijn. Het geheim: een luchtdicht, houten huis, waarin gecontroleerd, schoon
geventileerd wordt. Verse lucht van buiten opwarmen, daar draait het om. Zo krijg je een
gezond huis.
Volg de ontwikkeling van Barts huis in zijn blogs op www.allelichtenopgroen.nl/bart

Thema-avonden
Het Energiehuis organiseert per wijk ook thema-avonden rondom specifieke
onderwerpen. In mei en juni vinden er bijeenkomsten plaats in het Energiehuis
over isolatie van woningen en over zonnepanelen. Ga voor meer informatie en om je aan
te melden naar: www.energiehuishelmond.nl/agenda
Zonnepanelen
9 mei – Stiphout, Warande en Oranjebuurt
28 mei - Dierdonk
13 juni – Mierlo-Hout, Helmond West en
Centrum
20 juni – Brandevoort
27 juni – Rijpelberg en Brouwhuis

Isolatie van woningen
16 mei – Dierdonk
20 mei – Helmond Noord en
Helmond Oost
23 mei – Mierlo-Hout, Helmond West
en Centrum
27 mei – Rijpelberg en Brouwhuis

Meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot en meer ruimte voor kwalitatief
groen en water; dat zijn de ambities in Helmond waarvoor alle lichten op groen
gaan! Blijf op de hoogte van wat er in de stad allemaal gebeurt, wat je zelf kunt
doen én welke hulp je kunt krijgen.

Bart en Ellen van Bokhoven

www.allelichtenopgroen.nl

/allelichtenopgroen

info@allelichtenopgroen.nl

@allelichtenopgroen

Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5
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Ons
vertelt…

Vur welleke
club bende gai
Natuurlijk vur Helmond Sport.
Afgelopen vrijdag ben ik op pad
geweest mee de supportersclub
van Helmond Sport. Mee de bus
naar de uitwedstrijd tegen jong FC
Utrecht.
Natuurlijk een trui aan van Helmond Sport zo ging ik op pad. Ik
werd hartelijk ontvangen door het
bestuur van deze mooie vereniging. Ook de fans die meereisden,
ontvingen me met open armen. Ik
voelde me zo welkom. We waren
deze reis slechts met 31 mensen
,het afgelopen seizoen waren er
gemiddeld een 70 tot 80 mensen
die mee zijn geweest naar een
uitwedstrijd. In de bus was het kei
gezellig. Ik had zitten buurten mee
verschillende meensen. De supportersclub heeft 185 leden en die
bestaat al 43 jaar en ze bedruipen
geheel zichzelf. De oudste die bijna
alle wedstrijden mee ga is Karel ,
83 jaar, en was ook van de partij.
Het lidmaatschap kost slechts 17
euro per jaar en worde mee heel
het gezin lid, dan is het 28 euro. Ge
hoeft trouwens geen lid te zijn om
mee te gaan naar de uitwedstrijden met de bus. Ge meut ook mee
as ge gin lid bent ,tis maar da ge
het weet, Iedereen mag mee. Je ziet
die fans helemaal mee leven en eigenlijk willen ze maar 1 dingen en
dat is met 3 punten naar huis. Ge
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moet nie vergeten dat ze echt elke
uit wedstrijd mee reizen ook nu de
prestaties slecht zijn. Natuurlijk
moeten we dit seizoen maar snel
vergeten, we hopen gewoon dat
het volgend seizoen een heel stuk
beter gaat. Als het aan al deze
mensen ligt gaat dat zeker gebeuren, dit zijn de ECHTE fans. Die zitten niet alleen op de tribune als ze
bovenaan spelen, hun steunen hun
clubke altijd. Daar heb ik toch wel
echt heel veul respect voor ,ik vond
het machtig mooi om mee te maken, zonne avond. Ik keek dan ook
uit naar het moment suprême, het
einde zoals je eigenlijk bij alle clubs
ziet. Dat de spelers hun supporters bedanken, het was ook nog
eens de laatste uitwedstrijd. Dat
verdiende deze fans zeer zeker. Bedroefd was ik (diep teleurgesteld,
en hun ook) dat er misschien 3
spelers waren die toen ze van het
veld liepen in hun handjes klapte,
maar niet eens keken. Niemand
echt niemand kwam er naar die
trouwe supporters die ondanks
de beroerde resultaten hun clubke
trouw overal achterna reizen. Ik
was echt stomverbaasd ,ze liepen
echt zo langs ons op een meter
afstand en niemand die bedankte.
Zelfs de trainer keek niet eens naar
de fans, die zou eigenlijk tegen
de jongens hebben moeten zeggen: “jongens ga ff de supporters
bedanken”. Owwww da kon toch
echt niet vind ik ,hier lieten ze echt
een grote steek vallen. Soms reizen
deze mensen 3 uur heen en 3 uur
terug om jullie te ondersteunen
want zonder supporters is er geen
voetbal. Weten jullie dat wel? Daar
moeten ze nog mar is goed over
nadenken.
Jongens en meiden jullie hebben
een super skôn clubke. Ik wil jullie
bedanken vur de kei skône avond
en ik ga volgend seizoen een keerke vaker mee as gullie het goed
vind. Die 185 leden zijn er inmiddels
186 geworden want natuurlijk ben
ik ook lid geworden, ik heb echt
genoten. Ik wens jullie veul plezier
dit (speciale weekend) , ik ben er
vrijdag avond ook want ik wil da
spektakel wel zien van het remembrance weekend bij jullie.
Helmond sport zet hem op en
vergeet oe supporters niet te bedanken deze leste wedstrijd. Fijn
weekend
Tot volgende week,

Ons Marij met de aanwezige supporters (Bron foto; Marij Scheepens).
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Fietsen
maar!
Fiets mee met Rondje Helmond

Bij de start ontvangt de fietser
een stempelkaart waarop alle officiële stempelposten staan vermeld. Als de stempelkaart volledig wordt ingeleverd dan maakt
de fietser automatisch kans op
mooie prijzen.

Weekkrant de Loop deed vorig ook mee als stempelpost tijdens
Rondje Helmond. Deze werd druk bezocht door alle fietsers!
(Bron foto; Eric van der Putten).
Helmond
Aanstaande zondag 5 mei is het
tijd voor fietsevenement Rondje
Helmond. De nieuwe route is up
to date en de nieuwe fietsboekjes zijn binnen. Het belooft weer
een gezellige dag te worden voor
jong en oud! Rondje Helmond
is een prachtige belevenis. Binnenstad, architectuur, natuur
en woonwijken wisselen elkaar
af. De route is zowel linksom als
rechtsom te fietsen.
Tussen 10:00 uur en 12:00 uur kan
er gestart worden op elk gewenst
punt langs de route.

Deelnemers dit jaar zijn:
• Golfclubhuis 10
• Warande Park Restaurant
• De Pastoor, eten en drinken
• Café zaal ’t Aambeeld
• Ijssalon Il Circo
• De Brandevoortse Hoeve
• Cafetaria Brandevoort
• Eetcafé de Barrier
• Palingkwekerij de Rijpelaal
• Cafetaria de Smuller
• Kinderboerderij
• De Veldhoeve
• Jan Visser Museum
• Fletcher Welness Resort Helmond
• Leisurecenter Suytkade
• De Cacaofabriek
• Henk van Rooij Fietsen
• Mysterypost

Dit jaar is de hoofdprijs voor
volwassenen weer een splinternieuwe fiets van Henk van Rooij
fietsen. Voor de kinderen die
meefietsen zijn er weer mooie
prijzen van Kidsplaza te winnen!
Ook dit jaar is er onderweg een
‘Mysterypost’ met een gezellig
terrasje en kramen van de sponsoren. Kom gezellig langs en doe
mee met de leuke acties. Om 11:00
uur wordt daar het eerste exemplaar van de nieuwe uitagenda
overhandigd door Burgemeester
Elly Blanksma.
Deelnemers langs de route organiseren allerlei activiteiten. Het
Jan Vissermuseum organiseert
een ‘Brandweerdag’ en bij de Cacaofabriek is het Veteranendag.
Ook bij de andere deelnemers is
van alles te beleven. Een dag vol
plezier, fiets gezellig mee! ▲

Steekproef PIT bij post- en
koeriersbedrijven in Helmond en Deurne
Helmond
Het Peelland Interventie Team
(PIT) heeft gisteren een steekproef gedaan bij drie post- en
koeriersdiensten in Helmond en
een post- en koeriersdienst in
Deurne. Er werden diverse overtredingen geconstateerd.
Een van de bedrijven voldeed niet
aan de vergunningsvoorschriften.
De Nationale en Internationale
Wegvervoer Organisatie (NIWO)
gaat dat onderzoeken. Ook bleek
bij een bedrijf dat de ondernemer geen rijbewijs had en was er
onduidelijkheid over de verblijfplaats van een werknemer. Bij een
andere woning van een koeriersdienst werd illegale bewoning geconstateerd. Een van de bezochte
bedrijven gaf aan op korte termijn
te stoppen, een ander koeriersbedrijf bleek zijn diensten inmiddels
officieel te hebben beëindigd.
Inzicht in werkwijze
Criminelen maken soms misbruik
van post- en koeriersdiensten. Het
PIT heeft gisteren een steekproef
gedaan om inzicht te krijgen in de
werkwijze van de koeriersbedrij-

ven. Hiermee kan ze signalen van
crimineel misbruik verzamelen en
crimineel gedrag beter aanpakken. Daarnaast werd door het PIT
gekeken naar het gebruik van en
de woonsituatie in de betrokken
panden. Bij de actie waren de
politie, het team nodale oriëntatie
(politie), de NIWO, de ODZOB,
gemeente Deurne en gemeente
Helmond betrokken.
Peelland Interventie Team (PIT)
Onder de regie van het PIT zijn er
regelmatig acties bij panden en
locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is
van misstanden of niet voldoen
aan onder andere bestuurlijke
wet- en/of regelgeving. Het team
kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale
zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw
samen met zorg- en welzijnsin-

stanties om ervoor te zorgen dat
herhaling wordt voorkomen.
Inwoners kunnen ze overlastsituaties en verdachte situaties aan
het PIT doorgeven. Dit kan anoniem per telefoon 0492 – 58 73
09 of per e-mail: info@pitteam.
nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Bellen naar Meld Misdaad Anoniem kan ook: 08007000. Dit is het onafhankelijke
meldpunt waar inwoners anoniem informatie kunnen geven
over criminaliteit. ▲
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Eerste Carat Concert van het seizoen
Oranjebuurt/Warande
Dit jaar bestaan de Carat-Concerten 25
jaar! Het wordt een heel seizoen jubileum, met elke maand een aantal jubilerende muziekgezelschappen en in september een grootse jubileumviering.

Tijdens de themadag is er van alles te doen in het Jan Visser Museum!
(Bron foto; Jan Visser Museum Helmond).

Bezoek het Jan Visser Museum
tijdens de brandweerdag
Helmond-Noord
Het Jan Visser Museum organiseert
op zondag 5 mei een themadag in het
kader van de brandeer met livemuziek
van de brandweerkapel. Er wordt een
overzicht geboden van rijdend historisch brandweer materieel. Op deze
lentedag is het Jan Visser Museum ook
een van de officiële start- en stempelposten van het fietsrondje Helmond
en doen wij ons best om van deze post
een gezellige tussenstop te maken met
een uitnodigend terras en leuke activiteiten.
Het bezoek aan het museum is op deze
dag gratis, een mooie gelegenheid om
de zeer uitgebreide collectie historisch

brandweer materieel te bewonderen. Op
deze dag zullen demonstraties gegeven
worden met oude brandweerwerktuigen en brandweerspuiten waarbij ook
de kinderen betrokken zullen worden.
Ook bent u vrij om de unieke landbouwwerktuigen te bewonderen evenals de
schoenmakerij en slagerij. Speciale aandacht voor een compleet nieuw ingerichte koperslagerij. Wat zijn strohulzen
en strokoord? In het jan visser museum
zie je het!
In ons gezellige bakhuis wordt traditiegetrouw brood gebakken wat tegen
een kleine vergoeding te koop is. De
themadag begint om 10.00uur en duurt
tot 17.00 uur. Het Jan Visser Museum is
gelegen aan de Keizerin Marialaan 5 in
Helmond nabij zwembad De Wissen. ▲

Op zondag 5 mei vinden de eerste Carat
Concerten van het seizoen 2019 plaats in
stadswandelpark de Warande. Dan is er
ook weer de welkomstmarkt. Het seizoen
loopt tot eind september. Diverse muziekstijlen passeren de revue, van jazz tot pop
en van klassiek tot blaasmuziek.
Tientallen muziekverenigingen verzorgen
gedurende deze periode een gratis concert
op het karakteristieke Caratpaviljoen. Alle
concerten zijn gratis toegankelijk. Daarnaast zijn er in het park horecavoorzieningen en voldoende zitplaatsen aanwezig.
Programma
12.00 uur: Gerwens Muziekcorps
Het Gerwens Muziekkorps telt een kleine
honderd leden, die in het opstaporkest,
het aspirantenorkest of het harmonieorkest en de percussiegroep spelen.
Er zijn diverse concertreizen naar Frankrijk, Engeland, Denemarken en Tsjechië
gemaakt. In november waren ze nog in
de Efteling. Het harmonieorkest staat
sinds september 2018 onder leiding van
Jeroen Geevers.
13.00 uur: Bigband JazzCape uit Mierlo
JaZZcape = Escape in JaZZ, dat staat voor
ontsnappen uit de dagelijkse sleur en je inleven in de jazzmuziek. JaZZcape, de swingende bigband van Mierlo, met muzikan-

ten uit de hele regio, timmert hard aan de
weg! Na een mooie opstartperiode, waarin
hard gewerkt is aan een interessant en
breed repertoire en een stevige vaste bezetting, is de bevlogen Rob van Reijmersdal aangetrokken als muzikaal leider van
Bigband JaZZcape. Het repertoire bestaat
uit een mix van jazz, latin, pop, swing en
rock. Hiermee weet Jazzcape haar publiek
telkens weer te verrassen.
14.00 uur: Koperpoets (Limburg)
Koperpoets bestaat uit 5 muzikanten en
een regisseur en speelt blaasmuziek met
humor. Als je al bekend bent met Koperpoets, dan weet je al dat hun show weer
een aaneensluiting van grappen, parodieen en allerhande emoties is.
15.00 uur: Irish koffie
(Uden, Helmond en Schijndel)
Irish koffie stelt zich graag voor als een enthousiast amateurkwartet, temeer omdat
het woord amateur is afgeleid van ‘amor’.
Met liefde voor Ierse muziek, de Ierse ballades en de stoere zeemansliedjes speelt
en zingt Irish koffie een breed repertoire
uit Ierland en Schotland. Drunken sailor
komt voorbij, maar ook meer gevoelige
songs zoals Sonny’s dream.
De concertmiddag is zoals altijd gratis toegankelijk en start om 12:00 uur. In het park
zijn horecavoorzieningen en voldoende
zitplaatsen aanwezig. In de bijlage vindt u
het volledige persbericht en foto’s van de
muziekverenigingen die op zondag 30 september een optreden verzorgen.
U bent van harte uitgenodigd te komen
luisteren naar de eerste Carat-Concerten
van 2019. ▲

ASTRA STRAMON ZOEKT NIEUWE COLLEGA'S

RVS STRALER/BEITSER
(HELMOND, 38 UUR)

Ben jij op zoek naar een werkplek waar je veel vrijheid en verantwoordelijkheid
krijgt? Dan zit je bij ons goed. Wij zijn op zoek naar een RVS Straler/Beitser die aan
het werk gaat bij onze vestiging in Helmond.
Wat zijn wij voor een bedrijf?
Astra Stramon RVS Finishing is
gespecialiseerd in de behandeling van
roestvrij staal. We bieden verschillende
diensten aan zoals glasparelstralen,
natstralen en beitsen. We zijn een zeer
ervaren bedrijf en hebben een hecht
team van collega’s.
Wat hebben wij te bieden?
Goede verdiensten, prima
arbeidsvoorwaarden, goede koffie en
gezellige collega’s. Een plek waar je
veel verschillende taken kan en mag
oppakken, maar je hoofdtaken zijn
glasparelstralen en beitsen. Kwaliteit
staat bij ons op de eerste plaats en
dat is ook wat we van jou verwachten.

Daarom bieden we iedereen die bij ons
werkt een interne opleiding aan.
Wie zoeken iemand die:
• 38 uur per week beschikbaar is
• hard en zelfstandig werkt
• goed kan samenwerken
• in (de buurt van) Helmond of
Asten woont
• in het bezit is van rijbewijs B
(of liever nog BE)
• bij voorkeur ervaring heeft met
RVS Finishing
Lijkt het je wat? Stuur dan een mail
naar nick@astrastramon.nl of bel naar
0493 - 691 837.

Voor onze vestiging in Asten, Astra Stramon Poedercoaten,
zoeken we ook mensen: een avond/weekendhulp en iemand
die we kunnen opleiden tot Poedercoater, fulltime of parttime.
Meer weten? Neem dan contact met ons op.
Astra Stramon. Zorgt voor de extra laag.

www.astrastramon.nl

Het vorige seizoen ging stralend van start (bron foto; Wim van den Broek).

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

A.S. ZONDAG

OPEN DAG

11.00 - 17.00
17.00uur
95
hang en staande. Per stuk € 0.
Geraniums

Voor het grootste assortiment
planten uit de regio moet u bij
ons zijn, alles superkwaliteit
met een deskundig advies.

Bakelseweg 1, Aarle-Rixtel
0492-383167 - www.tuincentrumdenheikant.nl
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Tweede editie
Helmond Live komt eraan

Aanleg glasvezel
van start in
Helmond-Noord,
Warande, Brouwhuis
en Rijpelberg

Helmond

Elke Helmondse wijk krijgt binnen nu en 2 jaar glasvezel (Bron foto; Glasvezel Helmond).

Helmond
Tussen nu en 2021 krijgt elke
wijk in Helmond glasvezel.
Te beginnen met de wijken
Helmond-Noord en Warande.
Vanaf 10 mei (Warande) en 20
mei (Helmond-Noord) komt de
aannemer in deze wijken langs
bij mensen die zich hebben
aangemeld voor glasvezel. Een
kleine maand later starten de
graafwerkzaamheden.
Graafwerkzaamheden vanaf 15
juni
Op 6 mei wordt alvast de wijkcentrale in Warande geplaatst.
Dit is een centraal knooppunt
waar de glasvezelverbindingen
van de woningen samenkomen.
Vanaf 15 juni start de aannemer
met de graafwerkzaamheden in

Helmond-Noord waar hij tot ca.
15 maart 2020 mee bezig zal zijn.
Eind juni plaatst hij ook hier twee
wijkcentrales. Vanaf 26 augustus
gaat vervolgens ook in Warande
de schop in de grond. Hier duren
de werkzaamheden tot ongeveer
26 november 2019.
Brouwhuis en Rijpelberg
Inwoners van Brouwhuis en Rijpelberg kunnen zich ook nog tot
1 mei aanmelden voor glasvezel.
In deze wijken ligt al glasvezel.
Dit hoeft dus alleen nog in de
woning gebracht te worden, als
mensen zich aanmelden. Dit gebeurt binnen ca. zes weken na
aanmelding.
Aansluitkosten gratis
Om werk met werk te maken,
betalen inwoners van de wijken
Brouwhuis,
Helmond-Noord,

Rijpelberg en Warande geen
aansluitkosten als ze zich voor
1 mei 2019 aanmelden. Een besparing van € 198. De inwoners
van wijken die later aangesloten
worden, krijgen straks zo’n zelfde aanbod.
Glasvezel in Helmond
Glasvezel is de modernste, snelste, meest betrouwbare, meest
veilige en meest energiezuinige
verbinding voor internet, televisie en telefonie. Het biedt ook al
mogelijkheden voor mantelzorg
en voor beveiliging van een woning. En in de (nabije) toekomst
is er nog veel meer mogelijk.
Denk bijvoorbeeld aan zorg of
onderwijs op afstand.
Meer informatie en aanmelden voor glasvezel in Helmond:
www.glasvezelhelmond.nl. ▲

Dagcursus autisme in Helmond
dereen weer anders, ondanks de
gemeenschappelijk kenmerken.

hulpverleners. De kosten zijn
laagdrempelig.

Op 17 mei a.s. geeft autismedeskundige Frans Coolen de cursus
‘Inzicht in autisme’ in het Wijkhuis De Lier. Het is een dagcursus voor iedereen die meer wil
begrijpen van autisme.

Frans Coolen leert familieleden
en professionals daarom te kijken naar de persoon met autisme. Naar de kwetsbaarheden,
maar zeker ook de mogelijkheden achter de beperking.

De cursus vind plaats op 17
mei a.s. van 10:00 uur tot 15:30
in Wijkhuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1 te HelmondOost. Info en aanmelden:
www.intoautisme.nl ▲

Autisme zorgt maar al te vaak
voor onbegrip. Of dat nu op
school, universiteit, op het werk
of in het sociale verkeer is.
Meestal is dat geen onwil, maar
komt het gewoon omdat we niet
weten hoe iemand met autisme
denkt en functioneert. Bovendien uit het autisme zich bij ie-

In de cursus gaat de docent in
op wat autisme precies is, apart
gedrag en probleemgedrag en
waarom dat optreedt. Extra aandacht is er voor de communicatie. De cursus is zinvol voor iedereen die in privéleven of werk
te maken heeft met autisme:
ouders, partners, docenten en

Helmond-Oost

Met een
leuke attentie
voor elke
MOEDER!

g
a
d
r
e
d
Moe
Brunch

12.00 – 15.00 uur

€ 29,50 p.p.

Kinderen t/m 3 jaar gratis. Kinderen 4 t/m 11 jaar 14,75
De Moederdag-Brunch is uitsluitend
op reservering. VOL=VOL
Dineren op Moederdag (à la carte) vanaf 17.00 uur.
Reserveren gewenst.

WWW.NEDERHEIDE.NL • 0492-820080

Na een succesvolle eerste
editie van het muziekfestival
Helmond Live is nu de tweede editie op komst. Met vijf
edities op de kalender brengt
Helmond Live het centrum
van de stad tot leven. In mei
vinden bezoekers iedere zaterdagavond live muziek in
het centrum. Op 4 mei trapt
Stichting
Helmond
City
Events af met het thema Nederpop. Op Hemelvaartsdag
is net als vorig jaar de spetterende tribute-editie.
Helmond Live is een laagdrempelig en sfeervol muziekevenement rondom de terrassen in
het gezellige horecagebied van
Helmond. Het evenement kent
diverse buiten- en binnenpodia
met lokale en regionale bands,
acts en dj’s. Helmond Live is
gratis toegankelijk en iedere
editie kent zijn eigen thema.
Thema’s en tijden
4 mei: Nederpop
De nederpop-editie vindt
plaats op drie buitenpodia: Havenplein, Havenweg, Kasteellaan. Van 20:00 tot 00:00
11 mei: 60’s & 70’s
De podia bevinden zich op drie
buitenpodia: Havenplein, Havenweg, Kasteellaan. Van 20:00
tot 00:00.
18 mei: 80’s & 90’s

De drie buitenpodia bevinden
zich op: Havenplein, Havenweg, Kasteellaan. Van 20:00 tot
00:00
25 mei: Funk, Soul, Disco
De drie buitenpodia bevinden
zich op Havenplein, Havenweg, Kasteellaan. Van 20:00 tot
0:00
30 mei: Tribute-editie
Op Hemelvaartsdag loopt het
programma van middag tot
in de avond. Op minstens zes
verschillende locaties vinden
tribute acts plaats van de beste
zangers, zangeressen en bands
tot nu toe. Van 15:00 tot 21:00
Organisatie
De organisatie van Helmond
Live ligt in handen van Stichting Helmond City Events,
tevens organisator van De
Kasteeltuinconcerten.
Deze
stichting zet zich in voor laagdrempelige, culturele en gezellige evenementen in Helmond.
Deze stichting is altijd op zoek
naar vrijwilligers en sponsoren.
Geïnteresseerden kunnen mailen naar
info@helmondcityevents.nl
Meer informatie
Het volledige programma
wordt bekend gemaakt via lokale media, onze sociale media
en onze website:
www.helmondcityevents.nl.
Blijf op de hoogte door jezelf
op aanwezig te zetten bij het
facebookevenement. ▲

Het eerste live concert is al op vrijdag 4 mei!
(Bron foto; Stichting Helmond City Events).

JVDI

Prijs

9

DE

fysioclub

fysiotherapie

ﬁtness

Samenwerken
aan een gezond Helmond!
Kromme Steenweg | Sportpark de Braak
Tel. 0857821616 | Web. fysioclub.nl/jvdi
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Niels On wheels
flink gesponsord!

85 gram

Frikandel

5 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 2,39

Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout
zegt spontaan 3000 euro toe
Mierlo-Hout

Op de afgelopen jaarvergadering van
Ondernemers Vereniging Mierlo-Hout
mocht wereldkampioen rolstoeltennis
junioren, Niels Vink samen met zijn moeder Nicole, zijn verhaal doen.

naar Tokio 2020. U doet toch ook mee?
Deze Helmonder, waar we nu al trots op
zijn, verdiend ons aller steun. Sponsoren?
Zie www.nielsonwheels.com
Tokio, here we come! ▲

1+1
gratis

Zijn droom en doel is: Deelnemen aan de
Paralympics 2020 in Tokio. Kern van het
verhaal: ‘Gaat u samen deze weg met mij?’
Zijn verhaal sprak de ondernemers erg
aan, ook zij moeten, net als Niels, elke dag
opnieuw presteren. Niels is 16 jaar, woont
in Stiphout en is leerling van het Dr. Knippenberg College te Helmond.
Op éénjarige leeftijd werd hij getroffen
door de Meningokokken bacterie met als
gevolg: 2 benen en vingerkootjes geamputeerd. Op 16 jarige leeftijd werd Niels Wereldkampioen tennis junioren 2019. Een
prestatie waar je u tegen zegt. Niet alleen
de gehele Ondernemers Vereniging zei namens de leden 3000 euro toe, maar ook
enkele individuele ondernemers zeiden
daarnaast nog extra flinke bedragen toe.
Een steun in de rug voor deze kanjer. Ook
Weekkrant De Loop Helmond, gaat via
een flinke sponsoractie in haar uitgaves,
proberen Niels extra te helpen, op de weg

Mexicano of
gehaktstaaf

Diverse

Panini’s

4 stuks - Diepvriesspecialist

4 stuks - Niko’s

Normaal vanaf 3,79

Normaal vanaf 8,49

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten
In januari werd Niels wereldkampioen
junioren (bron foto; Mandy Meeuwsen).

Droom en doel: deelnemen aan de

Paralympics 2020 in Tokio,
Frites
gaat u samen deze weg met mij?
Frieten
www.nielsonwheels.com

1020409

Frites
Frieten

10/10 mm

2,99

Frites
Frieten

10/10 mm

1020409

1020407

2 kg
54 10376 722996
5 xDikke
2 kg
of dunne
1 54 10376 722987

1 kg
54 10376 722997
10 x 1 kg
1 54 10376 723007

Frites
préfrites - Voorgebakken Frieten
7 x Frites
9 c.-o.
7 x 9 c.-o.
2 kilogram - Lutosa
99
Chinese tomatensoep
Normaal 4, 10/10 mm
Allumettes
Fijne Frieten
49

2,

Frites 7/7 mm
Frieten

Allumettes
Fijne Frieten

110/10
liter -mm
Diepvriesspecialist

1020536
2 kg
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

1020407

2 kg
54 10376 722996
5 x 2 kg
1 54 10376 722987

1 kg
54 10376 722997
10 x 1 kg
1 54 10376 723007

1020513
1 kg
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

7 x 9 c.-o.

7 x 9 c.-o.

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

6,79

7/7 mm

Pom’Steak

Allumettes
10/18 mm
Fijne Frieten

Normaal 3,99

2,99
7/7 mm

Stoofvlees/hachee
500 gram - Diepvriesspecialist
Normaal 4,89

1020536
2 kg
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595
7 x 9 c.-o.

Pom’Steak

‘Niels 16 jaar, leerling dr. Knippenberg College Helmond.
Op éénjarige leeftijd werd ik getroffen door de Meningokokken
bacterie, gevolg 2 benen en vingerkootjes geamputeerd,
1016226
op 16 jarige leeftijd wereldkampioen tennis junioren
1 kg 2019.’
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322
8 x 9 c.-o.

1016226
1 kg
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

1020513
1 kg
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

8 x 9 c.-o.

7 x 9 c.-o.

3,49

Vanille of
aardbei
roomijsrol

1 liter - Van Gils
Normaal 2,39

10/18 mm

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 1 mei t/m dinsdag 14 mei 2019.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van
120 Piggypunten

7/7 mm
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Toerclub Mierlo-Hout fietst:

40-jarig bestaan
Volksuniversiteit Helmond

Oisterwijktocht
Mierlo-Hout
Na een opkomst van 19 fietsende deelnemers vorige week
zondag hopen we komende
zondag minstens net zo veel
deelnemers te mogen ontvangen. Het zou leuk zijn ook geïnteresseerden te mogen ontvangen. Schroom niet om deel te
nemen. U komt in een gezellige
club terecht waarin fietsen en
gezelligheid centraal staat.
Aanstaande zondag 5 Mei staat
de Oisterwijktocht van 100 km
op de agenda. De route is verkregen van TC Mierlo, waarvoor
onze dank.
De tocht is voorgereden door
drie bestuursleden, maar wordt
begeleid door onze penningmeester Ad v/d Elzen, alias D’n
Hunter. Hoe hij aan de bijnaam
komt is een lang verhaal en zullen wij u besparen. Het heeft iets
te maken met zijn behendigheid

Helmond

op de mountainbike. De routing
van de tourtocht is west georienteerd zodat u vooraf, na het
bestuderen van buienradar, kunt
zien hoe de wind staat.
We starten om 08:00 uur vanuit
de scoutingboerderij “De Houtduif” aan de Koeveldsestraat in
Mierlo-Hout en rijden via Stiphout, Gerwen, Mariahout, Olland, Liempde, Lennisheuvel,
naar Oisterwijk. De pauze wordt
gehouden bij Brasserie Klein
Speik. Een brasserie dat al sinds
1848 een begrip is in Oisterwijk.
Het grootste gedeelte van de
tocht is dan alweer afgelegd.

harte welkom om eens mee te
fietsen. Vooral de geïnteresseerden die zondags altijd andere
verplichtingen hebben kunnen
maandag kennis maken met onze tourclub. Voor clubinformatie
kunnen wij u verwijzen naar onze website www.tourclub-mierlohout.nl. Of neem een kijkje op
onze Facebook pagina. Indien
je als gastrijder twijfelt of je de
afstand wel aan kunt of twijfelt
over het te presteren nivo.

Na de pauze resteren nog 38 kilometers en die worden verreden
door de bossen en vennen van
Oisterwijk, Best, Son en Breugel,
Nederwetten, Nuenen via het
snelfietspad langs de spoorlijn
Brandevoort naar de startlocatie.
Bent u geïnteresseerd in tourfietsen met een snelheid van rond
de 27,5 per uur in groepsverband,
dan bent u als gastrijder van

We hebben een volgauto met
aanhanger, gereden door Frans,
om deelnemers die het toch te
zwaar vinden te ondersteunen.
Een tourclub is geen raceclub
of wedstrijdteam. Het gaat om
het genieten op de fiets in de
buitenlucht in een gezellig gezelschap. Hopende op wederom een goede opkomst en een
plezierige tocht. ▲

Gala op sneakers?! Wendy gaat ervoor!
ren, geeft mij extra kracht!” Het
KiKa Sneakergala is een gala met
een knipoog. De gasten worden
uitgedaagd om net als Wendy
op sneakers hun beste beentje
voor te zetten. Op chique dus,
maar wel met gympen daaronder. Bovendien zijn sneakers het
dagelijkse schoeisel van de leerlingen die normaal gesproken
rondlopen in het atrium van het
Carolus Borromeus College.

Helmond
Zaterdagavond 22 juni is het
atrium van het Carolus Borromeus College het toneel van
het eerste KiKa Sneakergala.
Wendy van den Akker, docente
aardrijkskunde, gaat in november haar droom verwezenlijken:
het lopen van de marathon in
New York. Een startbewijs en
de felbegeerde medaille na afloop zijn alleen niet voldoende,
Wendy zet alles op alles om zoveel mogelijk geld op te halen
voor Kika.
Wendy weet zelf als geen ander
hoe het is om ziekenhuis in en
ziekenhuis uit te gaan. Ze heeft
zelf veel pech gehad met haar
gezondheid en heeft al diverse
operaties en onderzoeken gehad. Na alle operaties bleef ze erg
vermoeid en dat verminderde
niet. Sterker nog het werd erger
en na een lange tijd kwam het
erop neer dat het Chronisch vermoeidheidssyndroom bij Wendy
werd gediagnosticeerd.
De jonge aardrijkskundedocente
gaat echter niet bij de pakken
neerzitten: “Ik heb misschien
pech, maar er zijn mensen die
het erger hebben en ik mag niet

Wendy van den Akker zet alles
op alles om zoveel mogelijk geld
op te halen voor Kika. (Bron foto;
Carolus Borromeus College).
klagen. Ook dan moet ik vaak
denken aan de kinderen die ziek
zijn en dat doet me veel. Kinderen horen niet ziek te zijn, ze
moeten kind kunnen zijn, moeten kunnen spelen en een zorgeloze jeugd hebben.
Ik heb misschien pech maar kan
mij nog steeds inzetten voor deze
kinderen en de wetenschap dat
we hiermee bijdragen aan meer
overlevingskansen voor kinde-

Met een optreden van o.a. Senna
Willems, cocktails én een veiling
met o.a. een gin-tonic proeverij
voor 10 personen, een gesigneerde bal van PSV, diverse culinaire
arrangementen en een fotoshoot
door een award winning fotograaf van Azcona fotografie, belooft het een prachtige avond te
worden voor het goede doel.
Een ticket reserveert u voor 45
euro waarvan minstens 25 euro
direct naar KiKa gaat. Tickets
zijn verkrijgbaar via www.tic
ketview.nl/shop/actievoorkika.
Een veiling-item sponsoren of
een bedrijfsarrangement boeken? Neem dan contact op via
kikasneakergala@gmail.com.
Meer informatie:
kikasneakergala@gmail.com
óf via social media. ▲

Buurtvereniging de Oliemolen organiseert snuffelmarkt
Annawijk
Zondag 23 juni organiseert
buurtvereniging de Oliemolen weer een snuffelmarkt in
Helmond aan de Taftstraat /
Katoenstraat, achter de Lidl op
Suytkade.

Aanvang 09.30 t/m 15.30 uur. Entree kost € 1.- Een kraam huren
kost € 17.50 en voor een grond
plaats € 12.50. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Rene van de Westerlo
0492-547583 / 06-22966324 of
Anja Vriens 0492-548373 / 0648069508 ▲
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Het afgelopen seizoen vierde
Volksuniversiteit Helmond haar
40-jarig bestaan. We blikken terug met Carla Hopstaken, die al
sinds 2001 betrokken is bij VU
Helmond. Carla was van 2005
tot 2011 voorzitter van de VU
en ze werd vorig jaar benoemd
tot lid in de Orde van OranjeNassau vanwege haar grote
verdiensten voor diverse Helmondse organisaties.
Carla, hoe kijk je
terug op die periode?
“De organisatie is erg veranderd.
In mijn tijd, onder andere als
voorzitter, was er één algemeen
bestuur en één programmacommissie. Iedereen praatte mee
over alles. Nu kan dat niet meer,
de Volksuniversiteit is veel groter
geworden. Er is nu een apart bestuur en er zijn clusterleiders, die
verantwoordelijk zijn voor de inhoud en organisatie van cursussen en lezingen.”
De Volksuniversiteit is géén traditionele school, maar je kunt
er wel cursussen volgen. Hoe zit
dat precies, Carla?
“Nou, misschien zijn er nog
steeds mensen die denken dat

Carla Hopstaken (Bron foto;
Volksuniversiteit Helmond)

het inderdaad een school is, een
opleiding waar je op een traditionele manier lessen volgt. Maar
dat is natuurlijk niet zo.
De Volksuniversiteit is geen echte school, je hebt geen vooropleiding nodig, je krijgt geen punten,
je krijgt ook geen diploma, wel
een certificaat. De Volksuniversiteit geeft cursussen en lezingen.
De meeste cursussen zijn kortlopend én altijd actueel. Je kunt bij
ons een taal leren, leren bridgen,
koken, filosofie doen, naar kunst
leren kijken, lezingen volgen, excursies doen, enzovoort.”
Carla, jij was en bent nog steeds
heel actief voor de Volksuniversiteit. Hoe zie jij de toekomst
van de Volksuniversiteit?
“Nou, de Volksuniversiteit heeft
natuurlijk wel concurrentie van
internet. Daar is nou eenmaal
heel veel online kennis te halen.
We moeten dus heel actueel blijven en onze kracht zo goed mogelijk gebruiken”.
Welke kracht bedoel je dan?
“Ontmoeten! Bij de Volksuniversiteit ontmoet je iemand,
ontmoet je mensen, je kijkt ze
in de ogen, je kunt mensen vragen stellen, je kunt met mensen
praten en discussiëren. Maar natuurlijk zijn we ook kwetsbaar en
moeten we heel alert zijn op wat
we aanbieden, want het aanbod
moet altijd interessant zijn voor
onze cursisten.”
Carla, wat wil je nog kwijt over
de Volksuniversiteit Helmond?
“Ik ben erg trots op onze vrijwilligersorganisatie! Vele tientallen
mensen zetten zich elke keer
weer in om lezingen en cursussen te verzorgen. En mensen
die geïnteresseerd zijn in onze
organisatie of wat méér willen
weten over de lezingen of cursussen, kan ik maar één ding
aanraden: bezoek onze website
www.vuhelmond.nl ▲

Albert fiets de Giro di kika
“Beste lezer, mijn naam is
Albert Woudstra. Sinds september 2017 trotse opa van
een kleinzoon waar ik elke
donderdagmiddag op pas. Dit
is echter een geluk dat niet
alle grootouders mogen ervaren, aangezien er elk jaar weer
kinderen getroffen worden
door kanker.
Toen ik hier in november 2018
een bericht over tegenkwam
op Facebook stelde ik mijzelf
een doel voor het nieuwe jaar.
Ik wilde een steentje bijdragen
aan onderzoek naar kinderkanker. Zelf ben ik het bezit
van een gezond kleinkind waar
ik mee kan spelen en dat gun
ik alle opa’s en oma’s. Om deze
reden heb ik besloten om in
2019 mee te doen aan de Giro

de Kika, waarbij ik de activiteit
voor het goede doel kan combineren met één van mijn passies: fietsen. Giro di Kika bestaat uit 6 dagen met 6 etappes
van in totaal 900 km en ruim
14000 hoogtemeters allemaal
met als doel geld inzamelen
voor de bestrijding van kinderkanker. Om deze mooie uitdaging aan te gaan, heb ik minimaal €2500,- nodig. Helpen
jullie mij mee om dit bedrag
bij elkaar te sparen?” U kunt
Albert steunen via: www.giro
dikika.nl/albert-woudstra
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tocht met een afstand van 80
km. Halverwege houden we een
koffiestop. Vertrek om 9.00 uur
bij Winkelcentrum Straakven.
Wegkapitein is Antoon Slaats.
Gastrijders zijn altijd welkom en
een volgauto begeleidt ons.

Helmond-Noord

Helmond-Oost

Helmond-Noord

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

Seniorenvereniging De Schaapskooi organiseert woensdag 8
mei een kienmiddag bij wijkcentrum De Boerderij, Harmoniestraat 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.

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

Annawijk/Suytkade
In buurthuis St. Anna aan de
Hoogeindsestraat 24 kun je iedere zondagmiddag vanaf half
2 en maandagavond vanaf half
8 prijskaarten. Je kunt er terecht
voor jokeren en rikken. De organisatie op zondag is door de
Jubileumcommissie van Kv de
Ollietrappers en maandagavond
de seniorenvereniging St. Anna.

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

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

Suytkade
Op 5 mei a.s. om 14.00 uur in de
Cacaofabriek: 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.

Helmond-Oost
7 Mei is de eerste bijeenkomst
van jonge vrouwen tot 45 jaar
die kanker hebben of gehad
hebben. Landelijk zijn er al bijeenkomsten 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 Helmond. Voor meer
info: info@inloophuisdecirkel.
nl of www.inloophuisdecirkel.nl
Wees welkom en loop binnen.

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

Helmond-Oost
Zondag 5 mei rijdt Tourclub’81
Helmond de Daatjes wieler-

Liederentafel Helmond West op
z’n Best en de Helmondse Mondharmonica Vereniging houden
op zondag 26 mei 2019 een gezamenlijk optreden in Wijkhuis
Westwijzer. Cortenbachstraat 70
5707TJ Helmond. Het optreden
is van 14.00 uur tot 16.00 uur. De
Westwijzer is open vanaf 13.30
uur. De toegang is gratis.

Helmond-West
Liederentafel Helmond West op
z’n Best en de Helmondse Mondharmonica Vereniging houden
op zondag 26 mei 2019 een gezamenlijk optreden in Wijkhuis
Westwijzer. Cortenbachstraat 70
5707TJ Helmond. Het optreden
is van 14.00 uur tot 16.00 uur. De
Westwijzer is open vanaf 13.30
uur. De toegang is gratis.

Helmond-Noord
Bij de Pannehoeve organiseren we op zaterdag 22 juni van
11.00 tot 16.00 een zomer rommelmarkt voor het goede doel.
Wij hopen hiermee geld in te
zamelen voor een duofiets voor
gezamenlijk gebruik voor de
bewoners van de Pannehoeve.
Van 13.30 tot 15.30 gratis schminken. Schminken, springkussen, Verse wafels, home made
limonades, appeltaarten, schilderijtjes, boeken, huisraad ect.
Jan van Goyenlaan 1

Centrum
Tussen 1 mei en 1 oktober is de
Lambertuskerk in Helmond
weer open voor bezoek. Op
woensdag tussen 14 en 16 uur,
en op zaterdag van 12 tot 16 uur.
Ook op koopzondagen van 14
tot 16 uur. Iedereen is welkom in
dit bijzondere gebouw.

Het Lambertus Consort: Het instrumentaal project-ensemble van Stichting Lambertus Concerten. (Bron foto; Stichting Lambertus Concerten).

Stichting
Lambertus Concerten
herdenkt 4 mei

Prachtige muziek van J.S. Bach en C. Graupner
Helmond
Op 4 mei herdenken we de gevallenen. Herdenken doen we
met woorden, maar zeker ook
met muziek. Dat gebeurde in
Helmond jarenlang met een requiemuitvoering. In 2017 heeft
Stichting Lambertus Concerten
deze traditie nieuw leven ingeblazen met het requiem van J.
Rheinberger, in het jubileumjaar
2018 gevolgd door het bekende
requiem van W.A. Mozart.
Ook dit jaar staat er een prachtig
concert op het programma: koor
Nuove Musiche, internationale
solisten en orkest Lambertus
Consort voeren drie passende
cantates van Bach en tijdgenoot
Graupner uit. De artistieke leiding is in handen van dirigent Jan
van de Laar.
Het projectkoor van Stichting
Lambertus Concerten, Nuove
Musiche, bestaat uit ervaren
zangers die bekend zijn met het
repertoire en het in korte tijd
zelfstandig kunnen instuderen.
Slechts enkele repetities volstaan
om de puntjes op de i te zetten en
de concerten tot een waar muzikaal genot te maken, voor zowel
de zangers als hun publiek.
Het Lambertus Consort is het
instrumentaal project-ensemble
van Stichting Lambertus Concerten. Het bestaat uit getrainde
amateurs en professionals die
per project geworven worden afhankelijk van de vereiste bezetting. Zowel van het koor als van
het orkest is Jan van de Laar de
artistiek leider.
De Australische sopraan Bethany Shepherd studeerde klassieke zang aan het Queensland
Conservatorium of Music onder de beroemde Wagneriaanse
sopraan Lisa Gasteen. Na het
behalen van haar bachelor met

onderscheiding studeerde ze verder aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar ze in
2016 haar master zang met specialisatie Oude Muziek, afsloot.
Zij is de mede-oprichter van het
oude muziekensemble Le Voci
delle Grazie.
De jonge Koreaanse countertenor Minho Jeong viel tijdens zijn
studie direct op door zijn kristalheldere stem en voortreffelijke
interpretatie en de formidabele
klank van zijn hoge C. Hij voltooide zijn Master en maakte als
countertenor zijn debuut in 2012,
in de Hohe Messe van Bach met
de Bachsolist’s Seoul, onder leiding van de beroemde dirigent
Masaaki Suzuki (Bach Collegium
Japan).
René Coolen (tenor) studeerde
schoolmuziek aan het Brabants
Conservatorium te Tilburg, vervolgde zijn carrière in de automatisering bij Philips, maar bleef
actief is de wereld van de muziek. In 2006 startte hij zijn eigen
bedrijf in cultuurmanagement
en hij werkt nu als organisator,
consultant, docent en zanger.
Hij zong reeds vele solopartijen,
waaronder Cantates van Bach,
Weihnachtsoratorium, en Requiem van Mozart.
Eric Ruis (bas) heeft zang gestudeerd bij Riekje Bakker, Caroline
Spanjaard en Joep Bröcheler. Hij
was de afgelopen jaren te horen
in diverse producties zoals het
Requiem van Mozart en Fauré en
diverse grote werken van Bach
zoals het Weihnachtsoratorium,
in binnen- en buitenland. Hij is
ook arrangeur voor koor en orkest.
Herdenkingsconcert van Lambertus Concerten, 4 mei 2019,
aansluitend op de plaatselijke
herdenking, aanvang 20.45u. Elkerliek Kapel, Wesselmanlaan 25
te Helmond. Entree: €10 ▲
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Het regent lintjes!

Winnaar Sudoku Weekkrant
De Loop Helmond
Helmond

Maar liefst 20 gedecoreerden tijdens
traditionele Lintjesregen

Sally Anthonij uit Helmond stuurde
zoals velen de oplossing in van de
Sudoku en was blij verrast dat zij
gewonnen had.
Marinus van den Elsen (Adcommunicatie) overhandigde de Holland
Casino dinercheque t.w.v. € 100,00 en
een leuke Goodiebag aan Sally. Iedere
14 dagen plaatst Weekkrant De Loop
Helmond een Sudoku. Lost u deze op?
Dan maakt u ook kans op een dinercheque en een exclusieve Goodiebag
van Holland Casino Eindhoven. ▲

(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Een dinerbon t.w.v. E 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door:
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!
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Prijswinnaar week 16:
Sally Anthonij
Mail de gele oplossing voor 10 mei naar:
actie@deloop.eu
o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer.
minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Bowen Mierlo
Nieuwe behandelmethode bij
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder,
Nek, Knie, Hamstrings etc.
Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040
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Het eerste lintje was voor mevrouw Hoets in De Cacaofabriek. Er werden in
totaal twintig lintjes uitgereikt op vijf verschillende locaties rondom het centrum
(Bron foto; Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl).

Helmond
Traditioneel getrouw vindt elke 26e april,
de dag voor koningsdag, de lintjesregenplaats. Op deze dag worden op verschillende plekken in de stad onderscheidingen uitgereikt aan Helmonders met
bijzondere verdiensten. Dit jaar mocht
burgemeester Blanksma 20 lintjes uitreiken aan 20 ‘bijzondere’ Helmonders.
Nouja, bijzonder? De gedecoreerden zelf
vinden wat ze doen de normaalste zaak
van de wereld.
Ook dit jaar waren de families van de
gedecoreerden weer erg creatief in het
verzinnen van ‘smoesjes’. Zo kwam er iemand een schilderij onthullen, een rondleiding geven, op zakenbezoek of kwamen
ze voor een kennis of familie die het lintje
zou krijgen. Voor sommige was het al vrij
snel duidelijk dat het om hen ging vanwege de complete familie die aanwezig was.
Voor andere kwam het als een complete
verrassing en op sommige momenten liepen de emoties dan ook hoog op.
De dag ging van start in De Cacaofabriek
waar burgemeester Elly Blanksma het
aanwezige publiek toesprak. Ze vertelde
onder meer het proces wat vooraf gaat
voordat iemand daadwerkelijk een lintje
mag ontvangen, maar ook over de belangrijke functie die vrijwilligers vervullen
in de samenleving en onze stad. Na deze
korte inleiding, was het tijd om aan de uitreiking van de lintjes te beginnen. In dD
Cacaofabriek werden Mw. Hoet, Mw. Van
de laar – van Veijfeiken, Dhr. Van Lieshout
en Dhr. Wijnen onderscheiden. Op elke
locatie werd er een toast uitgebracht op

de gedecoreerden onder het genot van
een glaasje Oranjebitter.
De reis vervolgde naar het Kasteel van
Helmond, waar Dhr. Van Beek, Dhr. Deelen, Mw. Meinardi, Dhr. Smeulders en Dhr.
Leenen werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Vervolgens ging het gezelschap door naar
het Draaiorgelmuseum waar Mw. Vink,
Mw. Hakimpour-Verhorevoort, Dhr. Spiller en Dhr. Bijsterveld de onderscheiding
opgespeld kregen van burgemeester
Blanksma. Voor mevrouw Hakimpour
was het een extra bijzonder moment.
Haar kinderen wonen beiden in het buiteland, maar kwamen speciaal voor deze
bijzonde gelegenheid even terug naar Helmond.
Voor de volgende twee lintjes, reisden we
af naar een privé locatie. Hier kreeg het
echtpaar Clarijs – Gondrie beide een lintje
uitgereikt. Het gebeurt niet vaak dat man
en vrouw beide een lintje ontvangen, een
uniek moment!
De dag werd afgesloten in Het Speelhuis,
waar de laatste vijf onderscheidingen
werden uitgereikt. Mw. Corstens- Habraken werd benoemd tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Mw. Maas, Mw. Smit en
Dhr. Stienen werden allen benoemd tot
Ridder in de orde van Oranje-Nassau. De
laatste onderscheiding was erg bijzonder:
Prof. Dr. Ir. Van Roermund werd, wegens
zijn bijzonderlijke verdiensten op wetenschappelijk gebied, benoemd tot ridder
in de Orde van de Nederlandse Leeuw, de
oudste en hoogste civiele ridderorde in
Nederland. ▲

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

De laatste onderscheidingen werden uitgereikt in Het Speelhuis (bron foto; Knoops Fotografie).
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Walthera J.F. Hoet

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hans J.A. Deelen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Tinie M.H.A. Hakimpour
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Willy W.P.A. Corstens

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ine A.J.M.M. van Vijfeijken
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Avelien A. Meinardi

Anton T.H. van Lieshout
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Eric H.A.J. Smeulders

Berry L.E.H. Wijnen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jos J.M. Leenen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Manfred M.H. Spiller

Fred G.J.H.A. Bijsterveld

Trees T.H.M. Clarijs-Gondrie

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

ArthurA.H.M. van Roemund

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Frans F.P.C.J.G. Stienen

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Maria M.C.A. Smit

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Theo J.F.M.C. van Beek

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Leonie L. Vink

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Walter W.A.C.M. Clarijs
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Cissie F.H.P.M. Maas

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Foto’s: Vincent Knoops Fotografie
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Dement en toch een
goede oude dag?

‘Voor iedereen
betaalbaar’

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

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

de loop weekkrant HELMOND
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FairTrade week
Centrum
Ter gelegenheid van de FairTrade week,
die plaats vindt van 4 tot en met 12 mei
aanstaande, hebben een aantal ondernemers in Helmond het initiatief opgepakt
voor een mini FairTrade route in het centrum van de stad.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
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.
Zondag 5 mei:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Sjef Remmen en Annie Noordman; Trineke Verschuren-Janssens; Toon van
Vugt; Riet de Ruijter-Manders; Jan Wijnen; Anna Rouss; Broer Boxstart;
overleden ouders Noud en Nellie Meulendijks-Smits; Tonnie Sanders;
Ceciel Broens-Veel; Bert Allard; Harrie Vos; Henk Kat; Sjef Schepers; Tiny
Giebels-van den Heuvel; Theo Kweens; Harrie van de Laar; Martin van den
Berkmortel; Anny Kweens-van Venrooij; Mathieu de Bie
Donderdag 9 mei:
19.00 uur Alphonsuskapel

Deze route brengt de bezoekers van het
centrum langs 6 locaties met FairTrade
en/of duurzame producten in het assortiment. Het aanbod varieert van een FairTrade kopje koffie of thee tot FairTrade
(zilver en gouden) sieraden en van cadeau
artikelen en woondecoratie tot kunstobjecten. De deelnemende locaties zijn te
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herkennen aan het logo van de FairTrade
week in hun etalage. Daar kunt u ook
een papieren versie van de route ophalen.
Steeds meer mensen zijn op zoek naar
producten die beter zijn voor het milieu
en voor hun zelf. Maar vaak weten ze niet
waar ze deze producten kunnen vinden.
Daarnaast wil de Gemeente Helmond
FairTrade gemeente worden en middels
deze mini FairTrade route laten de ondernemers zien dat er op dat gebied al veel te
bieden is in onze stad.
Natuurlijk zijn er nog veel meer winkels
en horecagelegenheden in Helmond waar
FairTrade en duurzame producten worden aangeboden. Met dit initiatief hopen
we dat de route bij de volgende FairTrade
week, in het najaar, een uitgebreider aanbod kan bieden. ▲

welkom op de

OPEN DAG
ZONDAG 19 MEI | 11.00-17.00

Vrijdag 10 mei 2019:
11.30 uur Lucia kerk Mierlo-Hout
Huwelijk Jeroen Janssen en Lisette van Hoof
Zaterdag 11 mei:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; volkszang
Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
overleden ouders Weijts-Janssen; overleden van Asten-van de Kerkhof; Opa
en Oma Vogels-van Mierlo en ouders Sauvé-Vogels en dochter Ine.
www.damiaanhelmond.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 5 mei
10.30 uur Trudo koor
Wim en Hetty Evers-Wolters, Marietje Adriaans-van Berkel, Jac en 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.
Zondag 12 mei
10.30 uur uur Maria koor
Jack Slegers, Wil Gulink-Weekenborg, Ed van den Heuvel, Hasina Mulder,
Irene Martens-Becker, Toon de Greef, Mien van der Heijden en Jan de zoon.
www.damiaanhelmond.nl

Uitvaartzorg van de Kerkhof

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord)
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur.
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur.
Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel, tel. 477255. pastoorseidel@live.nl
Pastor W. Koopmans, tel. 06-19223250. pastorkoopmans@live.nl.
Diaken H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor:
Tolpost 1, 5701 HE Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk)
Tel. 522109 (maandag tot en met donderdag 9.30-12.30u.)
Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond.
parochie@heiligelambertus.nl

www.heiligelambertus.nl

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,
informeer gerust naar
de mogelijkheden

Ook als u bent verzekerd bij o.a. Dela of Monuta.

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

EVENEMENTEN
4 MEI T/M 12 MEI
Nationale FairTrade week
Tiendas Diferentes, Markt 45A, Helmond
Za 4 mei t/m zo 12 mei di: 10:00 - 17:00
uur, wo, do: 09:30 - 17:00 uur, vr: 09:30 20:00 uur, za: 10:00 - 17:00 uur.
FairTrade Route Helmond
Ter gelegenheid van de Nationale
FairTrade week is een mini FairTrade
route uitgestippeld. Tiendas Diferentes,
Markt 45A, Helmond. Za 4 mei t/m zo 12
mei ma: 13:00 - 18:00, di-do: 10:00 - 17:00,
vr: 10:00 - 20:00, za: 10:00 - 17:00 uur.

DONDERDAG 2 MEI
De Kleine Zeemeermin 4+
Prachtig nieuw sprookje voor de
hele familie over hopeloos verliefde
zeemeermin. Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2, Helmond
13:30 - 14:30 uur.
Pubquiz De Vijfhoeck
Tot de zomer vind er elke 1e donderdag
van de maand een pubquiz plaats bij De
Vijfhoeck i.s.m. Pubquiz040(bekend van
De Wildeman Eindhoven). Meld jouw team
aan en wij reserveren een tafel voor je.é
Grandcafe De Vijfhoeck, Kamstraat 26,
Helmond. 20:30 - 23:00 uur
Workshop: Maak je eigen hatseflats
kunstwerk!
Kom je eigen kunstwerkje maken in de
bibliotheek Samen met Atelier Hatseflats
mag je lekker aanklooien met allerlei
materialen. Voor kinderen vanaf 4 jaar.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11,
Helmond. 14:00 - 15:30 uur.

VRIJDAG 3 MEI
Diner bij 3JS
Niets is gezelliger dan voor aanvang van
de voorstelling samen een hapje te eten
toch. Vanaf nu kan dat ook zonder stress
of je voor de voorstelling wel op tijd zal
zijn. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2,
Helmond. 17:45 - 20:00 uur.
3JS
Muzikale erfenis met glans vertolkt
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, Helmond
20:15 - 23:59 uur.
Straatvoetbaldag 2019
Op vrijdag organiseren Jibb+, Bijzonder
Jeugdwerk en de LEV groep de
Straatvoetbaldag in Helmond.
Frans Joseph v Thielpark 7, Helmond.
09:00 - 18:00 uur.

de loop weekkrant HELMOND

save the date

UIT IN DE REGIO
HELMOND

ZATERDAG 4 MEI
50 Jaar Woodstock - Santana (Fuente Del
Ritmo) en Jimi Hendrix (Chivy Kuhles & The
Dynamics)
Het is dit jaar 50 jaar geleden dat
het festival der festivals plaatsvond:
Woodstock. Een legendarisch festival
met een legendarische line-up een
legendarisch aantal bezoekers.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1, Helmond
20:30 - 22:30 uur.
Helmond Live
Helmond Live is een gratis toegankelijk
evenement op zaterdagavonden in mei
verdeeld over het centrum van Helmond
waarbij live muziek centraal staat.
Centrum Helmond, Havenweg 8-14,
Helmond. Za 4 mei 20:00 - 00:00 uur, za
11 mei 20:00 - 00:00 uur, za 18 mei 20:00
- 00:00 uur, za 25 mei 20:00 - 00:00 uur, do
30 mei 15:00 - 21:00 uur.
Herdenkingsconcert door Nuove Musiche
Op 4 mei herdenken we de gevallenen.
Jarenlang was het een traditie in Helmond
om op die dag een requiem uit te voeren.
Auditorium Elkerliek Ziekenhuis,
Wesselmanlaan 25, Helmond
20:58 - 21:45 uur.

ZONDAG 5 MEI
Rondje Helmond (fietsevenement)
Op zondag 5 mei wordt het fietsseizoen
afgetrapt met fietsevenement Rondje
Helmond. Als je een volle stempelkaart
inlevert dan maak je kans op mooie
prijzen! Deelname gratis. Helmond
Marketing, Markt 207, Helmond
10:00 - 17:00 uur.
Brandweerdag Jan Vissermuseum
Het Jan Visser Museum organiseert op
zondag 5 mei een themadag in het kader
van de “BRANDWEER”. Er wordt een
overzicht geboden van rijdend historisch
brandweer materieel. Jan Visser Museum,
Keizerin Marialaan 5, Helmond.
10:00 - 17:00 uur.
Carat Concerten
Op 5 mei is de opening met een
streekmarkt. Diverse organisaties
presenteren hun producenten en
streekproducten. Tevens de opening van
het jubileumseizoen.
Carat-Paviljoen Warande, de Kluis 2,
Helmond. 12:00 - 17:00 uur.
Lenteconcert Accordeonvereniging
Helmond A.K.
Accordeonvereniging Helmond A.K.

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

Verzorgt op zondag
een sfeervol
Lenteconcert.
Zaal ‘t Aambeeld
, Dorpsstraat 38,
Helmond
14:00 - 17:00 uur.
Mannenkoor Lambardi
Van het duister naar
het licht
Van het duister
naar het licht.
Een -bevrijdendconcert met enkele
instrumentale
intermezzos ter
ere van 75 jaar vrij
Helmond.
Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2,
Helmond
15:00 - 16:30 uur.

DINSDAG
7 MEI

Slagerij van Kampen
Muzikale ode aan
alle volken die onze
plannet zo rijk
maken Het
Speelhuis,
Speelhuisplein 2,
Helmond
20:15 - 23:59 uur.
Tok Of The Town Jubileumeditie 5 & 20
In het kader van
het 520 jubileum
nog eenmaal Tok
of the Town. De
Cacaofabriek,
Cacaokade 1,
Helmond
20:30 - 22:30 uur.

WOENSDAG
8 MEI

Marduk - Viktoria Part
3 Tour 2019
Marduk staat al
jaren synoniem
voor agressieve
black metal. Waar
Marduk ook komt
controverse is er
altijd. De mannen
zingen bijvoorbeeld
niet over liefde
relaties en de
geneugten van het
leven.
De Cacaofabriek,
Cacaokade 1,
Helmond
19:00 - 21:00 uur.

20 APRIL T/M 5 MEI

Lentekasteel Helmond staat dit jaar in het
teken van… bijgeloof!
Hoefijzers versieren die geluk brengen,
of je eigen wijsheidsdrankje maken zodat
je heel slim wordt. Museum Helmond
(locatie Kasteel), Kasteelplein 1
Za 20 april t/m zo 5 mei di-vr: 10:00 - 17:00
uur, za, zo: 12:00 - 17:00 uur, Geopend op
za 27 april van 12:00 - 17:00 uur.
PATHÉ HELMOND
DO. 2 MEI T/M WO. 8 MEI
After (DOV) Do 10:45 uur / Ma 13:15, 19:15 uur /
Wo 16:00 uur / Vr, Za 17:00 uur / Do, Zo, Di 19:00
uur / Vr 20:00 uur / Za 20:10 uur
Avengers: Endgame (DOV) Zo 12:15, 18:00 uur /
Ma 12:45, 17:45 uur / Do, Di 13:00, 18:15 uur / Wo
14:15 uur / Vr 15:15 uur / Za 16:15 uur / Vr, Za
19:00 uur
Avengers: Endgame (O3D) Vr, Zo 10:00 uur / Za
10:15 uur / Do, Ma, Wo 10:30 uur / Di 11:00, 14:45
uur / Vr, Za 13:30, 17:30, 21:30 uur / Zo 14:00, 15:30
uur / Ma 14:15 uur / Do 14:30, 17:00, 20:00, 21:00
uur / Ma, Di 15:45 uur / Zo - Di 19:30 uur / Vr - Di
20:30 uur / Wo 21:15 uur
Baantjer het begin (DNL) Wo 10:30 uur / Ma 10:45
uur / Di 11:00 uur / Ma, Di 18:30 uur / Do, Zo 18:45,
21:15 uur / Vr, Za 19:30, 22:00 uur
Ben is Back (DOV) Di 13:30 uur
Cats: op zoek naar Kattopia (DNL) Vr 12:15 uur / Di
12:45 uur / Zo, Ma 13:00 uur / Wo 14:00 uur / Do
14:45 uur / Za 15:00 uur
Circus Noel (DNL) Vr, Zo 10:00 uur / Do 10:45, 14:00
uur / Za 12:00 uur / Wo 13:00 uur / Zo 13:45 uur /
Di 16:10 uur / Ma 16:15 uur
Corgi (DNL) Za 10:00 uur / Vr 10:30 uur / Ma 11:30
uur / Wo 13:15 uur / Di 13:30 uur / Zo 14:30 uur /
Do 16:00 uur
Corgi (N3D) Do, Zo 10:15 uur / Za 13:15 uur / Vr
13:45 uur / Wo 15:30 uur
Curse of La Llorona, The (DOV) Wo 11:40 uur / Za
12:45 uur / Do, Di 16:45, 22:00 uur / Vr 17:45 uur /
Zo, Ma 18:00, 21:45 uur / Vr, Za 22:45 uur
Dumbo (DOV) Za 10:30 uur / Di 10:50 uur / Zo, Ma
15:00 uur / Vr 16:00 uur / Do 16:15 uur
Dumbo (O3D) Vr 13:00 uur / Za 16:30 uur
Hellboy (2019) (DOV) Ma 16:30 uur / Do 17:15 uur /
Zo, Di 17:30 uur / Vr, Za 17:45 uur
Hotel Mumbai (DOV) Wo 12:15, 21:30 uur / Do
13:15, 20:30 uur / Ma 13:30 uur / Vr 14:15 uur /
Di 15:00 uur / Za 15:45 uur / Zo 16:00 uur / Zo, Di
20:15 uur / Vr, Za, Ma 21:00 uur
Little (DOV) Wo 10:45 uur / Zo 16:30 uur / Ma 17:30
uur / Di 17:45 uur / Do 18:00 uur / Vr, Za 18:30 uur
Masha en de Beer 2 (DNL) Do - Zo 10:00 uur / Wo
10:40 uur / Ma 11:00 uur / Di 11:15 uur / Vr, Za
11:45 uur / Do, Zo 12:00 uur
Missing Link (2019) (DNL) Za 10:30 uur / Vr 10:45
uur / Zo 12:15 uur / Do 12:30 uur / Wo 15:00 uur
Pet Sematary (DOV) Do, Zo - Di 21:30 uur / Vr, Za
22:30 uur
Pokémon Detective Pikachu (DNL) Wo 15:15 uur
Pokémon Detective Pikachu (DOV) Wo 21:45 uur
Pokémon Detective Pikachu (O3D) Wo 10:30, 18:30
uur
Private War, A (DOV) Ma 20:00 uur
Shazam! (O3D) Ma, Di 10:45 uur / Vr 12:30 uur / Za
13:00 uur
Singel 39 (DNL) Wo 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
uur
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur
They Shall Not Grow Old (O3D) Zo 10:45 uur / Za
14:15 uur / Vr 15:30 uur
Wonder Park (DNL) Do 10:15, 15:00 uur / Di 10:45
uur / Vr - Ma 11:00 uur / Vr, Za, Di 15:30 uur / Ma,
Wo 15:45 uur / Zo 16:00 uur
Wonder Park (N3D) Do 12:45 uur / Vr, Zo 13:15 uur
/ Wo 13:30 uur / Ma, Di 13:45 uur / Za 14:00 uur
Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag 10.15 uur
zaterdag en zondag 9.45 uur
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HELMONDloopjes
TE KOOP GEVRAAGD

www.dedakdekker.com
Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend
succesvol!
Uitsluitend
schriftelijke
d.m.v. deze
bon.
Uw sloopauto
levertopgave
geld op!
Ook
voor particulieren
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
Wijofbieden
v.a.hokje.
75,- euro
T: 0492
- 546007
1 letter
cijfer per
Tussen ieder woord
een hokje
vrij laten.
Uiterlijke
inlevertermijn
elke maandag 17.00 uur.
voor
sloopauto’s.

Voor rijdende auto’s cursussen
te koop
kennismaking
tev.a.
koop
te huur Alle soorten bestanden
vakantie van
150,gevraagd
- euro geboden.
diversen
huisdieren
personeel
beeld
en
geluid
digitaliseren
ODUS AUTO’S BV, auto’s en motoren
evenementen
onroerend goed
radio en tv
of dubliceren.
Achterdijk 6, Helmondwoningruil
06-52642652

DIVERSEN

Kunstgras
nodig?

HTN Bad en Sanitair
Wij verzorgen de complete
aanleg of renovatie van uw
nieuwe badkamer. In onze
showroom is een ruime
keus aan Sanitair en Vloer
en Wandtegels te zien. Alles
tegen betaalbare prijzen!
Engelseweg 200a
in Helmond
www.sanitairhelmond.nl

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg van
www.studioadate.nl e 6,50
Tuinen en Terrassen, sierbee 6,50 stratingen, opritten. Bezoek
FEESTJE?
e 6,50
onze showtuin/ showroom.
Tent v.a. € 20,-; | Staantafel
e 8,00
€ 4,-; | Karaoke € 25,-;e 9,50 Engelseweg 200a in HelTel. 0492-510855 e 11,00 mond info@htnvloeren.nl
T.0492 792499
www.ikgeefeenfeestje.nl
e 12,50
e 14,00
e 15,50

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende
Wand en Vloertegels te zien
Beekerheide
28
Weekkrant
De Loop
HELMOND
in0492
onze84Showroom.
Beek 20
en| 5708
Donk
Steenovenweg
HN Helmond | Tel.:
53 50
Ook voor het laten leggen
www.kunstgrasland.nl
van uw nieuwe vloer bent
u bij ons op het juiste adres.
Rolluiken, luifels,
Geen koude voetjes meer?
vloerbedekking, lamellen,
Denk aan vloerverwarming
(rol)gordijnen, jalouziën, etc.
en kies voor een compleet
Zeer concurrerende prijzen.
pakket tegen een scherpe
Gratis meten en prijsopgaaf.
prijs! Engelseweg 200a
Willie’s stoffering,
in Helmond .
Braaksestraat 10, Helmond,
info@htnvloeren.nl
T: (0492) 535901
T. 0492 792499
Inleveradres:

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reperaties!

Tevens uw adres voor veranda’s.
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)

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.

Geopend van ma. t/m do. & za.
Wij zien u graag in onze praktijk.
Tandartspraktijk Stiphout
0492-549180

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

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

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

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

Lenie Klaasen 06-52716622

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv
e 6,50
e 6,50

GOED DRUKWERK

e
e
e
e

BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

6,50
8,00
9,50
11,00

e 12,50
e 14,00
e 15,50
Inleveradres:

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

Weekkrant De Loop HELMOND

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

Inloopmiddag en lezing over
de Tweede Wereldoorlog door Miel Andriesse
Stiphout
Samuel (Miel) Andriesse is anderhalf
jaar oud als zijn Joodse ouders hem
laten onderduiken. Hij komt terecht
bij verzetsheld Maurits Hertzberger
in Stiphout. De peuter wordt steeds
doorgeschoven naar diverse onderduikadressen.
Uiteindelijk wordt hij liefdevol opgevangen door de Helmondse familie
Verhees uit de Karel Raymakerstraat.
Daar overleeft hij de Tweede Wereldoorlog. Miel vertelt zijn indrukwekkende verhaal ‘Kind in de oorlog’ op 16 mei
2019 in Huiskamer De Ark, Dorpsstraat
29 in Stiphout.
Vooraf een korte introductie over Stiphoutse verzetsheld Maurits Hertzberger, die tenminste Joodse 30 kinderen
en vele volwassenen heeft gered. Aanvang: 14.00 uur. Toegang gratis.
Miel Andriesse en de zusjes Verhees (bron foto; Heemkunde Helmont).

Kun jij
Kun jij
reanimeren?
reanimeren?

Red levens in
jouw buurt.
Red levens in
Meld jejouw
aan op
buur t.
hartstichting.nl/
Meld je aan op
reanimatie
har tstichting.nl/
reanimatie
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GENIETEN...

!

100%
Geniet
Garantie!

nieuw!

WEEKENDJE ARDENNEN – België

TUINREIS: DE MOOISTE TUINEN VAN KENT & SUSSEx

Een kort reisje, uitermate geschikt om er even tussenuit te zijn! Naast voldoende vrije tijd,
staat er ook een mooie bustocht door de Ardennen op het programma met een bezoek
aan de Abdij van Orval. Op weg naar huis bezoeken we nog de grotten van Remouchamps.
Vertrekdata: 21 juni, 6 sep. en 4 okt. (3 dgn)
€ 285,-

Tijdens deze reis brengen we o.l.v. van Garden Tours een bezoek aan de beroemde Sissinghurst Castle Gardens. Daarnaast staan o.a. Great Dixter Marchants en Sussex Prairies op het
programma.
Vertrekdatum: 1 juli (5 dgn)
€ 625,-

!

**** HoTeL/ n

ieuw!

PASSIESPELEN ERL – Tirol/ Oostenrijk
Vertrekdatum: 18 september
5 dagen halfpension

!

****HoTeL!

MALCHOW – Mecklenburg-Vorpommern
Vertrekdata: 29 juni en 4 aug.
8 dagen halfpension

€ 495,-

KLASSIEK TOSCANE
Vertrekdata:
29 juni en 19 okt.
9 dagen halfpension

!

EHRWALD – Tirol/ Oostenrijk
€ 660,-

Vertrekdata: 7 juli, 11 en 31 aug.
8/9 dagen halfpension

vanaf € 635,-

KRAKAU – Polen

nieuw!

Vertrekdata:
20 juli en 28 sep..
9 dagen halfpension

vanaf € 775,-

€ 790,-

IZOLA –
Slovenië

RIJS –
Friesland

Vertrekdata:
21 juni, 2 en 30 aug.
10 dagen halfpension

Vertrekdata:
17 juni, 15 juli, 12 aug.
en 23 sep.
6 dagen volpension

VOGELPARK WALSRODE – Lüneburgerheide

vanaf € 750,-

Vertrekdata: 13 juli en 24 aug.
2 dagen halfpension

€ 535,-

€ 195,-

LibeLLe Zomerweek
Data: dagelijks van 23 t/m 29 mei 2019
Speciale prijs zondag 26 mei

€ 42,50
€ 40,00

opstapplaatsen in de regio’s: Venray/ Horst, Venlo, Peel & maas, Leudal, roermond, urmond/ Sittard!

• MEER DAN
250bestemmingen
VAKANTIEREIZEN
BESTEMMINGEN IN HEEL EUROPA
• meer dan 250 vakantiereizen
naar
in NAAR
heel europa
ARD
• vriendelijke
MODERNE BUSSEN
MET VRIENDELIJKE CHAUFFEURS
• moderne bussen met
chauffeurs
STANDA ASS
TCL
•
COMFOR
• de beste prijs-kwaliteitsverhouding

www.GHieLen.nL

ISO
9001

