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Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl
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EIGENTIJDS WONEN
VOOR 
IEDEREEN HÉT 
IDEALE BED
Met de merken Auping, Tempur en Pullman

vd wiel    Tuinmachines - Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Kom langs in de showroom voor alle promoties 

Voorjaarsactie!

50% korting
op de accu t.w.v. €199,-

Op diversen modellen ACCU machines ontvangt u: 

www.lambertusconcerten.nl

ZONDAG 2 JUNI
MELANCHOLIA 

ALDONA 
BARTNIK & 

MAURICE 
LAMMERTS

ENTREE €12,50
20.00 - 21.00 UUR

AUDITORIUM ELKERLIEK
ZIEKENHUIS HELMOND

KERKSTRAAT 52, HELMOND

OPRUIMING
T/M 1 JUNI

O.A. WEDGWOOD, 
VILLEROY & BOCH, 

IITTALA, LE CREUSET

OP=OP

LADIES NIGHT 
WOENSDAG 26 JUNI

YESTERDAY

De start was afgelopen dinsdag 
en de wandelaars komen op 
zaterdag middag gezamenlijk 
bij elkaar op het Frans Joseph 
van Thielpark: Helmond (en 
omstreken) wandelt voor de 
60e keer de wandelavondvier-
daagse. 

De uitdaging is om 4 dagen ach-
ter elkaar 5, 10 of 15 km te wande-
len. Dit wordt gedaan door heel 
de stad Helmond en de mooie 
omgeving ervan.
De start van de wandelingen 

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

Tot slot wordt als finale na de vier 
wandeltochten op zaterdagmid-
dag gezamenlijk met alle deel-
nemers vanaf de Lorentzstraat 
naar het Frans Joseph van Thiel-
park (Boscotondo) de feestelijke 
bloemenintocht gelopen. Daar 
wordt door een delegatie van 

het college van Burgemeester en 
Wethouders het jaarlijkse bloe-
mendefilé afgenomen.

Ook dit jaar zullen weer veel ou-
ders , ooms en tantes en groot-
ouders langs de route staan om 
de lopers tijdens deze bloemen-
intocht aan te moedigen en hen 
te belonen met bloemen en een 
lekkere traktatie. Dit alles onder 
muzikale begeleiding van diverse 
muziekkorpsen.

Net als de afgelopen 2 jaren or-
ganiseert Jibb+ (voorheen Jong 
Helmond Lekker Gezond) weer 
de campagne ‘Ik loop op water’. 

Met deze campagne willen we 
kinderen en ouders die meelo-
pen stimuleren om (kraan)water 
te drinken. Water drinken en be-
wegen gaan heel goed samen en 
water is gezond én lekker!

Alle kinderen van de aan de 
campagne deelnemende scho-
len krijgen een eigen drinkwater 
bidon van Jibb+.  

Wij hopen samen met Jibb+, 
sponsoren en alle vrijwilligers 
op een grote deelname aan de 
Wandelvierdaagse Helmond, en 
wensen daarbij de wandelaars 
veel succes toe. s

De wandelavondvierdaagse van vorig jaar (Bron foto; Wim van den Broek).

Jullie lopen toch ook mee?! 

Helmond

i.v.m Hemelvaart 
kopij/advertenties 
uiterlijk maandag 

17.00 uur aanleveren!
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vloeren inspiratieinspiratie
van vloer het zelf

inspiratie
van vloer het zelf

inspiratie

extra rustiek, 
22 cm breed, 

15 mm dik
van 69.95 nu per m2

47.95

LAMEL PARKET
MULTIPLANK

LAMINAAT
LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in 
5 kleuren

24 cm breed
van 21.95 nu per m2

9.95

KLIK PVC

verkrijgbaar in 
diverse kleuren

van 79.95 nu per m2

39.95
VLOER HET ZELF

PLAK PVC XXL

verkrijgbaar in 7 kleuren
van 39.95 nu per m2

24.95

STUNT
AANBIEDING

33.95

PVC 
STUNT

inclusief leggen en
zelfklevende ondervloer

TARKETT 
DRYBACK

2 mm dik, 0,30 toplaag
slijtvast in 18 kleuren

van 55.95 nu per m2  voor maar

ZONDAG 26 MEI 
GEOPEND

12.00-17.00 uur

200.000m2 op 
voorraad

 op 
voorraad

 op 
Gratis reserveren en 
breed assortiment

Wij zijn de 
goedkoopste

Laagste prijsgarantie 
en deskundig advies

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

VLOER HET ZELF EINDHOVEN Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade. Tel. 040-2468180
VLOER HET ZELF HELMOND Engelseweg 223b, Helmond. Tel. 0492-52 52 70

RUSTIEK EIKEN VISGRAAT

drager Rigid
toplaag 0,30 mm 

4,5 mm dik
leverbaar in 

4 kleuren
van 37.95 nu per m2

19.95
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De Cacaofabriek Helmond

HEMELVAARTSDAG 
donderdag 30 mei 11.00-17.00 uur

www.fransemarkthelmond.nl

kunst zinnige markt, 
brocanterie en live acts

jeu de boules, pointwood big band, acrobatiek, 
ballet, muziek, terrassen, artschool helmond

Franse Markt

muziek  songbattle met           acteurs jekyll & hyde
acrobatiek  ballet                terrassen bij podium       
pointwood big band                   live schilder-act
jeu de boules                        workshop abstract
voor kraamhuur                         kijk op de site
      www.fransemarkthelmond.nl                    

muziek  songbattle met           acteurs jekyll & hyde
acrobatiek  ballet                terrassen bij podium       
pointwood big band                   live schilder-act
jeu de boules                        workshop abstract
voor kraamhuur                         kijk op de site
      www.fransemarkthelmond.nl                    
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

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

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

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

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

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

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 
Myrell Richardson

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

HELMOND
weekkrant de loop
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Omdat iedereen anders is...

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

Hemelvaartsdag 

donderdag 30 mei, 

tussen 11.00 en 16.00u. 

Postelstraat 31, Helmond.

Gratis 
professionele 

portretfoto
van iemand die je lief is, 

of van jezelf.

Ook voor uw akoestiek probleem!
• Galm • Echo • Hol klinken • Elkaar slecht verstaan

Plameco Vakbedrijf Van Osch 
Kruiseind 16c, Gemert. T 0492-368100     Spoorweide 1, Riel. T 013-7200977

www.vakbedrijfvanosch.nl

Creatief talent in Helmond  
Helmondse Lava finaliste van Kunstbende Young Creators Festival 

Helmond

Door: Mandy Meeuwsen 

Dat Helmond barst van het cre-
atieve talent, dat wisten we al. 
Ook de 17-jarige Lava Hijzelaar 
behoort tot de getalenteerde 
Helmonder: Deze jongedame is 
bijzonder goed in illustreren en 
animeren. Vandaar dat ze vorig 
jaar de Jacques Vriens Cultuur-
prijs won met haar korte ani-
matie ‘Prince Charming’, over 
twee prinsen die verliefd wor-
den. Dat de animatie indruk 
maakte, bleek uit het feit dat 
de fi lm ook in De Cacaofabriek 
werd vertoond! 

Dankzij haar inzending ‘Outside 
the box’ is ze finaliste in de cate-
gorie Film van het Kunstbende 
Young Creators Festival! Onze 
redactie was erg benieuwd naar 
dit jonge tekentalent!

Eerst sta je met je fi lm in De Ca-
caofabriek en nu ben je fi naliste 
bij Kunstbende met je nieuwste 
animatie!
“Ja, klopt! Heel gaaf allemaal. Op 
29 juni is de finale op het Wester-
gas in Amsterdam en dan weet ik 
of ik gewonnen heb.”

En als je wint?
Lava glimlacht: “Dan wordt mijn 
film vertoont op het Internatio-
naal filmfestival in Rotterdam.”

Een fi lmfestival, net als Cannes?
“Nee, dat is toch echt iets anders” 
antwoordt ze lachend “Maar ik wil 
eerst mijn film nog perfectioneren. 
Ik heb tips gekregen van de jury 
wat ik kan verbeteren om mijn film 
nog beter te maken dus daar ga ik 
flink mee aan de slag. Hopelijk kan 
ik dan de jury overtuigen”.

Vertel eens over je inzending.
“Die heet ‘Outside the box’. De vi-
deo gaat over een personage dat 
vast zit in een lege ‘box’. Hij voelt 
zich alleen en verdrietig, maar 
dan ligt er voor zijn neus ineens 
een krijtje en met dat krijtje gaat 
er een nieuwe wereld voor hem 
open! Samen met Prince Char-
ming is dit een grotere animatie, 
er zit veel tijd en werk in. Alleen 
heb ik voor Outside the box geen 
script hoeven schrijven omdat er 
niets in gezegd wordt. De video 

heb ik ingestuurd naar Kunst-
bende in de categorie film en nu 
zit ik bij de finalisten!”. 

Hoe werkt zo’n proces van ani-
meren voor jou?
“Er gaan best wat weken werk 
in zitten, soms maanden. Voor 
Prince Charming heb ik eerst een 
script geschreven, de karakters 
bedacht en uitgewerkt en toen 
een storyboard ontwikkelt. Als 
dat klaar is, begint het echte werk: 
Heel veel tekenen. Ik teken ver-
schillende perspectieven, ‘shots’, 
en zet daarna alles over in een vi-
deobewerkingsprogramma om al-
les samen te voegen tot een ‘film’. 
Als laatste komt er muziek onder 
en zet ik de puntjes op de i: Dan is 
de video af”.

Ik zie ook wel eens ‘gewone’ il-
lustraties voorbij komen?
“Tekenen doe ik ook veel. Ge-
middeld probeer ik zo’n twee 
uur per dag te tekenen. Af en 
toe maak ik illustraties voor het 
Mediahuis Helmond (onder-
deel van de OMO Scholengroep 
red.). Je kunt me ook volgen via 
Instagram en Youtube om op de 
hoogte te blijven: lava_art”.
Ik zie het, leuk tekenstijl heb je! 
Wil je dit blijven doen, ook in de 

toekomst?
“Ik zou heel erg graag naar het 
HKU (Hogeschool voor de Kun-
sten in Utrecht) willen. Daar bie-
den ze de Bachelor of Design in 
Animation aan. De toelatingsei-
sen zijn best streng dus als ik de 
finale van Kunstbende zou win-
nen, zou dat wel mooi meegeno-
men zijn! Mijn ultieme droom is 
om als animator voor Disney te 
werken, maar omdat Nederland 
minder ontwikkelt is op gebied 
van animatie zou ik op den duurt 
weg moeten uit Nederland om 
die droom te maken. Maar goed, 
ik heb nog even om het allemaal 
op een rijtje te zetten!”.

Kunstbende x Rabobank Sa-
men met partner in cultuur 
Rabobank brengt Kunstbende 
talent ‘van zolder naar podium’. 

Kunstbende is hét podium voor 
talent van 13 t/m 18 jaar. Via 
voorrondes door het hele land, 
met ruim 3500 inschrijvingen, 
stromen de 100 beste acts door 
naar de finale op het  Kunst-
bende Festival  in Amsterdam 
op 29 juni 2019. Daarna worden 
ze door een persoonlijke 
coach klaargestoomd voor 
een optreden op de  What’s 
Happening-area  van Rabobank 
en Kunstbende op Lowlands én 
een ander groots podium, van 
Mysteryland tot het Stedelijk 
Museum Amsterdam.

Meer informatie, en tickets voor 
de finale, is te vinden op www.
kunstbende.nl s

Wij wensen 
Lava heel veel 

succes tijdens de finale 
op 29 juni en mocht 

ze winnen, dan 
houden we u 

op de hoogte!

Lava Hijzelaar is fi naliste in de categorie Film van het Kunstbende Young Creators Festival. 
(Bron foto; Mandy Meeuwsen).
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Aanmelden nieuwsbrief Sport- en Beleefcampus 
De Braak 

De werkzaamheden in de ontwikkeling van Sport- en Beleefcampus de Braak 
zijn onlangs gestart. Alle partners en betrokkenen werken hard samen om over 
ongeveer 4 jaar een prachtig resultaat op te leveren. Voor onze stad Helmond, 
maar natuurlijk voor u. 

Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen en wilt u op de hoogte blijven van 
de bouwwerkzaamheden? Meld u dan aan voor de online nieuwsbrief via 
campusdebraak@helmond.nl. Ook kunt u de website www.campusdebraak.nl 
bezoeken. 

Fotografie: Dave van Hout

Gemeente gesloten op 30 en 31 mei

Donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei zijn alle kantoren 
van de gemeente gesloten. Dat geldt ook voor de Stadswinkel en Zorg & 
Ondersteuning.

Maak online een afspraak 
U kunt op deze dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken 
van een afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding over 
bijvoorbeeld kapotte straatverlichting of losliggende stoeptegels, kunt u terecht 
op www.helmond.nl. Museum Helmond is op Hemelvaartsdag geopend van 
12.00 tot 17.00 uur en de vrijdag na Hemelvaartsdag volgens de reguliere 
openingstijden. 

Milieustraat en ophalen afval met Hemelvaartsdag en Pinksteren
In verband met Hemelvaartsdag en Pinksteren wijzigen de openingstijden van de 
milieustraat en wordt uw afval op andere momenten opgehaald. Hieronder vindt 
u meer informatie.

Gewijzigde openingstijden milieustraat
• Hemelvaartsdag gesloten, vrijdag na Hemelvaart extra lang open van 10.00 
 tot 17.00 uur;
• Eerste en Tweede Pinksterdag gesloten. 

Gewijzigde ophaaldata afval
Kijk voor gewijzigde ophaaldata van het afval op de website 
www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode en huisnummer invoert, krijgt 
u een actuele kalender te zien. Daarin staan de ophaaldata van alle soorten afval. 
U kunt de afvalapp ook als app downloaden voor op uw smartphone of tablet. 

Vragen?
Heeft u vragen? Bel dan op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur naar het Klant 
Contact Centrum (KCC): 14 0492.

Bewonersbijeenkomst speelruimte Helmond-Oost

Woont u in Helmond-Oost en denkt u graag mee over speelplekken en spelen 
in de wijk? Dan bent u van harte welkom op een speciale bijeenkomst over dit 
thema.

Veel speelplekken in Helmond-Oost zijn verouderd. Daarom gaat de gemeente 
ze de komende jaren vernieuwen en de speelruimte gevarieerder, eigentijdser 
en avontuurlijker maken. Zo krijgen jong en oud meer mogelijkheden om in de 
buitenlucht te bewegen, ontmoeten en ontdekken.
Wat is nodig om meer buiten te bewegen, ontmoeten en ontdekken? Kunt u iets 
doen? Heeft u ideeën, wensen of zorgen? Kom dan naar de bijeenkomst.

Bewonersavond op 28 mei
De bewonersavond van Helmond-Oost vindt plaats op 28 mei van 19.30 tot 21.00 
uur in wijkhuis De Lier (Van Kinsbergenstraat 1). De zaal is open om 19.15 uur. De 
avond start met een korte presentatie over het nieuwe speelruimtebeleid van de 
gemeente. Daarna gaan medewerkers van de gemeente graag met u in gesprek.
Meer informatie vindt u op www.helmond.nl/speelruimte.

Praat u mee over toekomst sport en bewegen in 
Helmond?

Zet u zich professioneel, vrijwillig en/of met een eigen initiatief in voor sporten 
en bewegen in Helmond? En wilt u graag meepraten over de toekomst van 
sporten en bewegen in onze stad? Kom dan op 12 juni naar de startbijeenkomst 
over het lokale sportakkoord.

In 2018 werd het Nationale sportakkoord getekend door het ministerie, 
gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Doel daarvan is dat 
iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan sporten en bewegen. 
In Helmond tekenden allerlei sport- en maatschappelijke organisaties vorig jaar 
een intentieverklaring om te komen tot een lokaal sportakkoord.

Aanmelden tot en met 5 juni
Als u wilt deelnemen, dan kunt u zich voor de bijeenkomst aanmelden via 
www.ssnb.nl/sportakkoord-helmond. Dat kan tot en met 5 juni aanstaande. 
De bijeenkomst is op 12 juni van 18.30 tot 20.30 uur in Helmond (exacte locatie 
wordt later bekend). U bent vanaf 17.45 uur van harte welkom. Er staat dan soep 
en een broodje voor u klaar.

High Tech Ontdekkingsroute op zaterdag 25 mei

Heeft u altijd al eens bij hightech bedrijven in de regio binnen willen kijken? 
En wilt u ervaren hoe leuk het is om met de techniek van de toekomst te werken? 
Kom en beleef de wereld van Hightech Helmond- de Peel op zaterdag 25 mei 
(van 11.00 – 17.00 uur) bij Franke Nederland in Helmond. Hier zijn deze 
dag ruim 50 technologische bedrijven en onderwijsinstellingen uit de regio 
vertegenwoordigd. Ga voor meer informatie naar: 
www.dutchtechnologyweek.com. 

Mobifestival op zondag 2 juni 

Test, kijk en ontdek! Op zondag 2 juni (van 13.00 – 17.00 uur) vindt op de 
Automotive Campus in Helmond het Mobifestival plaats. Vliegende auto’s, 
drones die pakketjes bezorgen, zelfrijdende auto’s, fietsen en steps. Iedereen 
is welkom om de slimme en duurzame mobiliteit van vandaag en morgen te 
komen ontdekken. Zo kunt u zelf de nieuwste mobiliteitsinnovaties testen, live 
demonstraties bijwonen en kennismaken met slimme toepassingen die vandaag 
al beschikbaar zijn. Ga voor meer informatie naar: www.mobifestival.nl. 

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

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

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

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

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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 28 mei 2019 en 11 juni 
2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

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

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

Bekendmakingen

Aanwijzingsbesluit in het kader van de Mededingingswet
De raad van de gemeente Helmond heeft op 9 april 2019 besloten de volgende economische 

activiteit vast te stellen als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang, als bedoeld in 

artikel 25h Mededingingswet: De bestaande zes camperplaatsen op het parkeerterrein aan de 

Beatrixlaan op grond van de Wet Markt en Overheid gedurende een periode van zeven jaar aan 

te merken als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang in het kader van de bevordering 

van de levendigheid in het centrum en het verhogen van de sociale veiligheid ter plaatse.

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 april 2019. 

Bezwaarschrift

Als u het niet eens bent met de inhoud van dit besluit kunt u binnen zes weken, ingaand op 

de dag na de bekendmaking van het besluit, een bezwaarschrift indienen bij het college van 

burgemeester en wethouders respectievelijk de gemeenteraad van Helmond, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via

www.helmond.nl/bezwaar. 

Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een 

verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe 

richt u aan: De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM 

Rotterdam. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Dit besluit is op 13-05-2019 gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. 

Die datum van publicatie geldt als dag van bekendmaking.

Aanwijzingsbesluit in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening 
Helmond 2008 (2)

Burgemeester en wethouders van Helmond, gelet op artikel 4.5.3. eerste lid, van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Helmond 2008, besluiten:

I. Aan te wijzen de volgende plaatsen waar het verbod van artikel 4.5.2, eerste lid van de 

Algemene Plaatselijke Verordening niet van toepassing is (het verbod om kampeermiddelen 

ten behoeve van recreatief nachtverblijf buiten een bestemd kampeerterrein te plaatsen of 

geplaatst te houden):

Parkeerplaats aan de Beatrixlaan

Voor de zes bestaande vrachtauto- en busparkeerplaatsen, gelegen op het parkeerterrein dat 

grenst aan de Beatrixlaan Helmond:

II. te bepalen dat het aanwijzingsbesluit enkel betrekking heeft op campers

III te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking. 

Besloten in de vergadering van 26 maart 2019. Dit besluit is op 13-05-2019 gepubliceerd op 

www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. Die datum van publicatie geldt als dag van 

bekendmaking.

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

Citroenvlinder 09-05-2019 realiseren van een gesloten OLO 34052205

  bodemenergiesysteem

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

ter hoogte van Haaglaan 1 kappen lindes OLO 4359983

en Haaglaan 7

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

Torenstraat 09-05-2019 plaatsen salonwagens 2019-X0581

  kermisexploitanten

kadastraal A 341 10-05-2019 nieuwbouw dr. knippenbergcollege OLO 4063037

Elbeplantsoen 35 13-05-2019 plaatsen overkapping en carport OLO 4413077

Baritonstraat 5 14-05-2019 plaatsen 2 dakkapellen een  OLO 4415129

  aan voor en achterzijde 

Rakthof 1A 11-05-2019 wijziging gebruik OLO 4409651

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

de Plaetse 98 26-03-2019 wijzigen entreepui OLO 4305961

Torenstraat 1 22-02-2019 vervangen van bestaande OLO 4232373

  dakinstallaties

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

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Cornetpad 18 10-05-2019 vergroten woning (zijkant) OLO 4178975

Dirck Boutsstraat 25 15-05-2019 verhogen erfafscheiding OLO 4348557

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

Boerhaavelaan 15 13-05-2019 wijzigen garagedeur in pui 2019-X0400

Weldonk 2 13-05-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4299323

Oude Torenstraat 3 14-05-2019 verbouwen woning OLO 4292629

Warandelaan 19 15-05-2019 verbouwen woonhuis OLO 4249739

kadastraal H 774, G02714,  15-05-2019 aanleg fiets-voetgangersbrug en  OLO 4342045

H 01314 en H 01951   paden zwaaikom 

Kardinaal van Enckevoirtstr 49 15-05-2019 oprichten overkapping OLO 4364597

Clemensstraat 1 15-05-2019 plaatsen dakkapel OLO 4305463

Agaatstraat 15 15-05-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4342233

Prenthoeve 20 16-05-2019 vergroten woning OLO 4347769

Wet bodembescherming (Wbb) 
concept besluit ingevolge artikel 39c Wbb.

Afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft gevraagd om instemming met een 

evaluatieverslag van een fase van de bodemsanering die in uitvoering is op de locatie 

Hoogeindsestraat-Suytkade te Helmond (locatiecode: AA079400021). De aanvraag betreft de 

inmiddels afgeronde sanering van de mobiele verontreinigingen in de bodem. Het College van 

B&W is van plan in te stemmen met het evaluatieverslag van deze fase van de sanering. 

De sanering van de niet-mobiele bodemverontreinigingen wordt op een later tijdstip 

(gefaseerd) afgerond.

Inzage

Het besluit wordt voorbereid via de procedure van titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht. 

Dit betekent dat het besluit pas genomen wordt nadat belanghebbenden een mening hebben 

kunnen geven over een concept van het besluit. Het concept besluit en de daarop betrekking 

hebbende stukken zijn daarom vanaf 22 mei tot 5 juni 2019 in te zien bij cluster Milieu 

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

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

Zienswijzen

Tot 5 juni 2019 kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het concept besluit 

schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijze dienen te worden gericht 

aan burgemeester en wethouders van Helmond, p/a cluster Milieu, Postbus 950, 5700 AZ 

Helmond of via gemeente@helmond.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan 

op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur, via telefoonnummer (0492) 58 76 30, een afspraak 

worden gemaakt bij cluster Milieu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 22 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.
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nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

Omdat jouw week al druk genoeg is

Hemelvaartsdag alle 
vestigingen geopend

Geen kaarten meer kunnen 
krijgen voor de voorstelling 
‘Aan Tafel’ in Het Speelhuis ? 
Helmond Centrum organiseert 
samen met de Healthy Sisters 
ook een leuke activiteit; ‘Sweet 
Sugar Party’. 

Kom zondag 26 mei, tussen 13.00 
en 16.00 uur, kennis maken met 
de Healthy Sisters en met de di-
verse lekkernijen die er gegeten 
worden tijdens het Suikerfeest. 

Het Suikerfeest is een Islami-
tische feestdag waarmee het 
einde van de maand Ramadan 
gevierd wordt. 

Kom de heerlijke smaken van 
shebakia, harirasoep, dadels en 
Marokkaanse thee proeven of 
neem iets lekkers mee naar huis 
om er ’s avonds, tijdens de Iftar, 
van te genieten. Of neem één van 
de recepten mee, om thuis deze 
lekkernijen op tafel te zetten. 
Natuurlijk wordt er ook aan de 
kleintjes gedacht.

Liever een leuk aandenken om 
cadeau te geven? Laat je dan op 
de foto zetten door onze ‘sweet 
sugar’ polaroid meisjes.

Kom gezellig naar Helmond 
Centrum, de winkels zijn ge-
opend van 12:00 uur tot 17:00 uur. 
Speciale dagen beleef je in Hel-
mond Centrum! s

Sweet Sugar Party!
Centrum

Kom je ook kennis maken met de Healthy Sisters komende zondag? 
(Bron foto; Helmond Centrum).

Donderdag 30 mei, hemel-
vaartsdag zal de 42ste editie van 
de Mierlose RegioBank Kersen-
ronde voor een groot gedeelte 
in het teken staan van de wed-
strijd voor Beloften in het kader 
van de U-23 Roadserie. 

Voorafgaand aan de koers waar-
aan 25 ploegen uit Nederland en 
België, met in totaal 150 belof-
tevolle renners aan de start ver-
schijnen, staat een wedstrijd op 
het programma voor de Ama-
teurs/Masters. Van 11.00 uur tot 
omstreeks 17.00 uur kan men vol-
op genieten van prachtige wie-
lersportwedstrijden waarvan de 

organisatie in handen zal zijn van 
de Stichting Wielerevenementen 
Mierlo en de Stichting Wieler-
promotie Peelland. Toegang tot 
de wedstrijden, met start en fi-
nish in het centrum van Mierlo 
(Marktstraat) is gratis.

Het spreekt voor zich dat vooral 
de talentvolle beloftecoureurs 
in wielerdorp Mierlo extra ge-
motiveerd aan de start zullen 
verschijnen en er alles aan gele-
gen zal zijn een mooie ereplaats 
voor zich op te eisen. Ereprijzen 
van de befaamde Kersenronde 
die in het verleden ook nationale 
toppers op hun naam wisten 
te schrijven zoals onder andere 
Gerrie Kneteman, Roy Schuiten, 
Jannes Slendebroek én de legen-

darische Piet Damen. De start 
van de wedstrijd over 63km (10 
rondes van 5.3 kilometer door 
het centrum van Mierlo) voor de 
Amateurs/Masters staat gepland 
om klokslag 11.00 uur. De Belof-
ten zullen om 13.00 uur worden 
weggeschoten worden voor hun 
rit over 164 km. 
Het startschot zal gelost worden 
door Jannes Slendebroek, precies 
40 jaar geleden in 1979 winnaar 
van de befaamde klassieker, de 
Kersenronde.

Voor meer informatie omtrent 
de 42ste RegioBank Kersenronde 
te Mierlo op donderdag 30 mei 
2019 kunt u een kijkje nemen op 
de website 
www.kersenronde.nl s

Mierlo in het teken van 42ste RegioBank Kersenronde (Bron foto; Jos Lenssen) 

Regio

42e Kersenronde in Mierlo

WWW.HELMONDNU.NL



7week nummer 21 vrijdag 24 mei 2019de loop weekkrant HELMOND

Centrum: Op dinsdag 21 mei 
vond de feestelijke starthande-
ling plaats van de werkzaamhe-
den in het Burgemeester Geu-
kerspark. De familie Geukers 
had de eer om samen met bur-
gemeester Blanksma en oud-
burgemeesters Jacobs en Van 
Elk het nieuwe straatnaambord 
te onthullen. Daarna stak cen-
trumwethouder Erik de Vries 
met 50 aanwezigen een schop 
in de grond. In het voorjaar van 
2020 is het park klaar.

In gouden letters prijkt de naam 
op het zwarte bord: Burgemees-
ter Geukerspark. Als eerbe-
toon aan de oud-burgemeester 
Jacques Geukers die veel voor 
Helmond betekend heeft. Bur-
gemeester Blanksma: “Helmond 
bouwt vandaag de dag nog 
steeds op zijn pilaren. Meer dan 
20 jaar lang was de heer Geukers 
een ambitieuze voorvechter van 
zoveel ontwikkelingen in Hel-
mond. Hij was als een vader voor 
de stad en haar inwoners. Deze 
plek, dichtbij alles wat hij bete-
kent heeft voor Helmond, wordt 
hiermee met hem vereeuwigd. 

Het is prachtig om vandaag, sa-
men met de familie Geukers, en 
met de voormalige burgemees-
ters van Helmond, stil te staan bij 
deze bijzondere man, ereburger 
van onze stad.” 

Trotse familie
Zoon Jos Geukers is trots: “Wij 
vinden het als familie Geukers 
fantastisch dat Helmond, dit 
park in ontwikkeling, wil kop-
pelen aan de naam van ‘ons 
vader.’  Er is de afgelopen drie-
envijftig jaar heel veel gebeurd 
in Helmond, dat hij de eerste 
twintig jaar als burgemeester 
mocht aanvoeren. Met eindeloos 
geduld en de volharding van een 
marathonloper wist hij onder 
andere in 1976 voor Helmond de 
“Groeistad”-status binnen te sle-
pen. De stad en de regio kwamen 
daardoor weer ‘in de vooruit’- 
stand.” Enig historisch besef bij 
oud èn jong is volgens zoon Jos 
Geukers op zijn plaats:  “Opdat 
eenieder weet dat de ontwikke-
lingen binnen Helmond, ook na 
een halve eeuw, in belangrijke 
mate te danken zijn aan de inzet 
van mensen zoals hij.” 

Startsein werkzaamheden
Vandaag was ook het officiële 

startmoment van de werkzaam-
heden. Centrumwethouder Erik 
de Vries is blij dat een belang-
rijke wens van veel Helmonders, 
een park op deze centrale plek 
in de stad, eindelijk in vervulling 
gaat: “We hebben vandaag de 
aannemer een handje geholpen 
door alvast te gaan graven op de 
plek waar straks de Aa boven de 
grond komt. 

Je ziet al waar die straks komt; de 
paaltjes geven de loop aan. Fan-
tastisch om met 50 mensen let-
terlijk de eerste schoppen in de 
grond te mogen steken. We heb-
ben de plannen gemaakt samen 
met de mensen die in het cen-
trum wonen, werken, onderne-
men en te gast zijn. Met z’n allen 
dus. Daarom is het heel mooi dat 
we vandaag de starthandeling 
óók met z’n allen konden doen.” 

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

50 Schoppen in de grond 
Werkzaamheden Burgemeester Geukerspark 

feestelijk van start

De familie Geukers had de eer om samen met burgemeester Blanksma en oud-burgemeesters Jacobs en Van 
Elk het nieuwe straatnaambord te onthullen. (Bron foto; Mandy Meeuwsen). 

Centrum

Al bijna 60 jaar geeft Toon van de 
Mortel rijles, waarvan 51 bij VOC 
rijschool van Oyen. Volgend jaar 
wordt Toon 80 jaar, maar hij is 
nog zeker niet van plan om te 
stoppen als rijinstructeur. 

Elke 5 jaar moet hij zijn bevoegd-
heid met een examen verlengen, 

maar voor Toon is dat geen enkel 
probleem: Op 20 mei is hij we-
derom met lof geslaagd. Voor de 
komende 5 jaar is zijn instructie-
bevoegdheid B weer verlengd. 

Na het afleggen van de 2 examens 
praktijkbegeleiding kan hij weer 
met liefde en plezier de komende 
5 jaren kandidaten opleiden voor 
het B rijbewijs. Toon is het leven-
de bewijs dat je ook na je 67 nog 
makkelijk door kan werken en 
lekker fit en vitaal blijft. s

Weer 5 jaar 
de weg op

Mierlo-Hout

Toon van de Mortel mag weer 
5 jaar rijles geven! 

(Bron foto;Eric van der Putten)

Blikkie, de Voorleesbus vol ver-
halen van de Bibliotheek Hel-
mond-Peel rijdt al 5 jaar bijna 
dagelijks naar scholen, peuter-
speelzalen, kinderdagverblijven 
en evenementen om voorlees-
plezier te brengen. Op woensdag 
5 juni wordt dit gevierd met een 
feestje.

Woensdagochtend 5 juni rijdt 
Blikkie naar 3 scholen voor een 
feestelijk rondje voorlezen aan 
peuters, kleuters en groep 3.
Van 09.00 tot 10.00 St. Odulfus 
Kleuters
Van 10.30 tot 11.00 Westwijzer 
Peuters

Van 11.30 tot 12.30 De Straap 
Groep 3

Woensdagmiddag 5 juni  van 
14.15 tot 16.00 uur is er een feest-
programma voor kinderen van     
2 tot 8 jaar op het podium van 
Bibliotheek Helmond. Met als 
speciale gast Jacques Vriens, 
kinderboekenschrijver én am-
bassadeur van Blikkie. Behalve 
een optreden van Jacques Vriens 
komt ook Theatergroep ‘Let-
ter Belangrijk’ samen met de 
kinderen het verjaardagsfeestje 
van Blikkie vieren met de voor-
stelling: ‘Feestje’. Deze feestmid-
dag is gratis toegankelijk, maar 
vol=vol. Aanmelden kan via 
www.bibliotheekhelmondpeel.
nl/activiteiten s

Blikkie bestaat  5 jaar (Bron foto; Bibliotheek Helmond-Peel).

Blikkie de Voorleesbus viert feest
Centrum

•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

 W
K 

21
 D

L

BUITENGEWOONGOEDBUITENGEWOONGOEDAdventure Store

HEMELVAARTSDAG OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

WANDELEN
REIZEN
OUTDOOR
KAMPEREN
RECREEREN
BARBECUE
BAD&BEACH

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

0618938912
€50,00 EXTRA BONUS!

BEZORGERS GEVRAAGD

0618938912
BEZORGERS GEVRAAGD
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O N Z E  P R I J S  I S  H E T  B E W I J S .    W W W. K E U K E N H A L . N L

CUCINA
(180 cm breed, eiland 304 x 110 cm)
Keuken compleet zoals 
afgebeeld, inclusief 
apparatuur

BEZOEK EEN VAN 
ONZE VESTIGINGEN
IN ROERMOND, HELMOND, 
HEERLEN EN TILBURG

O N Z E  P R I J S  I S  H E T  B E W I J S .    

JARIG
JUBILEUM

ONZE VESTIGINGEN

NETTO PRIJS: 

€ 6.499,-
LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN 
EN IN ALLE DENKBARE AFMETINGEN 

HEMELVAARTSDAG

GEOPEND
VAN 12.00 - 17.00 UUR

Dat een AED  van levensgroot 
belang is in een situatie van nood 
is algemeen bekend. Immers, tij-
dens een noodgeval moet er snel 
gehandeld kunnen worden. Om 
het voor iedereen een stuk mak-
kelijker te maken, kunt u op de 
website van het Rode Kruis: ww-
we.aed.rodekruis.nl/ een over-
zicht vinden van de AED’s die in 
Helmond hangen. Sinds een aan-
tal weken mag er een nieuw adres 
aan het lijstje worden toegevoegd: 
Medevoort 9a in Brandevoort.

Het apparaat hangt op het ter-
rein van meneer van Mierlo: “Je 
ziet het apparaat goed hangen. 
Weliswaar staat vanuit sommige 
perspectieven nèt de boom er 
voor, maar dat terzijde is hij goed 
vindbaar. Het apparaat hangt 
hier de hele dag aan de stroom 
en ook ’s avonds is hij, vanwege 
voldoende verlichting, makkelijk 
te vinden.” Het werkt als volgt: 
Wanneer is vastgesteld dat het 

om een mogelijke hartstilstand 
gaat, worden de burgerhulp-
verleners die zich dichtbij het 
slachtoffer bevinden, binnen een 
straal van 750 meter, automa-
tisch gealarmeerd (Deze mensen 
hebben allemaal een reanimatie-
cursus gevolgd). Deze mensen 
krijgen de locatie van het slacht-
offer en zij moeten dan direct 
de reanimatie gaan toepassen. 
Vervolgens worden er andere 
mensen geïnformeerd dat ze een 
AED moeten ophalen. 

Deze mensen krijgen de locatie 
van de dichtstbijzijnde AED plus 
de pincode van de kast waar de 
AED in hangt en de locatie van 
het slachtoffer. Dit gebeurt net zo 
lang tot de hulpdiensten arriveren.

Verder wordt er nog gekeken 
naar mogelijkheden om met de 
buurtbewoners een cursus te 
volgen zodat zij weten hoe een 
AED apparaat bedient hoort te 
worden. In de buurt van de Me-
devoort  hangt er ook nog een bij 
Peter van Gennip. s

AED apparaat 
nu ook op Medevoort

De AED hangt achter de boom aan de Medevoort 9a (Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Brandevoort

Misschien dat niet iedereen weet 
wat het is, ijsheiligen, dus een kor-
te omschrijving. De kerkelijke om-
schrijving sla ik over as gullie dat 
goed vind. Het geeft de tijd aan dat 
je zomergoed in je tuin kan plaat-
sen, oftewel 1 jarige plantjes, zoals 

Petunias, Geraniums en nog veul 
meer. Na ijsheiligen kunnen die 
buiten geplaatst worden. Vanaf 
die tijd is er geen vorst meer (als het 
goed is) en kan alles buiten blijven 
staan. Meestal de tweede week 
van mei is het ijsheiligen. Niet dat 
nog veul mensen zich daar iets van 
aantrekken tegenwoordig, vruu-
ger wel en ikke nog steeds. Overal 
zijn de mensen in hun tuintjes be-
zig en op de balkonnekes hangen 
de mooie gevulde bloembakken. 
De zomer is in aantocht, alhoe-
wel het weer van men wel wa 
warmer mag. 

Vurige week was het dus ijshei-
ligen en vurige week heb ik pas 
men zomergoed gekocht en ge-
plaatst. En ge zout is moeten zien 
wat een bloemenpracht er weer 
in de tuin staat en hangt bij ons. 
Vruuger deed  iedereen dat pas 
na de ijsheiligen, er was zelfs in de 
hele maand april nog geen zomer-
plantje te krijgen. De irste kwamen 
met Koninginnedag op 30 april en 
zelfs die plantjes  waren dan nog 
klein. Dit jaar was het eind februari 
al prachtig weer en in maart zag 
ik al mensen met plantjes sjouwen 
vur in de bakken en de tuin. Dan 
denk ik altijd wocht nou toch eens 
ffkus in ieder geval tot mei.

As ge nog vorst krijgt hedde niks 
meer, laat de plantjes in de warme 
kassen nog even goed doorgroei-
en. As ge later je plantjes koopt heb 
je kei skone grotere plantjes hele-
maal vol bloemen die veel sterker 
zijn. De hanging baskets die nu uit 
de kas komen hebben meer als 100 
bloemen bij ons. Dus volgend jaar 

proberen te wachten na ijsheiligen 
met het zomergoed. Dan hedde 
echt veul meer bloemen en veul 
mooiere  grotere plantjes en wat 
ge ook nie moet vergeten ,ook al 
regent het toch de plantjes water 
geven. En vergeet ze ook niet om 
voeding te geven anders hedde 
eind juli al gin nieuwe bloemkus 
meer. Zelf hedde ook voeding no-
dig da hebben de bloemkus ook. 
In men hanging baskets zitten al-
lemaal petunia’s dees jaar, in de 
kleuren roze en lila. Prachtig zonne 
tuin vol mee zomerbloemen.
Ons gras daarintegen is echt frut 
op dieje bosgrond waar we wonen 
houde da nie lang mooi.  2 jaar ge-
leden nieuw gras erin gedaan en 
het is weer niks dees jaar.

Maar goed de tijd van de heerlijke 
lange avonden is weer aangebro-
ken ,als ge dan lekker tussen de 
skon bluumkus zit is dat toch wel  
genieten met een grote G ook al 
hedde maar een klein balkonneke 
een paar bluumkus maken het 
altijd wat gezelliger. Vur iedereen 
een fijn weekend misschien nog 
het moment  wa skon buumkus 
op de kop tikken. Bij de vele tuin-
centra die we hier hebben staan er 
nu volop. Ook overal hortensia’s 
absoluut menne favoriet en in alle 
kleuren. Hopelijk dat het wat war-
mer gaat worden dan kan de zo-
mer beginnen.

Tot volgende week,

IJsheiligen

Ons 

vertelt…
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

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

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

Beeldig 
Helmond

Zondag 30 Juni organiseren 
wij, Atelier Vandré en Hel-
mond Centrum, in het cen-
trum van Helmond: Beeldig 
Helmond

We willen op deze dag aan 
het publiek de kunst van het 
beeldhouwen/carven laten 
zien. Het is zowel fysiek als 
mentaal een uitdaging om 
een ruwe blok mergel om te 
toveren tot een verfijnd stuk 
kunst.

Voor dit evenement zijn we 
nog op zoek naar beeldhou-
wers of carvers die deze dag 
een kunstwerk in mergel ma-
ken. Tevens zijn op deze dag 
de winkels en terrassen (ho-
reca) geopend van 12.00 tot 
17.00 uur.

Weet jij of kom jij, op zon-
dag 30 juni, het beeldhouwen 
onder de aandacht  brengen 
en samen met ons er een ge-
slaagde en gezellige van ma-
ken? Meld je dan nu aan!

Aanmelden via:
info@ateliervandre.nl   
www.ateliervandre.nl
www.helmondcentrum.nl

Centrum

Weet jij of kom jij het 
beeldhouwen onder 

de aandacht brengen? 
(Bron foto; Atelier Vandré).

Om dat te kunnen bewerkstel-
ligen regent het van vrijdag 17 
mei tot en met zondag 2 juni van 
de koopjes. Items van bekende 
merken als Wedgwood, Villeroy 
& Boch, Ittala, Le Creuset  en 
nog veel meer zijn die periode te 
koop met kortingen van 25 tot 
70%. Dus wie op zoek is naar 
een smaakvol nieuw servies, 
glaswerk of pannen, allemaal 
van uitstekende kwaliteit, kan 
tijdens die periode zijn slag slaan. 
En denk er aan, dat wie het eerst 
komt, het eerst maalt!

“Daarna willen we ons meer rich-
ten op een hoger segment, met 
een uitstraling die nog beter bij 
deze tijd past”, legt eigenaresse 
Marie-Claire Coenen uit. “Denk 
daarbij aan merken als Rosent-
hal, Fürstenberg en Demeyere. 

Met meer ruimte en rust  in de 
zaak komt  het overgebleven 
assortiment straks ook veel be-
ter tot zijn recht. Het is gewoon 
tijd voor een volgende stap voor 
Coenen Tafelcultuur”.

Coenen is en blijft natuurlijk dé 
winkel met alles op het gebied 
van gezellig koken en sfeervol ta-
felen. Daar valt niet aan te twijfe-
len. Elke klant is er verzekerd van 
persoonlijke aandacht, want bij 
een goed servies hoort een goed 
advies. Daar maken ze bij Coe-
nen Tafelcultuur  graag tijd voor.
Meer informatie over de winkel 
is te vinden op: s

Op=Op 
bij Coenen in 

de Kerkstraat 
Door: Jet Vetter

Niet schrikken als u vanaf vol-
gende week vrijdag door de Kerk-
straat 52 in Helmond loopt en 
ziet dat bij Coenen Tafelcultuur 
de etalageruiten helemaal zijn af-

geplakt. De welbekende winkel 
in één van de mooiste en oudste 
panden in de binnenstad gaat echt 
niet sluiten. Na bijna tien jaar op 
de huidige locatie is het tijd voor 
een frisse wind. De bezem gaat 
door het uitgebreide assortiment, 
dat bijna zal worden gehalveerd.

Centrum

www.coenenhelmond.nl
T: (0492) 522 005

Marie-Claire en Joos voorzien de klanten van een vakkundig advies. Hond Sjoerd draagt hier ook een stukje aan bij. (Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Meld je aan op 
hartstichting.nl/
reanimatie

Kun jij reanimeren?
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Keuze uit Gouden Lotus 
& Rode sierbanaan
30-cm hoog
In 12-cm pot

Van €6,99

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

Tuinrozen

20%
Korting

Prachtige pioenrozenPrachtige pioenrozen
70-cm lang
Verkrijgbaar inVerkrijgbaar in
div. kleuren

Mooie volle planten
12-cm hoog in 9-cm pot
Tray á 12 stuks

Van €5,99

Snijbloemen Tuinbananen

Afrikaan

Nu
€0.69

Bloeit de hele zomer met 
fel kleurende bloemetjes
ø30-cm

Van € 11,99

Portulaca
“Carnaval”

Dubbelbloemig
Verkrijgbaar in div. kleuren
30-cm hoog
in 12-cm pot

€1,99

90-cm hoog
In 19-cm pot

Dahlia Solanum
“Jasminoides”

Campanula
“Addende”

Bloeit de hele zomerBloeit de hele zomer
ø20-cm in 11cm potø20-cm in 11cm pot

€1,99

Streptocarpus
“Saxorum”

Verkrijgbaar in div. kleuren
25-cm hoog 
in 11-cm pot

Van € 4,99

Mandevilla
“Sundaville”

Old town clocks
Metaal ø60-cm

Van €49,99

Vaste plant 
50-cm hoog
in 19-cm pot

Van €6,99

Calibrachoa
“Carnaval”

Klok Delphinium
“Ridderspoor”

Nu
€29.99

Toscaanse Jasmijn

Bloeit de hele zomer
3 kleuren mix 
ø25-cm
in 12-cm pot

€2,99

www.tuincentrumdebiezen.nl

Iedere zondag geopend van 12:00 tot 17:00

1 + 1
gratis

1 + 1
gratis

Bij De Biezen 
kan je kiezen!
Ook in de kleuren 
geel & rose
Alle maten & soortenAlle maten & soorten

Nu
€8.99

Nu
€2.99

Vrijdag koopavond
Tot 20:00 uur

Ge
ld

ig
 v

an
 2

2 
t/

m
 2

8 
m

ei
 2

01
9

Alpaca Meet & Greet
Zaterdag 25 mei 11.00-16.00 uur
Zondag 26 mei 12.00-16.00 uur

Vind jij een alpaca er ook zo lief, leuk en 
grappig uitzien? En zou je deze dieren wel 
eens van dichtbij willen zien, of er mee op 
de foto willen gaan?

Nu
€3.99

1 + 1
gratis

1 + 1
gratis

Nu
€2.99

Nu
€3.99

Nu
€3.99

20%
Korting

Bloeit de hele zomer met 
fel kleurende bloemetjes

Van € 11,99

“Carnaval”

1 + 1
gratis

Verkrijgbaar in div. kleuren Pyramide 
90-cm hoog
In 19-cm pot

Van €12,99

Vaste plant ø30-cm
In 13-cm pot 

Van €4,99

Solanum
“Jasminoides”

Campanula
“Addende”

Nu
€8.99

Nu
€2.99

“Jasminoides”

Tray á 12 stuks

Van €5,99

Bloeit de hele zomer met 
fel kleurende bloemetjes
ø30-cm

Van € 11,99

Portulaca
“Carnaval”

Iedere zondag geopend van 12:00 tot 17:00

1 + 1
gratis

Metaal ø60-cm

Van €49,99

Nu
€29.99

Bloeit de hele zomer
3 kleuren mix 
ø25-cm
in 12-cm pot

1 + 1
gratis

Bij De Biezen kan je kiezen!
Alle maten 
& soorten

20%
Korting

Verkrijgbaar in div. kleuren
25-cm hoog 
in 11-cm pot

Van € 4,99

€2.99

Metaal ø60-cm

Van €49,99
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Van Dijk Groep biedt ondernemer  
ruimte om te groeien in Gemert

De Van Dijk Groep gaat 5 hectare 
(her)ontwikkelen om onder- 
nemers de ruimte te bieden om te 
groeien in Gemert. De locatie,  
gelegen tussen de Karwei en het 
Unidek-terrein, is een uitstekende 
zichtlocatie in Gemert. De eerste 
fase van de ontwikkeling genaamd 
Groeien in Gemert is het nieuwe 
hoofdkantoor met productieruim-
te van de Van Dijk Groep. Naast 
dat de ondernemer met verstand 
van bouwen en vastgoed hier zelf 
verder gaat bouwen aan de groei 
van haar Gemertse bedrijven, 
biedt zij tevens andere onder- 
nemers de ruimte voor groei.  
Er wordt in totaal 21.000 m²  
(her)ontwikkeld voor verhuur aan 
andere ondernemers.

“Over het afgelopen jaar is het 
aantal MKB bedrijven met 5%  
toegenomen en de totale omzet 
van deze bedrijven is zelfs met 8% 
gestegen. Dat het momenteel 
goed gaat met deze bedrijven, 
evenals met de economie, zien wij 
ook in onze regio. Echter zijn er 
weinig kwalitatief goede bedrijfs- 
locaties voor huur beschikbaar die 
deze groei kunnen faciliteren. Hier 
spelen wij op in met onze ontwik-
keling: Groeien in Gemert”, aldus 
Erik van Dijk. 

Groeien in Gemert wordt gereali-
seerd in 4 fases. De verschillende 

fases worden verspreid tot 2026 
opgeleverd. Fase 2, 3 en 4 zijn nog 
beschikbaar voor verhuur. 
 
De Van Dijk Groep is erg flexibel 
over de invulling van de ontwikke-
ling. “Groeien in Gemert kan  

binnen de verschillende fases 
ruimte bieden aan één of juist 
meerdere ondernemers. Ons uit-
gangspunt is om de huisvestiging 
zo optimaal mogelijk aan te laten 
sluiten bij de behoeften van de 
ondernemer.  

In het (her)ontwikkelingstraject 
zullen deze behoeften en wensen 
dan ook worden meegenomen. 
Samen komen we tot een  
optimaal plan voor alle betrokken  
partijen”, aldus Erik van Dijk. 
Dat alles bespreekbaar is, blijkt 

ook wel uit de website; variabele 
huurmogelijkheden tussen de 
1.000 m² en 30.000 m², huurprij-
zen vanaf € 30,- per m² en de  
mogelijkheid om door te groeien 
binnen de diverse fases. 

De impressies beloven dat er  
tussen de verschillende fases een 
mooie visuele samenhang wordt 
gerealiseerd. Dit alles op het  
terrein dat onderdeel is van de  
rijke ondernemersgeschiedenis 
van Unidek. Exact 50 jaar geleden 
werd het bedrijf, dat enorm  
groeide, gevestigd op dezelfde 
grond in Gemert. Bewezen  
vruchtbare grond waar andere  
ondernemers nu ook de kans  
krijgen een volgende stap te  
zetten.

Meer informatie over de  
ontwikkeling van de Van Dijk 
Groep vindt u op  
www.groeieningemert.nl

Een overzicht van de 5 hectare tellende ontwikkeling Groeien in Gemert welke  
gerealiseerd wordt in 4 fases. De cijfers op een rij

 
50.000 m2 grond 
24.500 m² herontwikkeling 
13.000 m² nieuwbouw 
4 fases 
1e fase reeds gestart 
Laatste fase gereed in 2026  
Huuropties tussen 1.000 m²  
en 30.000 m²

Afgelopen zaterdag 18 mei heeft 
Pathé Helmond de mijlpaal van 
5 miljoen bezoekers bereikt. Dirk 
Albers werd tijdens zijn bezoek 
aan John Wick 3 verrast met het 
bericht dat hij de 5 miljoenste 
bezoeker was van de bioscoop. 
Theatermanager Hanneke van 
der Westerlaken overhandigde 
hem een mooie bos bloemen én 
een Pathé Unlimited Abonne-
ment voor 6 maanden.

De gelukkige winnaar kan de 
komende weken al volop genie-
ten van zijn prijs: op dit moment 
draaien naast John Wick 3 ook 
de volgende topfilms in de zalen 
van Pathé Helmond: Aladdin, 
Pokémon Detective Pikachu en 
The Hustle. Daarnaast is vanaf 
30 mei ook de langverwachte 
film Rocketman te zien over het 
leven van Elton John.
Pathé bedankt de 5 miljoen be-
zoekers die van Pathé Helmond 
zo’n enorm succes hebben ge-
maakt. De vertrouwde bioscoop 

met 6 zalen en 1096 stoelen heeft 
een grote aantrekkingskracht in 
de stad en regio. Enerzijds door 
het comfort, de hartelijke ont-
vangst en eersteklas service; an-
derzijds door het grote en diverse 
aanbod. 

Pathé Helmond vertoont niet 
alleen de nieuwste films in de 
meest innovatieve beeld- en ge-
luidskwaliteit. Ook biedt Pathé 
Helmond iedereen, van jong tot 
oud, elke dag een unieke bios-
coopbeleving met specials en 
events, zoals opera-, sport- en 
muziekprogramma’s, Ladies 
Nights, 50Plus Bios en veel meer. 
Pathé Helmond, Frans Joseph 
van Thielpark 5, 5707 BX Hel-
mond.

Over Pathé 
Pathé is het eerste en grootste 
bioscoopmerk in Nederland, 
in Parijs opgericht in 1896 door 
ware pioniers op gebied van film: 
de gebroeders Pathé. Met 28 bi-
oscopen, 217 schermen en 1.800 
medewerkers is Pathé marktlei-
der, en biedt de meest ultieme 
bioscoopervaring voor iedereen. 
Door het brede filmaanbod, 
livestreams van o.a. opera en 
sport, de nieuwste technieken 
zoals IMAX, 4DX en Dolby Cine-
ma en organisatie van business 
events, maakt Pathé van elke dag 
een bijzondere dag. s

Feestelijk ontvangst 5 miljoenste 
bezoeker van Pathé Helmond 

Meneer Albers werd verrast tijdens zijn bezoek aan John Wick 3. 
(Bron foto; Pathé Helmond).

Centrum

Toerclub Mierlo-Hout fietst: 

Leukerheidetocht
Aanstaande zondag 26 mei 
fi etst Tourclub Mierlo-Hout 
met haar leden en eventueel 
geïnteresseerden de Leu-
kerheidetocht van 114 km. 
De laatste keer dat we deze 
tocht verreden was op 4 sep-
tember 2016.

De rit gaat vanuit Mierlo-Hout 
naar het oosten via Vlierden, 
Ysselsteyn, Oirlo, Blitterswijk, 
Nieuw- Bergen naar Vier-
lingsbeek. In Vierlingsbeek, bij 
Herberg Thijssen, wordt een 
drankje gedronken en de bo-
terhammen gegeten waarna 
we de weg naar Mierlo- Hout 
vervolgen via Holthees en 
Aarle-Rixtel.

De Leukerheide is het natuur-
gebied nabij het Leukermeer. 
Het meer is ontstaan door 
afgravingen ten behoeve van 
de betonindustrie. Hierdoor is 
een 80 ha. grote recreatieplas 
ontstaan. Deze mooie  tocht 
wordt voorgereden door onze 
Frank van der Velden, alias Jan 
de Rooy. De volgauto wordt 
wederom gereden door onze 
chauffeur Frans van Dorst.  
Het vertrek is om 08:00 uur 
vanuit de scoutingboerderij 

aan de Koeveldsestraat 4 in 
Mierlo- Hout. 
Bent u geïnteresseerd in het 
tourfietsen met een snelheid 
van rond de 27,5 km per uur 
in groepsverband, dan bent 
U als gastrijder van harte wel-
kom om eens mee te fietsen. 
De kosten hiervoor bedragen 
3 euro per rit. Voor meer in-
formatieverwijzen wij U graag 
naar  www.tourclub-mierlo-
hout.nl of bezoek onze face-
bookpagina.
Indien je als gastrijder twijfelt 
of je de afstand wel aan kunt 
of twijfelt over het te preste-
ren nivo, we hebben een volg-
auto met aanhanger om deel-
nemers die het toch te zwaar 
vinden te ondersteunen. Een 
tourclub is geen raceclub of 
wedstrijdteam. Het gaat om 
het genieten op de fiets in de 
buitenlucht in een gezellig ge-
zelschap. 

Hopende op een goede op-
komst en tot zondag. s

Mierlo-Hout

komst en tot zondag. 
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JVDI DE fysioclub

fysiotherapie fitness

Samenwerken 
aan een gezond Helmond!

Tel. 0857821616 | Web. fysioclub.nl/jvdi

Kromme Steenweg | Sportpark de Braak
Rakthof 10b, Rijpelberg | 0492-514759 

Mierloseweg 347, Mierlo-Hout | 0492-767028

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

Gratis*

fietsendrager voor 
de auto t.w.v. 

€ 399,-Qwic
*Bij aankoop van 2 van deze fietsen

Never walk alone, Reach out 
4 You, Met zijn allen, Walk for 
life, Geef niet op, Walking Boetz 
, Life goes on, Wendy, we love 
ya  en Samen Een….. Dat zijn en-
kele bijzondere en symbolische 
namen van teams die gaan mee 
doen aan de SamenLoop voor 
Hoop eind juni.

Op zaterdag 29 juni 14.00 uur 
start voor de vijfde keer de Sa-
menLoop voor Hoop in Hel-
mond, het wandelevenement 
dat 24 uur in het teken staat 
van de strijd tegen kanker. Tot 
zondagmiddag 14.00 uur wordt 
er op de atletiekbaan van HAC 
(Sportpark Molenven) in Stip-
hout gelopen, stilgestaan bij de 
ziekte kanker, het leven gevierd 
met diegenen die de ziekte heb-
ben overwonnen en acties ge-
voerd om een mooie financiële 
opbrengst te bereiken voor KWF 
Kankerbestrijding en Inloophuis 
de Cirkel. Met heel bijzondere 
momenten zoals de Kaarsence-
remonie op zaterdagavond, de 
Kinderloop op zondagochtend, 
de ronde die onze survivors als 
eregasten lopen, optredens van 
diverse artiesten en de feestelijke 
bekendmaking van het eindbe-
drag op zondagmiddag bij de 
afsluiting. 

Tussenstand: al meer dan 
400 deelnemers 
Inmiddels hebben zich al ruim 
400 mensen aangemeld om mee 
te gaan lopen. De meeste deel-
nemers hebben zich georgani-
seerd in teams, maar daarnaast 
zijn ook de nodige individuele 
aanmeldingen binnen gekomen. 
Iedereen is dus welkom om mee 
te lopen en stil te staan bij kan-
ker. Er zijn inmiddels al 28 teams 
die zich gaan inzetten, zowel 
om mee te lopen als om via een 
kraam zich in het weekend te 
presenteren. 

Teams gevormd vanuit gezinnen 
en families, organisaties, scholen, 
banken, bedrijven. Niet iedereen 
heeft een team om zich bij aan 
te sluiten. En dat hoeft ook  niet. 
Het bestuur van de SamenLoop 
voor Hoop roept iedereen op om 
zich ook individueel te melden; 
je aanmelding wordt warm ont-
vangen en in goed overleg krijg je 
een mooie plek in de wandelesta-
fette. Volwassenen zijn al deelne-
mer bij aanmelding op de web-
site: www.samenloopvoorhoop.
nl/helmond en het betalen van € 
15.-; ieder krijgt daarbij een gratis 
T-shirt van KWF. Kinderen kun-
nen dit jaar nog helemaal gratis 
worden aangemeld. Dit kan via 
mailadres: kinderloop30juni@
yahoo.com Voor kinderen wel 
even de kindermaat opgeven bij 

aanmelding, want zij krijgen ook 
een paars KWF T-shirt cadeau.

In dit lustrumjaar neemt ook 
Laarbeek volop deel aan de Sa-
menLoop voor Hoop. Tijdens 
de Jaarmarkt in Aarle-Rixtel op 
30 mei Helmelvaartsdag is de 
SamenLoop voor Hoop present 
met een speciale actie kraam in 
het centrum. Bezoekers aan de 

Jaarmarkt kunnen daar een spe-
ciale KWF – tas (Koek – Water – 
Fruit) kopen voor het goede doel 
maar zich ook meteen aanmel-
den om mee te gaan lopen. Want 
meelopers ook uit Lieshout, Beek 
en Donk en Aarle-Rixtel hebben 
we nog hard nodig. www.sa-
menloopvoorhoop.nl/helmond. 
Met alle deelnemers, alle bedrij-
ven die de SamenLoop steunen, 

streven we dit jaar naar een bij-
zondere financiële opbrengst. 
Recent werd door KWF bekend 
gemaakt dat met ingang van dit 
jaar het Inloophuis de Cirkel 20% 
van de opbrengst zal mogen ont-
vangen; eerder was dit 10%. 

Een prima waardering van KWF 
voor het goede werk van de in-
loophuizen in Nederland. s

Loop mee en sta stil bij kanker 

Aan de SamenLoo p voor Hoop nemen al meer dan 400 mensen deel. (Bron foto; SamenLoop voor Hoop Helmond).

Helmond

MIERLOSEWEG 329, HELMOND
WWW.DEELENMENSWEAR.NL

T-SHIRTS 
V.A. 19.95

POLO’S 
V.A. 29.95

BERMUDAS 
V.A. 39.95
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Makkelijk vol te houden 
& wekelijkse controles

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

Wat een gezond gewicht je oplevert...

Een nieuw leven!
Minder kans op diabetes en hart- en vaatziekten | Betere weerstand | Uitgerust gevoel |

Krachtiger zelfbeeld | Mentale weerbaarheid | Meer energie | Langer leven

Succesvol afvallen sinds 2003

Te Dik? Bel Dick!

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

A.S. ZONDAG
OPEN DAG
A.S. ZONDAG
OPENINGSTIJDEN: 
zo. 12:00 - 17:00 uur. ma-za. 8:00 - 18:00 uur

GEOPEND 10.00 - 17.00 UUR

 Grootste assortiment uit de regio

Geraniums
hang en staande. Per stukhang en staande. Per stuk € 0.95 Begonia’s, vlijtige liesjes, 

Afrikaantjes, petunia
24 voor

Begonia’s, vlijtige liesjes, 

€ 5,-

Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl

Gordijnen,

vouwgordijnen,

jalouzieën,

rolgordijnen

Tapijt, 
vinyl, 
PVC

M.TIJSSEN

Digitalisering 
centraal tijdens 
werkbezoek 
staatssecretaris 
Knops aan 
Helmond

Staatssecretaris Knops van Bin-
nenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties was op woensdag 
15 mei te gast in Helmond voor 
een werkbezoek rondom het 
thema digitalisering. De wereld 
verandert in rap tempo, digita-
lisering is een grote ontwikke-
ling. Knops werd tijdens het be-
zoek meegenomen in de unieke 
Helmondse aanpak, waar Hel-
mond glasvezel ziet als nuts-
voorziening. Deze aanpak zorgt 
ervoor dat energie ontstaat 
voor innovatieve projecten die 
niet zonder glasvezelvoorzie-
ning kunnen. En dit gaat verder 
dan de gemeentegrenzen.

Staatssecretaris Knops: “Ik juich 
het toe dat gemeenten lef tonen. 
En ruimte nemen om te experi-
menteren en buiten gebaande 
paden te treden. Goed om te 
zien hoe die uitdaging in Hel-
mond wordt opgepakt. Het Rijk 
is hierin een bondgenoot. Hier-
mee kunnen we samen zorgen 

dat de belangen van bewoners, 
overheid, kennisinstellingen en 
bedrijven op het gebied van pri-
vacy, veiligheid, eigendom en 
ethiek optimaal zijn geborgd.”

Vernieuwing bij het Elkerliek
In de ochtend stond een bezoek 
aan het Elkerliek ziekenhuis op 
de planning. Eveline de Bont, 
voorzitter Raad van Bestuur: 
“Het Elkerliek wil samen met de 
andere zorgpartners in de regio 
patiënten en 250.000 inwoners 
goed bedienen de komende ja-
ren. Daarvoor is digitale uitwis-
seling als zorgpartners onderling 
essentieel. 

Het Elkerliek biedt op dit mo-
ment al verschillende digitale 
mogelijkheden om patiënten te 
informeren, denk aan het zorg-
portaal en behandelapps. Met 

Helmond als regiepartner in de 
glasvezel kunnen we versneld 
experimenteerruimte realiseren 
waarin we met patiënten thuis 
ook kunnen communiceren, 
coachen en zelfs monitoren. 
Een veilige, betrouwbare digitale 
snelweg zoals nu in Helmond 
komt, is onmisbaar om deze zorg 
op afstand veilig te realiseren”. 

Gemeente Helmond werkt met 
de aanleg van glasvezel aan de 
digitalisering van de hele stad. 
Niet alleen bij mensen thuis, 
maar ook in de openbare ruimte 
wordt glasvezel aangelegd. Door 
samen te werken in BrabantStad 
en met de bouw van de wijk van 
de toekomst, Brainport Smart 
District.

Brainport Smart District
In de middag bezocht Knops 

het businessevent van Brainport 
Smart District. Hier pitchten 
ondernemers hun innovatieve 
projecten die in Brainport Smart 
District op haalbaarheid worden 
onderzocht. De staatssecreta-
ris sprak met ondernemers over 
vergaande innovatie, ook op het 
gebied van digitalisering, waar 
Brainport Smart District in Hel-
mond aan werkt. Het belang van 
een systeem voor toetsing van 
data op het gebied van privacy, 
veiligheid, eigendom en ethiek 
werd alom onderschreven.  

Wethouder van Bree: “Ik kijk met 
trots terug op het bezoek van de 
Staatssecretaris. Met eigen regie 
op glasvezel als nutsvoorziening, 
met zorgdiensten op afstand 
en Brainport Smart District als 
de parel van innovatie, toont 
Helmond lef.” s

Vlnr: wethouder Jos van Bree, wethouder gemeente Helmond, staatssecretaris Raymond Knops, Alwin ter Voert, 
gemeentesecretaris, burgemeester Elly Blanksma, Henri de Bekker, projectmanager glasvezel Helmond, Maarten 
Coenen, manager sector medische en informatietechnologie Elkerliek ziekenhuis. (Bron foto; Knoops Fotografi e).

Helmond

Nieuwe 
directeur 
Bibliotheek 
Helmond-Peel

Het bestuur van De Biblio-
theek Helmond-Peel laat u 
bij deze weten dat directeur 
Ruud Hakvoort na 40 jaar 
afscheid neemt vanwege het 
bereiken van de pensioenge-
rechtigde leeftijd per 1 sep-
tember 2019.

Hij zal worden opgevolgd 
door de heer Robin Verleis-
donk, per 1 september 2019.
De heer Verleisdonk is gebo-
ren en getogen in Helmond. 
Momenteel is hij nog werk-
zaam bij De Bibliotheek in 
Eindhoven, en daar verant-
woordelijk voor innovatie en 
productontwikkeling. s

Robin Verleisdonk 
(Bron foto: Gemeente Eindhoven)

Helmond
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ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

OOK VOOR 
EEN MAATJE 

MEER
MAAT 34 T/M 48

ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Droom en doel: deelnemen aan de 

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

www.nielsonwheels.com

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

bacterie, gevolg 2 benen en vingerkootjes geamputeerd, 
op 16 jarige leeftijd wereldkampioen tennis junioren 2019.’

Echtscheidings
dilemma’s

Elke twee weken wordt er in 
Weekkrant de Loop een echt-
scheidingsdilemma met u ge-
deeld. Hierop kunnen de lezers 
een reactie of advies geven. 
Om uw geheugen op te frissen, 
wordt het eerste dilemma hier-
onder nog een keer beschreven, 
met enkele reacties van de lezers:

Helmond

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

Mijn ex is na onze relatiebreuk 
van een paar weken geleden naar 
de camping vertrokken tot hij een 
eigen woning heeft. Hij komt mijn 
dochter netjes ophalen en weer 
terugbrengen. Omdat we tijdens 
ons huwelijk veel schulden had-
den, waarvan we nu ieder de helft 
nog hebben, ken ik zijn werkeloze 
financiële situatie. Nu heeft hij 
aan ons dochtertje van 5 verteld 
dat hij een paardje voor haar heeft 
gekocht. Inmiddels is ze al een 
keer of zes bij hem geweest maar 
steeds is er een reden waarom ze 
het paard, haar paard niet kan 
zien. Het staat binnen, de boer is 
niet thuis. Het is naar de hoefsmid 
of wat dan ook. Ik geloof hem niet 
en ik ben bang dat mijn dochter 
beschadigd raakt door zijn belof-
te. Wat kan ik doen? 

Dilemma 5:
Ik mis mijn 
kleinkinderen

Dilemma 5:
Beloftes aan 
kinderen

Bij mij was dat ook zo. Mijn ex 
deed dat ook nooit. Maar, toen 
hebben zijn ouders mij gebeld en 
zijn ze een keer hier op bezoek 
geweest. Dat was wel even wen-
nen, maar ze bemoeiden zich niet 
en waren alleen maar lief voor de 
kinderen. Inmiddels is dat vaker 
gebeurd en zijn ze laatst een keer 
komen oppassen toen ik voor een 
ouderavond naar school moest. 
Hartstikke makkelijk! Zij blij, de 
kinderen blij en ik blij!

Reactie:

zijn? Ik hoop dat het jullie lukt, 
zal voor de kinderen ook erg pret-
tig zijn! Vaak zijn grootouders in 
deze roerige tijden een stabiele 
factor in het leven van kinderen 
van (pas) gescheiden ouders.

te passen aan de afspraken en 
levens van je kinderen. Dat je als 
grootouders meer betrokken wil 
zijn bij het leven van de kleinkin-
deren is heel begrijpelijk. Ik lees 
dat ze nog maar een jaar geschei-
den zijn. Uit ervaring weet ik dat 
een heleboel zaken dan nog veel 
energie vragen en kan de vraag 
van (groot)ouders om de klein-
kinderen vaker te zien als extra 
druk ervaren worden. Het kost 
vaak wat meer tijd om de boel 
weer op de rit te krijgen. Is het een 
idee om met jullie zoon te kijken 
wat wel mogelijk is? Bijvoorbeeld 
dat jullie een keer zijn kant op ko-
men op een middag/avond als de 
kinderen bij hem zijn? Of op een 
andere manier ondersteunend 
voor hem en de kinderen kunnen 

Reactie:

Wilt u reageren op dit dilemma, 
of wilt u zelf een dilemma inbren-
gen? Mail naar duurzaamouder-
schap@levgroep.nl, o.v.v dilem-
ma 5 en mogelijk wordt uw reac-
tie over twee weken geplaatst. s

Summit Nei Skoen
In de laatste week van mei vindt 
er in Helmond een uniek interna-
tionaal event plaats: een herstel 
top (Recovery Summit). Want 
op 30 en 31 mei organiseert Nei 
Skoen, samen met the CARe 
Network een 2-daagse conferen-
tie met als onderwerp ‘herstel 
bevorderende omgevingen’. 

Er komen gasten uit zeker 15 ver-
schillende landen en internatio-
naal vermaarde sprekers: voor-
lopers op dit gebied uit Londen, 
Worcester (Massachusetts, VS) 
en Eindhoven. Herstel wordt ge-
zien als het proces dat mensen 
doormaken om hun leven weer 
op de rit te krijgen na trauma-
tische ervaringen zoals je baan 
verliezen, dakloos worden, een 
naastbetrokkene verliezen, ver-
slavingen en psychotische pro-
blemen. 

Dit vindt plaats op de locatie van 
Nei Skoen aan de Hoofdstraat 
133, op zich een voorbeeld locatie 
voor als het gaat om herstelbe-
vorderende omgevingen. Fontys 
Hogeschool heeft via onderzoek 
aangetoond dat deelnemers van 
Nei Skoen daadwerkelijk herstel-
len. Het congres wordt geopend 
door onze burgemeester Elly 
Blanksma.
Voorafgaande aan dit event ko-
men veertien deskundigen uit di-
verse landen (Scandinavië, Oost 
Europa en Centraal Azië) voor 
een training bij Nei Skoen (op 27, 
28 en 29 mei). Deze training is on-
derdeel van een langlopende in-
ternationale opleiding tot herstel 
trainer /coach. Natuurlijk nemen 
zij ook deel aan het congres: dat 
is onderdeel van de training. 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar. 
Informatie: www.care-academy.
com/summithighlights2019
E-mail: info@neiskoen.nl  s

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

Helmond-Oost

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

Mierlo-Hout

In buurthuis St. Anna aan de 
Hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere zondagmiddag vanaf half 
2 en maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. De or-
ganisatie op zondag is door de 
Jubileumcommissie van Kv de 
Ollietrappers en maandagavond 
de seniorenvereniging St. Anna.

Annawijk/Suytkade

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

Binnenstad

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). 

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Bij de Pannehoeve organise-
ren we op zaterdag 22 juni van 
11.00 tot 16.00 een zomer rom-
melmarkt voor het goede doel. 
Wij hopen hiermee geld in te 
zamelen voor een duofiets voor 
gezamenlijk gebruik voor de be-
woners van de Pannehoeve. Van 
13.30 tot 15.30 gratis schminken. 
Schminken, springkussen, Verse 
wafels, home made limonades, 
appeltaarten, schilderijtjes, boe-
ken, huisraad ect. Jan van Goy-
enlaan 1

Helmond-Noord

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. 

Centrum

In wijkhuis De Geseldonk wordt 
op zaterdag 1 juni om 20.30 uur 
een vrije dansavond gehouden. 
Er wordt fijne dansmuziek ge-
draaid 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.

Liederentafel Helmond West op 
z’n Best en de Helmondse Mond-
harmonica Vereniging  houden 
op zondag 26 mei 2019 een ge-

Helmond-West

zamenlijk 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.

Zondag 26 mei rijdt Tourclub’81 
Helmond de Vinkel wielertocht 
met een afstand van 90 km. 
Halverwege houden we een kof-
fiestop. Vertrek om 8.30 uur bij 
Winkelcentrum Straakven. Weg-
kapitein is Peter Geeven. Gastrij-
ders zijn altijd welkom en een 
volgauto begeleidt ons.

Helmond-Oost

Op zondagmiddag 26 mei om 
15.30 uur treed Blazersensemble 
Algaita op in het Theo Dries-
sen Instituut te Helmond onder 
leiding van Laurens Boogaarts. 
Met werken van Jacob, Mozart, 
Beethoven, Strauss jr. en Ta-
neyef. Theo Driessen Instituut, 
Willem Prinzenstraat 43 te Hel-
mond Toegang: gratis. Meer 
informatie: 06.5397 3896 en 
www.theodriesseninstituut.nl 

Binnenstad

Oude mensen waren 
jonge mensen toen jonge mensen 

nog geen mensen waren

Vanmiddag werd tijdens het net-
werkevent van Lang Leve Cul-
tuur de expositie 'Oude mensen 
waren jonge mensen toen jonge 
mensen nog geen mensen wa-
ren' onthuld door Tahné Kleijn 
en Tommie Niessen.

Deze bijzondere expositie is een 
samenwerking tussen de Stads-
kunstenaar van Helmond en de 
Helmonder van het jaar." Tom-

mie en ik zijn beide 28 en op dat 
is het getal wat centraal staat 
binnen het project en wat ik in 
mijn achterhoofd hield tijdens 
het fotograferen", vertelde Tahné 
toen er naar de samenwerking 
werd gevraagd. Op de foto's zien 
we dat de geportretteerde iets 
vast òf aan hebben. Dàt is iets 
wat te maken heeft met het ver-
leden: Wat ze deden toen ze rond 
de 28 waren. Bij de foto's hoort 
ook een tekst, geschreven door 
Tommie Niessen.
De foto's die in het teken 28 

staan zullen 28 dagen in de Ca-
caofabriek blijven staan waarna 
ze weer door gaan. Bij elke loca-
tie komen er weer portretten bij.
Tevens vond er ook een grafitti 
workshop plaats met ouderen 
van de Ameideflat. De oude-
ren hadden panelen bij van hun 
balkon uit de Ameide waarop ze 
met graffiti een kunstwerk ma-
ken over vroeger. Dit onder be-
geleiding van een graffiti-artist.

Over Lang Leve Cultuur
Lang Leve Cultuur is ontstaan uit 
Age Friendly Cultural City. Hel-
mond is een van de 6 steden die 
deelneemt aan het programma 
‘Age Friendly Cultural Cities’ van 
het Fonds voor Cultuurpartici-
patie. Met het programma Age 
Friendly Cultural Cities moedigt 
het Fonds voor Cultuurparticipa-
tie steden aan om het kunst- en 
cultuuraanbod voor ouderen op 
peil te houden en te verduurza-
men. Lang Leve Cultuur houdt 
ouderen vitaal en vergroot hun 
welzijn. Culturele instellingen in 
Helmond willen zich in nauwe 
samenwerking met welzijn- en 
zorgorganisaties actief blijven 
inzetten om deze belangrijke 
groep mensen meer bij kunst en 
cultuur te betrekken. s

Helmond

De expositie is een samenwerking tussen Tommie Niessen en 
Tahné Kleijn. (Bron foto; Mandy Meeuwsen).

De Rimboband: 40 jaar muziek en plezier!

De Rimboband, een muziekge-
zelschap uit de regio Helmond 
voor mensen met een verstan-
delijke beperking, viert dit jaar 
haar  40-jarig jubileum. De 
Rimboband is in 1979 ontstaan 
vanuit een initiatief van ouders 
en leerkrachten van de ZMLK-
school uit Helmond en door fi -
nanciële steun van de gemeente 
Helmond en fondsen werden de 
eerste instrumenten gekocht. 
De Rimboband bestaat uit 60 
leden en 30 vrijwilligers.

De Rimboband bezorgt mensen 
met een verstandelijk beperking 
een fijne vrijetijdsbesteding. Mu-
ziek maken is vooral ook plezier 
maken. Tijdens de wekelijkse 
repetitie gebruiken we een zelf-
ontwikkelde methode en mu-

ziekschrift. Iedere muzikant le-
vert op zijn of haar eigen niveau 
een waardevolle bijdrage aan het 
orkest. De Rimboband is voor 
de leden een niet meer weg te 
denken onderdeel van het leven. 
Ze maken deel uit van de maat-
schappij, leveren een bijdrage, 
worden gehoord. 

Het repertoire van de Rimbo-
band bestaat uit meer dan hon-
derd nummers. Evergreens, hits, 
klassieke nummers, maar ook 
kerstmuziek. De Rimboband is 
een 100% vrijwilligers organisatie. 
Deze vrijwilligers zijn onmisbaar 
en helpen mee om de Rimbo-
band tot een succes te maken! 
In de afgelopen 40 jaar zijn er tal-
loze prachtige concerten geweest 
vaak samen met andere muziek-
gezelschappen. De samenwer-
king is een rijke ervaring voor 
iedereen. Muziek verbroedert! 

Een aantal hoogtepunten in het 
bestaan van de Rimboband: Het 
optreden op Koninginnedag in 
de tuin van paleis Soestdijk voor 
de koninklijke familie, optreden 
in de Efteling en in 2018 Paaspop 
in Schijndel.  Het 40-jarig jubi-
leum wordt dit jaar gevierd met 
een 7-tal concerten o.a. op 26 mei 
het  concert in het Speelhuis met 
Friends (geheel uitverkocht) waar 
we optreden met muziekgezel-
schappen waar we een speciale 
band mee hebben opgebouwd. 
Op 5 oktober is er een festival-
middag in het ROC ter AA in 
Helmond waar we samen met 
collega muziekverenigingen uit 
het land voor elkaar gaan musi-
ceren. Natuurlijk is er ook ruimte 
voor een feestdag voor de leden 
en vrijwilligers op 22 juni.
De Rimboband brengt al 40 jaar 
kleur in muziek en in het leven 
van vele streekgenoten! s

Helmond

De Rimboband brengt al 40 jaar kleur in muziek en in het leven van vele streekgenoten! (Bron foto; De Rimboband Helmond).
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‘We wisten niet dat er 
 zóveel mogelijk is.’

Een mooi afscheid zorgt voor  jne herinneringen. Voor de een is dat intiem en bescheiden, 
voor de ander juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een luisterend oor en een 
warm hart voor ieders verhaal. We helpen zo het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder 
te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder verzekering 
mogelijk, zelfs met een klein budget.

Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. In heel Nederland zijn onze teams 
beschikbaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander. Want bij coöperatie DELA geloven 
we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk 
gesprek? Onze ervaren teams helpen u 
graag. Ga naar dela.nl/helmond of bel 
040 231 32 77. 

Sjors Sportief & Sjors Creatief in Helmond 
Oproep aan sportieve en culturele organisaties om zich aan te melden 

Met ingang van het nieuwe 
schooljaar bieden Jibb+ en Cul-
tuurContact alle basisschool-
leerlingen de mogelijkheid om 
op laagdrempelige wijze kennis 
te maken met sportverenigin-
gen en culturele instellingen bin-
nen Helmond. Dit leuke sport- & 
cultuurstimuleringsproject lan-
ceren we onder de naam Sjors 
Sportief & Sjors Creatief. 

Het project geeft alle kinderen 
de kans om zich te oriënteren op 
diverse takken van sport en cul-

tuur zonder direct lid te hoeven 
worden. Alle verenigingen/aan-
bieders krijgen de mogelijkheid 
om hun (naschoolse) activiteit 
te promoten in het kleurrijke 
Sjorsboekje, waarop kinderen 
zich vervolgens digitaal kunnen 
inschrijven. 

Sjors Sportief & Sjors Creatief
Sjors Sportief & Sjors Creatief 
is al in ruim 100 gemeenten een 
bewezen formule en bestaat uit 
een gebruiksvriendelijk digitaal 
inschrijfsysteem voor kinderen 
en verenigingen/aanbieders. De 
kinderen uit het basisonderwijs 
mogen het hele schooljaar één 

(of meerdere) favoriete activitei-
ten uitkiezen. Hiermee kunnen 
zij enkele introductielessen vol-
gen bij verenigingen/aanbieders 
op gebied van sport en cultuur. 
Zo krijgen zij de kans een kijkje 
te nemen bij de activiteit waar zij 
nieuwsgierig naar zijn. Vaak kan 
dit gratis of tegen een kleine bij-
drage. 
 
Meld uw activiteit ook aan!
Sjors geeft de kinderen de kans 
om zich te oriënteren op de di-
verse takken van sport & cultuur 
en stimuleert kinderen om een 
structurele actieve deelname te 
bewerkstelligen. Hiervoor heb-

ben wij alle aanbieders van sport 
en cultuur in Helmond nodig! 
Deze activiteiten zijn een belang-
rijke bijdrage voor het draagvlak 
dat dit project nodig heeft. De 
activiteiten worden uiteindelijk 
geplaatst in een leuk, overzich-
telijk boekje. Het Sjorsboekje 
wordt vlak na de zomervakantie 
op alle basisscholen in Helmond 
verspreid. Goede promotie dus 
voor verenigingen en organisa-
ties in Helmond!

Meld de kennismakingsactivi-
teit(en) uiterlijk vrijdag 21 juni 
aan op www.sportencultuur
helmond.nl

Meer informatie?
Wilt u meer informatie, neem 
dan contact met ons op.

Sportactiviteiten via Jibb+
T: 0492 347 071
ankecollart@jibbplus.nl 

Culturele activiteiten 
via CultuurContact
T: 0492 476 654
i.debrouwer@cultuur-contact.nl 

Helmond

via CultuurContact
T: 0492 476 654
i.debrouwer@cultuur-contact.nl

Verspreid door het land organi-
seert Samen Veerkrachtig Kof-
fi etafels voor mensen die door 
ziekte, ongeval of beperking 
hun werk niet meer kunt doen 
zoals ze gewend waren. 

Tijdens zo’n Koffi  etafel praat je 
in groepjes van 8 tot 10 met el-
kaar onder begeleiding van er-
varingsdeskundigen. Een Koffi  e-
tafel is bedoeld om tips en erva-

ringen uit te wisselen. Zo merk 
je dat je er niet alleen voor staat. 
Samen zoek je naar informatie 
die jou en anderen verder helpt. 

Op woensdag 29 mei 2019 is er 
van 12.30 tot 15.00 uur een Kof-
fi etafel bij van Z naar A, Wet-
houder Den Oudenstraat 4 in 
Helmond. Je kan je eenvoudig 
aanmelden via www.samen-
veerkrachtig.nl. Deelname aan 
een Koffi  etafel is gratis. 
We hebben al tientallen Koffie-
tafels georganiseerd en iedere 

maand zijn er wel een paar er-
gens in Nederland. Op onze 
website vind je een actuele agen-
da van Koffietafels en andere bij-
eenkomsten die interessant voor 
je kunnen zijn. 
Je kan je ook aanmelden voor 
de Koffietafel-Update via onze 
website 
www. samenveerkrachtig.nl. 

Je ontvangt dan eenmaal per 
maand een overzicht van alle 
nieuwe Koffietafels in je mail. 
Handig als je deze keer niet kan.

Samen Veerkrachtig - trefpunt 
voor mensen met een arbeids-
beperking 
Als je door ziekte, ongeval of 
beperking je werk niet meer 
kunt doen zoals je gewend bent, 
heeft dat grote gevolgen. Er ko-
men veel vragen op je af waar 
je misschien niet meteen raad 
mee weet. Bij Samen Veerkrach-
tig gaat het om elkaar te helpen 
bij het vinden van antwoorden. 
Denk aan vragen over je WIA 
uitkering, de keuring bij het 
UWV maar ook hoe je je draai 

weer kan vinden. Bijvoorbeeld 
omdat je waardevolle contacten 
over hebt gehouden met andere 
leden van Samen Veerkrachtig, 
met het vinden van vrijwilligers-
werk of handige tips die je krijgt. 
Naast deelnemen aan een Kof-
fietafel kan je ook via ons forum 
in contact komen met andere 
mensen die hetzelfde meema-
ken of al meegemaakt hebben. 
Of neem eens een kijkje op onze 
website www.samenveerkrach-
tig.nl; hier vind je veel praktische 
en duidelijke informatie. s

De Koffi  etafel komt naar van Z naar A in Helmond! 
Helmond
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UITVERKOOP 
‘Johan van den Acker Textielfabriek’
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WWW.IAGAUCTION.COM

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

Look Better.    

   Feel Better.

C9®

Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    Look Better.    

   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.   Feel Better.

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

Lenie Klaasen
06-52716622

www.deijkersmeubelen.nl 
Nijverheidsweg 2a, Helmond
06-52072755

www.deijkersmeubelen.nl 

GROTE VOORRAAD 
KLASSIEKE EN 

MODERNE MEUBELEN 
ALS NIEUW EN IN 

TOP CONDITIE.

Op dinsdag 28 mei a.s. wordt 
duidelijk of er in de toekomst 
transportbuizen voor gevaarlijke 
stoffen door onze regio kunnen 
komen. Weekkrant De Loop 
Helmond heeft herhaaldelijk art-
kelen geplaatst over deze kwes-

tie. En is net als alle Helmonders, 
tegen dit plan. De Tweede Ka-
mer stemt dan over een motie 
die komende woensdag wordt 
ingediend door het CDA, D66 en 
GroenLinks.

De drie partijen willen dat het 
indicatieve tracé Laarbeek-Echt/
Susteren uit de Structuurvisie 

Buisleidingen wordt gehaald. 
Deze route langs onder meer 
Helmond, Brandevoort  en Mier-
lo kent volgens hen veel te veel 
ernstige knelpunten. CDA, D66 
en GroenLinks rekenen op een 
meerderheid voor hun stand-
punt. s

protesthelmond@deloop.eu

Buisleidingen in tracé door woonwijk
Ø 30 tot 60 cm.

Indicatief buisleidingentracé chemisch gevaarlijke sto�en door woonwijk Helmond

Woningen (bestaand/vergund)

Monumentale bomenlaan 

Verboden activiteiten boven het buisleidingentracé o.a. 

•  Het bouwen van een bouwwerk
•  De aanleg van een verharde weg, verhard pad of sloot in de 
 lengterichting van de leidingen
•  Het aanleggen van andere soorten (buis)leidingen in de 
 lengterichting van het voorkeurstracé
•  Het plaatsen van bomen of struiken
•  Het gebruik van de grond als opslag van bijv. zand en stenen
•  Graafwerkzaamheden of verandering van het maaiveld
•  Plaatsen van paaltjes of gebruik van tentharingen

BUISLEIDING 1

±1,7 METER
AFSTAND TUSSEN BUIZEN

BUISLEIDING 2

BUISLEIDING 3

BUISLEIDING 4

BUISLEIDING 5

BUISLEIDING 6

Bouwkavels

Gewenste bouwkavels 

tot 29 meter
versmald tracé

±3 METER

tot 29 meter
versmald tracé

Tweede Kamer stemt! 
Motie buizentracé Peel

Regio

Bijzondere Heilige Mis 
in de openlucht 

Het gilde Sint Antonius Abt 
organiseert in samenwerking 
met het parochiebestuur Sint 
Lucia een openluchtmis op 
zondag 26 mei. Deze vervangt 
de Heilige Mis in de Lucia-
kerk. De openluchtmis wordt 
gehouden nabij het kappelke 
aan de Antoniusweg in Bran-
devoort. De H.mis wordt 
voorgegaan door pastoor 
Norbert Swagemakers.

Precies 50 jaar geleden, op 27 
mei 1969 opende het gilde haar 
schutsboom aan de Heeklaan. 

Ruim 100 jaar was het gilde 
gevestigd nabij het kappelke 
in Brandevoort waar nog al-
tijd een schutsboom staat. 50 
jaar geleden moest op last van 
aangescherpte veiligheidsei-
sen het gilde deze locatie ver-
laten. 

Des te bijzonder is het nu, 50 
jaar later om in de openlucht, 
met elkaar deze viering te 
houden.

Na de viering wacht de be-
zoekers nog een verrassing. 
Fanfare Unitas verzorgt name-

lijk een concert. Dat is echte 
verbroedering, waarbij kerk, 
muziek en verenigingen elkaar 
verbinden voor onze gemeen-
schap. 

Voor voldoende zitgelegen-
heid, een kop koffie met wat 
lekkers wordt gezorgd. U bent 
van harte uitgenodigd. De 
H.mis gaat zoals gebruikelijk 
aanvangen om 10:15 uur.

Het gilde en Pastoor Swage-
makers gaan om 09:30 uur in 
optocht vanaf de pastorie naar 
de locatie. De loopafstand is 
ongeveer 2 kilometer, u bent 
daarbij uitgenodigd om aan te 
sluiten. s

Mierlo-Hout
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ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

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

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

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

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

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

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS

BEN JIJ GEMOTIVEERD, 
WIL JIJ WERKEN EN GELD VERDIENEN?

Heb jij deze interesse? 
Neem snel contact met ons op. 
Wij nodigen je dan uit voor een 
gesprek.4 dagen werken

1 dag school
(Bouwcao)

           

-  Combinatie van Praktijk en Theorie

-  Baangarantie (duur opleiding ca. 2 jr)

-  Intensieve deskundige begeleiding

-  Gedegen vakopleiding

Wij vragen: 
interesse in 
de Wegenbouw

Tel. 0492-665505
info@bouwinframensen-mierlo.nl
www.bouwinframensen-mierlo.nl

Aankomend 
Straatmakers
Wegenbouw

Aankomend 
Vaklieden
Wegenbouw

Van begin mei tot eind septem-
ber loopt het Carat seizoen. 
Tientallen muziekverenigingen 
verzorgen gedurende deze pe-
riode 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 con-
certen zijn gratis toegankelijk. 
Daarnaast zijn er in het park 

horecavoorzieningen en vol-
doende zitplaatsen aanwezig. 
Dit jaar bestaan de Carat-Con-
certen 25 jaar! Het wordt een 
heel seizoen jubileum. Daarom 
worden ook alle jubilerende 
deelnemende muziekgroepen 
in het zonnetje gezet. De eerste 
zondag van de maand is dat.

Programma 26 mei 2019:
12.00 uur: Seniorenharmonie 
Helmond
Seniorenharmonie Helmond is 
een heel bijzonder harmonieor-
kest. Het doel is om met veel ple-
zier, zo mooi mogelijke muziek 

te maken. Ze gaan niet op con-
cours maar geven wel bijzondere 
concerten. Het repertoir is zeer 
uitgebreid en wordt regelmatig 
vernieuwd. Het bestaat uit zowel 
klassieke als populaire muziek. 
Op dit moment bestaat het or-
kest uit ruim 50 muzikanten. Ze 
hebben een ruime bezetting. Zelf 
bespelers van de fagot, contra-
bas en pauken maken deel uit 
van de harmonie..

13.00 uur: Popkoor Brand New 
Voices uit Brandevoort
Met dertig enthousiaste, swin-
gende zangliefhebbers zingen 

we popnummers: de mooiste, 
sterkste, leukste en meest ont-
roerende uit de pophistorie van-
af de jaren zestig tot de meest 
actuele.

14.00 uur: De Salty Dogs uit 
Mierlo 
Dit shantykoor werd opgericht 
in 1999. Shanty’s zijn sinds de 
14e eeuw op zee en door zeelui 
gezongen liederen, werkliedjes. 
Een goede shantyman was zijn 
gewicht in goud waard, dan ver-
liep zware werk vlotter omdat 

iedereen gelijkmatig, op maat 
van de muziek werkte. De con-
certmiddag is zoals altijd gratis 
toegankelijk en start om 12:00 
uur. In het park zijn horecavoor-
zieningen en voldoende zitplaat-
sen aanwezig. In de bijlage vindt 
u het volledige persbericht en 
foto’s van de muziekverenigin-
gen die op zondag 30 september 
een optreden verzorgen.

U bent van harte uitgenodigd te 
komen luisteren naar de Carat-
Concerten 2019. s

Het vorige Carat Concert werd weer goed bezocht  
(Bron foto; Wim van den Broek).

Carat Concerten met o.a. De Salty Dogs 
Warande
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Grote prijs voor 
klant van de Read Shop

Harry en Els van de Read Shop 
(bron foto; Mandy Meeuwsen).

Bij de Read Shop in het Combi-
centrum was het afgelopen week 
feest: Een klant won daar name-
lijk een grote prijs van maar liefst 
€18.000 gewonnen met Lucky 
Day! 

Omdat de prijs in de winkel van 
Harry en Els is gevallen, mochten 
zij een oorkonde in ontvangst 
nemen en een mooie bos bloe-
men! s

Startbijeenkomst lokaal sportakkoord
Op 12 juni aanstaande vindt de 
startbijeenkomst over het lo-
kale sportakkoord plaats. Inwo-
ners van Helmond die zich pro-
fessioneel, vrijwillig en/of met 
een eigen initiatief inzet voor 
sporten en bewegen in Hel-
mond, zijn dan van harte wel-
kom om mee te praten over de 
toekomst van sport in de stad. 
Zodat iedereen in een veilige, 
gezonde omgeving met plezier 
kan sporten en bewegen.

In 2018 werd het Nationale sport-
akkoord getekend door het mi-
nisterie, gemeenten, maatschap-
pelijke organisaties en bedrijven. 
Doel daarvan is om de organi-
satie en financiën van de sport 
toekomstbestendig te maken. 
In navolging van het Nationale 
sportakkoord ondertekenden 
allerlei sport- en maatschappe-
lijke organisaties vorig jaar tij-
dens de Nationale Sportweek in 
Helmond een intentieverklaring, 
waarmee zij een eerste aanzet 
gaven om gezamenlijk te komen 
tot een lokaal sportakkoord. De 

gemeente Helmond is initiatief-
nemer en krijgt, onder andere 
dankzij NOC*NSF, in de uitvoe-
ring ondersteuning van Stichting 
Sportservice Noord-Brabant 
(SSNB). 

Aanmelden tot en met 5 juni
De startbijeenkomst vindt plaats 
op 12 juni van 18.30 tot 20.30 

uur in Helmond (exacte locatie 
wordt later bekend). Deelnemers 
zijn vanaf 17.45 uur van harte wel-
kom. Voor hen staat soep en een 
broodje klaar. 

Geïnteresseerden kunnen zich 
tot en met 5 juni aanstaande 
aanmelden via  www.ssnb.nl/
sportakkoord-helmond s

Aladdin (2019) (DNL)
Za 12:45 uur / Di 13:15 uur / Do, Vr, Zo, Ma, 
Wo 13:30 uur 
Aladdin (2019) (DOV)
Vr, Za 18:30 uur / Do, Zo, Ma, Wo 18:45 uur / 
Di 20:30 uur 
Aladdin (2019) (O3D)
Zo 10:30 uur / Do, Vr, Ma, Wo 10:45 uur / Di 
11:15, 16:00, 18:45 uur / Za 15:45 uur / Do, Vr, 
Zo, Ma, Wo 16:15 uur / Vr, Za 20:00, 21:15 uur 
/ Do, Zo, Ma, Wo 20:30 uur
Avengers: Endgame (DOV)
Do, Zo 14:30 uur / Vr, Za 14:45 uur / Ma, Wo 
15:00 uur / Di 15:15 uur 
Avengers: Endgame (O3D)
Zo 10:00 uur / Do 10:45 uur / Vr 11:00 uur 
/ Ma 11:15 uur / Di 11:30 uur / Do, Zo, Di, Wo 
20:00 uur / Vr, Za 20:45 uur
Bohemian Rhapsody (DOV)
Di 13:30 uur 
Brightburn (DOV)
Ma 11:00 uur / Wo 11:15 uur / Do, Vr 11:30 
uur / Zo 11:45 uur / Di 12:30 uur / Do, Ma 
13:45 uur / Do, Zo 17:30, 21:45 uur / Vr, Za 
17:45, 22:45 uur / Ma - Wo 18:15, 21:30 uur
Casper en Emma op jacht naar de schat 
(DNL)
Wo 10:30, 13:45 uur 
Cats: op zoek naar Kattopia (DNL)
Zo 10:15 uur / Za 13:00 uur / Wo 13:15 uur / 
Vr 13:45 uur 
Circus Noel (DNL)
Vr, Zo 10:45 uur 
Corgi (DNL)
Zo 12:30 uur / Za 14:30 uur / Do 15:15 uur / 
Wo 15:45 uur / Vr 16:00 uur / Di 16:15 uur 
Hotel Mumbai (DOV)
Di 14:45 uur / Za 15:15 uur / Vr 15:30 uur / 
Ma 15:45 uur / Wo 18:00 uur / Zo 21:00 uur 
Hustle, The (DOV)
Wo 12:45 uur / Za 13:00 uur / Vr 13:15 uur / 
Di 14:00 uur / Do, Zo 16:30, 19:30 uur / Vr, Za 
18:00, 22:30 uur / Ma - Wo 19:00, 21:45 uur
John Wick 3: Parabellum (DOV)
Di 10:45 uur / Ma, Wo 11:00 uur / Vr 11:15 uur 
/ Do, Za 12:30 uur / Ma - Wo 16:45 uur / Vr, 
Za 17:00, 21:45 uur / Do, Zo 18:15 uur / Do, 
Zo - Wo 21:15 uur
Masha en de Beer 2 (DNL)
Zo 10:00 uur / Vr, Ma, Di 10:30 uur / Do 
10:45 uur 
Opera: Dialogues des Carmélites (Francis 
Poulenc) (DOV)
Zo 11:00 uur / Ma 13:30 uur 
Pokémon Detective Pikachu (DOV)
Ma 17:30 uur / Do, Zo 18:00 uur / Vr, Za 
19:45 uur 
Pokémon Detective Pikachu (N3D)
Ma 13:15 uur / Do, Zo 14:00 uur / Vr 14:30 
uur / Wo 15:15 uur / Za 15:30 uur 
Pokémon Detective Pikachu (O3D)
Ma, Di 10:45 uur / Wo 11:30 uur / Di 18:30 
uur / Ma, Wo 20:45 uur / Do, Zo 21:30 uur / 
Vr, Za 22:15 uur 
Rocketman (DOV)
Zo 15:00 uur / Vr, Za 19:00 uur / Do 21:00 
uur 
Singel 39 (DNL)
Vr 14:00 uur / Di 14:15 uur / Ma, Wo 14:30 
uur / Zo 15:15 uur / Do 15:30 uur / Do, Zo 
19:00 uur / Ma - Wo 19:30 uur / Vr, Za 20:15 
uur
Sneak Preview (DOV)
Di 21:00 uur 
Sun Is Also A Star, The (DOV)
Do 11:45 uur / Di 12:00, 17:30 uur / Vr, Za, 
Ma, Wo 12:15 uur / Zo 13:00 uur / Do, Zo, Wo 
17:45 uur / Vr, Za 18:15 uur / Ma 18:30 uur
White Crow, The (DOV)
Ma 20:00 uur 
Wonder Park (DNL)
Do, Di 10:30 uur / Wo 10:45, 14:00 uur / Za 
12:15 uur / Zo 13:45 uur 
Wonder Park (N3D)
Za 15:15 uur / Vr, Zo 15:45 uur / Do, Ma, Wo 
16:00 uur / Di 16:30 uur

PATHÉ HELMOND
DO. 23 MEI T/M WO. 29 MEI

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

Helmond-West

Helmond

 Jeugdtheaterschool Annathe-
ater houdt op woensdag 5 juni 
audities voor de theaterpro-
ductie die begin oktober 2020 
in première zal gaan. En wil je 
achter komen of toneelspelen 
iets voor je is? Doe mee aan de 
korte cursus! 

Ben jij gek op theater en niet van 
het podium weg te slaan? Wil jij 
graag meedoen in een theater-
voorstelling? In onze productie-
groep krijg je de mogelijkheid 
om je talent te laten zien en te 
ontwikkelen. En je leert een hele-
boel over het vak acteren! De au-
ditie is op 5 juni en de repetities 
zijn elke donderdag van 19.00 tot 
21.00 uur en een aantal keren in 
het weekeinde. 

Korte cursussen toneelspelen 
voor kinderen en jongeren 
Toneelspelen is altijd spannend. 
Je gebruikt je fantasie om aller-
lei gekke en onverwachte situa-
ties te beleven. Het is niet alleen 
ontzettend leuk om toneel te 
spelen, je leert ook een heleboel. 
Jeugdtheaterschool Annatheater 
organiseert in juni voor kinderen 

en jongeren een korte cursus to-
neelspelen. Altijd al toneel willen 
leren spelen? Vanaf 6 juni (kin-
deren) of 27 juni (jongeren) kun 
je lessen volgen om te kijken of 
acteren iets voor je is.    

Auditie productiegroep:
Datum: woensdag 5 juni  
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur 

Korte cursus kinderen: 
Data: donderdag 6, 13, 20 en 27 
juni 2019
Tijd: van 16.00 tot 17.00 uur

Korte cursus jongeren:
Data: donderdag 27 juni en 4 juli.
Tijd: van 17.15 tot 18.45 uur

GEÏNTERESSEERD?  Neem con-
tact op met Lavínia Germano: 
telefoon: 06-44369288 / lavinia-
germano@annatheater.nl   
Het Annatheater ligt op 1 minuut 
loopafstand van het NS-station 
Helmond. Het adres is Floref-
festraat 21a, Helmond. Telefoon: 
0492-475255, info@annatheater.
nl   www.annatheater.nl s

Auditie productiegroep en korte toneelcursussen 
Jeugdtheaterschool Annatheater

Annawijk/Suytkade

(Bron foto; Annatheater).
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Dement en toch een 
goede oude dag?
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 
24 uur per dag professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 
Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart 
vanaf

€ 1695-,
informeer gerust naar

de mogelijkheden

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

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

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

WWW.NEDERHEIDE.NL
KAAK 11 • 5763 PK MILHEEZE • 0492-820080

Voor slechts  

€ 26.50 p.p.

PRUUVERIJ-MENU
EEN RONDJE DOOR DE KAART… EN MEER!

10 GERECHTJES GESERVEERD IN 6 GANGEN
vanaf 2 personen - 1 dag tevoren reserveren

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.

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 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.

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.

Helmond, april 2019

Uitnodiging

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

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

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

parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

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

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Zaterdag 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; 

Zondag 26 mei: OPENLUCHTVIERING GILDE!!
De Eucharistieviering zal om 10:15 uur bij de Antoniuskapel zijn in de 
St. Antoniusstraat.
Slechts indien het regent zal de eucharistieviering in de Luciakerk 
zijn. Aan de viering wordt meegewerkt door het Gilde Sint Antonius, 
Muziekgezelschap-Unitas en Kerkkoor.
Misintenties voor overleden ouders van de Laar-van de Ven; pastoor 
Stuart Allan; Giel Verspaget en Martina Verspaget-van Dijk;

Woensdag 29 mei: Avondmis voor Hemelvaart 
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout;

Donderdag 30 mei: HEMELVAART
11.00 uur Bedevaartsmis te Ommel;
Martien van Stiphout en Johan Habraken; 

Zaterdag 1 juni:
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; Volkszang; 
Installatie plechtigheid van pastoor Norbert Swagemakers m.m.v. de 
koren van de Damiaan parochie en het gilde St. Antonius Abt en het 
Antoniusgilde Stiphout
Giel Verspaget en Martina Verspaget-van Dijk; Daan Swagemakers 
en overleden familie.

www.damiaanhelmond.nl

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,

Donderdag 30 mei 10.30 uur Maria koor

Zondag 2 juni 
10.30 uur Trudo koor
Marietje Adriaans-van Berkel, Jac en Trees Jansen-Wijnheimer, 
familie Wijnheimer-Roelofs, Nettie Kenter, Netje van Roozendaal, 
Fer Boudewijns en Fien Boudewijns-Rompen, Zus Verstappen-van 
Oorschot. 

www.damiaanhelmond.nl
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Minor is een alcoholvrij feest dat speciaal 
voor middelbare scholieren van 12 tot en 
met 17 jaar georganiseerd wordt. 
Wijkhuis De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44.  
19:30 - 00:00 uur.

24 
MEI

Minor

Evenementen

save
the 

23 
MEI

24 
MEI

24 
MEI

23 
MEI

T/M 
25
MEI

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur 
een biologische markt onder de Markt-
hal van Winkelcentrum Brandevoort 
in Helmond. Markthal Winkelcentrum 
Brandevoort, de Plaetse 1. Vr 24 mei 
2019 14:00 - 18:00 uur.

24 
MEI

Biologische markt 
Brandevoort

Informatieavond 
over isolatie van 
woningen in
verschillende wijken

Biologische 
markt 
Brandevoort

Met de fles groot 
gebracht - 
Arjan Kleton

Amusementsgroep 
Aarle-Rixtel

De 60ste 
Wandel-
vierdaagse 
Helmond

Informatieavond over isolatie van woningen 
voor de wijken Mierlo-Hout, Helmond West 
en Helmond Centrum. Plaats: Energiehuis 
Helmond, Torenstraat 3 Helmond
De toegang is gratis. Graag opgeven via de 
website: www.energiehuishelmond.nl

Informatieavond over isolatie van woningen 
voor de wijken Mierlo-Hout, Helmond West 
en Helmond Centrum. Plaats: Energiehuis 
Helmond, Torenstraat 3 Helmond
De toegang is gratis. Graag opgeven via de 
website: www.energiehuishelmond.nl

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. An-
natheater Helmond, Floreffestraat 21a. Vr 
24 mei 2019 20:30 - 22:00 uur.

Een gezellige muzikale avond.
Van 18.45 tot 20.15. Toegang is gratis
Keyserinnedael, Kanaaldijk N.O. 70

Ook dit jaar gaan weervele hele hele onderden 
deelnemers meelopen met de 60ste 
wandelvierdaagse in Helmond. De 60ste
wandelvierdaagse vanvanv Helmond wordt
gehouden van 22 tot en met 25 mei 2019.
Startburo Helmond, Mgr. Swinkelsstraat 24
Wo 22 mei 2019 18:00 - 21:00 uur, do 23
mei 2019 18:00 - 21:00 uur, r, r vr 2vr 2vr 4 mei 2019
18:00 - 21:00 uur, za 25 mei 2019
2:00 - 15:00 uur.

25 
MEI

Concert 
Play In 
Melodieen 
uit de rijken

Concert Symfonieorkest Helmond-Venray 
met leerlingen van Kunstkwartier o.l.v. San
der Vredenborg. Vrolijke attractieparkmu
ziek en licht klassiek. De Fonkel Helmond, 
Prins Karelstraat 123. 16:00 - 17:00 uur.

HIGH TECH 
ONTDEKKINGS 
ROUTE
De High Tech Ontdekkings Route 
vindt plaats bij Franke Helmond. 
Dit jaar is dit bedrijf de Hotspot.

ZA 25 mei 2019 | 1:00 - 17:00
Hotspot Stichting Hightech Helmond
Lage Dijk 13

www.dutchtechnologyweek.com/
nl/high-tech-ontdekkingsroute

Kijk op 
pagina 19

voor de volledige
film agenda

John Wick 3

Aladdin

Minor is een alcoholvrij feest dat speciaal 
voor middelbare scholieren van 12 tot en 
met 17 jaar georganiseerd wordt. 

Concert 
Play In 
Melodieen 
uit de rijken

Concert Symfonieorkest Helmond-Venray 
met leerlingen van Kunstkwartier o.l.v. San
der Vredenborg. Vrolijke attractieparkmu
ziek en licht klassiek. De Fonkel Helmond, 
Prins Karelstraat 123. 16:00 - 17:00 uur.

voor de volledige

Minor is een alcoholvrij feest dat speciaal 
voor middelbare scholieren van 12 tot en 
met 17 jaar georganiseerd wordt. 

Concert 
Play In 
Melodieen 
uit de rijken

Concert Symfonieorkest Helmond-Venray 
met leerlingen van Kunstkwartier o.l.v. San-
der Vredenborg. Vrolijke attractieparkmu-
ziek en licht klassiek. De Fonkel Helmond, 
Prins Karelstraat 123. 16:00 - 17:00 uur.

voor de volledige

Avengers: Endgame

The sun is also a star

The Hustle

Detective Pikachu

FILMPJE 
PAKKEN?

24 
MEI

24 
MEI

24 
MEI

Michael Prins - 
Solo Show 
2019

Toneelgroep 
Maastricht

Trenddag 
Li Edelkoort

Ja Hier zijn we dus ontzettend blij mee. 
Al jaren waren we bezig om hem naar de 
Cacaofabriek te halen en nu is het dan 
gelukt: Michael Prins komt naar de 
Cacaofabriek. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1, 20:45 - 22:45 uur.

Een komedie van lust en genegenheid
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 - 22:25 uur.

Lidewij Edelkoort presenteert voor het 20e 
jaar haar trendprognose aan de leden van 
NII. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
10:30 - 13:00 uur.

Speciaalbierfestival met 9 
microbrouwerijen barbecue en muziek.
Gilde terrein Mierlo-Hout, 
Antonianenpad 1. 14:00 - 21:00 uur.

25 
MEI

Beer, Burgers and Two 
Smoking Barrels 2019

25 
MEI Marcel Stevens - 

En door...

Een heerlijk Helmonds geluid. Na twee 
oudejaarsshows en volle zalen met 
Petazzie is Marcel Stevens terug in 
Het Speelhuis. Solo met vleugel.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2.Het Speelhuis, Speelhuisplein 2.
Za 25 mei 2019 20:15 - 22:30 uur.

25 
MEI

Sangre De 
Muerdago - 
support Grift

De band Sangre de Muerdago afkomstig 
uit de Spaanse regio Galicie neemt je met 
hun middeleeuwse folkmelodieeumln 
mee naar vervlogen tijden en verdwenen 
landschappen. Rondom frontman Pablo C. 
Ursuss... De Cacaofabriek, Cacaokade 1
20:30 - 22:30 uur.

25 
MEI

Achterom 2

Terug op het oude nest Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 20:15 - 22:05 uur.

26 
MEI

Carat concerten 

25 
MEI

Weekmarkt 
Helmond 
Centrum

Kom naar de markt. Beleef de Helmondse 
markt Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt De Helmondse Markt 
elke week een feest.. Centrum Helmond, 
Markt 38, 08:30 - 16:00 uur.

26 
MEI

Garagesale 
van de 
‘Pastorkes’

Leuke rommelmarkt bij de bewoners in 
de voortuin. Er is vanalles te koop van 
groot naar klein. Pastoorswijk te Helmond 
Mierlo-Hout, Pastoor Elsenstraat Houtse 
parallelweg 20, 10:00 - 15:00 uur.

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.

26 
MEI

Koopzondag 
Helmond 
centrum 

Op zondag 26 mei is het gezellig winkelen  
in Helmond Centrum. Helmond Centrum, 
Markt 11, Zo 26 mei 2019 12:00 - 17:00 uur.

25 
MEI
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark) | 
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

HONDENTRIMSALON

‘Bulletje’
De Burcht 7

Helmond
06-20344693

WWW.HONDENTRIMSALONBULLETJE.NL

Beekerheide 28 
Beek en Donk

www.kunstgrasland.nl

Kunstgras 
nodig?

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

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

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

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

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

26 mei vlooienmarkt
Anthony van 

Leeuwenhoeklaan
Eindhoven 
 9.00-16.00

gratis entree  
06-20299824

VRIJE MARKT
EINDHOVEN

ZONDAG 2 JUNI
Kunstijsbaan

Bij slecht weer 
overdekt.

200 kramen 
Vlooienmarkt 

Braderie 
Amusement

vanaerlebv.nl 
0492-525483

Alle soorten bestanden van 
beeld en geluid digitaliseren 

of dupliceren.
www.studioadato.nl

Lenie Klaasen 06-52716622

BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan 
vrijblijvend voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. 

De producten zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen bij Lenie 
Klaasen,  tel.: 06-527 16 622 (Business Owner Forever).  Kijk voor meer 

informatie op: www.foreverhelmond.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

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

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

www.ikgeefeenfeestje.nl

Bij ons kunt u goedkoop maar 
toch vakkundig u hond of kat la-
ten knippen of scheren. Als u er 
liever bij wilt blijven is dat bij ons 
ook mogelijk, u kunt dan de meta-
mofose van u huisdier meemaken 
en u krijgt meteen tips over de ver-
zorging van u huisdier.

U kunt bij ons ook terecht voor 
hondenuitlaatservice en kleinscha-
lig vakantie opvang van u huisdier 

in huiselijke sfeer. Voor meer infor-
matie kunt u ons altijd bellen of kijk 
op onze website.

Op onze website vindt u ook een 
webshop met 1001 en meer artike-
len voor u huisdier en de verzorging 
hier van. Iedere week zijn er nieuwe 
aanbiedingen.

Al deze informatie kunt u vinden op 
www.hondentrimsalonbulletje.nl
Langskomen of bellen mag ook.
U vind ons aan De Burcht 7
5707 TZ Helmond. 06 20344693 s

Hondentrimsalon 
Bulletje

Helmond-West

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

Na de rondetafel-gesprekken in MFC De Smed, werd de openings-
handeling verricht door Anet Langewouters en Ben Oosterbos 
waarna door Wethouders Jos van Bree en Harrie van Dijk de vlag 
gehesen werd. De voorzitter Henk Vermeulen maakte daarna uit-
nodigend de deur open van de huiskamer. In de Ark is van alles 
te doen. De liederentafel, een eetpunt, rikken, bridgen, senioren-
web, presentaties, bloedprikken en er is belangstelling voor nog 
meer. Zie een video impressie, gemaakt door Wim Klaasen, op 
www.helmondnu.nl s

BEZORGERS 
GEVRAAGDGEVRAAGD

0618938912
€50,00 EXTRA BONUS!
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Mierloseweg 19 | 5707 AB Helmond | T 0492-550982 | www.haircombi.nl | www.subtil.nl
Haarproducten,  Drogisterij producten,  Nagelproducten   en  Schoonheidsproducten,  KappersbenodighedenHaarproducten,  Drogisterij producten,  Nagelproducten   en  Schoonheidsproducten,  Kappersbenodigheden
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www.haircombi.nl

BESTEL NU ONLINE EN ONTVANG 

30% KORTING
OP UW BESTELLING!

GEBRUIK KORTINGSCODE: HC30

VANAF 25 MEI T/M 1 JUNI 2019

Kiss • Wella • Subtil
Sexy Hair • Awesome Color

GA.MA Professional
Olivia Garden borstels

Color Phlex


