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High Tech Ontdekkingsroute 2018 (bron foto; Bram Saeys).
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ZONDAG 26 MEI
AMSTERDAM CORELLI
COLLECTIVE
MET SCHOUWBURG
IN VUUR EN VLAM
O.L.V. SHUNSKE SATO
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VOOR
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ASSORTIMENT
VLOEREN

Met de merken Mflor, Desso, Parade,
Therdex, Novilon, Quick-Step en NL Label
Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

Gemeente
Gemeente
berichten
berichten
Helmond
Helmond

DO. 23 MEI OM 21.00 UUR

PUBLIEKSPREMIÈRE
ROCKETMAN

MUSICAL FANTASY GEBASEERD
OP HET LEVEN VAN ELTON JOHN
TICKET INCL. HAPJE + DRANKJE

zie pagina
4-5

Bron: www.helmond.nl

zie pagina

ENTREE €15,20.00 - 21.00 UUR
AUDITORIUM ELKERLIEK
ZIEKENHUIS HELMOND

www.lambertusconcerten.nl

AIRCO

SERVICE

BIJVULLENONDERHOUDREPARATIE

van airco installaties van personenauto’s

VOORDELIGE

BANDEN & VELGEN

ONLINE BESTELLEN
JOSVERSCHURENSHOP.NL

BOSSCHEWEG 30 • BEEK EN DONK
0492  46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL
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Geldig van 15 t/m 21 mei 2019

Geranium markt

Prachtige Geraniums
Hang of staand

Iedere zondag geopend van 12:00 tot 17:00
Vijvervissen

Surfinia

Met 6 soorten perkgoed
ø50cm!

Alle maten & soorten

Div. kleuren
ø 20-cm in 12-cm pot

Nu

€9.99
Perk begonia
Mooie volle planten
Div. kleuren
10-cm hoog in 9-cm pot
Tray á 12 stuks
Van €5,99

Nu

€3.99

€ 1,99

2+1

1+1

gratis

gratis

*goedkoopste gratis

Dichondra
“Silver Falls”

Salvia nemorosa
“Salie”

Krijgt ranken tot wel 100-cm
ø20-cm in 12-cm pot

Sempervivum
“Rotsplanten”

Vast plant
50-cm hoog
in 21-cm pot

€2,49

Makkelijk in onderhoud
Div. soorten in 9-cm pot
€ 1,49

Van €6,99

1+1

1+1

Nu

€3.99

gratis

gratis

Briketten

Snackers

Water ornamenten

Direct brandende
briketten, zak á 1,4 kg

50-cm hoog
in 15-cm pot

Bij De Biezen
kan je kiezen!
Alle maten
& soorten

20%

20%

€ 3,99

1+1

gratis
Citrus limon

Citroenplant
geeft veel vruchten
80-cm hoog
in 21-cm pot

Korting

Komkommer

Tomaat

Paprika

Aubergine

Korting

Wand decoratie

Fruit bomen & struiken

Diamond Frost

Metaal
ø 110-cm

Bij De Biezen
kan je kiezen!
Alle maten
& soorten

Prachtig te mengen tussen
andere perk planten
€ 1,99

Van € 39,99

Van € 49,95

Nu

€24.99

€0.95

Vrijdag koopavond
Tot 20:00 uur

Hanging Basket

Van €14,99

Nu

€39.99

20%
Korting

www.tuincentrumdebiezen.nl

Nu

1+1

gratis
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Beer, Burgers and
Two Smoking Barrels

Mierlo-Hout
Zaterdag 25 mei is het weer zo
ver: Dan strijkt het speciaal bier
festival Beer, Burgers and Two
Smoking Barrels weer neer in
Mierlo-Hout! Zie je het al voor
je? Genieten van de lekkerste
burgers van het melkwegstelsel, een heerlijk stukje muziek
van DJ Frogson voor een ultiem
festivalgevoel èn ondertussen
proef je van de allerlekkerste
speciaal bieren.
Heb jij er al zin in? Zet dan meteen deze datum met koeienletters in je agenda! Dit jaar pakken
we weer uit met een line-up waar
je ù tegen zegt. Een met liefde geselecteerde mix van brouwers uit
de regio, binnen- en buitenland
zullen dit jaar hun vaatjes weer
richting Mierlo-Hout rollen.
Volledig omringd door de groene
natuur van ons festivalterrein

Nieuw: App je nieuws!

Wees reporter wanneer het jou uitkomt!
Helmond
Ben jij een razende reporter
met hart voor de stad en denk
jij weleens bij jezelf: “Ik zou hier
wel eens iets mee willen doen”?
Vanaf nu kan dit op een ﬁjne en
laagdrempelige manier: Je kunt
Weekkrant De Loop Helmond
voortaan ook appen! Hoe handig is dat?
Stel je eens voor: Je bent ergens
in Helmond en maakt met je
smartphone een prachtige foto
van het kasteel of bent aanwezig
bij een heel gezellig evenement
wat je graag wilt delen met meer
mensen. Dan is het natuurlijk
super als je een door middel van
een appje meteen een grotere
doelgroep kunt aanspreken! Ook
als je een leuke (nieuws)tip voor
de redactie hebt, kun je deze natuurlijk insturen!

(Bron foto; Archief Beer, Burgers
and Two Smoking Barrels).

3

Goed om te weten
Het appnummer is uitsluitend
voor redactiezaken en niet voor
bezorgklachten, deze kunnen
worden doorgegeven via bezor
ging@deloop.eu of via 0492845350 binnen kantoortijden
(09.00 – 17.30 uur). De whatsapplijn zal, in de meeste gevallen, direct beantwoord worden binnen
kantoortijden, maar zal ook na
kantoortijden en in de weekenden
regelmatig gecontroleerd worden
op berichten. Bij de berichten die
op de website/sociale media geplaatst zullen worden, komt ook
een naamsvermelding. Wil je liever anoniem blijven? Geef dit dan
aan in het appje! Onze redactie
bekijkt de ingestuurde berichten
en beoordeelt dan of deze geschikt zijn voor plaatsing. Mochten de berichten interessant zijn
voor de krant dan kan er om meer
informatie gevraagd worden. s

06-30252527
Hoe werkt het?
kun je hier weer optimaal genieten van je favoriete bieren!
Er zijn maar liefst 9 brouwers
aanwezig die iedereen zullen
voorzien van de beste speciaalbiertjes: Rock City Brewing uit
Amersfoort, Oldskool Brewery
uit Eindhoven, Brouwerij Holevoort uit Bakel, KraftBier uit
Tilburg, Oersoep uit Nijmegen,
Brouwerij Laarbeek uit AarleRixtel, In Peccatum Craft Beer
uit Spanje, Brouwerij Emelisse
uit Goes en HillDevils Beers.
Het ‘Beter Wordt Het Niet BBQ
Team’ zorgt voor de sappigste
burgers met diverse toppings,
maar ook voor chicken wings
kun je bij ze terecht! Daarnaast is

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

er ook live muziek van DJ Frogson, wordt er live brouwen met
Brouwerij Kabouter Hop, kun je
je eigen PrintKings (Bier)shirt laten drukken en is er een CiderBar
aanwezig!
Kortom; Het belooft weer een
geslaagde editie te worden!
Het festival is gratis toegankelijk
voor iedereen. Als je wil proeven van de speciaal bieren moet
je wel in het bezit zijn van een
kaartje (proefglas + 2 munten).
Meer informatie en kaarten kun je
vinden op: www.beerburgers.nl of
houdt Facebook in de gaten voor
de laatste ontwikkelingen. s

• Voeg het nummer
06-30252527 toe aan
je contacten.
• Heb je een leuke foto,
tip of iets anders wat
met Helmond te maken
heeft, dan kun je dit
delen door een appje
te sturen naar ons
nummer mèt kort
tekstje waar het over gaat.
• Onze redactie beoordeelt
of het bericht geschikt
is voor plaatsing op onze
online/offline kanalen
en zal het dan plaatsen.

Als u kiest voor kwaliteit

DIVERSE
PROMINENT
RELAX
FAUTEUILS

NIEUWE MERKBANKSTELLEN
NU MET 60% KORTING
Hemelvaartsdag
donderdag 30 mei,
tussen 11.00 en 16.00u.
Postelstraat 31, Helmond.

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

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 | www.tweedezitenzo.nl

www.helmondnu.nl
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Hooravond over de Voorjaarsnota 2019

Op 23 mei kunt u
stemmen voor het
Europees Parlement

De gemeenteraad hoort graag uw mening
De gemeenteraad houdt dinsdag 28 mei een hooravond over de Voorjaarsnota.
De Voorjaarsnota geeft een vooruitblik op de begroting voor 2020. Aan de hand
van ontwikkelingen in beleid en budget worden de grote lijnen geschetst van
de inkomsten en uitgaven van de gemeente voor volgend jaar. Wat vindt u van
de plannen die in de Voorjaarsnota staan? De gemeenteraad hoort graag uw
mening. Laat deze horen tijdens de hooravond op dinsdag 28 mei om 19.30 uur
in de raadzaal in Boscotondo. Graag vooraf aanmelden als u wilt inspreken.

De stembussen zijn open
tussen 7.30 en 21.00 uur

34

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

STEMBUREAU

Vergeet uw legitimatie niet!

Uw stempas is rond 7 mei bezorgd.

De gemeenteraad zorgt ervoor dat de gemeente alleen geld uitgeeft dat
beschikbaar is. De voorjaarsnota en de programmabegroting helpen daarbij.
Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota geeft de raad de richting aan van
waar het geld van de gemeente volgend jaar wel en niet aan wordt uitgegeven.
Het gaat om hoofdlijnen, die vertaald worden naar invulling van programma’s en
projecten in het najaar tijdens de programmabegroting.
Uw mening is belangrijk
Een belangrijk moment dus. Daarom wil de raad graag weten wat u vindt van
de voorgestelde plannen. U kunt de Voorjaarsnota downloaden op
www.helmond.nl/bestuur. Laat uw mening horen en meld u aan voor de
hooravond.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden om in te spreken door te mailen naar
raadsgriffie@helmond.nl. Dit kan tot vrijdag 24 mei. Geef in uw mail uw naam
en telefoonnummer door, het onderwerp uit de Voorjaarsnota waarover u wilt
inspreken en eventueel van welke organisatie u bent. U krijgt dan vijf minuten
spreektijd tijdens de hooravond.
Vervolg behandeling Voorjaarsnota
Na de hooravond bespreekt de gemeenteraad op dinsdag 11 juni de
Voorjaarsnota inhoudelijk. De fracties geven dan hun reactie en stellen hun
vragen aan het college. Vervolgens beantwoordt het college deze vragen en volgt
er een discussie over de Voorjaarsnota. Tot slot stemt de raad of de Voorjaarsnota
wordt vastgesteld of dat er nog zaken veranderen. Inwoners zijn ook bij deze
vergadering van harte welkom. Online is deze ook te volgen.

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

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

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

• 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

de loop weekkrant HELMOND
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Glasvezelnieuws

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Dierdonk krijgt glasvezel
Supersnel internet en klaar voor de toekomst dankzij glasvezel. Vanaf volgend
jaar is het ook zover voor Dierdonk. Bewoners hebben tot 9 september 2019 de
tijd om aan te geven of ze direct willen instappen tegen gratis aansluitkosten.
Als op die datum 25% van de bewoners zich hebben aangemeld, dan wordt het
glasvezelnetwerk aangelegd vanaf december 2019.
Planning Helmond-Noord en Warande
Vanaf eind augustus worden in Helmond-Noord en Warande de eerste straten en
huizen voorzien van glasvezel. De werkzaamheden in Warande worden afgerond
in november. In Helmond-Noord in het voorjaar 2020.
Meer weten? Kijk dan op www.glasvezelhelmond.nl

Aanvraag indienen voor aanwijzing lokale publieke
media-instelling
Een lokale omroep verzorgt het publieke media-aanbod in een gemeente.
Het Commissariaat voor de Media verleent de uitzendmachtiging aan één lokale
publieke media-instelling. De huidige aanwijzing van Omroep Helmond loopt
per 11 januari 2020 af. Partijen die belangstelling hebben om in aanmerking
te komen voor deze aanwijzing, vanaf 12 januari 2020, kunnen een aanvraag
indienen bij het Commissariaat voor de Media.
Dien uw aanvraag voor 11 juli 2019 in
Een aanvraag voor de aanwijzing als lokale publieke media-instelling kunt u
tot 11 juli 2019 indienen bij het Commissariaat voor de Media. Een aanwijzing
geldt voor vijf jaar. Ga voor meer informatie over de aanvraag, procedure en
voorwaarden naar www.cvdm.nl (onder ‘praktisch – lokale omroep’).

Raadsvergadering
21 mei 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 21 mei aanstaande in de raadzaal in
Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.
Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet.
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek
portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar
ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies.
Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken

De volledige agenda 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 enkelvoudig milieu (1)

Abendonk 33

Datum indiening: Projectomschrijving:
06-05-2019 realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem
06-05-2019 realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4396539
OLO 4396593

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Landvoort 17
Korendijk 9

Projectomschrijving:
plaatsen dakkapel
plaatsen tijdelijke tent

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4272787
OLO 4338905

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Horst 12
Veldweg 8A

Projectlocatie:
Vlamovenweg 10
Markt 14
Mierloseweg 86I

Datum indiening:
03-05-2019
06-05-2019
06-05-2019

Mierloseweg 86I

07-05-2019

Havenweg 18
Steenweg 17

01-05-2019
07-05-2019

Stiphout Zuid kavel Z4
Rivierensingel 47-49
Torenstraat 1
ter hoogte van
Haaglaan 1, 4, 6, 7
Plan Liverdonk,
Abendonk 16, kavel L2

08-05-2019
08-05-2019
08-05-2019
08-05-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
uitbreiden bedrijfshal
OLO 4182667
aanpassen gemeentelijk monument OLO 4335675
verbouwing i.v.m.
OLO 4397885
meerkamerbewoning
verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 4399179
i.v.m. kamerbewoning
2019-X0571
afsluiten zijkanten overkapping
wijzigen monumentale gevel
OLO 4399955
inclusief gevelreclame
oprichten woning
OLO 4181639
oprichten carport
OLO 4402201
plaatsen airco
OLO 4401505
kappen lindes
OLO 4403275

09-05-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4404183

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Broekstraat 99
06-05-2019
diverse locaties Dierdonk 07-05-2019
Lage Dijk 31

09-05-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning en maken uitweg OLO 3811699
plaatsen zes tijdelijke
OLO 4372685
informatieborden Dierdonk
vergroten bedrijfspand
OLO 4263576

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
Diverse parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische
auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straten:
• Harmoniestraat 5 (VKB 1907);
• Gladiolenstraat (VKB 1908).
Bezwaar maken
Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt
een dag na de verzenddatum van het besluit aan. Het bezwaarschrift dient verstuurd te
worden aan de gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning,
Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. 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
bezwaarschrift 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 verzoek stuurt u naar: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek
wordt griffierecht geheven.
Meer 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. H. Raijmakers, tel. 0492-587588.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Kadernota Sociaal Domein;
• Startnotitie Regionale Energie Strategie;
• Scenario’s alternatieve infill kunstgrasvelden.

Projectlocatie:
Abendonk 31

5

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
07-02-2019 oprichten woning
OLO 4085437
13-03-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde)
OLO 4248679

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
Parkeren met twee wielen op het trottoir in de Gerard Terborchstraat toe te staan.
Bezwaar maken
Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt
een dag na de verzenddatum van het besluit aan. Het bezwaarschrift dient verstuurd te
worden aan de gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, Postbus
950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. 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-waarschrift 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 verzoek stuurt u naar: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus
90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt
griffierecht geheven.
Meer 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. N. Jacobs, tel. 0492-587454.

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

• 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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Ontwerpbestemmingsplan Stiphout – Lieshoutseweg 57
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het
ontwerpbestemmingsplan Stiphout – Lieshoutseweg 57 met ingang van 16 mei 2019
gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Dit plan maakt de bouw van drie vrijstaande woningen mogelijk tussen Lieshoutseweg 55
en 57.
Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op
de website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.1700BP180135 -1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de
Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de
openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is
juridisch bindend.
Zienswijzen
Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze
naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de
gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder
vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Stiphout – Lieshoutseweg 57. Mondelinge
zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren
worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 0492-702602.

Kennisgeving beschikking

de loop weekkrant HELMOND

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Helmond
Icarusstraat 35

Datum indiening: Werkomschrijving:
Registratienr.:
06-05-2019 Truckersday 2019 (2 juni 2019)
2019-01664
03-05-2019 Team Holzken Kickboksgala
2019-01666
(6 en 7 juli 2019)
Dorpsstraat 38 07-05-2019 Oldtimers bromfietsen (2 juni 2019) 2019-01675
Kloosterstraat, tussen Dorpsstraat en Gasthuisstraat
Hoogeindsestraat
18-04-2019 Buurtfeest Annawijk (15 juni 2019) 2019-01508
Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden
ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist.
Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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 de gemeente Helmond maken bekend dat zij een
vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:
Gemeente Helmond voor het uitbreiden van het gronddepot aan de Beemdweg 61 in
Helmond. De uitbreiding betreft het in gebruik nemen van de percelen F246 en F247 voor de
opslag van grond. De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 3263381.
Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn zienswijzen ingebracht. De beschikking is
gewijzigd ten opzicht van het ontwerp.
Inzage
De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 16 mei 2019
tot en met 26 juni 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 (088-3690455) een afspraak maken.

MEDICIJNAFVAL?

LEVER HET IN
BIJ UW APOTHEEK OF DE MILIEUSTRAAT

Beroepschrift
Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet
worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt
dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen over het verzoek. Een voorlopige
voorziening kan worden aangevraagd indien er sprake is van een spoedeisend belang. Een
verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van
de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Peeleik
06-05-2019
Automotive Campus,
06-05-2019
Stiphout
Sportpark Brandevoort 1
06-05-2019
Deltaweg 201

08-05-2019

Montgomeryplein 13 09-05-2019
Montgomeryplein
oude parkeerterrein
09-05-2019
Groene Campus (Katoenstraat)
Markt tot Ameideplein
09-05-2019

Werkomschrijving:
Registratienr.:
Brouwhuis kermis (18 t/m 21 mei 2019) 2019-01342
55e ELE Rally en 2e ELE Historic Rally
2019-00474
(24 mei 2019)
Sportdag Carolus 100 jaar
2018-04787
(27 mei 2019)
Gino van Bree Beachvolleybal
2019-01388
(29 en 30 juni 2019)
Oliemolense Snuffelmarkt
2019-00196
(15 september 2019)
Snuffelmarkt De Oliemolen
2019-00792
(23 juni 2019)
Pinksterpoppodium Helmond
2019-00508
(8 en 9 juni 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.

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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond

15 mei 2019

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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Informatie- en aanmeldavond ROC Ter AA Helmond
Helmond-Noord
Op donderdag 23 mei a.s. houdt
ROC Ter AA een info- en aanmeldavond. Voor alle belangstellenden is de hoofdlocatie
Keizerin Marialaan 2 in Helmond
open van 18.30 tot 20.30 uur. Tijdens de info- en aanmeldavond
kunnen toekomstige studenten,
ouders/verzorgers en andere
belangstellenden nogmaals bekijken welke opleidingsmogelijkheden de mbo-colleges van
ROC Ter AA hebben.
Docenten van alle mbo-colleges
van ROC Ter AA (Bouw & Design, Business, Dienstverlening,

ICT, Onderwijs & Kinderopvang,
Techniek & Technologie, Zorg
& Welzijn), Entreeopleidingen,
VAVO en Volwasseneneducatie
zijn aanwezig om alle vragen te
beantwoorden.
Topopleidingen
Een opleiding bij ROC Ter AA
Helmond is een goede keuze.
ROC Ter AA is het derde hoogst
genoteerde roc van Nederland,
zo blijkt uit de Keuzegids MBO
2018 én 2019. De Keuzegids beschrijft, vergelijkt en beoordeelt
het opleidingsaanbod van álle
Nederlandse mbo-scholen. Er
wordt daarbij vooral gekeken
naar het oordeel van studenten,
het studiesucces (DUO) en de

bevindingen van de Onderwijsinspectie. De meeste colleges
van ROC Ter AA scoren erg goed
in de gids.
Bovendien mogen alle Bouwopleidingen (13 opleidingen), alle
opleidingen Welzijn (4 opleidingen), opleidingen ICT (3 opleidingen), de opleiding Particulier beveiliger én Mbo-verpleegkundige
zich Topopleiding 2019 noemen.
Overgangsbewijs 3 naar 4-havo
Met een overgangsbewijs van 3
naar 4 havo ben je toelaatbaar
op het mbo. Een mbo-opleiding
is een goed alternatief wanneer
havo net iets te hoog gegrepen
blijkt. Voor toekomstige studen-

Dierdonk als volgende wijk klaar
voor de toekomst dankzij glasvezel

Op donderdag 23 mei a.s. houdt ROC Ter AA een info- en
aanmeldavond. (Bron foto; ROC Ter AA).
ten is het mogelijk om zich tijdens de info- en aanmeldavond

direct aan te melden voor een
opleiding. s

OPEN
DAGEN

ZO. 19 MEI
DO. 16 T/M 0 UUR
10.00 - 16.0

Dierdonk is de volgende wijk waar het glasvezelnetwerk wordt aangelegd.
(Bron foto; Shutterstock.com)

Helmond
Supersnel internet en klaar voor de toekomst dankzij glasvezel. Vanaf volgend
jaar is het ook zover voor Dierdonk, want
na Brouwhuis, Rijpelberg, Stiphout, Helmond-Noord en Warande is Dierdonk
de volgende wijk waar een glasvezelnetwerk wordt aangelegd. Glasvezel is de
modernste, snelste en meest energiezuinige verbinding voor internet, televisie,
telefonie en overige digitale diensten zoals zorg en veiligheid. Dankzij glasvezel
wordt door gemeente en lokale partners
steeds meer samengewerkt aan innovaties voor zorg en veiligheid in Helmond.
Dierdonk, Helmond-Noord en Warande
Binnenkort ontvangen de bewoners van
Dierdonk een huis-aan-huis informatiepakket van Glasvezel Helmond B.V. Ook
maken dan de aanbieders van internet-,
televisie- en telefoniediensten hun pakketten, servicediensten en prijzen bekend.
Dit zijn voorlopig de volgende aanbieders:
TriNed, Plinq, FiberNL en Breedband Helmond. Bewoners hebben vervolgens tot 9
september 2019 de tijd om aan te geven
of ze direct willen instappen tegen gratis
aansluitkosten. Als op die datum 25% van
de bewoners zich hebben aangemeld, dan
wordt het glasvezelnetwerk aangelegd
vanaf december 2019.
Vanaf eind augustus gaat de schop in de
grond bij Helmond-Noord en Warande
en worden de eerste straten en huizen
voorzien van glasvezel. De werkzaamheden in Warande zijn afgerond in november. In Helmond-Noord begin 2020.

Samenwerken aan zorg en veiligheid
De gemeente werkt samen met lokale
partijen aan initiatieven die dankzij glasvezel bijdragen aan een sociale en veilige
stad. Denk aan brandbeveiliging en zorg
op afstand om kwetsbare mensen langer
thuis te laten wonen en mantelzorgers te
helpen. Binnenkort wordt hiervoor een
speciale actie opgestart.
Ook met het Elkerliek ziekenhuis wordt
gewerkt aan oplossingen om patiënten
op afstand te helpen, zodat ze niet elke
keer naar het ziekenhuis hoeven te komen. In Helmond-Noord wordt samen
met het technologisch instituut van de
politie (DITSS) in het najaar gestart met
een proefproject om samen met inwoners
en digitale hulpmiddelen een deel van
Helmond-Noord veiliger te maken. In een
ander deel van Helmond-Noord willen
we samen met Woonpartners een project starten om woningen te virtualiseren.
Kortom, met glasvezel in de wijken ontstaan volop kansen voor een sociaal, vitaal en veilig Helmond.
Glasvezel Helmond BV
Glasvezel Helmond BV is het samenwerkingsverband tussen gemeente Helmond
en de lokale glasvezelspecialist e-Quest.
Glasvezel Helmond BV zorgt van 2019 tot
en met 2021 voor een glasvezelnetwerk in
de straten van Helmond waar dit nog niet
ligt. De gemeente ziet glasvezel als een
nutsvoorziening, zoals elektriciteit en het
riool. Iedereen moet op een digitale glasvezelsnelweg kunnen.
Meer weten? Kijk dan op:
www.glasvezelhelmond.nl s

LUISTER EENS...
Hoe klinkt uw huis? Daar
staan we eigenlijk helemaal niet
bij stil. Toch heeft onze keuze
voor
onderhoudsvriendelijke
materialen als harde vloeren,
lederen meubelen, rolgordijnen
of plissés ook een nadeel, het
absorbeert nauwelijks geluid.

Ook voor uw
akoestiek probleem!

• Galm • Echo • Hol klinken
• Elkaar slecht verstaan
Of nog erger weerkaatst het geluid,
waardoor een vervelende nagalm ontstaat.
Dat was pakweg 25 jaar geleden heel
anders. Toen absorbeerden vloerbedekking,
vitrage, dikke gordijnen en tafelkleden
het geluid, waardoor die ‘’ouderwetse
gezelligheid’’ ontstond. Naarmate we
ouder worden, wordt het lastiger om
de achtergrondgeluiden weg te filteren,
waardoor we de spraak slechter gaan
verstaan. Eerst een leesbril en dan nu ook
nog slechtere oren? Toch is dit vrij eenvoudig
op te lossen, door het geluid weer te gaan
absorberen. En dan niet door weer te kiezen
voor dikke gor-dijnen, vloerbedekking en
tafelkleden, maar door het aanbrengen van

Plameco Vakbedrijf Van Osch

Kruiseind 16c, Gemert T 0492-368100
www.vakbedrijfvanosch.nl

een absorberende laag boven het nieuwe
plafond. Het onderhoudsvriendelijke blijft
en het is ook nog eens voordeliger dan
bijvoorbeeld nieuwe gordijnen. Vraag naar
de mogelijkheden.
Beoordeling van een tevreden klant:
Ik beoordeel als: particulier. Ik ben: eerste
keer klant. Positieve ervaring: We waren
op zoek naar een plafond met een goede
akoestiek, welke de uitstraling had van een
spiegel en ook van een stucplafond. Het
voldoet uitstekend aan onze wensen en het
past goed in het interieur.
Er is heel veel mogelijk met de PLAMECOplafonds. Een scala aan kleuren, in mat of
hoogglans, met hoogteverschillen of een
gedurfde kleurencombinatie. U zegt het
maar! Daarmee kunt u accenten aanbrengen,
ruimtes optisch vergroten of juist verkleinen.
Er zijn nauwelijks grenzen aan het systeem.
En met verlichting en afwerkingsmaterialen
maken wij uw plafond nog persoonlijker.
Bij een huisbezoek door Mark van Osch
wordt er goed gekeken naar wat uw
specifieke wensen zijn en alle mogelijkheden
doorgenomen. Wij helpen u graag bij het
maken van uw keuzes. Laat u tijdens de open
dagen uitgebreid voorlichten over de
mogelijkheden. Bezoek onze showroom
tijdens de open dagen of op afspraak.
U bent van harte welkom!

Plameco Vakbedrijf Van Osch

Spoorweide 1, Riel T 013-7200977
www.vakbedrijfvanosch.nl
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Kip- of varkenssaté
27 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 10,49

Feestweek jubileum RKSV Mierlo-Hout

Aangepaste aanvangstijden Vrienden van Mierlo-Hout Live
Mierlo-Hout
De aanvangstijd van Vrienden van Mierlo-Hout Live op zaterdag 18 mei is 19.30
uur. De eerste act – Belle Perez – zal al
om 20.00 uur haar optreden verzorgen. In
eerdere communicatie is gemeld dat het
event later zou starten, maar het start
dus al om 19.30 uur.

Daarnaast organiseert RKSV MierloHout op donderdag 16 mei ook MierloHout Inside. Afgekeken van het bekende
praatprogramma. Een avondje lullen over
de belangrijkste bijzaak van het leven:
voetbal! Andy v.d. Meijde en Glenn Helder zullen door presentator Koert Westerman ondervraagd worden! Ook hiervoor zijn nog kaartjes te verkrijgen via
www.100jaarblauwwit.nl/tickets s

De verdere artiesten deze avond zijn Gerard Joling, Gers Pardoel, Raymon Hermans, Puinhoop Kollektiv, Dansado &
De Feestneger, Senna Willems en DJ
W3SS. Kaartjes zijn nog verkrijgbaar via
www.100jaarblauwwit.nl/tickets.
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Wij zoeken jou!
VERPLEEGKUNDIGE NIVEAU 3 EN 4 VOOR DE THUISZORG
Ons aanbod
•

Enthousiast en professioneel wijkteam.

•

Mogelijkheden om door te groeien en te leren.

•

Mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een auto.

•

Regio Helmond en Eindhoven

VAKANTIEKRACHTEN HUISHOUDELIJKE HULP

Bistrokwaliteit

Hamburger

12 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 5,99

Tostiburger

Per stuk - Diepvriesspecialist
Normaal 1,

39

3,

99

We verwachten van je dat je:
•

minimaal 16 jaar bent;

•

houdt van aanpakken en dat je mensen wilt helpen in het huishouden;

•

beschikbaar bent voor de regio Someren, Asten, Deurne en Helmond.

•

Eigen auto is handig maar niet verplicht.

Interesse voor een van deze functies?
Stuur je cv en motivatiebrief naar werken@thuiszorgsamenverder.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 15 mei t/m dinsdag 28 mei 2019.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

2 STUKS GRATIS
tegen inlevering van
120 Piggypunten

de loop weekkrant HELMOND

Ons
vertelt…

Hondenfeest in Helmond
Daar wil ik jullie allemaal op attenderen. Toen ik ervan hoorde
was ik erg verrast. Had het nog
nooit geheurd terwijl ze het al aardig wat jaarkus organiseren. Het
feest is een aterdag 18 mei van 10
uur smergens tot 4 uur smiddags.
Waar? Het veldje achter de Marslaan/Sterrenlaan in HelmondNoord is de locatie. Ik, als trotse
hondenbezitter, ga er natuurlijk
heen. Samen met ons Kate, men
skatteke. Da lijkt me echt kei leuk
en misschien kom ik jou met je
hond(je) ook tegen, dat zou ik erg
leuk vinden. Er zijn van allerlei
kraamkus om te snuffelen, er is
een trimsalon,, een hondenschool,

week nummer 20 vrijdag 17 mei 2019
maar ook kan je een workshop
hooperen en flyball doen, er is een
hondencoach, een hondenshop,
een honden pension en ook peelrust is aanwezig. Het crematorium
waar ook onze Quincey is gecremeerd. Je kan natuurlijk samen
met je hond op de foto, maar er is
echt nog veel meer. Ook voor de
kids is er van alles te doen zoals
een springkussen en schminken.
Ook zijn er leuke prijsjes te winnen,
is er een suikerspinnenkraam en er
staat koffie en thee klaar. Hoe kan
het ook anders dan dat er ook hotdogs zijn te verkrijgen. Deze dag
brengt zeker een heleboel gezelligheid voor alle hondenbaasjes met
hun hundjes of geïnteresseerde
zonder hundje.
Iedereen is welkom natuurlijk. Het
goede doel wat hier aan verbonden is, dat is Dierenlot die in actie
komen voor dieren in nood. Ik zie
jullie zaterdag allemaal mee of
zonder hond op het hondenfeest
van Helmond. Ik wil ook nog de
deelnemers suc6 wensen die meedoen aan De Helmond Maestro.
Zaterdagavond in het speelhuis en
natuurlijk heb ik men eigen favorieten.
Dat zijn er twee: Natuurlijk onze
burgemeester Elly Blanksma en
Geert Blenkers. Zet hem op en hoe
dan ook, ik ben trots op jullie dat
jullie meedoen. Vur iedereen een
fijn weekend er is veel te doen in
ons stadje
Tot volgende week,

GS Staalwerken Groep legt de nadruk op de
rken Groep
legt de nadruk
op de
samenwerking
samenwerking
tussen
een
aantal grotere tussen
en
kleinere staalconstructiebedrijven.
grotere en kleinere staalconstructiebedrijven. De

ke samenwerking
tussen de
onderlinge bedrijven
De uitzonderlijke
samenwerking
tussen de
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Feestelijke opening hellingbaan

Een lang gekoesterde wens voor
Valkenhaeghe gaat in vervulling

De hellingbaan bij Valkenhaeghe (bron foto; Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe).

Helmond-West

kenhaeghe in vervulling: een hellingbaan bij de ingang.

Eindelijk is het zo ver: een hellingbaan bij Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe. Voortaan
kunnen ook rolstoelen, rollators en mensen die slecht ter
been zijn via de hoofdingang
naar binnen.

De wens voor een hellingbaan
dateert al uit 2011. In september 2018 werden de plannen
nogmaals tevoorschijn gehaald
en werd het een project vanuit
Rabobank Helmond in nauwe
samenwerking met een vrijwilliger van Valkenhaeghe opnieuw
opgepakt en met succes dit keer.
“de betrokkenheid bij het welzijn van de gasten van Valkenhaeghe is enorm groot”; aldus
Anita Schavemaker, algemeen
directeur/ bestuurder Sint Annaklooster. Ellen van Kollenburg,
Rabobank Helmond: “In 2017 is
via de kerstwensenactie de wens

Met de inzet van enkele vrijwilligers van Valkenhaeghe, een financiële bijdrage van Rabobank
Helmond en woningcorporatie
Wocom en zeker niet te vergeten
de medewerking van de monumentencommissie en Welstand,
gaat een lang gekoesterde wens
van Hospice en Logeerhuis Val-

ingestuurd voor de hellingbaan.
Wat een prachtig initiatief! Rabobank vindt het vooral fantastisch dat deze wens nu door de
samenwerking tussen verschillende partijen in Helmond vervuld kon worden.”
Binnen Valkenhaeghe wordt
gezorgd voor logeergasten en
voor mensen in de laatste fase
van hun leven. Het welzijn van
de gasten staat voorop. Een hellingbaan bij de vooringang vergroot de toegankelijkheid van
de locatie. Op donderdag 23 mei
a.s. vindt om 14.00 uur de feestelijke opening van de hellingbaan
plaats bij Hospice en Logeerhuis
Valkenhaeghe. s
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C9

Jouw Forever
Business Owner:

Lenie Klaasen
06-52716622

HET ‘CLEANSINGSPROGRAMMA’ C9
HELPT JE IN NEGEN DAGEN EEN VLIEGENDE START
TE MAKEN OP WEG NAAR EEN FITTERE VERSIE VAN JEZELF.
Tijdens C9 volg je een effectief voedingsschema en
bewegingsplan, Je wordt ondersteund met een
supplementenpakket, tips voor een gezonde levensstijl en
recepten om gezonde maaltijden te bereiden. Zo leer je met
C9 om patronen te veranderen en een goede basis te leggen
voor een gezonde levensstijl op de lange termijn.
C9 is een mooie samenstelling van kwaliteitsproducten
waaronder de Forever Ultra Lite Shake verkrijgbaar in de
smaken vanille en chocola. De basis van het C9 programma
zijn onze aloë vera dranken. De producten in C9 zijn nauwkeurig
op elkaar afgestemd om jou maximaal te kunnen ondersteunen
bij het bereiken van jouw doelen.
KIES HET C9 PROGRAMMA
MET JOUW FAVORIETE ALOË VERA DRANK

etter.
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o
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ter.
Feel Bet
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Zanggroep Pabo is 50 jaar en viert dit in en met Helmond!

Zanggroep Pabo trekt voor het volgende concert naar Stiphout waar ze samen gaan werken met vrouwenkoor Confetti! (Bron foto; Zanggroep Pabo).

Helmond
Tekst: Monique Vreeswijk
Zanggroep Pabo bestaat 50 jaar
en dat is een prima reden voor
een feestje, maar feest vieren
doe je niet alleen. Zanggroep
Pabo wil dit jubileum met alle
inwoners van Helmond vieren.
Daarom treedt de zanggroep
gedurende het hele jubileumjaar op in verschillende wijken
van de stad.

Bij elk optreden wordt het podium
gedeeld met een vereniging, club
of act uit die betreffende wijk. Zo
verbindt Pabo mensen, verenigingen en wijken. De toegang is gratis,
immers wie jarig is trakteert. Na
het succes van het eerste wijkconcert in Mierlo-Hout, belooft het
tweede wijkconcert in een reeks
van zes een bijzondere muzikale
happening te worden. Maak het
verjaardagsfeest van Zanggroep
Pabo compleet en zorg dat je van
de partij bent: Vrouwenkoor Confetti is opgericht in 1997, staat o.l.v.
Marjan Vree-Quist en telt momen-

teel 59 leden. Marjan kan zelf door
ziekte niet aanwezig zijn, daarom
staat het koor tijdens dit optreden
o.l.v. Peter van Beijnum. Het meerstemmig repertoire kent, zoals het
woord “confetti” al zegt, een grote
verscheidenheid; van klassiek tot
eigentijdse muziek, waarin een
breed publiek zich kan herkennen.
De begeleiding op de piano wordt
verzorgd door Jolanda Verhagen.
Met veel enthousiasme worden
per jaar ca. 4 á 5 optredens verzorgd, waaronder het Caratconcert
en het, bijna jaarlijks terugkerende,
Kerstconcert in samenwerking

met Fanfare de Vooruitgang in de
St. Trudo Kerk te Stiphout. Repetities zijn elke maandagavond in
Café-Zaal ’t Aambeeld. Meer info
vind je op: www.vrouwenkoor
confettiehelmond.nl
Over Pabo
Zanggroep Pabo is een allround
zanggroep met bekendheid in heel
Zuidoost Brabant en daarbuiten.
Deze groep, met een eigen 5-koppige band en ca. 70 leden in de
leeftijd van 7 tot 60-plus, sleepte
meerdere prijzen in de wacht op
verschillende festivals. Na 50 jaar

spat het enthousiasme er nog
steeds van af en laten ze je ervaren dat samen muziek maken één
groot feest is. Wil je na dit concert
meer horen en zien van Zanggroep
Pabo? Volg hen op Facebook of
kijk op www.zanggroeppabo.nl.
Er staan meer gratis wijkconcerten op de agenda. Op 18 & 19 april
2020 pakt Zanggroep Pabo groots
uit met een wervelende jubileumshow op de planken van theater
Het Speelhuis in Helmond. Datum: Zondag 19 mei, 14.00 uur.
Locatie: Café-Zaal ’t Aambeeld,
Dorpsstraat 38 s

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

Accu upgrade
t.w.v.

€ 200,-

gratis

Dames of herenmodel

Trek Lm1+ voor €2299,-

Rakthof 10b, Rijpelberg | 0492-514759
Mierloseweg 347, Mierlo-Hout | 0492-767028
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Belangengroep Vinkelaan e.o.
uit de startblokken
Helmond-Noord

Tweede Carat
muurschildering
officieel onthuld
De muurschildering op de zijgevel van het Parkgebouw. (Bron foto; Mandy Meeuwsen).
Mobiliteit en Cultuur Antoinette
Maas was zeer te spreken over
het kunstwerk: “Mensen die onze stad binnen komen en over de
Kasteel Traverse rijden, zien aan
de ene kant ons prachtige kasteel
en aan de andere kant de fantastische mural.
Ik hoop dat ik binnen mijn zittingstermijn nog een mooie
muurschilderingen mag zien
ontstaan.”

Helmond
In september vorig jaar werd de
eerste Carat-muurschildering,
oftewel mural, op de muur van
de bibliotheek opgeleverd. Afgelopen vrijdag 10 mei werd de
tweede mural opgeleverd.
Voor de mural was veel belangstelling, zo bleek uit het aantal
aanwezigen. Het jeugdorkest
van Phileutonia zorgde voor
de muzikale noot en voorzitter Wim Kuypers vertelde o.a.
over de totstandkoming van de
muurschildering en de hoop om
door de jaren heen Helmond van
nog meer versierde buitenmuren
te mogen voorzien. Ook wethouder Wethouder Duurzaamheid,

De kasteelheer van Helmond is
beter zichtbaar als de bladeren
niet aan de bomen staan, want
nèt voor de mural staat een grote
boom waardoor een deel van de
schildering geblokkeerd wordt,
maar als je hem van dichtbij gaat
bekijken, zal dit geen enkel probleem vormen!

Hezelo van Helmond
De mannen van Studio Giftig uit
Veldhoven zijn ruim anderhalve
week bezig geweest met het realiseren van Kasteelheer Hezelo
van Helmond op de zijgevel van
het Parkgebouw.
Deze ridder en edelman was de
eerste heer en naamdrager van
Helmond en bezat de nederzetting die bekendstond als de
oudste versterkte burcht van
Helmond ‘De Haghe’, nu bekend
als de wijk ‘Het Haagje’. “Omdat
deze muur zich op een centraal
punt van Helmond bevindt en
een hoge zichtbaarheidswaarde
heeft voor zowel de inwoners
als passanten, hebben wij hier
een beeld ontworpen wat ingaat
op de identiteit en geschiedenis
van de stad”. s

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

A.S. ZONDAG

OPEN DAG

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

De site en het logo zijn met opzet eenvoudig, maar functioneel
gehouden. De site is openbaar,
dat wil zeggen dat iedereen deze
kan raadplegen. Een e-mailadres
ontbreekt. De site is bedoeld als
informatiebron; het is géén platform om discussies te voeren.
De Belangengroep Vinkelaan
e.o. is opgericht dóór en vóór de
bewoners en andere belanghebbenden in het gebied tussen de
Helmondselaan/Vinkelaan e.o
en Uiverlaan/Fazantstraat dat
gaat veranderen. De gemeente
ontwikkelt met partners een
ingrijpend meerjarenplan dat
voorziet in afbraak en nieuwbouw van woningen.

Binnenkort wordt een eerste
informatieve bijeenkomst gehouden waarvoor wethouder
Gaby van den Waardenburg is
uitgenodigd om een toelichting
te geven op de inspraak- en samenwerkingsmogelijkheden die
de gemeente Helmond bij dit
project gaat bieden. s

Het doel van de Belangengroep
Vinkelaan e.o. is door bunde-

www.helmondnu.nl
Alle Pierre Cardin
broeken

20%
KORTING
Geldig alleen deze week.

GEOPEND 10.00 - 17.00 UUR

Geraniums

Afgelopen vrijdag is de website
www.belangengroepvinkelaan.
nl actief geworden. Met deze
website en het logo presenteert
de gelijknamige groep zich aan
Helmond.

ling van belangen en informatie
overzicht te krijgen en te houden
op de plannen en daar waar mogelijk mee te denken en mee te
beslissen.
De groep verzamelt informatie,
geeft die door en zorgt via plenaire bijeenkomsten en vergaderingen voor afstemming.
In de Belangengroep Vinkenlaan
e.o. kan iedereen, elke instantie,
participeren die op een of andere manier betrokken is bij de
plannen. (Zie de site.) Dus ook
de gemeente Helmond kan zich
aansluiten!
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Lambertus Concerten presenteert:

lingerie

NACHTMODE
Moederdag
tip
VOORDEELWEKEN
PYJAMA’s, NACHTHEMDEN
OCHTEND- en BADJASSEN

álle

de

2 ½ PRIJS!
e

voor de

alle combinaties zijn mogelijk (DAMES en ook HEREN)

GELDROP: K.Kerkstraat 19 HELMOND: Steenweg 33

Wil jij
een bonus van

en makkelijk
en snel geld
verdienen?

Meld je dan aan als
krantenbezorger bij

bezorging@deloop.eu
of stuur een appje naar:
06-18 93 89 12
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De schouwburg in vuur en vlam!

Amsterdam Corelli Collective (Bron foto; Stichting Lambertus Concerten).

Warande
Op zondagavond 26 mei geeft Amsterdam Corelli Collective onder leiding van
Shunske Sato (artistiek leider Nederlandse Bachvereniging) een spetterend
concert met muziek uit de bloeitijd van
de Amsterdamse Schouwburg, voordat
deze in 1772 door brand verwoest werd.
Het concert vindt plaats in de Elkerliek
Kapel, Wesselmanlaan 25 in Helmond.
Op het programma staan werken van A.
Vivaldi, A. Corelli en J.B. Lully, gespeeld
op authentieke historische instrumenten. Aanvang: 20.00 uur. Entree: €15.
Vooruitlopend op dit concert is er in de
laatste weken van mei 2019 een educatieproject, dat door Lambertus Concerten
georganiseerd wordt in samenwerking
met Kunstkwartier en CultuurContact.
Dit educatieproject is het eerste van een
structurele samenwerking tussen deze
partijen, waarbij jaarlijks een of meerdere educatieprojecten worden gekoppeld aan concerten in de serie Lambertus
Concerten. Ca. 300 kinderen van diverse
Helmondse scholen krijgen in de aanloop
naar dit concert lessen over muziek en
beeldende kunst uit de tijd van de bloei
van de Amsterdamse schouwburg.
Zij gaan ook zelf aan de slag met het zingen van muziek uit deze periode en het
maken van barokschoenen in de lessen
beeldende kunst. Deze schoenen zullen
op 26 mei te zien zijn. Daarnaast krijgen
de leerlingen op 23 mei een speciaal kinderconcert aangeboden in de Pleinzaal
van Theater Speelhuis. Er is een speciale
relatie tussen dit project en Theater Speelhuis, dat immers enkele jaren geleden ook
door brand verwoest werd. Op 26 mei
treedt dan Amsterdam Corelli Collective

op in de Elkerliek kapel, onder aanvoering
van Shunske Sato.Amsterdam was in die
tijd een centrum voor de muziek en cultuur. Met de belangrijke uitgever Estienne
Roger in deze stad, lieten componisten uit
heel Europa hier hun muziek uitgeven en
kwamen hier ook concerten geven. Sato
en Amsterdam Corelli Collective beloven u
mee te nemen in een reis door de tijd. Een
unieke inkijk in de muzikale en culturele
hoogtepunten van het historische Amsterdam. Daarom belooft dit een concert
te worden waar de vonken vanaf springen!
Amsterdam Corelli Collective is een dynamisch en enthousiast ensemble samengesteld uit veertien jonge musici die uitvoeringen geven zonder dirigent. In 2013 opgericht door Ryuko Reid, bracht Amsterdam
Corelli Collective dertien strijkers en een
klavecinist samen om zo hun passie voor
het barokke strijkers-repertoire en de historische uitvoeringspraktijk te delen.
Amsterdam Corelli Collective treedt met
regelmaat op in Nederland en Europa en
stond reeds in vooraanstaande concertzalen zoals o.a. Koninklijk Concertgebouw
Amsterdam en het Muziekgebouw aan 't IJ
Voor dit project staan zij onder leiding van
Shunske Sato (1984). Sato is één van de
beste violisten van zijn generatie. Met ingang van seizoen 2018-2019 is hij artistiek
leider van de Nederlandse Bachvereniging, als opvolger van Jos van Veldhoven.
Zijn veelzijdigheid en ervaring, zowel op
moderne als authentieke instrumenten,
vormen een stevige basis voor deze functie. Leidend vanaf de eerste lessenaar zal
hij het ensemble met een frisse blik aanvoeren in programma’s met muziek van
Bach en tijdgenoten. Hij is tevens concertmeester van Concerto Köln en wordt
regelmatig gevraagd als leider door onder
meer het Freiburger Barockorchester. s

Voetbaldag voor meiden én vrouwen
Helmond
Alle meiden én vrouwen in Helmond en
omstreken opgelet! Voetbal is óók voor
jou. En dat willen we je zelf laten ervaren
op zaterdag 15 juni van 12.15 uur tot 16.45
uur op Sportpark De Braak, in en rond
het stadion van Helmond Sport. Wij organiseren dan een grootse, Helmondse
voetbaldag. Knallen op goal, partijtje spelen, trucs leren en vooral veel lol hebben
met de andere meiden: Dat gaan we doen!
Programma
12.15 uur: inloop
12.45 uur: start clinics, onder begeleiding
van eredivisiespeelsters
13.30 uur: korte pauze
13.45 uur: voortzetting clinics
15.00 uur: start WK-wedstrijd Nederland Kameroen | op groot scherm
15.45 uur: prijsuitreiking clinics

16.00 uur: voortzetting WK-wedstrijd
16.45 uur: einde
Heb je zin om samen met andere meiden een leuke middag te beleven? Kom
dan naar deze voetbaldag op Sportpark
De Braak. Of je nu al wel lid bent van een
voetbalclub of nog juist niet: Je bent van
harte welkom en dat geldt ook voor je
vriendin. Doe dus gezellig mee en geef je
vóór 1 juni a.s. op via de website van één
van onze clubs. Deelname is gratis! s
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Centrum
De Dichterskring Helmond
komt zondag 19 mei weer bij elkaar in restaurant de Waard aan
de Markt tussen 14 en 16 uur . Iedereen mag voorlezen wat zelf is
geschreven of iets anders wat je
mooi vind.

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

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

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

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

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

graag op maandagochtend in
wijkhuis de Geseldonk (Cederhoutstraat 44).

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.

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
zaterdag18 mei orkest: ‘El Prado”.
Music from the sixties and more.
Afkomstig uit Helmond. Wilt u
genieten van deze mooie muziek, en een dansje wagen, dan
bent u welkom in Speeltuin Leonardus.. 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,

Zondag 19 mei rijdt Tourclub’81
Helmond de Eghel wielertocht
met een afstand van 90 km.
Halverwege houden we een koffiestop. Vertrek om 8.30 uur bij
Winkelcentrum Straakven. Wegkapitein is Ad van den Heuvel.
Gastrijders zijn altijd welkom en
een volgauto begeleidt ons.

Mierlo-Hout
In wijkhuis De Geseldonk wordt
op zaterdag 1 juni om 20.30 uur
een vrije dansavond gehouden.
Er wordt fijne dansmuziek gedraaid waarop u kunt dansen
zoals Foxtrot, Wals, Tango, Cha,
Veleta, Jive, Rumba maar ook
Salsa, Bachata, Mambo en de
Sirtaki. Wel of geen danslessen…?
Geen probleem. Er is altijd wel
iemand om een dansje mee te
doen. De muziek wordt verzorgd
door dj Rob. De toegang is € 2.00.
U bent van harte welkom, alleen
of samen. Aanmelden hoeft niet,
u kunt gewoon binnenlopen en
wordt vriendelijk ontvangen. Geniet ook van en leuke avond uit
voor weinig geld. U vindt Wijkhuis De Geseldonk in de Cederhoutstraat 44 in Mierlo-Hout.

Oliemolense
Snuffelmarkt
Annawijk/Suytkade
Zondag 19 mei a.s. organiseert Karnavalsvereniging
de Olietrappers weer haar
jaarlijkse snuffelmarkt in
Helmond aan de Hoogeindsestraat/ Zandstraat, nabij
buurthuis St. Anna.
Aanvang 09.30 t/m 15.30 uur.
Entree is 1 euro, en een kraam
huren kost 17,50 euro en voor
een grond plaats 12,50 euro.
Voor kraamverhuur of meer
informatie kunt u contact
opnemen met, graag na
19.00 uur, met Peter Bevers
06-46911713 of Annemarie Swinkels 06-43497979.
info@kvdeolietrappers.
nl en kijk ook eens op
www.kvdeolietrappers.nl
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Cabaretier Arjan Kleton:

‘Met de fles

groot gebracht’
Annawijk/Suytkade
Als je tijdens een goede avond
doorzakken je grootste geheimen aan de bar verteld hebt,
dan ben je blij als niemand dat
onthouden heeft. Niemand behalve de barman dan.
Arjan Kleton is die barman. De
barman die aan alle vooroordelen voldoet, hoe hard hij zich er
ook tegen verzet. De barman die
elk weekend aan zijn vrienden
staat uit te leggen dat ze niet tot
“na sluit” mogen blijven omdat
ze hem kennen. De barman die
gedoopt werd achter de toog en
met de fles werd groot gebracht.
De barman die leeft in de kroeg,
legio verhalen op sterk water
heeft staan en zich niet graag in
een hokje laat stoppen, want aan
de bar is iedereen gelijk. En die
barman heeft jouw grootste geheim gehoord...
Maar weet jij het zelf nog?
Biograﬁe:
Arjan Kleton ging eind 2014 voor
het eerst als “comedian” het podium op. Exact een jaar na zijn
eerste optreden, in Oktober 2015,
won hij de Publieksprijs Talent
Award op het International Comedy Festival Rotterdam en vervolgens haalde hij de finale van
zowel het Utrechts Cabaret Festival (2016) als het Leeuwarder Cabaret Festival (2018). Arjan Kleton
treedt regelmatig op in Comedy
Café Amsterdam, soms combi-

neert hij daar zelfs zijn beide passies en bestiert dan zowel de bar
als het podium.
In het Annatheater op vrijdag 24
mei na de show hoef je niet gelijk
naar huis want Arjan gaat ook
nog cocktails maken in de bar
van het theater!
Datum: vrijdag 24 mei
Kaarten: € 15,00 via:
www.annatheater.nl
Aanvang: 20:30 uur
Het Annatheater ligt op 1 minuut
loopafstand van het NS-station
Helmond. Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Telefoon:
0492-475255, info@annatheater.
nl www.annatheater.nl s

Arjan Kleton (Bron foto;
Annatheater Helmond).

Schootkatje Douwe
Douwe is 2 jaar en is een schootkat van het onstuimige soort. Het begrip
“schoot” mag je gerust ruim opvatten: een schoot begint ergens ter hoogte
van de knieën en eindigt pas voorbij de kin. Hij kiest graag positie hoog op de
borst en stommelt eerst een tijdje rond omdat hij vooraf heel veel kopjes wil
geven en een aantal rondjes draait voordat hij rustig gaat liggen. Het is een
temperamentvolle, onstuimige minnaar die je gewoon moet ondergaan. Hij
heeft een forse middenoorontsteking gehad waar hij langdurig voor behandeld is. Hij is eraan geopereerd en daarbij werd ook een poliep ontdekt en
verwijderd. Hij is nu klaar met alle medicatie. Zijn humeur heeft er nooit onder
te lijden gehad: altijd even opgewekt. Een potje spelen slaat hij niet af, hij
jaagt enthousiast op bewegende dingen. Hij moet strakjes weer naar buiten
kunnen. Hij heeft een hartruisje graad 2, iets waar in de meeste gevallen een
kat stokoud mee kan worden zonder er last van te krijgen.

www.dierenambulancehelmond.nl

(Bron foto; Archief KV De Olietrappers).

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71
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Toerclub Mierlo-Hout
fietst Wettentocht
Mierlo-Hout
Komende zondag 19 mei gaat
Tourclub Mierlo- Hout de
Wettentocht rijden. De tocht
is voorgereden en wordt
begeleid door onze voorzitter Tonnie van Bussel. Deze
tourtocht is niet alleen voor
clubleden, maar u kunt ook
als gastrijder deelnemen.
De tocht is linksom rond Helmond georiënteerd. De eerste
helft van de tocht doen we via
Bakel, Zijtaart en Nederwetten
tot een afstand van ongeveer
62 km. De tweede helft gaat
naar Sterksel en dan via Lierop
naar Mierlo- Hout over de resterende kilometers. Het is dus
van geen belang hoe de wind
staat.
De start zal om 08:00 uur
plaatsvinden bij jeugdboerderij De Houtduif aan de Koeveldsestraat in Mierlo- Hout.

Vooraf is een praatje mogelijk
onder het genot van koffie en
kruidkoek verzorgd door onze
chauffeur van de volgauto,
Frans.
Voor clubinformatie kunnen
wij u verwijzen naar onze
website www.tourclub-mierlohout.nl. Of neem een kijkje
op onze Facebook pagina.
Indien je als gastrijder twijfelt
of je de afstand wel aan kunt
of twijfelt over het te presteren
nivo, 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
na een feestje in de feesttent
van RKSV- Mierlo- Hout!
Tot zondag. s

Veilig op elke hoogte. DIRKS

Ladders & trappen

Kooiladders

Carat Concerten met o.a. De Parkblaozers
Komende zondag vindt alweer het 3e concert 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 19 mei:
12.00 uur: Zanggroep Cascade
uit Eindhoven
Zanggroep Cascade is een gezellige groep met ongeveer 35 leden
in de leeftijd van 30 tot 55 jaar
. Cascade is ruim 30 jaar geleden opgestart als jongerenkoor,
maar is inmiddels uitgegroeid
tot een volwassen zanggroep.

Het gevarieerde repertoire wordt
vaak 4- of 6-stemmig gezongen.
We hebben een breed repertoire
wat tijdens concerten uit het
hoofd wordt gezongen. Ook aan
choreografie wordt aandacht besteed. Enige titels: Rood, Rolling
in the deep, Ik kan het niet alleen,
Living on a prayer, This is what
it feels like, Iedereen is van de
wereld. Cascade wordt begeleid
door een combo, bestaande uit
piano, gitaar, basgitaar en drums.
Wij treden gemiddeld een keer in
de maand op bij korenfestivals,
concerten, feestavonden, instellingen etc… We repeteren iedere
woensdagavond van 20.00-22.00
in het Frits Philipshuis aan de
Fakkellaan in Eindhoven.
13.00 uur: Met smartelijke
groet uit Nuenen
Dit Smartlappenkoor, onder muzikale leiding van Marjan Olivier en
accordeonist Hans Bloos, won in
Son de 1ste prijs op het festival van
het levenslied ‘Laat Son in je hart’.
Op zondag 10 juni 2018 namen 12
koren uit heel Nederland deel.

14.00 uur: De Parkblaozers
uit Nuenen
De Parkblaozers willen entertainment brengen dat niet alleen het samen muziek maken
bevordert, maar ook het publiek
aanspreekt. De Parkblaozers
treden dan ook geregeld op in
binnen- en buitenland. Muziekgezelschap de Parkblaozers
uit Nuenen (Noord-Brabant) is
opgericht in 1982 en zijn muzikanten met ambitie. Het is een
gemotiveerde groep muziekbeoefenaars die een aantal jaren
geleden een nieuwe weg zijn
ingeslagen op het gebied van
muziek en muziek maken. Het
resultaat is een gevarieerd en
verrassend repertoire, uitdagend
en aantrekkelijk voor zowel uitvoerenden als toehoorders. De
huidige sterkte van het orkest
bestaat uit 30 personen.
De concertmiddag is zoals altijd
gratis toegankelijk en start om
12:00 uur. In het park zijn horecavoorzieningen en voldoende
zitplaatsen aanwezig. s

Feest mee met Minor
Moduletrappen

Steigers

Valbeveiliging

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

D I R K S

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

Helmond
Op vrijdag 24 mei a.s. is het tijd
voor de 25ste editie van Minor!
Hét feest dat speciaal voor middelbare scholieren van 12 tot
en met 17 jaar georganiseerd
wordt. Natuurlijk hebben we
weer voor een mooie line-up gezorgd. Zo komen oude bekenden zoals DJ Daan Schenkels en
DJ Jimmy draaien. Ook nieuwe
gezichten zoals Feest DJ Jordy
en Presca zullen het podium
van Minor betreden.
Daarnaast hebben we nog een
hele gave act: The Underdogs. Zij
zijn regelmatig bij festivals te vinden, maar komen nu Wijkhuis De
Geseldonk op z’n kop zetten.
Minor wordt speciaal voor middelbare scholieren van 12 tot en
met 17 jaar in Wijkhuis De Geseldonk georganiseerd. Het feestje begint om 19.30 uur en duurt
tot 00.00 uur. Om 20.30 uur slui-

The Underdogs komen de tent op zijn kop zetten bij Minor
(bron foto; Rémon Smits, Eyemagination).
ten de deuren, dus zorg dat je op
tijd bent! De garderobe is gratis
en een consumptie kost €1. Een
ticket kun je vooraf voor €3 kopen bij Jumbo Mierlo-Hout, Pri-

mera Brandevoort, Primera Winkelcentrum De Bus en online via
www.minorhelmond.nl. Kijk ook
op deze website voor meer informatie, zoals het reglement. s
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Agenda KBO-Afdelingen
Helmond mei e.v. 2019

De tijden van de diverse activiteiten en aanvullende informatie kunnen bij de afdeling verkregen worden.

KBO-Bernadette
•
•
•
•
•

15 mei
12 juni
13 juni
19 juni
3 juli

Leden avond
Kom bij Ons
Kom bij Ons
IJsproeverij
Dagtocht Vaals en Heuvelland

KBO-Brouwhuis
•
•
•
•
•

22 mei
6 juni
9 juni
26 juni
31 juli

Excursie waterzuivering
Fietsen
Boeremèrt
Oorlogsmuseum Overloon
Bowlen

KBO-St.Lucia
•
•
•
•
•

15 mei
24 mei
25 mei
4 juni
6 juni

Computerinloop
Voorjaarsreis
Repaircafé
Koffieochtend
KBO-Savantdiner

KBO-Stiphout/Warande
•
•
•
•
•

14
16
21
22
18

mei
mei
mei
mei
juni

Bedevaart Handel
Koffiemorgen
Ronde Helmond per bus
Rondleiding crematorium ‘t Laar
Jaarreis naar Thorn

KBO-Kring Helmond coördineert de
4 Helmondse KBO-afdelingen:
• KBO-Bernadette: Noord, Oost, Centrum en
Binnenstad (www.kbobernadette.nl)
• KBO-Brouwhuis: Brouwhuis, Dierdonk en
Rijpelberg (www.kbo-brouwhuis.nl)
• KBO-St. Lucia: Mierlo-Hout, West en Brandevoort
(www.kbo-helmondstlucia.nl)
• KBO-Stiphout: Stiphout en Warande

KBO-Kring Helmond

www.kbo-kringhelmond.nl
Secretariaat:
Frans Joseph van Thielpark 141,
5707 BZ Helmond
secretaris@kbo-kringhelmond.nl
Telefoon 0492 592166
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Beste mensen,
Hartelijk welkom op geheel vernieuwde “KBO-pagina”. Na een dozijn pagina’s
vol te hebben geschreven over het wel en wee van KBO-Helmond vonden we
het tijd om de pagina eens te “verversen”. Daarnaast hebben we deze maand
een heel bijzondere pagina gemaakt welk gaat over een project ‘vitaliteit’ dat
we samen doen met KBO-Brabant, het VBOH en de PVGE. U leest er hier alles over. Veel leesplezier en mocht u ook lid willen worden van onze KBO,
benader dan onze secretaris (zie colofon links onder).
Ons Vitaal Brabant start in Helmond
Gezondheid en ziekte horen bij het leven. Maar we weten steeds beter dat we daar ook zelf iets aan kunnen
bijdragen. Niet alleen regelmatig doktersbezoek en gebruik van pillen zorgen ervoor dat we gezond blijven. Zaken als stress, voeding, beweging en sociale contacten spelen eveneens een rol. Kennis daarover komt onder
andere uit de zogenoemde ‘Blauwe Zones’, een aantal gebieden in de wereld waar mensen ouder worden en
langer gezond zijn en het model van positieve gezondheid
Blauwe zones
volgens Huber. Gezondheid is niet alleen ‘niet ziek zijn’
De vitaliteitsmetingen en gesprekken zijn gebamaar heeft ook te maken met het vermogen van mensen
seerd op kennis uit de Blauwe zones. Deze
‘gezonde gebieden’ verspreid over de hele wereld, zich aan te passen aan fysieke en sociale uitdagingen van
het leven. U heeft zelf een taak in het verbeteren van gekenmerken zich door: Natuurlijke beweging
(werken in de tuin, lopen naar de supermarkt). Een zondheid. Dat kunnen we niet alleen aan dokters overladoel hebben ‘om je bed voor uit te komen’. Dage- ten. Maar dat wil niet zeggen dat gezonder leven moeilijk is
of zwaar moet zijn! Nee, werken aan gezondheid kan in
lijks rust- of ontstress-moment. Niet te veel eten,
kleine stapjes en moet vooral leuk zijn. Daarom organiseveel bonen en peulvruchten eten, soms een glas
wijn drinken. Ruimte en tijd voor geloof, geliefden ren KBO-Brabant en de seniorenverenigingen in Helmond
zogenoemde vitaliteitsmetingen. Senioren krijgen daar,
en mensen in de omgeving
met een aantal metingen, zelf inzicht in aspecten van hun
Iedereen ‘hoort ergens thuis’.
leven en fysieke gesteldheid. Het gaat om een proef: de
Meer weten over de blauwe zone?
Helmondse seniorenverenigingen hebben de primeur van
https://www.deblauwezone.nl
een project dat uiteindelijk in heel Brabant moet plaatsvinden. De metingen staan centraal, maar verder wordt het vooral een leuke dag. U krijgt een kopje koffie, gezellig
gezelschap, maakt kennis met vrijwilligers en er zijn meerdere jongeren betrokken bij het project.
De Helmondse vitaliteitsdagen vinden plaats op 1, 2 en 3 juli in de Geseldonk.
De volgende metingen zijn daar gratis beschikbaar voor senioren (leden en niet-leden van KBO Kring Helmond
en PVGE Helmond):
1. meten van lengte, gewicht, knijpkracht, hartslag;
2. meten van onder andere stabiliteit, mobiliteit, flexibiliteit en kracht aan de hand van 7 verschillende
tests;
3. zes minuten wandeltest;
4. informatie en een goed gesprek over eten en drinken;
5. praktische metingen ogen en oren;
6. groepsgesprekje over ‘het leven’;
7. eindgesprek en tips.
Opgavestrook
Mensen die mee willen doen moeten zich van tevoNaam: …………………………………………………….
ren aanmelden. U krijgt dan een tijdstip toegewezen
e-mailadres: ……………………………………………..
waarop u, met maximaal twee mensen tegelijk, de
metingen kunt volgen. U kunt zich dus opgeven
Telefoonnummer: ……………………………………….
samen met een partner of vriend/vriendin. Houdt u
Lid van seniorenvereniging:
KBO
er rekening mee dat u in totaal ca. 2 uur bezig bent
PVGE
met de metingen. U kunt aangeven als u bepaalde
dagdelen (voor- of na de middag) echt niet beschikGeen
baar bent.
Op de volgende dagdelen kan ik echt niet aanwezig
Data: 1, 2 en 3 juli 2019
zijn: ………………………………………………………..
Locatie: De Geseldonk Mierlo-Hout
Tijdstip: Dagelijks van 10.00 – 17.00 uur.
Om mee te doen moet u zich aanmelden. U krijgt
dan een bevestiging met het tijdstip waarop u bent
ingedeeld. U kunt zich met twee mensen tegelijk aanmelden. Om mee te doen hoeft u geen lid te zijn van de
KBO of PVGE. Wilt u gebruik maken van onderstaande opgavestrook, of de informatie uit de opgavestrook per e
-mail sturen naar voorzitter@kbo-kringhelmond.nl of bel de gegevens door naar Piet Maas, tel. 0492-534876.
Ons Vitaal Brabant zoekt vrijwilligers
Zin in leuk vrijwilligerswerk, zonder langdurige vaste verplichtingen, met een interessante opleidingsdag en veel contacten met nieuwe mensen? Meld je aan als vrijwilliger bij
onze Vitaliteitsdagen! KBO-Brabant start deze zomer met Ons Vitaal Brabant, een project om senioren zelf meer inzicht te geven in hun gezondheid en leefstijl. Daarvoor
organiseren we zogenoemde vitaliteitsmetingen, op meerdere plaatsen in Brabant. De
eerste metingen worden op 1, 2 en 3 juli gehouden in Helmond. De vrijwilligers krijgen
in een rol in het begeleiden van de metingen. Vrijwilligers hebben belangstelling voor
gezondheid en vitaliteit en voldoen aan het volgende profiel:
• in staat op een prettige manier een gesprek te voeren over lastige onderwerpen, vanuit oprechte belangstelling en zonder vooropgezette mening;
• bereid deel te nemen aan een trainingsdag om deze en nieuwe vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen;
• bereid om op één van de dagen (1, 2, 3 juli) én de opleidingsdag aanwezig te zijn én
• uw belangstelling blijkt mede uit eerdere opleiding, werkervaring of vrijwilligersinzet.
De opleidingsdag voor de vitaliteitsweken in Helmond vindt plaats op 21 juni in de Geseldonk. Vrijwilligers krijgen hun reiskosten vergoed. Belangstelling of vragen? Neem contact op met Marieke Pette, projectleider Ons
Vitaal Brabant bij KBO-Brabant op 073 6444066 of mpette@kbo-brabant.nl
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Nederlands
Kampioenschap
turnen en halve
finales: 2x podium

Collegetour met André Kuijpers
in Het Speelhuis
Helmond
Vrijdag 10 mei kwamen ruim 400 groep
7 leerlingen uit Helmond naar Het Speelhuis om zich door astronaut André
Kuipers te laten verwonderen over de
bijzondere wereld van de ruimtevaart.
Kinderen mochten van te voren vragen
doorsturen die in deze collegetour behandeld werden.

Mierlo-Hout
Zaterdag 11 mei vond in Waalwijk het
Nederlands Kampioenschap plaats voor
onze divisie 4 heren. HT’35 turner Nick
van Heugten (pupil) heeft zich in de leeftijdscategorie pupil weten te plaatsen
voor dit NK. Hij heeft laten zien dat hij
zich hiervoor terecht geplaatst heeft met
vrijwel foutloze oefeningen! Met het op
één na hoogste punt op sprong sluit hij
deze wedstrijd als 14e van Nederland af.

Nick van Heugten, 14e van
Nederland (Bron foto; HT’35).

In Varsseveld vonden afgelopen weekend
de laatste halve finales plaats, Renske van
de Vorst en Cleo Creutzburg (jeugd-1 N2).
Beide turnden in een andere baan.
Renske wist zich als 4e te plaatsen voor
het NK (en toestelfinale sprong), Cleo
mocht het zilver in ontvangst nemen
en mag ook naar het NK (toestelfinale
sprong, balk en vloer).

Stan Classens (eerste divisie senior) turnde zondag opnieuw een kwalificatiewedstrijd… de laatste kans om zich te kwalificeren voor een toestelfinale. Na een mooie
oefening op zowel rekstok als voltige, die
beiden niet goed genoeg waren voor een
finaleplaats, moest het toestel ringen nog.
Een mooie en beheerste oefening bleek
uiteindelijk goed voor het hoogste punt
van de wedstrijd en dat betekent dat Stan
op 26 mei in Alkmaar mag gaan strijden
om een medaille op dit toestel!
Komend weekend het Nederlands Kampioenschap divisie 3 in Vianen. Lieke
Crone (jeugd-1) en Sophie Meulendijks
en Maud van Aerle (jeugd-2) turnen zaterdag de meerkampwedstrijd. Zondag
komt Sophie nogmaals in actie bij de toestelfinale sprong. Indy Kwee heeft zich geplaatst voor brug. www.ht35.nl s

Laura Kloor was helaas nog geblesseerd,
daarom alleen Sara Kloor en Daphne
Donkers in actie.Een zeer sterke meerkamp leverde Sara een bronzen medaille
op (toestelfinale balk, reserve voor sprong
en vloer). Daphne turnde minder stabiel
maar plaatste zich als laatste alsnog voor
het NK (en toestelfinale sprong). Senior
Tessa van de Kerkhof moest haar brugoefening wat aanpassen, maar mede dankzij een goede sprong en vloeroefening
mag ook zij (als 11e) naar het NK.

Een dinerbon t.w.v. E 100
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!
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Winnaar Sudoku Weekkrant De Loop Helmond

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705
BROUWHUIS
5704

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Helmond
Twan Welten uit Helmond stuurde zoals
velen de oplossing in van de Sudoku en
was blij verrast dat hij gewonnen had.
Eric van der Putten (Adcommunicatie)
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8
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RIJPELBERG
5709
OOST
5703

c

6 3

1
6
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WEST
5707

MIERLO-HOUT
5706

3 2
8
5

b

DIERDONK
5709

CENTRUM
5701

4
5

4
2

NOORD
5702
ORANJE BUURT/
WARANDE 5707
STIPHOUT
5708

BRANDEVOORT
5706/5707/5708

Wat heb je aan een zadel als je er toch
vanaf zweeft? Natuurlijk bleven vragen
als; Hoe poep je in de ruimte? Hoe slaap je
in de ruimte? en wat in je in de ruimte? niet
onbeantwoord.
De collegetour werd mogelijk gemaakt
door de gemeente Helmond. s

André doet een proefje met vuur met een leerling van basisschool Dierdonk.
(Bron foto; Bvo fotograﬁe).

te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door:

weekkrant de loop

Aan de hand van filmpjes en foto’s uit de
ruimte, levendige verhalen, voorwerpen
als ballen en ballonnen vertelt Kuipers
honderduit over techniek en wetenschap
in de ruimte. Ze werden duidelijk enthousiast over wat er allemaal in en om het
ruimtestation gebeurde. Met veel gelach,
applaus en soms adembenemende stilte

leerden ze over zwaartekracht, snelheid,
zonne-energie, verbranding, 3D-printen,
voedselbederf, luchtstromen, recycling,
experimenten en het leven van een astronaut. De kinderen ontdekten hoe mooi de
aarde is vanuit de ruimte, zagen op beeld
hoe André zich waste in de ruimte en zagen hem rondzwevende M&M’s eten. Het
ging ook over sporten in de ruimte met
verbazing zagen de kinderen dat André
zich kan opdrukken zonder handen en
fietste zonder zadel.

6
4

Prijswinnaar week 18:
Twan Welten
Mail de gele oplossing voor 24 mei naar:
actie@deloop.eu
o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer.
minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

overhandigde de Holland Casino dinercheque t.w.v. € 100,00 en een leuke Goodiebag aan Twan. Iedere 14 dagen plaatst
Weekkrant De Loop Helmond een Sudoku.
Lost u deze op? Dan maakt u ook kans op
een dinercheque en een exclusieve Goodiebag van Holland Casino Eindhoven. s
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Uitnodiging
Geachte genodigde,
Het bestuur van de parochie Heilige
Damiaan de Veuster deelt u mede dat de
bisschop van ’s-Hertogenbosch, Mgr. dr. Gerard
de Korte, met ingang van 1 februari 2019 de
zeereerwaarde heer N.C.M. (Norbert)
Swagemakers heeft benoemd tot pastoor van
deze parochie.

Helmond, april 2019

zaterdag 1 juni 2019 om 19:00 uur
in de Heilige Luciakerk,
Hoofdstraat 159, 5706 AL Helmond.
Pastoor Swagemakers viert tevens zijn
vijfentwintig jarig priesterjubileum.
De installatie zal geschieden door
Deken Paul Janssen.

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

De drie kerken:
Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna te
Helmond-West, Heilige Trudo te Stiphout en
Heilige Lucia te Mierlo-Hout maken deel uit van
deze parochie.
De installatie van pastoor Swagemakers vindt
plaats tijdens de eucharistieviering op

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

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Zondag 19 mei: EERSTE COMMUNIE
10.15 uur Lucia kerk, scholen: OBS en WESTWIJZER

Het Parochiebestuur nodigt u uit om deze
heugelijke gebeurtenis mee te vieren.
Aansluitend is er tot 22:00 uur gelegenheid
tot felicitatie en ontmoeting, onder het genot
van een hapje en een drankje, in Zaal Adelaars,
Hoofdstraat 137.

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,

Woensdag 22 mei:
09.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout: Koperpoetsen
Donderdag 23 mei:
19.00 uur Alphonsuskapel
Zaterdag 25 mei:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna;
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
Als dank voor een huwelijksjubileum;
Mededeling:
In verband met de installatie van Norbert Swagemakers tot
pastoor om 19:00 uur in de Luciakerk, zal er op 1 juni om 17:00
uur geen viering zijn in de kerk van de kerk van de Goddelijke
Voorzienigheid en St. Anna in Helmond-West.

informeer gerust naar
de mogelijkheden

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

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

www.damiaanhelmond.nl
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 19 mei
10.30 uur; Gregoriaans koor
Sjef Verdegen, Rob Mertens, Ans van Zanten-Groenland,
Betsie Hamilton-Sol, Sjef Soeterboek, Ine Toll, Tina de Lorenzo,
Femke van Stiphout, Julie Loop Lémans.
Zondag 26 mei
10.30 uur; Femmes
Annie Duijmelinck-van der Steen, Annie Vlamings, Louis de
Jong, Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Ellen
Smithuis-Kok, Riek Merks-Reloe, Ria Verhoeven-van Poppel,
Huub Rijkers, Wim Habraken, Elly van Hoek-van der Velden.
www.damiaanhelmond.nl

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

www.heiligelambertus.nl

welkom op de

OPEN DAG
ZONDAG 19 MEI | 11.00 - 17.00
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EVENEMENTEN
VRIJDAG 17 MEI
Dansavond met live muziek van Pierre van
Dongen
Lekker een avond swingen met live
muziek. Van 18.45 tot 20.15 € 2,50 incl. 1
consumptie Keyserinnedael, Kanaaldijk
N.O. 70
Bedrog
Iedereen bedriegt iedereen in deze
geraffineerde driehoeksverhouding in
de regie van Olivier Diepenhorst. Het
Speelhuis, Speelhuisplein 2, 20:15 uur.
Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een
biologische markt onder de Markthal van
Winkelcentrum Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort, de
Plaetse 1, 14:00 - 18:00 uur.
Comedy Fabriek - Stand Up Comedy In
Cacaofabriek
Ja het is weer tijd voor een avondje
lachen. En dat kan vanavond. Want maar
liefst 5 comedians gaan ervoor zorgen
dat u een heerlijke avond lol zult hebben
in de Cacaofabriek. De Cacaofabriek,
Cacaokade 1, 20:15 uur.
Rockit Band Festival - Kunstkwartier
De bands van Kunstkwartier laten zich
horen. De Cacaofabriek, Cacaokade 1,
18:30 - 20:30 uur.
Thank God Its Friday - Speciale Editie 5 & 20
In het kader van het 520 jubileum nog
eenmaal Thank God Its Friday.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1,
16:00 - 18:00 uur.
Theatergroep Suburbia
Moderne klassieker over ontrouw
intriges en vriendschap. Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2, 20:15 - 21:35 uur.

ZATERDAG 18 MEI
Anna Presenteert 2019
Jeugdtheaterschool Annatheater
organiseert als afsluiting van het
cursusjaar Anna Presenteert. Spannende
grappige ontroerende voorstellingen
waarin de leerlingen laten zien wat ze
geleerd hebben. Annatheater Helmond,
Floreffestraat 21a, 17:00 - 18:30 uur en
19:30 - 21:00 uur.
De Helmondse Maestro
Wie wordt de Helmondse Maestro 2019
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2,
20:15 - 23:59 uur.

de loop weekkrant HELMOND

save the date

UIT IN DE REGIO
HELMOND

Helmond Live
Helmond Live is een gratis toegankelijk
evenement op zaterdagavonden in mei
verdeeld over het centrum van Helmond
waarbij live muziek centraal staat.
Centrum Helmond, Havenweg 8-14
za 18 mei 20:00 - 00:00 uur,
za 25 mei 20:00 - 00:00 uur,
do 30 mei 15:00 - 21:00 uur.

van Kv de
Olietrappers aan de
Hoogeindsestraat
24 in Helmond.
Aanvang 09.30
tm 15.30 uur en
de entree is 1.Hoogeindsestraat,
Hoogeindsestraat 24
09:30 - 15:30 uur.

Open dag Natuurtuin
De Robbert
Zondagmiddag 19
The Clarks - Live in 2019
mei staat de poort
The Clarks al jarenlang de bekendste en
van de Natuurtuin
meest succesvolle classic rock band van
Nederland. De Cacaofabriek, Cacaokade 1, in Helmond-Noord
open. Natuurtuin
20:30 - 22:30 uur.
de Robbert,
Kemenadelaan 2,
Weekmarkt Helmond Centrum
Kom naar de markt. Beleef de Helmondse 13:00 - 17:00 uur.
markt Kom elke zaterdag naar de gezellige
Helmondse markt De Helmondse Markt
MAANDAG
elke week een feest. Centrum Helmond,
20 MEI
Markt 38, 08:30 - 16:00 uur.
Informatieavond over
isolatie van woningen
ZONDAG 19 MEI
voor de wijken
Helmond Noord en
Anna Presenteert 2019
Helmond Oost.
Jeugdtheaterschool Annatheater
Plaats: Energiehuis
organiseert als afsluiting van het
cursusjaar Anna Presenteert. Spannende Helmond, Torenstraat 3 Helmond
grappige ontroerende voorstellingen
De toegang is gratis.
waarin de leerlingen laten zien wat ze
Graag opgeven via
geleerd hebben. Annatheater Helmond,
de website: www.
Floreffestraat 21a, 13:00 - 14:30 uur en
16:00 - 17:30 uur.

Blowbeat - Tour 2019
Blowbeat is de band rondom de muzikale
duizendpoot Ton Engels. De band bestaat
naast oprichter Ton Engels uit Leendert
Haaksma, Eric Coenen en Arthur Lijten.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1,
16:00 - 18:00 uur.
Carat concerten
Iedere zondag van mei t/m
september vinden er in het Carat
paviljoen, in stadspark de Warande,
openluchtconcerten plaats. Dit seizoen
extra feestelijk i.v.m. het 25 jarig jubileum.
Carat paviljoen, Warandelaan 1,
12:00 - 15:00 uur.
Kruistocht in Spijkerbroek 7+
Shit het is de dertiende eeuw Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 14:00 - 16:20 uur.
Musicalkoor Say No More
Musicalkoor Say No More zingt
verschillende songs uit diverse musicals.
Helmond, Willem Prinzenstraat 43,
14:30 - 16:30 uur.
Oliemolense Snuffelmarkt
Zondag 19 mei de voorjaar snuffelmarkt

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

energiehuishelmond.nl

vanaf: 19:30 uur

DINSDAG
21 MEI
Internationaal
Danstheater
Ode aan de durfals
zoekers gekken
en vernieuwers
in spetterende
dansshow
Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2
Di 21 mei 2019 20:15
- 23:59 uur.

WOENSDAG
22 MEI
Frietavond
Kom lekker
een frietje met
snack eten in
Keyserinnendael!
€3,15 Friet met 1
snack. Toegang 17.00
tot 19.00
Keyserinnedael ,
Kanaaldijk N.O. 70

22 MEI T/M 25 MEI

De 60ste Wandelvierdaagse Helmond
Ook dit jaar gaan weer vele honderden
deelnemer meelopen met de 60ste
wandelvierdaagse in Helmond. De 60ste
wandelvierdaagse van Helmond wordt
gehouden van 22 tot en met 25 mei.
Startburo Helmond, Mgr. Swinkelsstraat
24. Wo 22 mei 2019 18:00 - 21:00 uur, do
23 mei 2019 18:00 - 21:00 uur, vr 24 mei
2019 18:00 - 21:00 uur, za 25 mei 2019
12:00 - 15:00 uur.
PATHÉ HELMOND
DO. 16 MEI T/M WO. 22 MEI
After (DOV) Do, Ma - Wo 16:00 uur/Vr, Za 17:15 uur
Aladdin (2019) (DNL) Wo 16:15 uur
Aladdin (2019) (DOV) Wo 14:30, 18:45 uur
Aladdin (2019) (O3D) Wo 10:30, 17:40, 20:30 uur
Avengers: Endgame (DOV)
Wo 15:00 uur / Do, Za - Di 15:15 uur / Vr 15:30 uur
Avengers: Endgame (O3D) Zo 10:15 uur / Do, Ma, Di
10:45 uur / Vr, Za 11:00, 20:45 uur / Wo 11:15, 19:45
uur / Do, Zo, Di 20:00 uur /Ma 20:15 uur
Baantjer het begin (DNL)
Vr, Za 12:30, 22:15 uur / Wo 13:00 uur / Do, Di 14:45
uur / Ma 15:00 uur / Do, Zo, Di 21:45 uur
Casper en Emma op jacht naar de schat (DNL)
Zo 10:30 uur
Cats: op zoek naar Kattopia (DNL)
Za 10:00 uur / Wo 11:00 uur / Zo 11:45 uur
Children Act, The (DOV) Di 13:30 uur
Circus Noel (DNL) Za 10:30 uur / Zo, Wo 13:45 uur
Corgi (DNL) Zo 11:00 uur / Vr 13:30 uur / Za 13:45
uur / Do, Ma, Di 14:00 uur / Wo 14:15 uur
Corgi (N3D) Zo 12:30 uur
Dumbo (DOV) Do, Zo, Di 12:15 uur / Ma 12:30 uur /
Vr 13:00 uur / Za 14:45 uur
Game Of Thrones Finale (DOV) Ma 19:30 uur
Gloria Bell (DOV) Ma 20:00 uur
Hotel Mumbai (DOV) Di 10:45 uur / Do, Ma 13:30
uur / Vr, Za 15:00, 21:15 uur / Zo 15:45 uur / Do, Zo
- Di 20:30 uur / Wo 20:45 uur
Hustle, The (DOV)
Vr, Di 11:00 uur / Do, Ma 11:15 uur / Wo 11:30,
15:45, 21:00 uur / Za 12:00 uur / Do, Zo 17:15 uur
/ Vr, Za 18:00, 20:15, 22:30 uur / Di 18:15 uur / Zo
19:30 uur / Do, Zo, Di 21:30 uur / Ma 21:45 uur
John Wick 3: Parabellum (DOV)
Za 10:30 uur / Do, Vr, Ma, Wo 11:15 uur / Zo 12:45
uur / Di 13:15 uur / Do, Zo - Di 17:00 uur / Vr, Za
17:45, 19:15, 22:00 uur / Wo 18:00 uur / Ma 18:30
uur / Do, Zo, Di 18:45 uur / Do, Zo - Wo 21:15 uur
Masha en de Beer 2 (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Do,
Ma - Wo 10:30 uur / Vr 10:45 uur
Pokémon Detective Pikachu (DNL)
Za 12:45 uur / Zo 14:30 uur / Vr 16:00 uur
Pokémon Detective Pikachu (DOV) Wo 17:15 uur /
Ma 17:30 uur / Do, Za, Zo 18:30 uur / Vr 19:00 uur
Pokémon Detective Pikachu (N3D)
Do, Ma, Di 14:30 uur / Vr 14:45 uur / Wo 15:15 uur
/ Za 15:30 uur Do, Ma, Di 14:30 uur / Vr 14:45 uur /
Wo 15:15 uur / Za 15:30 uur
Pokémon Detective Pikachu (O3D)
Zo 10:00 uur / Za 10:15 uur / Vr 10:30 uur / Do, Ma,
Di 11:30 uur / Di 18:30 uur / Do, Za - Ma 21:00 uur /
Vr, Wo 21:30 uur
Singel 39 (DNL) Do, Zo - Di 13:00 uur / Vr, Za 14:15,
19:45 uur / Do - Di 16:30 uur / Ma 18:45 uur / Do,
Zo, Di, Wo 19:00 uur
Sneak Preview 20190516 (DOV) Di 21:00 uur
Sun Is Also A Star, The (DOV)
Wo 12:15, 18:30 uur / Za 13:15 uur / Vr 13:30 uur
/ Zo 14:00 uur / Do, Ma 14:15 uur / Di 17:15, 19:30
uur / Do, Zo, Ma 18:15 uur / Vr, Za 18:45 uur
Three Identical Strangers (DOV)
Zo 16:00 uur / Do 19:30 uur
Wonder Park (DNL) Zo 10:15 uur / Do, Ma, Di 11:00
uur / Vr 11:15 uur / Za 15:45 uur
Wonder Park (N3D) Za 11:45 uur / Wo 13:15 uur / Zo
15:00 uur / Vr 15:45 uur / Do, Ma, Di 16:15 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

DIVERSEN

CURSUSSEN

Rolluiken, luifels,
vloerbedekking, lamellen,
(rol)gordijnen, jaloeziën, etc.
Zeer concurrerende prijzen.
Gratis meten en prijsopgaaf.
Willie’s stoffering,
Braaksestraat 10, Helmond,
T: (0492) 535901

Interesse in schilderen
met acrylverf op
donderdagavond?
Zie www.atelier-overhorst.nl
T: 0492-525451

11.00-17.00
uur. Hofke van
te koop
cursussen
kennismaking
te
koop gevraagd
te huur
vakantie
Marijke,
Rembrandt
van
nodig?
diversen
huisdieren
personeel
Rijnstraat 5, Deurne. auto’s en motoren
evenementen
onroerend goed Alle soorten bestanden van
woningruil
radio en tv
beeld en geluid digitaliseren
of dupliceren.
Beekerheide 28 e 6,50
19 mei vlooienmarkt
www.studioadato.nl
Beek en Donk e 6,50
e 6,50
www.kunstgrasland.nl

Kastelenplein
Eindhoven
9.00-16.00 bomvol!
gratis entree
06-20299824

e 8,00
e 9,50

e 11,00
www.dedakdekker.com
Ook voor particulierene 12,50
T: 0492 - 546007 e 14,00

e 15,50

FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-; | Staantafel
€ 4,-; | Karaoke € 25,-;
Tel. 0492-510855
www.ikgeefeenfeestje.nl

BUSINESS

OWNER

Wilt u kennis maken met
de producten van Forever,
bel dan vrijblijvend voor een
afspraak. Geen party of andere
verplichtingen.
De producten zijn uit voorraad
leverbaar en te bestellen bij
Lenie Klaasen, tel.: 06-527 16
622 (Business Owner Forever).
Kijk voor meer informatie op:
www.foreverhelmond.nl
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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

Inleveradres:

Weekkrant
De Loopvoor
HELMOND
De specialist
uw prothese
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reperaties!

Tevens uw adres voor screens.
Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg
Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

weekkrant de loop

HELMOND
COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl
UITGEVER
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen
Myrell Richardson

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

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

de loop weekkrant HELMOND

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)
BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail redactie@deloop.eu
Internet www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur
EIGEN BEZORGING EN
VERSPREIDING
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m.
melden via bezorging@deloop.eu
of telefonisch tijdens kantooruren
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350
OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen, Mandy
Meeuwsen, Nikita Thijssen en
Thomas van Leent.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com
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Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

Inleveradres:

Cursus Digisterker: leer om te gaan met de e-overheid
Centrum
Nederland digitaliseert. De Bibliotheek helpt! Niet iedereen
is in staat om digitaal te communiceren met de overheid.
Toch werkt de overheid er
hard aan om het contact met
de burgers steeds meer digitaal te laten verlopen. Mensen
die hierbij hulp willen, kunnen terecht in de Bibliotheek.
De Bibliotheek Helmond-Peel
biedt weer de gratis cursus Digisterker, om te leren omgaan
met de digitale overheid.
Cursus Digisterker
Voor wie extra hulp wil bij het
leren werken met de digitale
overheid heeft de Bibliotheek
de cursus Digisterker. Onderwerpen zijn onder meer: een
DigiD aanvragen en gebruiken,
informatie zoeken op overheidswebsites en bijvoorbeeld
Mijn toeslagen en MijnOverheid. Na deze cursus kunnen
mensen zelfstandig gebruik

De Bibliotheek Helmond-Peel biedt de gratis cursus Digisterker, om te leren
omgaan met de digitale overheid. (Bron foto; Bibliotheek Helmond-Peel).
maken van de online dienstverlening van bijvoorbeeld de
gemeente, UWV en Belastingdienst. De cursus Digisterker
start in Helmond weer op donderdagochtend 23 mei, de 2e
les is op 6 juni en de 3e op 13
juni Het zijn 3 lessen van 2 uur.
Steeds van 10.15 tot 12.15 uur.
Meer informatie en aanmelden
via www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten. Bij de cursus hoort een praktisch werkboek dat je voor 10 euro kunt
aanschaffen: dit is ook een

prima naslagwerk voor thuis.
In 2019 wordt de cursus Digisterker vaker georganiseerd.
Dus als deze data nu niet uitkomen, meldt u dan toch gerust
bij de Bibliotheek. Digisterker
is bedoeld voor mensen die al
een beetje met internet kunnen omgaan: je kunt werken
met een toetsenbord en muis,
hebt een e-mailadres en internet. Nog geen ervaring met
computers en internet? Volg
dan eerst de cursus Klik&Tik in
de bibliotheek! s

PERSONEEL GEZOCHT:

per direct zijn wij op zoek naar een
fulltime commercieel medewerker
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