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Helmond
Moederdag staat weer voor de
deur! Weet je al wat je gaat doen?
Aan inspiratie geen gebrek, want
overal komen Moederdagtips
voorbij. Mocht je, ondanks alle
reclame-uitingen, nog geen inspiratie hebben opgedaan, kun

Ben je een echte
Helmonder en weet
jij wat het beste
is voor onze stad?
Meld je dan nu aan
bij het panel van:

je altijd nog door deze editie van
Weekkrant De Loop bladeren,
want hier staan diverse tips in!
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Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl
UITGEVER
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)
BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail redactie@deloop.eu
Internet www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur

Feestweek 100 jaar Blauwwit
gaat eindelijk van start!
RKSV Mierlo-Hout bestaat 100 jaar en dat mag gevierd worden! (Foto: In 1947-1948 werd het 1e elftal kampioen, boven van vlnr: Willy van de
Konijnenberg, Harrie Rooijakkers, Sjaak van der Westerlo, Jan van der Westerlo, Leo Meulendijks, Noud van der Westerlo. Onder vlnr:
Jan Verschurren, Jan van Houtum, Jan van de Zanden, Noud Meulendijks, Frans Timmermans. Bron foto; Archieffoto RKSV Mierlo-Hout).

Mierlo-Hout
De feestweek van RKSV Mierlo-Hout gaat vanaf volgende
week dan eindelijk écht van
start. Een zeer gevarieerd programma met veel feestjes voor
alle doelgroepen. Aankomende
vrijdag, 10 mei, zal de week geopend worden met een mooie
clubfeestavond. Een avond
voor alle leden, betrokkenen,
vrijwilligers en sponsoren van
de voetbalclub. De goede feestband ‘Driven’ zorgt voor het entertainment op deze avond. Een
mooie aftrap om samen 100 jaar
te vieren.
De dag erop (zaterdag 11 mei)
vindt er een échte aftrap plaats.
Dan is er namelijk een dames
voetbaltoernooi met veel clubs
uit de regio. Damesvoetbal komt
steeds meer op en wint ook bij

Op dinsdag 14 en woensdag 15
mei komt de beroemde voetbalrobot van de TU Eindhoven een
demonstratie geven in de grote
feesttent aan alle basisschoolleerlingen uit Helmond. Zij maken dan kennis met de moderne
techniek en worden geënthousiasmeerd om ook affiniteit met
deze techniek te krijgen!

het bij ons allemaal om draait.
Diverse bekende (ex-)voetballers
(waaronder Koert Westerman,
Andy van der Meijde en Glenn
Helder), ook bekend als FC de
Rebellen, zullen smaakmakende
verhalen en leuke anekdotes vertellen over wat zij allemaal meegemaakt hebben tijdens hun
professionele carrière.
Daarnaast is er ook een interactieve avond op vrijdag 17 mei.
Het meest bekende voetbalspelletje wordt hier in de grote feesttent gespeeld in 2 categorieën:
de jeugd onderbouw en de jeugd
bovenbouw met de senioren.
Een finale op groot scherm ter
afsluiting. Wie wordt de grootste
FIFA-koning van Mierlo-Hout?

Donderdag 16 mei gaat aanvoelen als een echte ‘kantine avond’.
Een avond lekker lullen over de
belangrijkste bijzaak van het leven. Praten over de sport waar

Dé klapper van het jubileum
vindt plaats op zaterdag 18 mei.
Een avond met grote Nederlandse artiesten zoals Gerard Joling,
Gers Pardoel, Belle Perez, Dansa-

Mierlo-Hout steeds meer terrein.
Er komen steeds meer damesteams bij en er wordt hard aan
getrokken om dit ook nog meer
te laten groeien. En met succes!
Aansluitend vindt er een Ladiesnight plaats en komt ‘Radio
538 DJ’s on tour’ om er een mooi
feest van te maken!

Als u kiest voor kwaliteit

do & De Feestneger, Puinhoop
kollektiv, Raymon Hermans,
Senna Willems en DJ W3SS. De
avond wordt de grootste avond
van het jubileum; niks is te gek
en een 100% feestgarantie! De
laatste 175 kaartjes zijn op dit
moment in de verkoop, dus ben
er nog snel bij! Kaartjes voor alle
evenementen zijn te koop via
www.100jaarblauwwit.nl/tickets of in de kantine van RKSV
Mierlo-Hout, bij Wim Mulkens
en bij Friture Zaal Adelaars. s

100 Jaar vieren
we samen!

EIGEN BEZORGING EN
VERSPREIDING
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m.
melden via bezorging@deloop.eu
of telefonisch tijdens kantooruren
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350
OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen, Mandy
Meeuwsen, Nikita Thijssen en
Thomas van Leent.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen
Myrell Richardson

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

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.
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(SENIOREN) BANKSTEL
Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 | www.tweedezitenzo.nl
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Ieder kind verdient het om mee te doen
Heeft u het als ouder met kinderen tussen de 0 en 18 jaar financieel niet zo
breed? Dan kunt u een beroep doen op het Kindpakket. Vanuit het Kindpakket
worden onder andere schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor sport- of
muziekles, zwemles en tal van andere zaken vergoed. Zo kunnen deze kinderen
ook meedoen, hun talenten ontdekken en werken aan hun zelfvertrouwen net
als hun leeftijdsgenootjes.
Louis Nguyen is één van de vrijwilligers bij Stichting Leergeld Helmond. Hij voert
onder andere intakegesprekken. Hij komt daarvoor bij mensen thuis. ‘Het zijn
vaak positieve gesprekken, het is belangrijk om de mensen goed aan te voelen.
Als we de ouders erop kunnen wijzen dat we het voor de kinderen doen, dan
stellen ouders zich makkelijker open tijdens een gesprek en leggen ze duidelijk
uit wat ze zouden willen. We bieden ondersteuning en willen de drempel zo laag
mogelijk houden’. Benieuwd naar het verhaal van Louis Nguyen? Ga dan naar
www.leergeld.nl/helmond.
Stichting Leergeld Helmond voert namens de gemeente Helmond het Kindpakket
uit.

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 14 mei 2019 en 28 mei
2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda’s van de vergaderingen zijn de dag voorafgaand aan de
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op:
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo
De commissievergaderingen starten met een gezamenlijk gedeelte over de
Bestuursrapportage 2019. Aanvang 19.00 uur, in de raadzaal.
Adviescommissie Inwoners
Dinsdag 14 mei, 19.45 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Kadernota Sociaal Domein
2. Kindvriendelijke stad
Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 14 mei, 19.45 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Fusie Omroep Helmond en Ditisonzewijk.
2. Scenario’s alternatieve infill kunstgrasvelden.

Starthandeling en naamswijziging Havenpark op
dinsdag 21 mei
De werkzaamheden aan het Havenpark gaan nu echt beginnen. Een grote wens
van veel inwoners en ondernemers gaat hiermee in vervulling: een prachtig park
in het centrum van onze stad. De start van de werkzaamheden is ook het officiële
moment voor de naamsverandering. Het park gaat verder als Burgemeester
Geukerspark.
Graag viert de gemeente dit moment samen met alle betrokkenen. U bent
daarom van harte uitgenodigd om op dinsdag 21 mei 2019 vanaf 17:30 uur deze
mijlpaal samen te markeren in het Havenpark. Bent u erbij?

• 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)

De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op
www.helmond.nl/gemeenteraad.
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Goorwal 16
Rupelstraat 26
Rode Beemden 26
Breedijk 25
Sleedoorn 27

Datum indiening:
26-04-2019
27-04-2019
29-04-2019
29-04-2019
29-04-2019

diverse locatie Dierdonk

25-04-2019

Plesmanlaan 96
Brandevoort
Blaakbeemden kavel BR 57
Past van Leeuwenstraat 51-67
Zijdevlinder 1
Rivierensingel 104
Havenweg 8-12-14
Havenweg 14
Tolpost 8

30-04-2019
29-04-2019

Lammersdonk 6
Ruwe Putten 3

02-05-2019
30-04-2019

30-04-2019
23-11-2018
26-04-2019
29-04-2019
29-04-2019
30-04-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
kappen boom
OLO 4375467
oprichten berging
OLO 4363579
vergroten woning
OLO 4064949
uitbreiding bedrijfspand
OLO 4376847
oprichten berging/overkapping
OLO 4271723
en wellnessruimte
plaatsen zes tijdelijke
OLO 4372685
informatieborden Dierdonk
plaatsen carport
OLO 4383281
oprichten woning en
OLO 4297469
aanleggen uitweg
verzoek ontheffing bestemmingplan 2019-X0531
maken uitweg
2019-X0532
verplaatsen woonwagen
2019-X0533
afsluiten zijkanten overkapping
2019-X0541
afsluiten zijkanten overkapping
2019-X0540
transformatie pand naar
OLO 4385419
3 appartementen
plaatsen erfafscheiding
OLO 4388261
huisvesting migranten
OLO 4383301

• 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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Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag,
(provincie Noord-Brabant)
Projectlocatie:
Ringdijk 2

Datum indiening: Projectomschrijving:
29-04-2019 vervangen 2 opslagtanks
voor 4 kleinere opslagtanks

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4260580

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectomschrijving:
vergroten uitweg

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4259398

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Caratpaviljoen,
25-04-2019
Warandepark
Lage Dijk 13
27-04-2019
Hoogeindsestraat en
Zandstraat

30-04-2019

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
Verlenging beslistermijn (1)

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de aanvraag.
Voor de volledige publicatie van de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u
kijken op www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.

Projectlocatie:
de Jongstraat 7

5

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Carat-concerten 2019
2019-01085
(5 mei t/m 29 september, zondagen)
Hotspot DTW 2019 Franke
2019-00509
Nederland BV (24 en 25 mei 2019)
Oliemolense Snuffelmarkt
2019-00195
(19 mei 2019)

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb
Enexis B.V. heeft een verzoek ingediend tot het instemmen met het evaluatieverslag van
de uitgevoerde graafwerkzaamheden nabij Kerkstraat 41 en 41a te Helmond (locatiecode:
AA079408348). Het College van B&W heeft besloten om in te stemmen met het
evaluatieverslag van de deelsanering.
Inzage
Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop
betrekking hebbende stukken zijn vanaf 8 mei tot 19 juni 2019 in te zien bij cluster Milieu
gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op
afspraak; u kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 7630.
Bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 19
juni 2019). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester
en Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook
digitaal ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den haag.

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:
TNO, Automotive Campus 25 te Helmond.
Het betreft een vergunning voor het milieuneutraal veranderen, OLO-nummer 3898375.
De verandering betreft het realiseren van extra opslagvoorzieningen.
Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 9 mei 2019 ter inzage in het Stadskantoor,
Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken.
Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0492. Voor een mondelinge
toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer
088-3690455.
Bezwaar
Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (2 mei 2019) kan door
belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden
aan burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,
postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na
verzending van het besluit, tenzij gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking totdat er
een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige voorziening. Een verzoek om een
voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Projectlocatie:
Lage Dijk 31

Datum indiening: Projectomschrijving:
08-03-2019 vergroten bedrijfspand

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4263576

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

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
1. geslotenverklaringen in beide richtingen in te stellen voor voertuigen, ruiters en geleiders
van rij- of trekdieren of vee door het plaatsen van borden en afzethekken op de onderstaande
wegen dan wel weggedeeltes:
a. Steenovenweg;
b. Panovenweg;
c. Stapelovenweg;
d. Gasthuisstraat, tussen Steenovenweg en Schootense Dreef;
e. Schootense Dreef, tussen Schootentse Dreef en Gasthuisstraat;
f. Vlamovenweg;
g. Tunnelovenweg;
h. Ringovenweg;
i. Veedrift, tussen Vogelzang en Gasthuisstraat;
j. Veedrift, tussen Schootenseweg en Gasthuisstraat;
k. Venstraat, tussen Venstraat en Schootenseweg;
l. Leemkuilenweg, tussen Vogelzang en Veedrift;
m. Vogelenzang, tussen Leemkuilenweg en Veedrift;
n. Tunnelovenweg;
o. Schootense Dreef, tussen Vlamovenweg en Schootenseweg;
p. Schootense Loop, tussen Gasthuisstraat en Hortsedijk;
2. de in sub 1 genoemde verkeersmaatregelen van kracht te laten zijn van vrijdag 24 mei van
19.00 tot 25 mei 00.15 uur of zoveel korter of langer indien noodzakelijk;
3. de verkeersborden en afzethekken te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit
behorende situatietekening.
Mogelijkheid van bezwaar
Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk kenbaar maken.
U kunt een bezwaar-schrift indienen binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit.
Het bezwaar¬schrift kunt u indienen bij: gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische
Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar digitaal worden ingediend via
www.helmond.nl.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een
be-zwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens
op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening
aanvragen. Dit ver-zoek stuurt u naar: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus
90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt
griffierecht geheven.
Nadere informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien
op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen
met dhr. E. de Haan, tel. 0492-587605.

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

8 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.

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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Jongerenafdeling bieb geopend
door Mediahuis Helmond en jeugdburgemeester
ling echt tot een publiekstrekker
te maken in Helmond.”

De jongerenafdeling werd feestelijk geopend door leerlingen van Mediahuis Helmond. (Bron foto; Perry Vermeulen).

Centrum
Afgelopen maandag 6 mei hebben vier leerlingen van Mediahuis Helmond de nieuwe jongerenafdeling van Bibliotheek
Helmond-Peel geopend, samen
met jeugdburgemeester Daan
Mikkers. Aansluitend was er
een workshop van Loesje (die
van de posters) voor een derde
klas van Vakcollege Helmond.
Een nieuwe afdeling
De jongerenhoek in de bieb

is flink vernieuwd. Consulent
voortgezet onderwijs Simone
de Man: “De jeugd heeft de toekomst; we willen ze inspireren en
verrassen met actuele media.
Nieuw is onder meer de Bieb4You-wand, waarin boeken
op thema in de kast staan. Bij
‘In the Picture’ worden nieuwe
boeken gepresenteerd. Er is aandacht voor digitale presentatie,
landelijke campagnes en informatie uit de stad. We hebben
gekozen voor een open ruimte,

STYLE

met veel aandacht voor actualiteit en een vernieuwde manier
van presenteren.
Er zijn meer studeer-, werk- en
samenwerkplekken gerealiseerd.
We gaan de komende tijd volop
met jongeren in overleg, om samen met hen de jongerenafde-

TREND

Mediahuis Helmond
Mediahuis Helmond bestaat uit
een redactie van 25 leerlingen van
de scholen van OMO Scholengroep Helmond: Dr.-Knippenbergcollege, Carolus Borromeus
College, Vakcollege Helmond
en Praktijkschool Helmond.
Maartje van Houwelingen (16,
Carolus): “In onze redactie zitten
diverse jongeren die lezen als een
grote hobby beschouwen. Luc
Swinkels (Carolus, 13): “Ik vind
het een eer dat we betrokken zijn
bij de opening van deze nieuwe
afdeling. Het is hier erg mooi geworden.” Merle Koster (Carolus,
14): “Ik kom hier heel vaak. Je
komt voor twee boeken en gaat
met tien boeken naar huis!” Libby Bekkers (Dr.-Knippenbergcollege, 14): “De workshop met
Loesje was ook erg leuk. Op een
creatieve manier kwamen we tot
mooie teksten.” De leerlingen
gingen na de workshop direct
aan de slag: samen maken ze een
mooi artikel over deze bijzondere
activiteit. s
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Huur
een
kraam
Suytkade
Zondag 19 mei organiseert
Kv de Olietrappers weer een
snuffelmarkt in Helmond
aan de Hoogeindsestraat.
Aanvang: 09.30 tot 15.30
uur. De entree bedraagt 1
euro.
Het huren van een kraam
kost 17,50 euro en voor een
grondplaats betaalt u 12,50
euro. Voor kraamverhuur of
meer informatie kunt u na
19.00 uur contact opnemen
met Annemarie Swinkels via
06-43497979 of met Peter
Bevers via 06-46911713 of via
info@kvdeolietrappers.nl
Kijk ook eens op www.kvde
olietrappers.nl s

CASUAL

MOEDERDAG EVENT • 10 & 11 MEI
DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTĲD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

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

GRATIS PARKEREN
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1e lustrum van de Franse Markt:

Festival en kunstzinnige markt
Op het terrein van De Cacaofabriek vindt op 30 mei de Franse Markt plaats. (Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Suytkade
Een leuk familiefestival van
Helmond is De Franse Markt.
Een kunstzinnige markt, dit
jaar op het terrein rondom en
binnen de poorten van De Cacaofabriek. Of anders gezegd;
een kunstzinnige en artistieke
markt die de thuishaven van De
Cacaofabriek is binnengelopen.
Samenwerking om groter te
groeien. De organisatie van de
nieuwe stichting Soet op Suyt,
heeft de vleugels uitgeslagen
en werkt nauw samen met o.a.
Radio Helmond, Geert Blenkers,

Hilma Bovenkerk van Artschool
Helmond, Lavinia Germano van
het Annatheater en Christa van
Harsel van Buurthuis Sint Anna
etc. Alles en iedereen onder de
artistieke leiding van Niek de
Groot.
Het programma
In dit lustrumjaar zullen een
kleine 200 kunstenaars en artiesten actief zijn en het publiek
weer ontvangen en aangenaam
vermaken. Op een aantal podia
rondom De Cacaofabriek in het
Annatheater in het buurthuis
Sint Anna en in het stadscentrum zullen zij acte de presence
geven. Wat valt er zoal te bele-

ven op deze Hemelvaartsdag. In
De Cacaofabriek worden films
vertoond en worden rondleidingen gerealiseerd. In de popzaal
treden verschillende groepen op
van dans tot ballet en van mondharmonica tot koormuziek. Ook
zal er live radio worden gemaakt
door Omroep Helmond.
Bij het terras op het podium
wordt line-dance getoond en
kunt u genieten van schattige
balletmeisjes en van zangers en
zangeressen van de stichting
musicals in Helmond. Natuurlijk ontbreekt de Franse muziek
hier niet en zal Nancy chansons
ten gehore brengen. Vanaf 15.00
zullen onze vaste gasten van de

Pointwood Big band musiceren
en iedereen laten swingen.
Het Buurthuis St. Anna wordt
omgetoverd tot een Frans café
met stokbrood en wijn. Het
podium wordt afwisselend bespeeld door de groepen die ook
bij De Cacaofabriek actief zullen
zijn. Om 11.00 uur start een clinic
bewegen, verzorgd door de Jibb.
Bij het Annatheater kan u een
getuigen zijn van de uitvoering
van het jeugdtoneel in Helmond,
worden er clinics verzorgd voor
toneel en zang en treden er diverse groepen op waaronder
dansgroep Inmotion en de VITAZ dansgroep. Alle artiesten
treden meermaals op, zodat er

7
veel afwisseling geboden wordt.
Bij het terras van de Cacaofabriek, waar iedereen van hapjes en drankjes kan worden
voorzien, zal een groep amateurschilders laten zien wat zij
presteren op het witte doek.
Bezoekers kunnen aanschuiven
aan de tafeltjes en onder leiding
van Hilma Bovenkerk een mooi
schilderijtje maken dat men gratis mee naar huis kan nemen.
Tussen de schilders zult u zeker
de sneltekenaar niet missen, die
grandioze portretten maakt en
dat in een sneltreinvaart.
Dit alles samen met een gezellige
brocanteriemarkt, lekkere hapjes en een drankje op het terras
bij de Cacaofabriek.Ook de verschillende foodtrucks zullen u
een aangename en interessante
middag bezorgen. En u weet,
met Hemelvaart is het meestal
mooi weer. Wilt u ook op het
podium optreden, stuur dan een
mail naar info@soetopsuyt.nl
voor 20 mei 2019.
Tot ziens op 30 mei van 11.00 tot
17.00 uur s

ADVERTORIAL
Estate planner Alex van IJsseldijk geeft 27 mei een heldere lezing in Bibliotheek Helmond

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
HELMOND - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt.
Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van
een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is
minder waar, stelt estate planner Alex van IJsseldijk van Erfrechtplan. Volgens hem kan het opstellen van een testament mensen
veel familieleed én geld besparen.
‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van
alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op
een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in
de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een
testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Alex van IJsseldijk.
“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen
wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende
mensen”, gaat Alex van IJsseldijk verder. “Binnen de huidige
generatie vijftigplussers heeft dan misschien niet iedereen een
kapitaal in geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel
een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen
waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd is.”

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van
de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven.
De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de
kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in
handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende
ouder.
Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex van
IJsseldijk uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden van een partner tot een financieel drama voor de achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een
grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de
erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel
bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”
Alex van IJsseldijk kent meerdere voorbeelden van mensen die
hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”
Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Alex van IJsseldijk
ook. “Mensen vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten
of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over
een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich
uit. Soms té ver.”
Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal
gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service
ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan
worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk
en relatief laag. “Onze specialist komt bij de mensen thuis om de
wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een
concept-testament in begrijpelijke taal.

Na eventuele aanpassingen gaat de specialist samen met de klant
naar de notaris om het definitieve testament te laten bezegelen.
We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen
ook. ”
Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s
voorkomen, legt Alex van IJsseldijk uit. “
“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.”
De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”, zegt Alex van IJsseldijk tot slot. “Laat
staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens
je niemand toe.”

Maandag 27 mei om 19:30 uur geeft Alex van IJsseldijk een lezing
over de noodzaak van een actueel testament en levenstestament.
U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te schrijven op
www.erfrechtplan.nl of te bellen met 085 - 8000 100.
Locatie:
Datum:
Aanvang:

Bibliotheek Helmond
Watermolenwal 11
5701 RV Helmond
maandag 27 mei 2019
19:30 uur

Inschrijven kan via:

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

8

week nummer 19 vrijdag 10 mei 2019

de loop weekkrant HELMOND

10%

KORTING KNIPPEN

KORTING

Geldig van 6 t/m 14 mei 2019 op alle woonaccessoires naar keuze *

WOONACCESSOIRES

Geldig van 6 t/m 14 mei op één
woonaccessoire naar keuze.

15%
KORTING

Geldig van 6 t/m 14 mei

Geldig van 6 t/m 14 mei op één
woonaccessoire naar keuze.

20%
KORTING

Moederdag zondag open van 10:00 tot 17:00 uur

Vrijdag koopavond
Tot 20:00 uur

Geldig van 6 t/m 14 mei op één
woonaccessoire naar keuze.

Moederdag boeket

Moederdag tafelstuk

Cadeaubon

Vroege vogel actie

Mooi vers
handgebonden
boeket. Compleet
met vaas!

Verse snijbloemen met
3 flesjes in metalenhouder.
Compleet met versiering

In ieder gewenst bedrag!
Het 5-jarig geldige tegoed mag
in delen worden besteed.

Zaterdag 11 mei
van 09.00 tot 10.00 uur

van € 19.95

Nu

€14.99

Van € 8.99

20%

Nu

korting

€5.99

op alles*
*excl. cadeaubonnen & aanbiedingen

Keuken kruiden

Hortensia

Moederdagstunt

Terraspot

Zeer groot assortiment,
vers van het land!
In 11-cm pot met
verzorgingsetiket.

Diverse kleuren
10 tot 15 bloemen
in 23-cm pot
van € 12.99

Alle dieren
accessoires
van het merk

prachtige pastelkleuren
met 6 soorten stekperkgoed
ø50-cm
Van € 17.99

25%

korting

Nu

€8.99

LIEF!
1+1

Nu

€11.99

gratis
*goedkoopste gratis

Mandevill
“Sundaville”

Verkrijgbaar in
div. kleuren
80-cm hoog
in 19-cm pot
Van € 15.99

Nu

€9.99
Hangplanten mix
Mix van 3 soorten perkgoed
ø25-cm in 13-cm pot
Van € 2.99

Nu

€1.99

Patio Roos
“Grand select”

Exclusive rozen
vol in de knop
Pyramide 100-cm hoog
4stekken in 23-cm pot
Van € 19.99

Nu

€14.99
Lavendel
“Hidcote”

Heerlijk geurend
ø15-cm
in 12-cm pot
€ 2.49 per stuk

1+1

gratis

Olea
Olijf boom op stam

125-cm hoog in 21-cm pot
Van € 24.99

Nu

€15.99

Petunia
“Millionbells”

In hangpot ø 27-cm
Verkrijgbaar in div. kleuren
ø plant 45-cm
Van € 11.99

Nu

€7.99

Knol begonia

Snacker tomaat

Verkrijgbaar in div. kleuren
ø15-cm in 12-cm pot
€ 1.99 per stuk

Lekker & gezond!
40-cm hoog in 15-cm pot
Van € 7.99

1+1

gratis

www.tuincentrumdebiezen.nl

Nu

€4.99
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Gezelligheid troef voor deelnemers én
publiek 5e editie SamenLoop voor Hoop

organiseert
De Kracht van Netwerken
Helmond
Voor de tweede keer in haar
bestaan organiseert Netwerkclub 0492 op 14 mei een zakelijk event genaamd De Kracht
van Netwerken. In totaal 120
ondernemers uit de regio Helmond kunnen vanaf 14 uur in
de businesslounge van Helmond Sport deelnemen aan
inspirerende sessies.
Sportvrouw Sanne van Paassen is een sportvrouw pur
sang en onder andere houdster van de wereldbeker veldrijden 2011. Zij gaat de deelnemers inspireren om net als zij
vol energie topprestaties te
leveren. Zoals ze deed in de
sport en nu doet als met haar
eigen bedrijf. “We zijn enorm
trots dat zij bij ons wil spreken. Met haar staat van dienst
als topsporter weet ik zeker
dat ze ons ook kan motiveren
en stimuleren om nog meer
uit ons bedrijven te halen en
dat alles in evenwicht met
ons privéleven”, zegt voorzitter van de netwerkclub Ralph
de Kort. Sanne vertelt onder
meer over haar zoektocht
naar deze balans.
Duurzaam ondernemen
Duurzaam ondernemen komt
maatschappelijk steeds hoger
in het vaandel te staan. Hoe
speel je daar als ondernemer
op in. “Biedt duurzaam ondernemen ook kansen voor onze
bedrijven”, vraagt De Kort zich
af. “Ik hoop dat we daar meer
inzicht in krijgen tijdens de
tweede workshop.” Speeddaten is ‘the funny part’ tijdens
de powersessies. Je krijgt hier
de kans om snel en direct al je
vragen over ondernemerschap
als verschillende experts te
stellen.
Jeroen Adriaans is bekend geworden door zijn bedrijf Bamigo, dat zich gespecialiseerd
heeft in bamboekleding. Inmiddels verovert het bedrijf de
Europese markt maar nu wel
zonder Adriaans want hij heeft
Bamigo vorig jaar verkocht.
Zijn nieuwe bedrijf E-Expenasion richt zich vooral op ecommercebedrijven die sneller willen groeien. Waarom hij
meer voor deze bedrijven kan

betekenen dan anderen vertelt
hij dinsdagavond.
Jaarlijks tussen 1 en 2 miljoen
omzet
Netwerkclub 0492 is 3,5 jaar
geleden opgericht. Het eerste
jaar van hun bestaan genereerden ze voor elkaar twee
miljoen euro omzet. Vorig jaar
was het anderhalf miljoen en
dit jaar is het 1,1 miljoen geworden. “We gaan bewust op zoek
naar omzet voor onze leden.
De resultaten houden we bij in
onze statistieken”, vertelt voorzitter Ralph de Kort.
35 ondernemers zijn op dit
moment lid van Netwerkclub
0492. Van iedere beroepsgroep
kan maar één iemand lid zijn.
Dus maar 1 advocaat, 1 hovenier, 1 timmerman, 1 trainer,
ga zo maar door. Iedereen kan
dus lid worden zolang de beroepsgroep nog niet aanwezig
is. Leeftijd of geslacht doet niet
ter zake. “Ons jongste lid was
21 jaar, oudste is de pensioengerechtigde leeftijd al gepasseerd. Waar ik ook trots op
ben is dat er bij ons ook zoveel
vrouwelijke ondernemers zijn”,
aldus De Kort.
Op dit moment zijn ze bij 0492
nog op zoek naar een huisschilder, notaris, aanemer en
binnenhuisarchitect.
Event
Het event De Kracht van Netwerken vindt plaats op 14 mei
in de businesslounge van Helmond Sport van 15 tot 21 uur.
“We willen steeds meer nieuwe
activiteiten ontwikkelen waarbij ondernemers elkaar treffen.
Voor ons als bestuur was De
Kracht van Netwerken vorig
jaar zo’n succes dat we er dit
jaar weer graag mee doorgaan.” Wil je ook deelnemen
aan De Kracht van Netwerken neem dan even contact
op. Ze zijn te vinden op www.
netwerkclub0492.nl. Als u
daar even het contactformulier invult en als er nog plek
is, zijn regionale ondernemers
van harte welkom. Wil je ook
een keer aanschuiven bij het
wekelijks ontbijt, meld je dan
ook via de Facebook-pagina
van Netwerkclub 0492 of via
de website, www.netwerkclub0492.nl s

De opening van het evenement in 2017 door burgemeester Blanksma (Bron foto; Samenloop voor Hoop Helmond).

Helmond
Op zaterdag 29 juni 2019 start
de lustrum-editie van SamenLoop voor Hoop (SLVH). Deze
keer heeft de organisatie ervoor
gekozen om de bezoekers nog
meer vermaak te bieden. Het
evenemententerrein, opgesteld
binnen de atletiekbaan van
de Helmondse Atletiek Club
(H.A.C.) aan het Molenven 3 in
Stiphout/Helmond, zal bruisen
van de activiteiten.
In de eerste plaats zullen de
deelnemende teams vanuit hun
kraam allerlei attributen en/
of food proberen uit te venten.
Daarnaast zijn er ook kramen
waar je gezellig een behendigheidsspel kan spelen of waar je
je lichaam laat verzorgen: voetmassage, nagelverzorging, gezichtsverzorging e.d. Uiteraard
allemaal met als doel zoveel
mogelijk geld bij elkaar te krijgen
om KWF te steunen in de strijd
tegen kanker én om Inloophuis
De Cirkel van extra middelen te
voorzien.
Het grote podium, waar verschillende artiesten belangeloos zullen optreden, staat op de kop
van het evenemententerrein gestationeerd. ‘Heel nadrukkelijk
zal iedereen de optredens kunnen zien en horen’, aldus Ton van
Bokhoven (Evenementcoördinator SLVH). ‘Hiermee willen we
de deelnemers én de bezoekers
meer vermaak bieden en langer
aan ons binden. Bij het podium is
de natte en droge horeca aanwezig. Op die manier kunnen de be-

zoekers onder het genot van een
hapje en/of drankje, van prachtige optredens genieten’.
Programma
Om 14:00u start deze SamenLoop met een officiële openingsceremonie. Burgemeester Elly
Blanksma verricht de openingshandeling. Daarna volbrengt
Fanfare De Vooruitgang, samen
met de eregasten/survivors en
alle deelnemers, de openingsronde over de baan van H.A.C.
De verdere programmering en
presentatie van het 24-uurs-wandelevenement is in handen van
Jorg Krijnen (Omroep Kontakt)
en René van Luytelaar (voorzitter SLVH). Op zaterdagmiddag
kondigen zij om 15:00 uur ‘The
Blue Note’ aan. Jaren en jaren
aan een stuk waren deze muzikanten niet weg te denken van
het Helmondse Jazz festival. Een
gerenommeerd combo met een
breed repertoire, van dixieland
tot mooie, gevoelige ballads.
Vroeg op de zaterdagavond
(19:00u) komt Marc Elbers. Hij
wordt ook wel ‘The King van
Nederland’ genoemd. Nummers
van Elvis Presley zijn hem op
het lijf geschreven. Fantastische
nummers van toen en nu!
Irma en Erica Martens zullen
daarna het podium voor de eerste keer betreden. Deze bekende
Helmondse tweeling zal met
mooie tweestemmige ballads
het publiek vermaken.
Van 20:00 tot 22:00 uur staat de
bekende soulband ‘Turnback’
geprogrammeerd. Deze tien-

koppige coverband legt het accent op Soul. Ze spelen echter
ook de hits uit de disco, funk en
pop! Gewoon een vette, gezellige, maar vooral een goede soulband. Tijdens de indrukwekkende kaarsenceremonie om 23:00
uur zullen Erica en Irma Martens
nogmaals optreden. Deze keer
met passende liederen in de sfeer
van de ceremonie.
Op zondag 30 juni start om 10:00u
de KinderLoop. Tijdens dat onderdeel staat Quinten Dirks als
DJ Quin DRX aan de draaitafel.
Aansluitend komt om 12:00u
Senna Willems zingen. Senna
had maar een handvol seconden
nodig om alle juryleden te laten
draaien bij The Voice Kids in 2018.
Haar geweldige stem en enthousiasme maakt haar uniek.
Tussendoor is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een
ludiek KWF Bingospel. Rond
13:00 uur komt Jelco Beekers uit
Mierlo-Hout met zijn omvangrijke Nederlandstalige repertoire
op het podium. Dat is dan tevens de opmaat naar de slotceremonie die om 14:00u aanvangt.
Tijdens de slotceremonie wordt
tevens de totaalopbrengst van
de SamenLoop voor Hoop 2019
bekendgemaakt. s

Joris Clermonts Brabants Kampioen!
Helmond
Wat hebben wij een topspeler
bij Tennisvereniging Carolus!
Joris Clermonts is Brabants
Kampioen tm 12 jaar. Hij won de
ﬁnale met 3-6 6-3 6-0 van Benjamin Vriends uit Geldrop.
Joris is er heel blij mee en wij zijn
uiteraard supertrots! Loon naar
werken voor deze topper. Joris is

11 jaar en al 6 jaar lid bij TV Carolus. Hij traint 4 keer per week, bij
TV Carolus en bij Tennisacademy Henk van Hulst met andere
talenten uit de regio.
Zijn droom is om later proftennisser te worden of stedenbouwkundige!
Zijn prestaties zijn geweldig en
daarnaast heeft tennis zijn zelfvertrouwen een enorme boost
gegeven. s

Joris Clermonts
(Bron foto; TV Carolus).
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Tweede editie Zondagse Soep in Cacaofabriek
Maarten Steinbuch, Healthy Sisters en Joost Goossens te gast

Te gast in de talkshow zijn De Healthy Sisters, Maarten Steinbuch en
Joost Goossens. De mannen van Achterom zullen de muzikale noot
verzorgen. (Bron foto; Organisatie Zondagse Soep).

Suytkade
Op zondag 19 mei vindt de
tweede editie plaats van de Helmondse talkshow Zondagse
Soep. De show begint om 11.00
uur. Naast gesprekken aan tafel
is er een jongerenpanel en treden de Mannen van Achterom
op. Zondagse Soep wordt gepresenteerd door Arnold Otten
en vindt plaats in de popzaal
van de Cacaofabriek. De toegang is gratis.

Maarten Steinbuch is hoogleraar
aan de Technische Universiteit
Eindhoven. Hij weet alles van
toekomstgerichte
onderwerpen als zorgrobots en nieuwe,
duurzame mobiliteitsoplossingen. Tijdens Zondagse Soep zal
Maarten met behulp van een
robot iets vertellen over huidige en nieuwe toepassingen.
De Healthy Sisters maken landelijk naam met hun foodblogs
en vlogs. In 2014 stopten ze met
hun laatste dieet en kozen ze resoluut voor een gezonde leefstijl.

De zusjes Najima en Racida nemen hun volgers, op Instagram
inmiddels meer dan 45.000!,
sindsdien mee op weg naar die
gezonde leefstijl. Op 29 mei organiseren ze samen met Mounir
Toub een speciale iftar-voorstelling die in zeer korte tijd volledig
uitverkocht was. Derde gast is
Joost Goossens uit Deurne. Joost
heeft het syndroom van Williams. Door een kleine chromosoomafwijking heeft Joost een
verstandelijke beperking. Over
die beperking, maar ook over
zijn vele talenten komt hij aan de
tafel van Zondagse Soep vertellen. Naast de tafelgasten is er dit
keer ook een kort debat tussen
twee Helmondse kandidaten op
de lijst voor de Europese Verkiezingen van 23 mei. Mohammed
Chahim (PvdA) en Stef Stevens
(D’66) krijgen de kans om de
zwevende kiezer over te halen.
Maartje van Houwelingen, leerlinge van het Carolus Borromeus
College, leidt het jongerenpanel
en Wouter de Vree is er met zijn
column. De muzikale en cabareteske noten komen deze keer
van de huisband Le Jazz en van
de Mannen van Achterom. Deze
regionale groep met John van der
Sanden, Luc de Graaf en Maarten van der Zanden staat op 25
mei in het Speelhuis en geeft alvast een voorproefje.
Na afloop is er, uiteraard,
Zondagse Soep! s

Ben jij klaar voor
Mindful Run of Walk?
Mindful Runner & Coaching gebruikt in al haar activiteiten de
combinatie van Mindfulness, Buteyko ademhalingstechnieken
en Hardlopen en Wandelen met als resultaat MINDER STRESS
en MEER ENERGIE.
Mindfulness is het bewust aandacht brengen
naar de huidige ervaring met een open en
niet-kritische blik. Mindful Run laat je kennis
maken met de verschillende facetten van het
lopen en leert jou te luisteren naar je eigen
lichaam. Jij wordt je bewust van je eigen
loophouding, je aandacht bij het lopen en de
kracht en energie in je lichaam. Door meer in
het ‘hier en nu’ te lopen maak je je hoofd leeg
en geniet je meer van het moment.
Ademhalingstechnieken passen we toe om
het maximale rendement uit je ademhaling
te halen. Veel hardlopers ademen verkeerd
waardoor je veel te veel energie verbruikt.
Binnen Mindful Run gebruiken we de neusademhaling. Hoe langzamer en hoe minder je
in ademt, hoe meer zuurstof en hoe minder
melkzuur je in je lichaamscellen hebt en ook
des te lager je hartslag zal zijn. Ademhalen
via de neus is een stuk voordeliger en gezonder dan ademhalen via de mond – ook tijdens
het hardlopen.
Hardlopen / Wandelen heeft positieve effecten op vrijwel alle orgaansystemen in het
lichaam. Regelmatig sporten helpt een breed
scala aan gezondheidsproblemen en ziekten
te voorkomen, of reeds aanwezige klachten

te verminderen. Veel mensen leggen zich
echter teveel prestatiedoelen op. Mindful Run
leert je hoe je volop van het hardlopen en de
omgeving kunt genieten met een juiste ademhaling en lopen in het ‘hier en nu’.
Wat biedt Mindful Runner & Coaching u aan:
• Mindful Walk, startdatum wo. 22 mei
van 09:00 - 10:30 Cacaokade 1 Helmond.
• Run, startdatum di 21 mei
van 19:00 - 20:30 Cacaokade 1 Helmond.
• Nieuw: 10 weekse cursus Start met rennen
onder persoonlijke begeleiding van Mindful
Run instructeur. Startdatum do.
29 augustus van 19:00 - 19:45
Cacaokade 1, Helmond.
• Mindful Wandelcoaching (op basis van
NLP technieken) meer info op aanvraag.
Resultaten van Mindful Run/Walk
• Een goede conditie
• Balans tussen lichaam en geest
• Meer plezier in rennen, wandelen
en bewegen
• Meer energie door een juiste manier
van ademhalen
• Beter omgaan met een stress situatie
• Bewustwording m.b.t. een
gezondere levensstijl

Wilt u graag meer weten of u aanmelden voor een van bovenstaande
cursussen, mail of bel dan naar 06-31697883 / info@mfrcoaching.nl.
groetjes Tineke Beijer, eigenaar van Mindful Runner & Coaching.

Voiceware (bron foto; Voiceware).

Concert Voiceware
in De Fonkel
Binnenstad
Voiceware bestaat inmiddels
ruim 7 jaar. Regelmatig wil deze
muzikale groep haar nieuwste
werk laten horen. Vandaar dat
op zaterdag avond 22 juni er
een spetterend optreden plaats
vind in Wijkhuis De Fonkel te
Helmond.
Voiceware Band & Voices is een
vocal group met begeleidingsband met hun roots in Mierlo, die
een zeer gevarieerd muziek programma brengt met swingende
soul, lekkere blues, afgewisseld
met pop en klein a capella werk.

fashion
dion
Jacky Luxury, Given,
Zoso, Frap, Sylvian
Heach, Red Button,
Charlies, Via Appia,
Lofty Manner

Mierloseweg 331, Helmond
Online shop www.fashiondion.nl
Maat 34 t/m 48

De hoofdzakelijk Mierlose leden
werken tijdens de repetities in t
Loesje aan nieuwe songs of het
bestaande werk wordt geperfectioneerd. De groep van 10 “voices” zingen meerstemmig maar
staan ook als solisten hun mannetje. Daarbij worden zij begeleid door een achtkoppige begeleidingsband met een krachtige
blazerssectie en gave percussie.
Voiceware staat garant voor een
vrolijke stemming met veel muzikaliteit.
Het concert vind plaats op 22 juni
om 20.15 uur in Wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 131. Meer
informatie is ook te vinden op:
www.voiceware.nl s
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Truckersday
komt er weer aan
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van Nederlandse artiesten, is er
een springkussen aanwezig en
kan er gevoetbald worden op het
voetbalveld of pannakooi, maar
dat is nog lang niet alles! Gelijktijdig is op hetzelfde terrein ook
nog het mobifestival. Dit is een
groot automotive festival met diverse demonstraties en van alles
om te zien en beleven. Het loont
dus echt de moeite om een kijkje
te komen nemen op de Automotive Campus.
Als je nog mee wilt rijden in een
vrachtwagen als deelnemer,
moet je je snel aanmelden. Het is
nu de laatste kans en er zijn nog
een paar plekjes beschikbaar.
Maar wees er wel snel bij, want
zondag 12 mei is de laatste dag
dat je je in kunt schrijven.
Inschrijven kan via de website
www.truckersday.nl/aanmelden

Verschillende trucks trekken op zondag 2 juni weer door Helmond als
onderdeel van Truckersday. (Bron foto; Archieffoto Stichting Truckersday).

Helmond
Op zondag 2 juni 2019 organiseert Stichting Truckersday alweer voor het 29e jaar de jaarlijkse truckersday. Het beloofd
weer een mooie dag te worden
met allerlei activiteiten voor
jong en oud. Natuurlijk zullen
we weer gaan rijden met een
mooie stoet vrachtwagens door
de omgeving van Helmond.
U zult ze ongetwijfeld wel weer
horen als ze langskomen. De
route is op dit moment zo goed
als definitief; wanneer de route

helemaal juist is zal deze op
de website (www.truckersday.
nl) komen en ook met de doorkomsttijden, zodat u ook de
mogelijkheid heeft om langs de
route te zwaaien naar de voorbijgaande trucks. Dit is natuurlijk altijd leuk voor zowel onze
deelnemers, maar natuurlijk ook
voor alle chauffeurs die hier toch
ook weer hun nodige vrije uurtjes in steken.
Na terugkomst op de Automotive Campus zal er daar ook
weer van alles te doen, zien en
beleven zijn. Zo zijn er onder andere weer diverse live optredens
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Als u dat invult en verstuurd,
ontvangt u een bevestiging en
daarmee is de inschrijving rond.
In de week na 12 mei zal dan ook
de overige informatie volgen
omtrent tijden. Laat deze kans
niet voorbij gaan en meld u snel
aan nu het nog kan. Want je wilt
deze supergezellige dag toch zeker niet missen?!
De gehele dag is, zoals altijd, gratis toegankelijk. Dus kom met
zijn allen naar de Automotive
Campus op zondag 2 juni 2019!
Mocht u nog wat voor de Stichting Truckersday willen betekenen hetzij als vrijwilliger en/of
sponsor/donateur dan kunt u altijd contact opnemen met ons via
info@truckersdaystiphout.nl s

Kleuters in actie tijdens de Giga Kangoeroedag (Bron foto; OEC Korfbal).

Recordaantal kleuters doet mee
met Giga Kangoeroedag
Helmond
Meer dan 720 Helmondse basisschoolkinderen worden dinsdag 14 mei verwelkomd door
OEC Korfbal en Jibb+ op Sportpark De Braak tijdens de Giga
Kangoeroedag 2019. Met dit recordaantal is het misschien wel
de grootste Nederlandse sportdag speciaal voor kleuters.
Alle groepen 1 en 2 van de basisscholen Silvester Bernadette, De
Goede Herder, De Vuurvogel,
OBS 't Hout, De Stroom, De Korenaar en de Rakt maken die dag
kennis met sport, onder begeleiding van 80 enthousiaste vrijwil-

ligers van OEC, Jibb en het Summa College. Dit jaar is gekozen
voor een vernieuwde opzet; ook
ouders mogen naar hun kind komen kijken en zijn er diverse verenigingen aanwezig waar ouders
informatie kunnen krijgen over
het Helmondse sportaanbod
voor kleuters. Daarnaast is er
extra aandacht voor het thema
gezonde voeding. De Giga Kangoeroedag is een grotere versie
van de kangoeroe-trainingen die
elke zaterdagochtend bij OEC
plaatsvinden voor jonge kinderen. Door veel aandacht voor
succesbeleving en spelenderwijs
bewegen, ontwikkelen kleuters
daar hun motoriek en leren zij
samen te spelen. s

‘We wisten niet dat er
zóveel mogelijk is.’

Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Voor de een is dat intiem en bescheiden,
voor de ander juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een luisterend oor en een
warm hart voor ieders verhaal. We helpen zo het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder
te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder verzekering
mogelijk, zelfs met een klein budget.
Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. In heel Nederland zijn onze teams
beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven
we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk
gesprek? Onze ervaren teams helpen u
graag. Ga naar dela.nl/helmond of bel
040 231 32 77.
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BIJ AANKOOP
VAN EEN KOLBERT
OLYMP OVERHEMD
HALVE PRIJS

vertelt…

Ons

ALLEEN DEZE WEEK

OLYMP OVERHEMD 69.95

MIERLOSEWEG 329, HELMOND | WWW.DEELENMENSWEAR.NL

OPENINGSTIJDEN:
zo. 12:00 - 17:00 uur. ma-za. 8:00 - 18:00 uur

A.S. ZONDAG

MOEDERDAG

Moederdag

GEOPEND 10.00 - 17.00 UUR

Geraniums

hang en staande. Per stuk

€

Begonia’s, vlijtige liesjes,
Afrikaantjes, petunia

0.95

24 voor

€

5,-

Grootste assortiment uit de regio

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

JVDI DE

fysioclub

fysiotherapie

ﬁtness

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

Weer zonne mooie dag in het jaar. Helaas
heb ik al jaren gin moederke meer, maar ik
ben zelf wel moeder natuurlijk. Waar andere mensen het geldklopperij vinden, hou
ik er van. Ik hou van geven, maar ook zeker
van krijgen, ik hou van cadeautjes en neeje
dat hoeven geen grote kados te zijn, maar
dat mag wel. De skonste cadeaus die we
als moeder ooit hebben gehad, zijn toch de
bloemvaasjes zelf beschilderd en de tekeningen met propjes papier en natuurlijk de
gedichtjes van onze kids op dit soort dagen.
Ge kunt ook een klusje voor je moeder doen
of een leuke kaart met een mooi gedichtje.
Maar ge moet wel iets voor haar doen, vind
ik althans.
Op zonne dag mis ik men eigen moederke
toch weer net iets meer. Mijn moederke zou
dit jaar 101 jaar zijn geworden, dus het zou
een uitzondering geweest zijn als ze er nog
wel was, maar een moederke wilde nooit
kwijt en vur altijd bij oe houwen, tenminste
ikke wel. Menne Moederdag staat ‘s morgens dan ook in het teken van men eigen
moederke. Ik rij dan naar Tilburg mee unne
skonne bos bloemen (haal ik zaterdag op de
mert) die ik op haar graf ga zetten. Als ik dat
niet doe, voelt het niet goed vur men, dieje
hele dag niet. Ik rij daarna naar Peerke Donders en de Hasseltse kapel vur een kerske
op te steken das net zoiets al we hier in Helmond het Kapelleke van Binderen hebben.
Vur degene die me niet vanaf het begin
volgen, ik ben een rasechte Tilburgse die 18
jaar geleden naar Helmond is geëmigreerd.
Vandaar dat ik op dit soort dagen toch richting mijn roots trek. Andre moet zondag ook
gewoon vlaggen bij roodwit 62 (wa ik stom
vind van de KNVB) dus ga ik samen met ons

VAN HEUGTEN

Stacey (mijn dochter) die dag op pad en maken we er een leuk Moederdag uitje van.
Lekker ergens samen lunchen waarschijnlijk bij peerke, das al een kado op zich. Wat
leuke plekskes in Tilburg bezoeken en dan
weer richting Helmond. Ik verwacht trouwens ook altijd een cadeautje van André
,menne meens, en nee ik ben zijn moeder
niet dat weet ik, maar ik doe wel alles wat
zijn moederke vruuger vur hem deed dus ik
ben een soort vervangende moeder. Gelukkig vind André da ook (hij hed geen keus) en
zorgt hij altijd vur een bloemke van menne
favoriete bloemist. Vur degene die nog niks
hebben voor hun moederke die kunnen nog
op pad vrijdag en zaterdag.
En het hoeft gin vermogen te kosten as ge
maar aan haar denkt zoals ik hier boven
vertel.
TIP TIP TIP: Waar ik altijd erg blij mee ben,
is de Hellemond gift cadeaubon die hier in
Helmond bij veel ondernemers te besteden
is. Zo steunde ook nog eens onze eigen ondernemers in Helmond en jullie mam kan
zelf iets leuks uitzoeken, maar iets moete
echt wel doen. Ook wil ik jullie met mijn
speciale foto van ons mam en mij laten zien
da ik best wel op haar lijk. Hier hadden we
ongeveer dezelfde leeftijd: Daar ben ik trots
op! Ze is uit mijn leven maar nooit uit mijn
hart, de mooie herinneringen neem ik mee
zolang ik verder leef. Fijne Moederdag voor
alle moeders.
Tot volgende week,

cv techniek & sanitair

Helmond Sport stelt Robby Alflen op non-actief
Helmond

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

• VLOERVERWARMING

Horstlandenpark
4 5709
MB Helmond
Complete Badkamers
5709 MB
Helmond
• COMPLETE BADKAMERS
Radiatoren
0492386100
0492-386100
Sanitair en Tegels

• RADIATOREN

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

06-55895546
0655895546
info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl

Het bestuur en de directie van Helmond
Sport zijn na een evaluatie van het afgelopen seizoen tot de conclusie gekomen dat
er geen vertrouwensbasis is om het nieuwe
seizoen met de huidige trainer Robby Alflen in te gaan. Helmond Sport is met Robby Alflen in gesprek om de samenwerking
te beëindigen. In dit kader zijn Helmond
Sport en Robby overeengekomen dat hij
per direct op non-actief wordt gesteld. s

Robbie Alﬂen (bron foto; Wim van den Broek).
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Informatieavond
Vrije School Peelland

Toerclub Mierlo-Hout fietst:

Lozentocht

Mierlo-Hout
Aankomende zondag 12 mei,
op moederdag, wordt door
tourclub Mierlo-Hout de Lozentocht verreden. De tocht
gaat vanuit Mierlo-Hout naar
Mierlo, Geldrop, Heeze, Leende,
Maarheeze, Budel-Dorplein via
de Ringelse vennen naar Lozen
(B) en eindigt voor het eerste
deel in Hamont (B). In Hamont
zal op het kerkplein in Taverne
“Forum” worden genoten van
een drankje met gebak en de
meegenomen boterhammen.
De eerste 47 kilometers richting
het zuiden zijn dan afgelegd.
De terugreis gaan we op een rap
tempo terug naar Mierlo-Hout
omdat we moeders zeker niet
moeten vergeten. De terugweg
gaat via Gastel, Soerendonk,
Leende, Sterksel via de Vlaamse
weg naar Lierop. Vanuit Lierop
gaan we via Mierlo terug naar
Mierlo-Hout. De terugweg zal
de resterende 45 kilometers bevatten. De rit is voorgereden en
wordt begeleid door Mario Langewouters. Mario bekent om
zijn kennis van wegen, plaatsen
en fietsherinneringen. Verder
is hij altijd de man die het eerst
contact legt met de gastman
of vrouw van de pauzeplaats.
Hij heeft altijd zijn vriendelijke

praatje paraat. Onze volgauto
met aanhanger met reservewielen wordt wederom bestuurd
door Frans van Dorst. De start
van de tocht is om 8:00 uur. De
gemiddelde snelheid zal rond de
27,5 km/uur bedragen. Belangstellende kunnen meefietsen
door zich minimaal 15 minuten
voor de starttijd aan te melden
op onze startlocatie Scouting
aan de Koeveldsestraat 4 in
Mierlo- Hout. Je bent van harte
welkom. Voor informatie kun je
onze website raadplegen www.
tourclub-mierlohout.nl. Indien
je als gastrijder twijfelt of je de
afstand wel aan kunt of twijfelt
over het te presteren niveau, we
hebben een volgauto met aanhanger om deelnemers die het
toch te zwaar vinden te ondersteunen. Een tourclub is geen
raceclub of wedstrijdteam. Het
gaat om het genieten op de fiets
in de buitenlucht in een gezellig gezelschap. Hopende op een
goede opkomst en tot zondag. s
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‘Steeds meer ouders kiezen bewust voor een vrije school’
Helmond-Noord
“Vrije scholen groeien; steeds
meer ouders kiezen bewust
voor een vrije school” zo luidt
het in de media. Maar wat is
er zo aantrekkelijk aan vrijeschoolonderwijs? Een van de
dingen is de aandacht voor
brede ontwikkeling van kinderen, zo dat zij hun talenten leren
ontdekken en ontplooien. Het
brede aanbod beslaat meer dan
rekenen, taal en gymnastiek en
is doorspekt met veel verschillende creatieve, ambachtelijke
en kunstzinnige vakken. Uiteraard op een manier aangeboden die past bij de leeftijdsfase
van de kinderen.

Steeds meer ouders kiezen voor een vrije school. Waarom? Kom
erachter tijdens de informatieavond! (Bron foto; Vrije School Peelland).

Hoe dat er in de praktijk uit ziet?
Dat willen we je graag laten horen en zien op onze informatieavond! De avond start om 20.00
uur in de aula, waar heel veel
materiaal uit de praktijk aanwezig is: schriften van kinderen,
werkstukken van handwerken,
schilderen en houtbewerken,
speelgoed waarmee in de kleuterklassen gespeeld wordt, enzovoort. Daarnaast nemen we

je mee de school in, want voor
elke leeftijdsfase richten we het
lokaal anders in. En we vertellen
er van alles bij, zoals ‘wat doen
we eigenlijk in een les op de vrije
school en waarom doen we dat?’
En ‘waarin is de vrije school nou
anders dan andere scholen?’
Deze vragen, en nog veel meer,
beantwoorden wij op donderdag
16 mei met veel enthousiasme.
Want leren op de vrije school is

net zo leuk als lesgeven op de
vrije school!
Wist je dat ons onderwijs kinderen opleidt tot creatieve denkers en doeners? Daar zijn we
trots op en daar vertellen we je
graag meer over. Kom donderdagavond langs en laat je positief verrassen! Donderdag 16 mei
2019 van 20.00 tot 22.00 uur.
Vrije School Peelland (Helmondselaan 71, Helmond) s

Infoavond
VRIJESCHOOLPEELLAND

16 MEI 2019
20:00 - 22:00

Leren en
werken in
Eindhoven via
Summa College!
Opleiding start in
september!

Zekerheid na het vmbo in
de sector transport en logistiek
4 dagen werken en 1 dag leren iets voor jouw zoon of dochter? Dan is de opleiding chauffeur
goederenvervoer bij Summa College in Eindhoven echt iets voor hem of haar. Goede
begeleiding, werken in teamverband en werkgarantie.
4 dagen werken,
1 dag naar school (mbo)
Gratis veiligheidsschoenen
en arbotraining

Goed salaris tijdens de opleiding
Korting tot 90% op rijopleidingen
Opleiding via Summa College

Meer informatie? Kijk snel op www.stlwerkt.nl/lerenwerken
Sectorinstituut Transport en Logistiek, 088 - 2596111, info@stlwerkt.nl

Helmondselaan 71

www.vrijschoolpeelland.nl

www.kindertuin-helmond.nl
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Vier het voorjaar tijdens
de open dag van
Center Parcs Limburgse Peel
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kinderen naar hartenlust onder andere
geitjes en konijntjes aaien. Verder kan je
een balletje slaan op de vernieuwde Adventure Golf en kan het hele gezin plezier
beleven tijdens de Family Laser Battle en
boogschieten. Het subtropisch zwemparadijs Aqua Mundo is ook gerestyled met
als eye catcher de interactieve glijbaan.
Hier kun je zelf kiezen uit diverse thema’s
en lichteffecten en het waterglijbaanrecord verbreken. Ook de sauna van het
zwemparadijs is in een nieuw jasje gestoken en er zijn bij het zwembad nieuwe
speelelementen toegevoegd, zoals een
touwbrug. Maar Center Parcs Limburgse
Peel is meer dan alleen een vakantiepark
met zwembad. Wij beschikken ook over
een prachtig business center en sporthal
annex evenementenhal. Ook voor uw
bedrijfspresentatie, familiedag of personeelsvereniging hebben wij fantastische
mogelijkheden. Ervaar de vernieuwde
Limburgse Peel tijdens de Open Dag op

zaterdag 11 mei van 11.00 tot 20.00 uur.
Prikkel je smaakzintuigen in een van onze
restaurants. Ga fysiek uit je bol tijdens de
Kids Disco, maak een ritje met de huifkar,
geniet van de modeshow en laat je creativiteit de vrije loop tijdens de stoepkrijtwedstrijd. Tenslotte is er een informatiestand over werken bij Center Parcs. Als je
op zoek bent naar een afwisselende baan
met fijne collega’s kom dan zeker aanstaande zaterdag naar onze Open Dag.
Ontvang tijdens de Open Dag 50% korting op alle activiteiten en de entree van
de Aqua Mundo, geniet van het live entertainment, kinderen mogen gratis een ijsje
tappen en parkeer gratis. Kijk voor het
volledige programma op:
www.dagjelimburgsepeel.nl
Adres: Center Parcs Limburgse Peel,
Peelheideweg 25 5966 PJ America,
077-464 84 84 s

WIJ ZOEKEN
SCHOONMAKERS
HET MEERDAL & LIMBURGSE PEEL
Center Parcs Limburgse Peel in het Limburgse America biedt plezier voor de hele familie.
(Bron foto; Center Parcs Limburgse Peel).

Regio

dag op zaterdag 11 mei laten wij graag deze vernieuwingen aan de regio zien!

Center Parcs Limburgse Peel in het Limburgse America is volledig vernieuwd. Alle 500 cottages zijn van vloer tot plafond
aangepakt en van een fris en eigentijds
interieur voorzien.

Om alvast een tipje van de sluier
op te lichten:
We hebben een speel- en belevenispromenade geopend met kinderboerderij,
vlindertuin, speeltoestellen en ‘groene kamers’ voor de hele familie. Door het thematische karakter van de speeltoestellen
kunnen kinderen het hele ontpoppingsproces – van rups tot prachtige vlinder –
zelf beleven. In de kinderboerderij kunnen

Ook de centrale faciliteiten, zoals het
overdekte parkcentrum de Market Dome
en het subtropische zwemparadijs Aqua
Mundo, zijn gerestyled. Tijdens onze open

Wil jij kennis met ons maken en
direct een arbeidscontract tekenen?
Loop dan binnen op donderdag 16 mei
tussen 9:00-11:00 uur bij
Wijkhuis Westwijzer
Cortenbachstraat 70, 5707 TJ Helmond
werkenbijmeerdal@groupepvcp.com
www.werkenbijcenterparcs.nl

VACATURE
Gooskens Hout levert ruw en bewerkt vurenhout. Leveringen variërend van één
plank tot volle vrachten, al dan niet rechtstreeks vanuit het land van herkomst.
Met een doorlopende beschikbare voorraad van ruim 65.000 m3 vurenhout is
Gooskens Hout de grootste vurenhoutleverancier van de Benelux.
'Passie voor hout' en 'gewoon doen waar je goed in bent' zijn twee onderscheidende factoren van Gooskens Hout. De belangrijkste pijler van succes is
misschien wel de kracht van het familiebedrijf, waaraan inmiddels de 6e generatie
uit de Gooskens familie leiding geeft. Door te blijven investeren in mensen, kennis
en innovatie waarborgt Gooskens Hout met ruim 170 loyale collega's de
continuïteit en kwaliteit van haar producten en diensten.
Voor uitbreiding van onze Technische Dienst op onze locatie in Helmond
zijn wij op zoek naar een:

(LEERLING) MONTEUR
TECHNISCHE DIENST
Inhoud:
Als (Leerling) Monteur technische dienst ben je medeverantwoordelijk voor het
onderhoud van ons machinepark, rijdend materieel, installaties en gebouwen.
Je lost storingen op en voert waar mogelijk reparaties uit.
Verder kun je zelfstandig opereren, ben je flexibel, werk je oplossingsgericht
en heb je beslist geen 9 tot 5 mentaliteit.
Functie-eisen:
• Je beschikt over een relevant VMBO diploma, volgt reeds deze opleiding of
bent bereid deze te gaan volgen of hebt aantoonbare ervaring in een
vergelijkbare functie.
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
Informatie:
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Rik Scheper,
telefoonnummer 0492531919.
Je brief met motivatie en CV kun je sturen naar: r.scheper@gooskens.nl

Gooskens Hout | Gerstdijk 15 | 5704 RG Helmond

VISSER
VAN DEN BROEK
NOTARISSEN
Visser Van den Broek Netwerk Notarissen te Helmond is een
kantoor dat bestaat uit twee notarissen, een ervaren kandidaat notaris
en 10 notarieel en administratief medewerkers. Op ons kantoor
worden zaken op alle notariële rechtsgebieden behandeld.

Wij zijn op zoek naar een

NOTARIEEL MEDEWERKER
bij voorkeur minimaal Havo respectievelijk
hbo-opleiding of ervaring in het notariaat.

Als medewerker kom je te werken in een klein hecht team waarin
eigen initiatief, eigen verantwoordelijkheid en communicatieve
vaardigheden van groot belang zijn.
De werkzaamheden betreffen administratieve ondersteuning voor
wat betreft het verzorgen van een verklaring van erfrecht, archivering,
doorhaling hypotheken en ondersteuning balie en telefoon. Er zijn
veel contactmomenten met cliënten (veelal erfgenamen en eigenaren
woningen) en adviseurs. Doel is cliënten te ontzorgen bij een erfenis
en collegiale ondersteuning te bieden.
Ons kantoor is verbonden aan Netwerk Notarissen. Wij kunnen dan
ook gebruik maken van een uitgebreide Kennisbank. Daarnaast
bieden wij extra cursussen, opleidingsruimte en een goede
begeleiding.
Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met
mr. N.J. Visser of mevrouw mr. M.P.J. van den Broek op
telefoonnummer 0492-522431 of per email notaris@vbvnotarissen.nl.
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Open dag Natuurtuin Helmond-Noord
Helmond-Noord
Zondagmiddag 19 mei staat de
poort van de Natuurtuin in Helmond-Noord open van 13.00 uur
tot 17.00 uur. Het voorjaar komt
maar langzaam op gang dit jaar.
Toch staat de natuur niet stil en
valt er in het afwisselende landschapje van de natuurtuin van
alles te ontdekken. Op de graslandjes staan tussen het groen
kleine bloemen in bloei en in
de bosjes en bosranden is volop
vogelleven te bespieden.
Insectenlab
In het nieuwe insectenlab staan
al enkele insectenhotels. Ze zijn
van verschillende materialen en

zijn bedoeld om te kijken welke
goed werken en waarom andere
niet. Insectenhotels zijn in winkels te koop, maar je kunt ze ook
zelf maken. Kijk eens rond in je
eigen omgeving. Alles waar gaatjes en kiertjes in zit zou een insectenhotel kunnen worden. Of
dat goed werkt? Dat maken de
insecten uit! Knutsel thuis eens
wat in elkaar. Wanneer je jouw
idee wil testen en vergelijken
met andere dan kun je het in het
insectenlab van de Natuurtuin
zetten.
Onderwaterleven
Tijdens de open dag staan informatiebordjes verspreid door de
natuurtuin. Vrijwilligers van de
Natuurtuin zijn aanwezig voor

vragen over het beheer. Voor wie
zelf eens het onderwaterleven in
de grote poel wil onderzoeken,
liggen de schepnetjes, plastic
bakken en zoekkaarten al klaar.
Elke zaterdagochtend open
De Natuurtuin is elke zaterdagochtend vrij toegankelijk voor
natuuronderzoekers en genieters. De ingang ligt aan het
eind van de Kemenadelaan in
Helmond tegenover nummer
2. Honden zijn niet toegestaan.
Wilde reeën gebruiken de tuin
wanneer hij is afgesloten als rust
en schuilplaats. Honden en hun
(geur)sporen verstoren dat. Meer
informatie over de Natuurtuin
Helmond is te vinden op de website www.derobbert.nl s

Een Libelle. (Bron foto; IVN Helmond).

Natuur in de zomer
Helmond
Op 14 mei start het IVN Helmond een korte cursus over
natuur in de zomer. In 5 lessen en 5 excursies komen de
volgende onderwerpen aan
de orde: wilde planten, bomen, insecten en waterleven.

De natuurtuin houdt op zondagmiddag 19 mei een open dag. (Bron foto; Natuurtuin Helmond-Noord).

Bouw Infra mensen Mierlo is de handelsnaam
van de BV Praktijkopleiding SBRH en is een
samenwerkingsverband van bedrijven in de
regio Zuid Oost Brabant. Als voornaamste
activiteit verzorgt Bouw Infra mensen Mierlo,
samen met haar bedrijven, het praktijk deel van
de beroepsopleidingen niveau 2, 3 en 4 in de
Bouw en Wegenbouw. Voor deze opleidingen
werken we nauw samen met ROC ter AA.
Samen verzorgen we het onderwijs.

De directie nodigt geïnteresseerden uit hun
sollicitatiebrief voor 19 mei 2019 a.s. te richten
aan: Bouw Infra mensen Mierlo, Postbus 115,
5730 AC Mierlo of mail naar
francien@bouwinframensen-mierlo.nl.
Indien u informatie wenst mail dit dan o.v.v. uw
telefoonnummer naar:
francien@bouwinframensen-mierlo.nl,
u wordt dan door ons gebeld.

www.bouwinframensen-mierlo.nl
Wij zijn op zoek naar
een enthousiaste kandidaat (m/v) voor de
functie:

Coördinator
Bouw (24-40 uur)

De werkzaamheden zijn als volgt te
omschrijven:
- Coördineren en plannen van
de opleiding van de leerling.
- De hierbij behorende administratieve
werkzaamheden.
- Plaatsen van leerlingen bij
de opleidingsbedrijven.
- Bewaken van de voortgang
van de opleiding.
- Contact met en voorlichting geven aan:
leerbedrijven, scholen etc..
- Begeleiding en aansturing
van leerlingen zowel intern als extern.

De juiste kandidaat dient te
beschikken over:
- Aantoonbaar werk- en denkvermogen
op HBO niveau.
- Goede contactuele eigenschappen,
teamgeest, initiatief en ambitie.
- Taalvaardigheid in woord en geschrift.
- In bezit van rijbewijs.
- Vermogen en inzicht in coördinatie
en planning.
- Ervaring in de uitvoerende bouw is pré.
- Ervaring met social media.
- Affiniteit met opleiden.
Wat bieden wij:
- Een zeer gevarieerde veelzijdige
functie in een prettige en
informele werkkring.
- Een salaris en secundaire
arbeidsvoorwaarden volgens
de cao voor de bouwnijverheid (UTA).
- Een dynamische werkorganisatie.

Bouw Infra mensen Mierlo biedt de geschikte kandidaat een afwisselende
en uitdagende baan in haar opleidingscentrum in Mierlo. Honorering en overige
arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De lesavonden zijn op dinsdagavond en de excursies op
zaterdagochtend.

Aanmelden
Belangstellenden kunnen nadere informatie over deze cursus inwinnen bij Mvr. S. Vos,
setty_vos@hotmail.com,
tel
0492 – 545649, of een brochure
en inschrijfformulier downloaden van de website van IVN Helmond: www.ivn.nl/helmond
Locatie
IVN-trefpunt ‘de Koekoek’ in
Speeltuin Helmond West, Arbergstraat 85. s

Vloer Het Zelf is een landelijk bekende parketspeciaalzaak voor de doe-het-zelver,
met vestigingen in Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Capelle aan den IJssel,
Eindhoven en Helmond. De klant heeft een grote keuze uit planken, kant-en-klaar
parket en laminaat. Een groot gedeelte van het assortiment is als palletvoorraad in de
winkel aanwezig waardoor de klant direct over het gekochte product kan beschikken.

I.v.m. uitbreiding zijn wij voor onze vestiging in
Eindhoven op zoek naar een:

FULL-TIME VERKOPER M/V
Taken:
• Adviseren van de klant bij de aankoop van een parket- of laminaatvloer,
accessoires en aanvullende diensten.
• Plaatsen van bestellingen en het gereedmaken ervan.
• Verrichten van alle voorkomende showroomwerkzaamheden.
• Uitvoeren van licht-administratieve werkzaamheden.
Profiel:
• Eigen initiatief en een zekere mate van zelfstandigheid.
• Commerciële beroepsopleiding op tenminste MBO-niveau.
• Verkoop ervaring met laminaat en parket is een pré. (in bezit van rijbewijs B).
• Flexibiliteit, optimisme en een leergierige instelling.
Goede contactuele eigenschappen en uitdrukkingsvaardigheid.
• Hoog in het vaandel staan, collegialiteit en vriendelijkheid.
• Kortom een echte teamplayer.
Geboden wordt: Vloer Het Zelf biedt jou een zelfstandige, verantwoordelijke en
afwisselende functie met toekomstperspectief. Een goede honorering en een
gunstige provisieregeling, alsmede opname in het pensioenfonds. Jouw toekomstige
collega’s hebben een belangrijke inbreng in deze sollicitatieprocedure.
Uw reactie: Voel jij je aangetrokken tot deze leuke en afwisselende functie?
Richt dan jouw sollicitatiebrief met CV binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad
aan onderstaand adres t.a.v. Dhr. Dirk Versteeg, of per e-mail: info@vloerhetzelf.nl
Vloer Het Zelf hoofdkantoor, Venlosingel 17, 6845 JL Arnhem.

www.vloerhetzelf.nl
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Carat Concerten met
o.a. Muziekvereniging Muzikale
Afgelopen zondag vonden de eerste optredens van het jubileumseizoen plaats. (Bron foto; Wim van den Broek).

Warande
Van begin mei tot eind september loopt het Carat seizoen.
Tientallen muziekverenigingen
verzorgen gedurende deze periode gratis concerten in het
karakteristieke Carat paviljoen.
Diverse muziekstijlen passeren
de revue, van jazz tot pop en
van klassiek tot blaasmuziek.
De vaste aanvangstijd is 12:00 uur
en het programma is nu rond
16:00 uur afgelopen. Alle concerten zijn gratis toegankelijk.
Daarnaast zijn er in het park horecavoorzieningen en voldoende
zitplaatsen aanwezig.
Programma 12 mei
12.00 uur: Muziekvereniging
Muzikale uit Mariahout
Wij vieren in 2019 ons 15 jarig bestaan. Wij spelen musical-, film-,

mars- en popmuziek, maar ook
licht klassieke en gedragen nummers onder leiding van Hubert
Geurts.
13.00 uur: Zanggroep Midòre
uit Nuenen
Midòre is een gemengd koor en
staat onder leiding van Mieke
van Vucht. Ons koor bestaat
sinds 13 oktober 2003. Het heeft
een breed repertoire van klassiek
tot pop in unieke koorarrangementen van onze voormalig dirigent Frans Lammerts. Wij zingen
vier tot zes stemmige a capella
liederen. Het koor staat onder
leiding van Mieke van Vucht.
14.00 uur: Shantykoor
De Klotvaarders uit Deurne
Het koor bestaat uit ca. 90 zangers en zangeressen en wordt
begeleid door een combo van 5
muzikanten. Het is één van de
grootste shantykoren van Ne-

Wijkmanagement Helmond start samen met stagiaire
Rujeandy Wedervoort, leerling van ’t Gilde in Venray,
met een reeks artikelen waarin elke maand een
Helmondse wijk in de spotlights wordt gezet.
We beginnen deze maand met Dierdonk. We nemen
u, door middel van foto en tekst, mee langs de
bedrijvigheid in Dierdonk.Wist u dat er maar liefst
27 bedrijven uit diverse sectoren gevestigd zijn?
We vragen zoal uw aandacht voor bedrijven uit de

sector zorg, onderwijs, detailhandel,
commercie, agrariërs en cultuur.

Zo krijgt u een beter beeld van wat zich allemaal
in Dierdonk bevindt. Elke werkdag kunt u van ons
een artikel verwachten op onze Facebookpagina,
waarin één of meerdere bedrijven worden behandelt.
Daarnaast hebben we nòg een verrassing voor u,
maar wat dat is, vertellen we nog even niet.
Volg ons op

www.facebook.com/WMHHelmond
Namens Wijkmanagement Helmond,
Hennie de Gooijer Wijkmanager Helmond
Wijkmanagement Helmond
is onderdeel van:

www.wijkmanagementhelmond.nl

derland. Een shantykoor brengt
zeemansliederen en liederen
verwant aan de zee, havens of
visserij ten gehore. Een shanty
is een lied dat in vroeger tijden
onder het werk aan boord van
grote zeilschepen werd gezongen. Er zijn verschillende shanty’s afhankelijk van het werk dat
moest worden gedaan en om het
zware werk enigszins te verlichten. Shanty’s verhalen ook vaak
van verre oorden, havensteden,
vrouwen, de liefde, drank en zeemansleed. 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 Carat Concerten 2019. s

de loop weekkrant HELMOND

Yankee:
Een supervriendelijke kerel
Yankee is een erg leuke, supervriendelijke kerel van 10 jaar oud,
met een jeugdige inslag dus we kunnen beter zeggen 10 jaar
jong. Hij is pikzwart met helemaal aan het einde van zijn staart
een piepklein groepje witte haartjes, bijna te klein om het een wit
staartpuntje te mogen noemen. Hij is absoluut niet bang, heeft
het volste vertrouwen in zichzelf en in de mensheid, er zit totaal
geen kwaad in en hij is de vrolijkheid zelve. Meteen na aankomst
in onze kattenverblijven begon hij enthousiast z’n speelgoed
rond te gooien en hij nam z’n krabpalen dankbaar in gebruik. Hij
voelt zich meteen op z’n gemak en is hartstikke speels. Hij kan
zichzelf goed bezighouden en kan ook in z’n eentje de grootste
lol hebben, wat erg leuk is om te zien. Een balletje, beesie of
muis: hij gaat er blij mee aan de slag. Hij tikt vrolijk tegen een
balletje in een ring, iets waar je meestal alleen kittens leuk mee
bezig kunt houden. Wat een blije kat! Tien jaar en stampvol
levenslust! Maar ook een partijtje snoezelen op schoot gaat hij
niet uit de weg. Hij moet wel naar buiten kunnen.

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71

WIJKMANAGEMENT HELMOND
Is actief in de wijken:
Dierdonk
Stiphout
Mierlo-Hout
Helmond-Noord (wc de Bus)
Brouwhuis (wc Brouwhorst
Vondellaan winkelcentrum
Straakven winkelcentrum
Binnenstad Oost
Helmond-West (Combicentrum)
Oranjebuurt/Warande
Brandevoort
Rijpelberg
Suytkade
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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).

Helmond-Oost

Annawijk/Suytkade

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.

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.

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.

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.

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-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.

17
kerk in Helmond. Zij speelt werken van Max Reger, Johann Sebastian Bach, John Stanley, Denis
Bédard, Maurice Pirenne, JeanPaul Verpaux, Eugène Gigout,
Mons Leidvin Takle, Hendrik
Andriessen. Aanvang 20.00 uur,
toegang vrij. Kijk ook op www.
robustelly-society-helmond.com

Rijpelberg
Gratis reparaties bij Repaircafé
Rijpelberg op woensdag 15 mei
van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie:
oude basisschool De Torelaar op
de Groningenhof 4, Helmond.
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg

Helmond-Noord
Speeltuin Leonardus presenteert
zaterdag 18 mei orkest "El prado"
Music from the sixties and more
Afkomstig uit Helmond. Tijd: 19:30
uur tot 23:30 uur Entree volwassenen € 1,50 incl. kopje koffie/thee.
Abonnementhouders
GRATIS!
Adres, Mgr. Swinkelsstraat 24 te
Helmond Mgr. Swinkelsstraat 24,
5701 XM Helmond. 0492-533540
www.speeltuinleonardus.nl

Mierlo-Hout

Helmond
Op zondag 12 mei speelt organiste Véronique van den Engh het
openingsconcert in de zomerserie op het befaamde Robustelly
orgel uit 1772 in de Lambertus-

Zondag 12 mei rijdt Tourclub’81
Helmond de Westerbeek wielertocht met een afstand van 75 km.
Vertrek om 9.00 uur bij Winkelcentrum Straakven. Gastrijders
zijn altijd welkom.

Digitaal oefenen met taal!
Centrum
Trek • Qwic • RIH • Cortina • Vogue • Bikkel • Grote collectie E-bikes
Fiets bij ons gekocht? Dan gratis ophaalservice en bij reparatie vervangende fiets/E-bike.

Vogue E-bike

Infinity

middenmotor, 8sp Shimano
van € 1849,-

voor

€ 1599,-

Deze week voor moeder,
bij aankoop van haar
nieuwe fiets,
een mooie
bos bloemen.

De Bibliotheek Helmond begint vanaf 7
mei met een nieuwe, gratis dienst ‘Oefenen met Taal’. Elke dinsdagochtend is
er de gelegenheid om aan te schuiven
en digitaal opdrachten te maken om de
taalvaardigheid te bevorderen. Dat doen
we met behulp van oefeningen op een
speciale website: oefenen.nl.
In Helmond is er al jarenlang sprake van
een probleem met laaggeletterdheid,
maar liefst 16,7% van de inwoners kampt
met deze problemen. Dit maakt het alledaagse leven soms lastig. Zo kan men
moeite hebben met het lezen en begrijpen
van een brief en kan het vinden van een
baan ook een lastige opgave zijn. Daarom
richt de Bibliotheek Helmond-Peel zich
op het bereiken van deze doelgroep op
een laagdrempelige manier, om hen zo te
ondersteunen bij het verbeteren van hun
taalvaardigheid.

Om op een makkelijke manier Nederlands te leren of te verbeteren, biedt de
Bibliotheek de mogelijkheid om onder
begeleiding zelf aan de slag te gaan op
een computer. De deelnemer wordt o.a.
begeleid in het ontwikkelen van hun
woordenschat, grammatica en algemeen
taalgebruik. ‘Oefenen met Taal’ vindt elke
dinsdag van 10:30 tot 12:00 plaats op de 2e
verdieping van de Bibliotheek in Helmond
aan de Watermolenwal. Deelname is gratis voor zowel niet-leden als leden van de
Bibliotheek en je hoeft je niet vooraf aan
te melden. s

Open dag: Kom speuren naar geuren en kleuren!
Brandevoort
Op zaterdag 11 mei ben je van harte welkom in Buurttuin Brandevoort, kom eens
kijken op onze nieuwe stek. Er is een gratis speurtocht voor groot en klein! Wat
kom jij ontdekken?

Rakthof 10b, Rijpelberg | 0492-514759
Mierloseweg 347, Mierlo-Hout | 0492-767028

Ga jij voor de geuren van de kruiden in de
kruidentuin of wil je zien hoe de spinazie

groeit of bewonder jij de eerste bloemen
van de akelei? Kom ook speuren in onze
nieuwe tuin. Het is er zo leuk!
Tot zaterdag 11 mei van 09.30 tot 12.00 uur!
Buurttuin Brandevoort bevind zich aan de
Markesingel, 5707 DJ s
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Start vaccinaties BMR/DTP en
baarmoederhalskanker in de regio
Vanaf maandag 13 mei start
de vaccinatieronde voor BMRDTP en baarmoederhalskanker
(HPV) in onze regio. Alle 9-jarigen en alle meisjes van 13 jaar
krijgen een brief met oproepkaart van het RIVM. De GGD
Brabant-Zuidoost voert deze
vaccinaties uit op verschillende
locaties in de hele regio.
BMR- DTP prik
Alle kinderen die dit jaar 9 jaar
worden krijgen een uitnodiging
voor de vaccinatie tegen difterie,
tetanus, polio en bof, mazelen,
rode hond, de DTP en BMR. Deze vaccinaties zijn een herhaling
van de babyprikken. Waarom
dan op 9 jarige leeftijd een herhaling?
De WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) heeft zich als doel
gesteld om mazelen wereldwijd
uit te roeien. Mazelen is één van
de meest besmettelijke ziekten
die er bestaan. Het is vele malen
besmettelijker dan bijvoorbeeld
griep, rodehond of bof. Mazelen kan een kind behoorlijk ziek
maken met zeer hoge koorts en
huiduitslag maar ook ernstige

complicaties zoals oorontsteking,
bronchitis, longontsteking en
hersenontsteking komen voor.
De tweede BMR-inenting is nodig omdat bij ongeveer 5% van
de kinderen de eerste prik niet
voldoende aanslaat. Door de
tweede BMR zijn ook de laatste 5% van de kinderen goed
beschermd tegen Mazelen. De
herhaling van DTP is nodig omdat bij dit vaccin de bescherming
tegen Difterie, Tetanus en Polio
vermindert na verloop van jaren.
Groepsimmuniteit en
vaccinatiegraad
Vaccineren in het kader van het
Rijksvaccinatieprogramma beschermt niet alleen het kind,
het draagt ook bij aan de zogenaamde groepsimmuniteit. Dit
betekent dat wanneer er genoeg
kinderen zijn ingeënt, de ziekte
geen kans krijgt om zich te verspreiden en de onbeschermde
kinderen te bereiken. Als de vaccinatiegraad niet hoog genoeg is,
kunnen onbeschermde kinderen
de ziekte wél krijgen. Er is dan
geen groepsimmuniteit. Zijn er
in een groep voldoende kinderen ingeënt dan is de groep beter
beschermd en stopt de verspreiding van de ziekte.

LAMEL PARKET
MULTIPLANK

extra rustiek,
22 cm breed,
15 mm dik
van 69.95 nu per m2

47.

95

LAMINAAT

LANDHUISDELEN XXL

Foto ter illustratie (Bron foto; Hyttalo Souza, Unsplash).
HPV
De vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV-vaccinatie)
is een regulier onderdeel van
het Rijksvaccinatieprogramma.
Meisjes krijgen in het jaar dat ze
13 worden een uitnodiging voor
de prik tegen baarmoederhals-

RUSTIEK EIKEN
VISGRAAT

verkrijgbaar in
diverse kleuren
van 79.95 nu
per m2

39.

95

VLOER HET ZELF
PLAK PVC XXL
verkrijgbaar in 7 kleuren
van 39.95 nu per m2

verkrijgbaar in
5 kleuren
van 21.95 nu
per m2

9.

95

24.

95

200.000m2 op
voorraad

Gratis reserveren en breed assortiment

Wij zijn de goedkoopste

Laagste prijsgarantie en deskundig advies

kanker. Ook oudere meisjes die
de uitnodiging eerder ontvingen
en deze nog niet hebben gehaald,
kunnen de prik alsnog halen. Dit
kan gratis tot de leeftijd van 18
jaar. Deze meisjes kunnen zich
melden bij de infobalie op een
van de 10 priklocaties in de regio.

PVC
STUNT

inclusief leggen en
zelfklevende ondervloer

TARKETT
DRIBACK

2 mm dik, 0,30 toplaag
slijtvast in 18 kleuren
van 55.95 nu per m2 voor maar

33.

95

...en een pvc vloer heeft vele voordelen zoals: is geluiddempend,
makkelijk in onderhoud, supersterk en duurzaam,
voelt comfortabel aan, gemakkelijk te monteren
en te demonteren etc.
VLOER HET ZELF
EINDHOVEN

Willem v. Konijnenburglaan 1c,
Industrieterrein De Kade.
Tel. 040-2468180

VLOER HET ZELF HELMOND
Engelseweg 223b, Helmond.
Tel. 0492-52 52 70

Alle informatie over de BMR/
DTP en HPV vaccinatie en over
de locaties en data van deze vaccinatieronde staat op de website
www.bmr-dtpprik.nl en www.
hpvprik.nl. Voor telefonische
vragen kunt u terecht op het
nummer 088 0031 400. s
Enfloor Starlett

in 11 kleuren van 31.95
nu voor

22.95

Formosa klik PVC
in 4 kleuren van 39.95
nu voor

31.90

Spagoti DB Visgraat
in 4 kleuren van 39.95
nu voor

27.95

Ter Hurne
in 35 kleuren van 39.95
nu voor

27.95

Varenze Klik PVC
in 4 kleuren van 42.95
nu voor

31.95

Ambiance Essenzo
Klik PVC rigid/kurk

in 10 kleuren van 52.95 nu

37.95

Ambiance Plak PVC
in 4 kleuren van 29.95
nu voor

18.95

Betonlook XL DB
in 4 kleuren van 39.95
nu voor

27.95

Design Comfort
in 9 kleuren van 45.95
nu voor

34.95

Elegance Oak
in 11 kleuren van 54.95
nu voor

37.95

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

Elke twee weken wordt er in
Weekkrant de Loop een echtscheidingsdilemma met u gedeeld. Hierop kunnen de lezers
een reactie of advies geven.
Om uw geheugen op te frissen,
wordt het eerste dilemma hieronder nog een keer beschreven,
met enkele reacties van de lezers:

Dilemma 5:
Meebuigen of
grenzen stellen?
Sinds een half jaar ben ik gescheiden. We hebben een duidelijke
omgangsregeling, maar mijn ex
houdt zich daar niet aan. Regelmatig neemt hij contact op met
de kinderen en zegt dan dat hij
niet zal komen. Tegen mij zegt
hij niets. Nu heb ik me voorgenomen om de volgende keer als hij
niet met mij communiceert met
de kinderen weg te gaan, zodat
hij voor niets komt. Zou hij dan
snappen dat hij mij op de hoogte
moet brengen?

- Een moeder

Reactie:
Snap je gevoel (ik zal ‘m es leren!).
Ben alleen bang dat het averechts
gaat werken en de communicatie
juist gaat verstarren. Ik denk dat
het beter is dat je vader hierop
rechtstreeks aanspreekt. Hoer
ervaren de kinderen dit trouwens? Kan me voorstellen dat zij
deze manier van communiceren
ook niet prettig vinden. Wellicht
dat dat je boodschap naar vader
moet zijn; communiceer via mij,
dan belasten we de kinderen
ook niet met onze ‘sores’, want
volgens mij wil geen een ouder
dat kinderen ‘overbodige’ last
hebben van de gevolgen van een
scheiding. Sterkte!

- Een inwoner van Helmond

Reactie:

Beste moeder,
Ik ben al een tijdje gescheiden en
snap je dilemma. Ook snap ik je
frustratie die ik een beetje tussen
de regels door lees. Het is vervelend als er niet op je goeie manier
gecommuniceerd wordt. Heb je
het al geprobeerd met hem te
bespreken, aangegeven dat jullie een bezoekersregeling hebben
en dat hij daar verantwoordelijkheden in heeft. Misschien kan
je aangeven wat je wel prettig
zou vinden. Dus als hij geen tijd
heeft hij dit netjes naar jou communiceert, hij hoeft niet persé te
bellen een appje is ook genoeg.
Je kan misschien ook aangeven
dat het op deze manier belastend
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is voor de kinderen. Ik snap het
idee achter je verhaal dat je weg
wilt zijn wanneer hij komt, maar
ik denk dat dat voor de kinderen
ook vervelend is. Ik zou het bespreekbaar maken en misschien
is er wel een reden waardoor hij
zich niet aan de afspraak kan
houden. Mocht dit lukken kan je
altijd nog andere stappen onder
nemen.
Goed dat je hebt geschreven,
groetjes en succes.

Het cursusjaar 2018/2019 is bijna afgelopen. Daarom wordt het feestelijk afgesloten met ‘Anna presenteert’.
(Bron foto; Annatheater Helmond).

Reactie:

Beste moeder,
Je ex communiceert blijkbaar liever direct met de kinderen. Dat
is misschien niet fijn voor jou,
maar hij neemt in ieder geval
wel zelf de verantwoordelijkheid
om tegen zijn kinderen te zeggen dat hij niet kan komen, en
laat dat niet aan jou over. Durven
jouw kinderen hem te vertellen
dat ze teleurgesteld zijn als hij
niet komt? Misschien kun je hen
stimuleren om dat wel te doen.
Uiteindelijk is het hun vader en
moeten zij met hem verder. Dan
is het fijn als ze zich wel kunnen
uiten naar hem. Succes, en probeer afstand te houden van je
wraakgevoelens.

- Een betrokken medebewoner
van Helmond

Dilemma 6:
Ik mis mijn kleinkinderen
Onze zoon is vorig jaar gescheiden. Sinds die tijd heeft hij om
het andere weekend de kinderen.
Tenminste.. dat is de bedoeling. Maar heel vaak wordt het
door onze ex-schoondochter afgezegd, of worden de kinderen
weer opgehaald, omdat er een
kinderfeestje is. Het gevolg daarvan is dat wij onze kleinkinderen
haast nooit zien. Het is nu alweer
3 maanden geleden dat ze het
laatst met onze zoon bij ons zijn
geweest. Onze zoon zegt dat hij
ze niet het hele weekend overal
naar toe wil slepen,. Ze zijn al zo
kort bij hem. Dat begrijpen wij,
maar wij missen onze kleinkinderen heel erg. We weten niet goed
hoe we dat aan zouden kunnen
pakken.

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

Wilt u reageren op dit dilemma,
of wilt u zelf een dilemma inbrengen? Mail naar duurzaamouderschap@levgroep.nl, o.v.v dilemma 5 en mogelijk wordt uw reactie over twee weken geplaatst. s

‘Anna presenteert’
Jeugdtheaterschool Annatheater organiseert als afsluiting van
het cursusjaar 2018/2019 ‘Anna
Presenteert’. Leerlingen spelen
een toneelstuk waarin ze laten
zien wat ze kunnen na het volgen van een cursus acteren in
het Annatheater.

“Paniekvogels”
Vijftien willekeurige personages lopen in paniek een kelder
binnen nadat ze op straat een
vreemd geluid gehoord hadden.
Ze durven niet meer naar buiten
en zijn zodoende aan elkaar over
geleverd. Is het de Apocalyps?
“Paniekvogels” wordt gespeeld
door 15 jongeren van 12 tot
16 jaar.

Het programma ziet er als volgt
uit op zaterdag 18 mei 17:00 uur
en zondag 19 mei 16:00 uur:

Het programma ziet er als volgt
uit op zaterdag 18 mei 19:30 uur
en zondag 19 mei 13:00 uur

“Hanna in Elfenland”
Hanna is, nadat ze een bal tegen
haar hoofd heeft gekregen tijdens de gymnastiek les, in de Elfenwereld beland. Daar ontmoet
ze twee elfen die vluchten voor
de vreselijke Bosfee. Hoe het
Hanna vergaat in de Elfenwereld, of ze naar de mensenwereld
terugkomt en ze uit de klauwen
van de Bosfee blijft kunt u in dit
stuk zien. “Hanna in Elfenland”
wordt gespeeld door 7 kinderen
van 10 tot 12 jaar.

“Hans en Grietje”
Dit welbekende sprookje wordt
gespeeld door 8 kinderen van 6
tot 10 jaar. Natuurlijk is de heks
extra eng en ons Grietjes extra
dapper!

Annawijk/Suytkade

“De wolf en de bange geitjes”
“De wolf en de bange geitjes” is
een eigentijdse parodie op het
welbekende sprookje. In ons toneelstuk is de wolf helemaal niet
zo’n slechterik. Het is een vriendelijk, onhandig wolfje dat door

de angst van de geitjes maar
steeds geen contact met ze krijgt.
Dat is juist wat hij heel graag wil:
vriendjes met ze zijn, met ze spelen. Zijn oudere broer had in een
vorig verhaal de geitjes al eens
opgegeten. Ons wolfje is juist vegetariër geworden, om helemaal
te integreren in de geitenwereld.
“De wolf en de bange geitjes”
wordt gespeeld door 8 kinderen
van 9 tot 15 jaar.
De productiegroep van onze
Jeugdtheaterschool speelt op zaterdag 18 mei om 19.30 uur en op
zondag 19 mei om 16.00 uur enkele scènes uit “Yvonne, Prinses
van Bourgondië”, een bewerking
van het gelijknamige toneelstuk
van de Poolse schrijver Witold
Gombrowitz. Deze voorstelling
wordt eind september en begin
oktober 5 keer in het Annatheater gespeeld. Mis het niet!
Kaarten:
€ 6,00, www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop: 0628104333. U kunt ons bellen
op werkdagen tussen 17.00 en
19.00 uur. Op voorstellingsdagen is de telefoon bereikbaar
vanaf 11.00 uur. s

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

www.helmondnu.nl
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Beleef techniek
in de regio op
de Hotspot Hightech
Helmond - de Peel!
Helmond

Het leven staat centraal op
Natuurbegraafplaats Weverslo:
Een bruisend en levendig programma tijdens de open dag, want het leven staat centraal op
Natuurbegraafplaats Weverslo (bron foto; Natuurbegraafplaats Weverslo).

Regio
Bezoekers maken kennis met
alle aspecten van het natuurbeheer, het natuurbegraven en
ook alle cultuur-historische elementen ontdekken zij al ‘zwervend’ over het landgoed.
Open Podium
Op het Bosterras voor informatiecentrum Het Boshuis is die
dag het open podium en presenteren koren muziek van verschillende culturen en tijden. Het
‘Kinderkoor Singeltjes‘ en ‘Jongerenkoor Sing’ brengen eigentijdse popmuziek, ‘A Djambo’ zingt
Afrikaanse muziek en ‘Gregoriaans Koor Venray’ put uit een
repertoire van Middeleeuwse
Kerkmu¬ziek.
Informatie- en creatiemarkt
Hier presenteren partners van
Weverslo op het gebied van natuurbegraven en natuurbehoud
zich. Zij laten mogelijk¬heden
zien om zelf grafkisten en graf-

markeringen van hout te maken.
Of om van persoonlijke voorwerpen als kleding, knuffels,
foto’s persoonlijke en tastbare
herinner(d)ingen te maken. De
rouwclown laat ervaren hoe het
kan zijn om kinderen bij emotionele gebeurtenissen een passend en ontspannen moment te
brengen.
Plus: de Imkervereniging Venray
plaatst de observatie-bijenkast;
om het bijenvolk van dichtbij te
bekijken.
Ontmoet de mensen
van Weverslo
We presenteren, niet zonder
trots, het cultuur- en activiteitenprogramma voor het komende
jaar. Weverslo heeft een gevarieerd en toegankelijk programma
voor een breed publiek. Want
Landgoed en natuurbegraafplaats Weverslo stellen zich tot
doel mensen te verbinden met
natuur en cultuur. Bezoekers
kunnen zich op deze open dag
aanmel¬den voor deelname aan
de diverse activiteiten. En wie

belangstelling heeft om als vrijwiller actief te zijn, kan zich ook
melden. Nieuwe vrijwilligers heten we natuurlijk van harte welkom.
Groene uitvaart
De gedachte bij natuurbegraven
is dat de mens weer opgenomen
wordt in de natuur en deel is van
de natuurlijke kringloop van leven en sterven. Een natuurgraf is
een unieke zelfgekozen plek, die
voor altijd verbonden is met de
persoon die er begraven is. Voor
iedereen die meer wil weten over
natuurbegraven en alles wat er
komt kijken bij een groene uitvaart en het reserveren van een
grafrecht, is er gelegenheid tot
een informatief en informeel
persoon¬lijk gesprek.
De open dag vind plaats op zondag 19 mei van 11.00 tot 17.00 uur.
Bezoekadres: Janslust 11 in Heide,
midden in de Peel tussen Deurne
en Venray. Voor meer informatie
kunt u ook kijken op www.weverslo.nl of www.facebook.com/
natuurbegraafplaats s

In de Brainport Regio wordt
van maandag 20 mei tot en
met zaterdag 25 mei voor de
achtste keer de Dutch Technology Week (DTW) georganiseerd. Tijdens deze week
staan de meest wonderlijke en
innovatieve technologieverhalen centraal. Als techniekregio bij uitstek heeft de regio
Helmond - de Peel tijdens de
DTW een interessant programma. Zo vindt op zaterdag
25 mei een groot publieksevenement plaats: Hotspot Hightech Helmond - de Peel.
Hotspot Hightech
Helmond - de Peel
Op zaterdag 25 mei van 11:00
tot 17:00 uur vindt de High
Tech Ontdekkingsroute plaats.
Op verschillende hotspotlocaties geven technologiebedrijven een kijkje in de keuken. Op
de hotspot Helmond - de Peel
bij Franke Nederland (aan de
Lagedijk 13 te Helmond) bundelen 50 technologiebedrijven
uit de regio Helmond - De Peel
hun krachten en presenteren

samen wat techniek voor de regio betekent. De deelnemende
bedrijven en onderwijsinstellingen zorgen voor een interactief programma, waarbij het
draait om techniek ontdekken
en beleven.
Bedrijf in een doosje
De samenwerkende organisaties richten zich met dit evenement op kinderen en jongeren
en hun ouders. De doelgroepen worden niet alleen via de
media maar ook in samenwerking met scholen enthousiast
gemaakt. Met de actie “Bedrijf
in een doosje” worden schoolklassen van alle basisscholen in
de Peelregio uitgedaagd – ruim
6000 kinderen in de groepen 6
en 7 – hun creativiteit te laten
zien en zo vraagt de organisatie
op een unieke manier aandacht
voor het evenement op 25 mei.
Meer weten over de Dutch
Technology Week? Kijk dan op
www.dutchtechnologyweek.nl
voor het volledige programma
of volg de activiteiten in de regio Helmond-De Peel via www.
hightechhelmonddepeel.nl
@HightechHelmondDePeel
op social media. s

Tijdens de Dutch Technology Week vindt ook de High Tech Ontdekkingsroute plaats, welke vorig jaar o.a. op de Automotive Campus
plaats vond(Bron foto; Archie Automotive Campus Helmond).

Schrijf je in voor de Wandelavondvierdaagse
Helmond
Dit jaar is het 59 jaar geleden
dat de 1e wandelavondvierdaagse in Helmond van start
ging. 22 mei t/m 25 mei 2019
wordt alweer voor de 60e keer
de wandelavondvierdaagse georganiseerd voor alle inwoners
van Helmond en omstreken.
De uitdaging is om 4 dagen achter elkaar 5, 10 of 15 km te wandelen. Dit wordt gedaan door heel
de stad Helmond en de mooie
omgeving ervan. De start van
de wandelingen vindt alle vier

de dagen plaats op vier over de
stad verdeelde startbureaus, bij
“Speeltuin Leonardus” in de Leonarduswijk, bij “De Geseldonk”
in Mierlo-Hout, bij wijkhuis "de
Loop" in Brouwhuis en bij de
blokhut van Scouting Jan Baloys
naast “de oude toren” in Stiphout.
Tot slot wordt als finale na de
vier wandeltochten op zaterdagmiddag gezamenlijk met
alle deelnemers vanaf de Lorentzstraat naar het Joseph van
Thielpark (Boscotondo) de feestelijke bloemenintocht gelopen.
Daar wordt door een delegatie
van het college van Burgemees-

ter en Wethouders het jaarlijkse
bloemendefilé afgenomen.
Ook dit jaar zullen weer veel ouders , ooms en tantes en grootouders langs de route staan om
de lopers tijdens deze bloemenintocht aan te moedigen en hen
te belonen met bloemen en een
lekkere traktatie. Dit alles onder
muzikale begeleiding van diverse
muziekkorpsen. Net als de afgelopen 2 jaren organiseert Jibb+
(voorheen Jong Helmond Lekker
Gezond) weer de campagne ‘Ik
loop op water’. Met deze campagne willen we kinderen en
ouders die meelopen stimule-

De Wandelavondvierdaagse van 2018 (bron foto; Wim van den Broek).
ren om (kraan)water te drinken.
Water drinken en bewegen gaan
heel goed samen en water is gezond én lekker! Alle kinderen
van de aan de campagne deelnemende scholen krijgen een eigen
drinkwater bidon van Jibb+. De
inschrijving vindt plaats op 16
en 17 mei op een van de startbureaus. Wij hopen samen met
Jibb+, sponsoren en alle vrijwil-

ligers op een grote deelname aan
de Wandelvierdaagse Helmond,
en wensen daarbij de wandelaars
veel succes toe.
Jullie lopen toch ook mee?!
Voor meer informatie zie ook
onze website www.wandelvierdaagsehelmond.nl Voor meer
informatie over de campagne ‘Ik
loop op water’ zie www.jhlg.nl s
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
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 SauvéVogels en dochter Ine;
Zondag 12 mei: EERSTE COMMUNIE
10.15 uur Lucia kerk, scholen: Odulfus, ’t Baken, de Joris;
Noud en Bennie Meulendijks en hun ouders; Harry van Bree;
Jan van de Ven;
12.00 uur Lucia kerk, school: De Vendelier
Donderdag 16 mei:
13.30 uur Kerkpoetsen Helmond West
19.00 uur Alphonsuskapel

informeer gerust naar
de mogelijkheden

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

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

Veldhovens mannenkoor te
gast bij natuurbegraafplaats
Schoorsveld.

Kom je luisteren?
Zondag 12 mei
om 12.00 uur en 13.30 uur

Zaterdag 18 mei:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna;
volkszang
Anny van de Mortel-van de Westerlo;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Jan en Lien Verrijt-van Mierlo en hun zoon Johan; Truus van de
Rijt–Beekers.
www.damiaanhelmond.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 12 mei
10.30 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, Tinij Schriks-Peters,
Zondag 19 mei
10.30 uur Gregoriaans koor
Sjef Verdegen, Elly van Hoek-van der Velden, Rob Mertens, Ans
van Zanten-Groenland, Betsie Hamilton-Sol, Sjef Soeterboek,
Ine Toll, Tina de Lorenzo, Femke van Stiphout, Julie Loop
Lémans.
www.damiaanhelmond.nl

Het Veldhovens Mannenkoor is aanstaande zondag, op moederdag, bij onze
natuurbegraafplaats Schoorsveld in Heeze te gast. Het koor zingt een indrukwekkend repertoire met daarin koorwerken uit ruim vijftien taalgebieden.
Maak een wandeling door ons natuurgebied en kom om
12.00 uur of 13.30 uur luisteren naar de prachtige muziek.
Uiteraard kun je onder het genot van een kopje koffie of thee al je vragen over
natuurbegraven stellen.
Je bent 7 dagen in de week welkom.
Somerenseweg 116, Heeze, 040 303 23 00
www.schoorsveld.nl

Veldhovens mannenkoor te gast
bij natuurbegraafplaats Schoorsveld
Regio

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.

Aanstaande zondag 12 mei, op Moederdag, is het Veldhovens Mannenkoor bij
ons te gast.
Het koor zingt een indrukwekkend repertoire met daarin koorwerken uit ruim
vijftien taalgebieden.

Het telt veel gezangen uit de Byzantijnse liturgie, maar ook muziek van Bortniansky,
Rachmaninov, Palestrina, Händel, Schubert, Gounod en vele anderen. Maak een
wandeling door ons natuurgebied en kom
om 12.00 uur of 13.30 uur luisteren naar de
prachtige muziek. Uiteraard kun je onder
het genot van een kopje koffie of thee al
je vragen over natuur begraven stellen. s

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
Het Veldhovens Mannenkoor (bron foto; het Veldhovens Mannenkoor).

22

week nummer 19 vrijdag 10 mei 2019

www.helmondnu.nl

MEI

EVENEMENTEN
VRIJDAG 10 MEI
Rob Scheepers
Scherpe herkenbare en humoristische
anekdotes en grappen. Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2, Helmond
20:15 - 23:59 uur.
Vertelvoorstelling Heksen hetze
Kom luisteren naar de vertelvoorstelling
Heksen hetze bij Museum Helmond. De
première van de Nederlands Vlaamse
vertelvoorstelling Heksen hetze kun je
bijwonen in Kasteel Helmond. Museum
Helmond (Kasteel), Kasteelplein 1,
Helmond, 19:30 - 21:30 uur.

ZATERDAG 11 MEI
CoderDojo
Bij CoderDojo kunnen kinderen van 7
tm 15 jaar leren programmeren. Gratis
verzorgd door vrijwilligers van CoderDojo
Helmond. Bibliotheek Helmond,
Watermolenwal 11, Helmond
13:00 - 16:00 uur.
Freia Music - 35 Jaar Freia Music
Freia Music bestaat 35 jaar en dat
willen ze vieren En dat doen ze door het
organiseren van een Freia Music Festival
met maar liefst 5 bands in samenwerking
met JBM-Events. De Cacaofabriek,
Cacaokade 1, Helmond 16:00 - 18:00 uur.
Het Zuidelijk Toneel - The world according
to Kubrick
Monumentale voorstelling over Stanley
Kubrick. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2,
Helmond 20:15 - 22:30 uur.
Nationale Ki-Aikidostage
Ki-Aikidoschool Torii organiseert voor de
26ste keer in samenwerking met de Judo
Bond Nederland en de NCA een nationale
ki-aikidostage. Ki-Aikidoschool Torii,
Cederhoutstraat 40, Helmond.
Za 11 mei t/m zo 12 mei za: 09:00 - 17:00
uur, zo: 09:00 - 16:00 uur.

ZONDAG 12 MEI
Carat concerten
Carat Concerten in stadspark de Warande
in Helmond, gratis openluchtconcerten.
Programma 12 mei: Muzikale, Zanggroep
Midorè en Shantykoor De Klotvaarders.
Carat paviljoen, Warandelaan 1, Helmond
12:00 - 15:00 uur.

de loop weekkrant HELMOND

save the date

UIT IN DE REGIO
HELMOND

LIVE: Steel Panther, tribute by Surreal
Panther (UK) + supports
Surreal Panther is de Europese toptributeband uit de UK van de glamrocksensatie
Steel Panther. Muziekcafé Helmond, Zuid
Koninginnewal 39, Helmond
18:00 - 22:00 uur.
Roy & Hedy Grünewald- Selamat Makan
Lekker samen aan tafel en dan komen de
verhalen vanzelf
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2,
HELMOND
Zo 12 mei 2019 16:00 - 23:59 uur.

DINSDAG 14 MEI
Aart Staartjes & Victor Reinier - Een Goed
Mens
Thrillerkomedie rondom twee
publiekslievelingen. Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2, Helmond
20:15 - 22:30 uur.

WOENSDAG 15 MEI
Ferry Doedens e.a. - Stil in mij, De Musical
Herkenbare musical over vriendschap
verwachtingen en identiteit.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, Helmond
20:15 - 22:30 uur.
Het tweede Minicongres van KLIEN IT ‘Stad
van de Toekomst’
Een congres over duurzaamheid speciaal
voor kinderen. Het minicongres op 15
mei is speciaal voor de groepen 8 van
Helmondse basisscholen die meedoen
aan het project KLIEN IT. Het Tienerhuis,
Rivierensingel 752 Helmond.
9.30 tot 12.00 uur.

DODNERDAG 16 MEI
Lezing WWII Kind van de oorlog door Miel
Andriesse
Miel Andriesse heeft tijdens de Tweede
Wereldoorlog als kind ondergedoken
gezeten in Helmond. Door middel van een
lezing vertelt hij zijn verhaal.
Huiskamer De Ark, Dorpsstraat 29,
Helmond 14:00 - 16:00 uur.
Patrick Nederkoorn - Ik betreur de ophef
“Gedreven energieke verteller.”
(NRC Handelsblad). Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2, Helmond
20:15 - 22:30 uur.

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

EXPOSITIES
It’s all for the money
Kunsttentoonstelling over werken
en geld verdienen in
Kunsthal Helmond.
Frans Joseph van
Thielpark 7. Di
2 april t/m zo 29
september di-vr:
10:00 - 17:00 uur, za,
zo: 12:00 - 17:00 uur.
Tentoonstelling in
Kasteel Helmond
over waargebeurde
heksenjacht
In Kasteel Helmond
is van 5 februari t/m
3 november 2019
de tentoonstelling
Heksenjacht in
Peelland te zien.
De tentoonstelling
is gebaseerd
op het boek
Duivelskwartier
(uit 2015). Kasteel
Helmond,
Kasteelplein 1
Di 5 februari t/m zo
3 november di-vr:
10:00 - 17:00 uur, za,
zo: 12:00 - 17:00 uur.
Tentoonstelling over
het werk van Karin
Hanssen
De eerste museale
solotentoonstelling
van Karin Hanssen
(1960 Antwerpen)
in Nederland
getiteld Returning
the gaze vindt plaats
van 12 maart tot
en met 10 juni bij
Museum Helmond.
Kunsthal Helmond,
Frans Joseph van
Thielpark 7
Di 12 maart t/m ma
10 juni di-vr: 10:00
- 17:00 uur, za, zo:
12:00 - 17:00 uur.
Tentoonstelling
Verrassend
Nicaragua
Laat u verrassen
door foto’s uit het
dagelijks leven
van het Midden
Amerikaanse land
Nicaragua Wijkhuis
Westwijzer,
Cortenbachstraat
70, Helmond
Vr 10 mei t/m do 13
juni ma-vr: 09:00 23:00 uur.

ZONDAG 19 MEI

Feelgood Market
Nog geen plannen voor de derde zondag
van de maand? Op 19 mei is er weer een
FeelGood Market op het Ketelhuisplein in
Strijp S, Eindhoven. Met heel veel mooie,
duurzame en aparte producten meestal
aangeboden door de maker zelf! Dus...kom
gezellig! Dan maken we er met z'n allen
een fijn feestje van! Gratis entree.
12:00 tot 18:00 uur.
PATHÉ HELMOND
DO. 9 MEI T/M WO. 15 MEI
After (DOV) Di 12:10, 17:45 uur / Do 12:30, 18:30
uur / Ma 13:30, 17:30 uur / Wo 15:30, 18:15 uur / Za
16:15 uur / Zo 16:30 uur / Vr, Za 19:45 uur
Avengers: Endgame (DOV) Zo 17:30 uur / Do, Wo
17:45 uur / Ma, Di 18:00 uur / Vr, Za 21:15 uur
Avengers: Endgame (O3D)
Zo 10:00, 16:00 uur / Do, Di, Wo 10:30 uur / Vr
10:45, 14:30 uur / Za, Ma 11:00 uur / Wo 13:30 uur
/ Do, Di 13:45 uur / Ma 14:00, 19:45 uur / Za 14:45
uur / Do, Zo, Di, Wo 20:00 uur / Vr, Za 20:30 uur
Baantjer het begin (DNL)
Do, Di 10:45 uur / Za 12:45 uur / Ma 13:15, 18:30
uur / Do 16:00 uur / Vr 16:15, 21:45 uur / Di 18:15
uur / Do, Wo 21:15 uur / Za, Zo 21:30 uur
Cats: op zoek naar Kattopia (DNL)
Za 12:30 uur / Wo 12:45 uur
Children Act, The (DOV) Di 13:30 uur
Circus Noel (DNL) Zo 12:00 uur / Do 14:15 uur / Wo
14:45 uur / Vr 15:00 uur / Za 15:15 uur / Ma 15:30
uur / Di 16:15 uur
Corgi (DNL)
Do 10:30 uur / Za 11:45 uur / Ma 12:15 uur / Vr
13:45 uur / Di, Wo 14:15 uur / Zo 14:30 uur
Curse of La Llorona, The (DOV)
Do, Zo - Wo 21:45 uur / Vr, Za 22:45 uur
Dumbo (DOV)
Wo 11:15 uur / Di 12:30 uur / Do, Zo 12:45 uur / Ma
13:00 uur / Vr 13:30 uur / Za 13:45 uur
Dumbo (O3D) Ma, Wo 17:15 uur / Do, Di 17:30 uur /
Vr, Za 18:00 uur / Zo 19:00 uur
Gloria Bell (DOV) Ma 20:00 uur
Hotel Mumbai (DOV) Zo 10:15, 16:45, 21:15 uur /
Za, Ma 10:45 uur / Vr 11:15 uur / Do 13:15 uur /
Di 15:00, 20:15 uur / Ma 16:20, 21:00 uur / Do, Wo
18:30, 21:30 uur / Vr, Za 18:45, 22:15 uur
Hustle, The (DOV)
Zo 13:00, 18:45 uur / Za 18:15 uur / Vr 18:20 uur
John Wick 3: Parabellum (DOV)Ma 20:15 uur
Little (DOV)
Do 15:15 uur / Wo 17:00 uur / Vr, Za 17:15 uur
Masha en de Beer 2 (DNL)
Za 10:00 uur / Zo 10:15 uur / Vr, Ma, Di 10:30 uur /
Do 11:00 uur / Wo 11:30 uur
Milosc I Milosierdzie (DOV)
Zo 15:30 uur Pokémon Detective Pikachu (DNL)
Wo 13:00 uur / Vr 16:00 uur / Zo 16:15 uur
Pokémon Detective Pikachu (DOV)
Vr, Zo, Wo 11:00 uur / Do 13:00 uur / Za, Di 13:15
uur / Ma 14:45 uur
Pokémon Detective Pikachu (N3D) Zo 13:30 uur /
Do, Za 15:30 uur / Di 15:45 uur / Ma, Wo 16:00 uur
Pokémon Detective Pikachu (O3D)
Do 10:30 uur / Za 10:45 uur / Di 11:00 uur / Vr
11:15 uur / Ma 11:30, 17:45 uur / Do, Wo 18:00,
20:30 uur / Zo 18:15, 20:45 uur / Vr, Za, Di 18:30 uur
/ Vr, Za 21:00 uur / Ma, Di 21:15 uur
Singel 39 (DNL)
Zo 10:00 uur / Za, Wo 10:30 uur / Vr 10:50 uur / Ma
11:00, 14:15 uur / Di 11:15 uur / Do 11:30, 15:00,
17:15 uur / Vr, Zo 12:15 uur / Wo 13:15, 16:15 uur
/ Vr - Zo, Di 14:30 uur / Vr, Za, Di 16:45 uur / Vr,
Za, Ma, Di 19:00 uur / Do, Zo, Wo 19:30 uur / Vr, Za
20:30 uur / Di, Wo 20:45 uur / Do, Zo 21:00 uur
Sneak Preview 20190509 (DOV) Di 21:00 uur
Wonder Park (DNL) Za, Di 10:30 uur / Wo 10:45 uur
/ Ma 11:00 uur / Vr 13:00 uur / Za 13:30 uur / Zo
13:45, 15:15 uur / Vr, Wo 15:45 uur / Do 16:30 uur
Wonder Park (N3D) Zo 10:45 uur / Vr, Wo 14:00 uur
/ Za, Ma 15:45 uur / Di 16:00 uur
Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag 10.15 uur
zaterdag en zondag 9.45 uur
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HELMONDloopjes
DIVERSEN
Wat teEVENEMENTEN
verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend
succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
Fluanta
Energio
Event
1 letter
of cijfer
per hokje.
Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke
inlevertermijn
elkea.s.
maandag 17.00 uur.
Spirituele
beurs 19 mei

Kunstgras
kennismaking
vakantie
nodig?
personeel

11.00-17.00
uur. Hofke van
te koop
cursussen
te
koop gevraagd
te huur
Marijke,
Rembrandt
van
diversen
huisdieren
Rijnstraat
5,
Deurne.
evenementen
auto’s en motoren
woningruil

12 mei zilst mért
Braderie en
vlooienmarkt
Blaarthemseweg /
Heuvel
Veldhoven
11 tot 17 uur
gratis
entree
Inleveradres:
06-20299824

onroerend goed
radio en tv

Beekerheide 28 e 6,50
Beek en Donk e 6,50
e 6,50
www.kunstgrasland.nl
e 8,00
e 9,50

Alle soorten bestanden van
e 11,00
beeld en geluid digitaliseren
e 12,50
of dupliceren. e 14,00
www.studioadato.nl e 15,50

Rolluiken, luifels,
vloerbedekking, lamellen,
Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond(rol)gordijnen,
| Tel.: 0492 84 53jaloeziën,
50
etc.
Zeer concurrerende prijzen.
TE KOOP GEVRAAGD Gratis meten en prijsopgaaf.
Willie’s stoffering,
Uw sloopauto levert geld op! Braaksestraat 10, Helmond,
Wij bieden v.a. 75,- euro
T: (0492) 535901
voor sloopauto’s.
Voor rijdende auto’s
FEESTJE?
v.a. 150,- euro geboden.
Tent v.a. € 20,-; | Staantafel
ODUS AUTO’S BV,
€ 4,-; | Karaoke € 25,-;
Achterdijk 6, Helmond
Tel. 0492-510855
06-52642652
www.ikgeefeenfeestje.nl
Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reperaties!

Tevens uw adres voor zonneschermen.
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

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren | T: 0492 - 546007

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

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

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

Lenie Klaasen 06-52716622

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

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

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

moederdag

Cadeau?

geef de hellemondgift
waardebon cadeau!
inwisselbaar bij meer dan 140 helmondse ondernemers.
te koop bij, ZIE www.hellemondgift.nl
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FIETSEN
MET RIEM
AANDRIJVING

PEGASUS
RAVENNA
BELT

UNION
E-LITE
met Shimano Steps
middenmotor,
400wh accu
en 8 versnellingen

2299.-

OOK IN HERENMODEL LEVERBAAR

voordeel 1
de beste
service
voord
eel 8
gratis
o
afstel p maat
len
nieuw van de
e fiets

voorde
el 2
iedere
d
testdagag
voordeel 9
100% rijklaar
afgeleverd

met Bosch Active Plus
middenmotor, 400wh accu
en 8 versnellingen
van € 2999 voor

voordeel 3

voordeel 4

zadelgarantie

deskundig
advies

el 10
voorde

ontage
gratis m ires gratis accu test
o
access
bij onderhoud

✃

Onze voordelen
NU MET BON
een fietszadel naar keuze met

voordeel 5

el 6
voorde

voordeel 7

sgeen onderhoud
enfiets
e
l
s
i
r
t
aa
m
a
gr
contracten
ud of
aar bij onderho
lb
aa
et
b
n
oo
gew
ie
reparat
onderhoud

voordeel 11

waardebon|DL

2799.-

OOK IN HERENMODEL LEVERBAAR

voorde
el 12
gratis s
oftw
update are
b
onderh ij
oud

voordeel 13
snelservice bij
reparatie
zonder afspraak

de beste
merken

el 14
voorde
e op
garanti s
ie
reparat

overtuigd?
www.henkvanrooijfietsen.nl

25% KORTING
(geldig tm 18 mei 2019)

25% KORTING
(geldig tm 18 mei 2019)

✃

NU MET BON
een helm naar keuze met

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
OFF IC IË L E
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