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

NIEUWE
BANDEN 
GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE*

ELDERS GOEDKOPER? 
Wij betalen u het verschil terug*

JOSVERSCHURENSHOP.NL

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

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

WOENSDAG 26 JUNI
PATHÉ LADIESNIGHT
YESTERDAY!
KAARTJES TE KOOP 
VIA WWW.PATHE.NL

€ 399,=

vd wiel  Tuinmachines         Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

t.w.v.

+AUTOMOWER

Bij aankoop van een

115Li Trimmer
incl Accu+Lader 

GRATIS*

*vanaf model 315

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

2e Coff eeshop in Helmond Coff eeshop in Helmond
Ons burgerpanel over:

Door: Trudy Veenhuys

In de gemeentelijke politiek in 
Helmond is de vraag of er een 
tweede coff eeshop zou moeten 
komen actueel. Voor ons deze 
maand een reden om ons bur-
gerpanel van TipDeLoop enkele 
vragen te stellen over “Drugs in 
Helmond”.  Nu al kunnen we u 
de resultaten laten zien over dit 
onderwerp. De personen die de 
enquête hebben ingevuld,  vor-
men in de rest van dit artikel 
“deelnemers”.

“Drugs” is de verzamelnaam 
voor genees- en genotmiddelen 
die een meer of minder “dro-
gerende” (verdovende, opwek-
kende en/of hallucinerende wer-
king hebben en die tot verslaving 
kunnen leiden. Momenteel is er 
in Helmond één coffeeshop (in 
de Wolfstraat).

Als eerste vroegen we de deel-
nemers zich uit te spreken over 
de stelling “Ik voel me wel eens 
onveilig in mijn woonwijk als 
gevolg van drugshandel, drugs-
gebruik en/of de productie van 
drugs”. Met deze stelling is 32% 
het (zeer) eens, 28% is neutraal 
en 41% is het met deze stelling 
(zeer) oneens. Uit de gegeven 

toelichtingen blijkt, dat het me-
rendeel van de deelnemers wel 
weet dat er drugs verhandeld 
worden, maar niet in hun buurt 
en de plekken waar dat wel lijkt 
te gebeuren, worden door hen 
gemeden.

Op de vraag of er drugsgerela-
teerde zaken in de eigen woon-
wijk plaatsvinden, konden de 
deelnemers meer antwoorden 
geven. Voor 19% speelt dit soort 
zaken niet in de eigen woonwijk 
en 27% weet het niet. Bij 97% van 
de deelnemers spelen wel enkele 
drugsgerelateerde zaken. 
Bij 44% hiervan gaat het om 
drugshandel op straat of vanuit/
vanaf een voertuig (auto of scoo-
ter) en bij 10% om drugshandel 
vanuit een pand (onder andere 
de coffeeshop). Van de deelne-
mers ziet 16% dat op straat drugs 
gebruikt worden en 12% heeft 
het vermoeden dat er een hen-
nepkwekerij in hun wijk zit.

Op de vraag of deze drugsgere-
lateerde zaken de afgelopen 12 
maanden zijn toe- of afgeno-
men, antwoordt 32% dat dit is 
toegenomen, 35% zegt dat het 
gelijk is gebleven. Voor 4% is het 
afgenomen en 28% geeft aan het 
niet te weten. 
We vroegen de deelnemers ver-
volgens of men specifieke loca-
ties kan benoemen waar sprake 

is van drugsgebruik en/of drugs-
handel. Men kon meer antwoor-
den geven. 63% kan geen loca-
ties noemen, 30% noemt locaties 
waar drugs worden gebruikt en 
21% noemt locaties waar drugs 
worden verhandeld. 
De genoemde locaties voor ge-
bruik en handel komen veelal 
overeen: Stadscentrum (verschil-
lende locaties), Ameideplein, 
Koninginnewal, Bakelse bos-
sen, bij de watertoren, Heistraat, 
Hortensiapark, Helmond Noord 
(rondom het Ter Aa College), 
Azalealaan, De Warande, hang-
plekken en bij het NS-station.

Met de stelling of er in Helmond 
een tweede coffeeshop zou moe-
ten komen (de gemeenteraad 
heeft deze wens uitgesproken) 
is 50% het (zeer) oneens, 19% 

staat hier neutraal tegenover, 
26% is het (zeer) eens en 5% zegt 
het niet te weten. De voorstan-
ders geven als toelichting dat er 
blijkbaar behoefte is aan drugs 
en dat bijkomende problematiek 
rondom straathandel en gebruik 
op straat dan beter kan worden 
tegengegaan, al vinden sommi-
gen dat dan ook de inkoop door 
coffeeshops gelegaliseerd moet 
worden. 

Van de voorstanders noemt 
20% een andere reden, namelijk 
betere controle, stoppen van il-
legale handel en “je kunt je kop 
niet in het zand steken voor een 
miljardenindustrie”. De tegen-
standers geven verschillende 
toelichtingen.

(Lees verder op pag. 3)

 Coff eeshop in Helmond Coff eeshop in Helmond
Ons burgerpanel over:Ons burgerpanel over:

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

Omdat jouw week al druk genoeg is

2e Pinksterdag alle 
vestigingen geopend

Clown Cees

Slijterij
Luc’sWines &Drinks

Ben de Banjoman
Live muziek met Stanley Hazes, 
Brabo Turk, Stefan Strijbosch, 

Julian Stuiver en een DJ!
DraaimolenMini-cars

 Bungee trampoline

De braderie is mede mogelijk gemaakt 
door een subsidie van het 

Wijkmanagement Helmond 
(onderdeel van Ondernemersfonds Helmond)

Mierloseweg 39 - HELMOND Mierloseweg 11 - HELMOND Mierloseweg 10 - HELMOND Mierloseweg 22 - HELMOND
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COMBI CENTRUM
MIERLOSEWEG
11.00-17.00 uur

BRADERIE
ZONDAG 9 JUNI

Mierloseweg 18 - HELMOND Mierloseweg 52 - HELMONDMierloseweg 28 - HELMOND
Mierloseweg 14

 HELMONDMierloseweg 15 - HELMOND

De jaarlijkse Braderie is weer een feest 
voor Helmond-West!
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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

Omdat iedereen anders is...

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

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

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

Als u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteit

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

2e PINKSTERDAG

GEOPEND
12.00 - 16.00 uur
Hoge kortingen op diverse meubelen:

Leolux • Montel • Bert Plantagie
Schuitema • Mecam •R.A.C.

(Vevolg pag. 1).

De een vindt dat meer aanbod 
tot meer gebruik leidt; anderen 
vinden dat met een tweede cof-
feeshop de overlast niet zal af-
nemen; sommigen vinden het 
belachelijk dat kweken en han-
delen niet mogen en verkoop (in 
coffeeshops) en gebruik wel. 
Meer specifiek gevraagd vindt 
31% van de tegenstanders van 
een tweede coffeeshop dat dit 
meer overlast geeft; 20% vindt 
dat dit leidt tot een toename 
in drugsgeweld, 36% vindt één 
coffeeshop voldoende, 17% 
geeft geen nadere reden en 21% 
noemt andere redenen, zoals: 
actiever beleid voeren om drugs 
te verminderen, het nodigt uit 
tot meer drugsgebruik en een 
tweede coffeeshop heeft een 
aanzuigende werking. Sommige 
deelnemers vinden dat de han-
del in en overlast van hard drugs 
(pillen en erger) een veel groter 
probleem zijn.

Tot slot vroegen we het burger-
panel of er nog tips zijn voor ge-
meente en politie. 
Van de deelnemers heeft 20% 
geen tip. 13% Vindt dat de huidige 
situatie goed is en dat gemeente 
en politie zo moeten doorgaan 
en 37% vindt dat men eens of 
vaker moet gaan kijken op be-
paalde locaties en naar bepaalde 
personen: neem klachten van 
burgers (bijvoorbeeld over over-
last veroorzakende blowende 
buurjongens) meer serieus, wees 
alerter, kom sneller als bewoners 
de hulp van politie inroepen.

Zo’n 30% van de deelnemers 
geeft wel tips. Zo vinden enkele 
deelnemers dat de aanpak veel-
eer zit in het niet tolereren dat 
men troep veroorzaakt en een 
sociaal beleid dat ook het crimi-
nele circuit goede alternatieven 
kan bieden. Helmond is al heel 
goed bezig, ga zo door. Anderen 
geven als tip om omwonende 
goed te betrekken bij een even-
tuele locatie voor een tweede 
coffeeshop. Zet meer tijd en per-
soneel in om meer en beter te 
handhaven, luister goed naar de 
mensen in de wijken die last heb-
ben van handel in en gebruik van 
drugs. Lik op stuk - beleid bij de 
aanpak van drugsgerelateerde 
zaken.

Conclusies
Uit deze vragenronde blijkt, dat 
een grote meerderheid op de 
een of andere manier overlast 
of hinder ondervindt van drugs-
gerelateerde zaken in de eigen 
woonwijk. Het gaat dan vooral 
om gebruikers van drugs in de 
openbare ruimte en in mindere 
mate om handel vanuit voertui-
gen en,  soms, panden. Er zijn 
vele locaties genoemd. In tegen-
stelling tot de gemeenteraad, is 
de helft van de deelnemers géén 
voorstander van een tweede cof-
feeshop. Als die er dan toch moet 
komen, vindt men dat dit in goed 
overleg met de omwonenden 
moet gebeuren. 

U kunt zich ook aanmelden
voor het burgerpanel!
Zes tot tien keer per jaar stellen 
we aan ons Burgerpanel TipDe-

Loop via e-mail enkele vragen 
over Helmond. Weekkrant De 
Loop Helmond wil, in samen-
werking met onderzoeksbureau 
Toponderzoek, er op deze ma-
nier aan bijdragen dat inwoners 
van Helmond hun betrokken-
heid bij onze stad kenbaar kun-
nen maken. De resultaten van 
deze raadplegingen leest u door-

gaans heel snel, vaak nog in de-
zelfde maand, in ons Weekblad 
De Loop en op onze website. 
Ook u kunt meedoen! Deelname 
is gratis, kost weinig tijd en is 
volledig anoniem. Het invullen 
van een enquête duurt slechts 
enkele minuten en de onderwer-
pen zijn sterk afhankelijk van de 
actualiteit. U bent en blijft ano-

niem en kunt per raadpleging 
zelf beslissen of u meedoet. U 
bent niets verplicht. U kunt ook 
zelf onderwerpen voorstellen 
voor de raadplegingen. Aanmel-
ding is mogelijk via onze website 
of rechtstreeks via www.tipde-
loophelmond.nl. Wij nodigen 
vooral ook jongeren uit om deel 
te nemen. s

‘Ik voel me wel eens onveilig in mijn woonwijk als gevolg van 
drugshandel, drugsgebruik en/of drugsproductie’

(In welke mate bent u het (on)eens met de bovenstaande titel)

Zeer mee eens
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee
oneens

Weet niet

13% 13%

0%

19%

28% 28%

‘In de gemeente Helmond dient een tweede coff eeshop te komen’
(In welke mate bent u het (on)eens met de bovenstaande titel)
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www.helmondnu.nl
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Munckhof gaat leerlingenvervoer Helmond 
verzorgen

Gemeente Helmond heeft een nieuw vierjarig contract leerlingenvervoer 
gesloten met Taxibedrijf Munckhof. Dit bedrijf gaat vanaf het nieuwe schooljaar 
het leerlingenvervoer in Helmond verzorgen. 

In Helmond komen zo’n 350 kinderen in aanmerking voor leerlingenvervoer. 
Ouders/verzorgers van de leerlingen die gebruik (gaan) maken van het 
leerlingenvervoer, worden persoonlijk op de hoogte gesteld. Nieuwe chauffeurs 
komen eerst kennismaken met de ouders en de leerlingen. Omdat Munckhof ook 
gaat samenwerkingen met de huidige onderaannemer Ehad, gaat er voor een 
deel van de kinderen weinig veranderen.  
Ondanks de tevredenheid met taxibedrijf Bergerhof moest de gemeente opnieuw 
aanbesteden. Het contract met Bergerhof dateerde uit 2012 en kon niet langer 
verlengd worden. In de openbare aanbesteding is vooral gekeken naar kwaliteit, 
maar ook de criteria prijs en duurzaamheid zijn meegewogen. Munckhof maakt 
vooral verschil op het gebied van duurzaamheid. Een derde van de voertuigen 
waarmee dit bedrijf de leerlingen gaat vervoeren, heeft elektromotoren op 
groene stroom.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De volgende vergaderingen van de welstandscommissie zijn op dinsdag 11 juni 
en dinsdag 25 juni 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergadering staan een dag voor de welstandsvergaderingen 
op www.helmond.nl/welstandscommissie. Ook 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.
 
Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl. 

Bekendmakingen

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

Gerwenseweg 24-05-2019 kappen 8 bomen OLO 4438567

Scheepsboulevard 2 23-05-2019 plaatsen reclame (op dak) OLO 4402107

tussen Baarstraat  24-05-2019 kappen 4 bomen OLO 4438839

en Kromme Haagdijk 

Kruipheide 4 27-05-2019 plaatsen dakkapel, vergroten garage OLO 4442629

Peelhof 63 24-05-2019 ontheffing bestemmingplan  2019-X0658

  i.v.m. kamerbewoning 

Zoete Kers 47 t/m 83 oneven 27-05-2019 aanleggen/wijzigen uitweg OLO 4443039

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

Mierloseweg 143  27-05-2019 oprichten 67 woningen OLO 3759119

t/m 149 oneven  en 41 appartementen (Parc Verde) 

Korte Dijk 8 28-05-2019 uitbreiding bedrijfspand OLO 4366573

Sleedoorn 27 28-05-2019 oprichten berging/ OLO 4271723

  overkapping en wellnessruimte 

Beukenhoutstraat,  28-05-2019 kappen dode bomen OLO 4371539

Limburghof, Raktpad, 

Calsstraat, Biesbosch, Heeklaan 

Blaakbeemden 7 29-05-2019 oprichten woning OLO 4297469

  en aanleggen uitweg

Raadsvergadering Voorjaarsnota
11 juni 2019

De gemeenteraad discussieert op dinsdag  11 juni over de Voorjaarsnota. Dat 
gebeurt in de raadzaal in Boscotondo. 

De Voorjaarsnota geeft de grote lijnen aan voor de begroting voor 2020. Die 
begroting wordt in november van dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld. De 
begroting is min of meer het ‘huishoudboekje’ van de gemeente. Het geeft aan 
welke inkomsten verwacht worden en waaraan de gemeente het beschikbare 
geld wil uitgeven. 

Iedereen is welkom
De vergadering begint op 11 juni om 13.00 uur. Iedereen is hierbij van harte 
welkom! Eerst geven alle fracties hun mening over de Voorjaarsnota en stellen 
vragen aan het college. 
Om 15.30 uur is er een pauze tot 17.00 uur. Na de pauze geven burgemeester en 
wethouders antwoord aan de raadsleden. 
Van 19.00 tot 20.00 uur is er opnieuw een pauze. Daarna wordt er gestemd 
of de Voorjaarsnota wordt vastgesteld en of er nog zaken gewijzigd worden. 
Raadsleden kunnen namelijk wijzigingen voorstellen via amendementen en 
moties.

Live volgen via internet
U kunt de raadsvergadering live volgen of op een later moment terugkijken. Kijk 
voor het online kijken op www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of 
kijk via de app Politiek portaal op uw tablet. U vindt daar ook een overzicht van 
alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies.

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

Gemeente op Tweede Pinksterdag gesloten

Op Tweede Pinksterdag, maandag 10 juni, zijn alle kantoren van de gemeente 
gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel en Zorg & Ondersteuning.

U kunt op die dag de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een 
afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op 
www.helmond.nl.

Avondopenstelling op dinsdag 11 juni
Omdat de Stadswinkel Tweede Pinksterdag gesloten is, verschuift de 
avondopenstelling naar dinsdag 11 juni. Die dag is de Stadswinkel open tot 19.00 
uur. U kunt alleen terecht op afspraak. Tijdens Pinksteren kunt u uw afspraak 
maken via www.helmond.nl. Hou er rekening mee dat deze avond snel vol 
gepland kan zijn.

Museum Helmond
Museum Helmond is op Eerste Pinksterdag en Tweede Pinksterdag geopend van 
11.00 tot 17.00 uur.

Post overheid digitaal

Wilt u uw post van de overheid voortaan digitaal ontvangen? Dat kan met de 
berichtenbox van MijnOverheid. 

In uw persoonlijke berichtenbox ontvangt u berichten over bijvoorbeeld 
gemeentelijke aanslagen, uw toeslagen, uw kinderbijslag, betaalspecificaties van 
uw WW, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Als er nieuwe berichten voor u 
zijn, ontvangt u automatisch een e-mail. Ervaar het zelf en meld u aan met uw 
DigiD op www.mijnoverheid.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
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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

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

Baritonstraat 5 slopen i.v.m. uitvoeren dakkapellen OLO 4415391

Havenweg 14 afsluiten zijkanten overkapping 2019-X0540

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Maisdijk 9 23-05-2019 uitbreiden productie  OLO 4437189

   met een derde lijn Geweigerde 

Wet bodembescherming (Wbb) 
Wijziging tenaamstelling beschikking bodemsaneringsplan

Bodem en Ontwikkeling Vastgoed B.V. heeft een verzoek ingediend tot wijziging van de 

tenaamstelling van de instemmingsbeschikking met het bodemsaneringsplan voor de locatie 

Marktstraat 27 te Helmond (locatiecode: AA079400378). Het College van B&W heeft besloten 

dat het besluit van 18 januari 2016 (kenmerk 880063/PB) op naam gesteld wordt van Bodem 

en Ontwikkeling Vastgoed B.V.

Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 5 juni 20196 weken ter 

inzage bij cluster Milieu op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. U kunt de 

stukken inzien van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur. Inzage is alleen mogelijk 

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

Indienen zienswijze
Tot 17 juli 2019 kunnen belanghebbenden hun zienswijze omtrent het besluit schriftelijk 

of mondeling kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze moet u richten 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 kunt u op 

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

bij cluster Milieu.

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

de Callenburgh 2 06-03-2019 verbouwing tot  OLO 4259808

  11-wooneenheden 

  op de 3e verdieping 

Havenweg 6 08-04-2019 dichtmaken zijkanten  2019-X0455

  overkapping (Café De Jongens) 

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

plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat het 

college over de plannen heeft beslist. 

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Penningstraat 55 -  24-05-2019     Summerfestival (29 juni 2019)  2019-01843

parkeerplaats

Oude Torenstraat 24-05-2019     Apres skiparty en Punktholzer  2019-01844

  Bierfest (27 en 28 september 2019)

Troelstrastraat e.v. 21-05-2019     Voordeur-/garagesale Apostelwijk 2019-01802

  (25 augustus 2019)

Kloosterstraat (tussen 28-05-2019     startplaats Fietsvierdaagse  2019-01854

Dorpsstraat en Gasthuisstraat)    De Peel (9 t/m 12 juli 2019) 

Markt/Veestraat/  28-05-2019     koopzondag Beeldig Helmond 2019-01869

Smalle Haven  (30 juni 2019)

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Helmond 23-05-2019  Kennedymars Someren  2019-00657

  (6 en 7 juli 2019) 

Dorpsstraat 38 -  27-05-2019  Oldtimers bromfietsen (2 juni 2019) 2019-01675

Kloosterstraat, tussen 

Dorpsstraat en Gasthuisstraat

Troelstrastraat e.v. 27-05-2019  Voordeur-/garagesale Apostelwijk  2019-01802

  (25 augustus 2019) 

de Plaetse 42 29-05-2019  BRANDtastic Dance event  2019-00788

  (29 juni 2019) 

Automotive Campus,  28-05-2019  Publieksdagen ITS 2019-00511

Steenovenweg  European Congress 2019 (2 juni 2019) 

Speelhuisplein 2 29-05-2019  125-jarig jubileum Nedschroef B.V.  2019-01103

  (28 en 29 juni 2019) bedrijfsfeest/

  besloten feest

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Heibloemweg 1 27-05-2019  verwijderen asbesthoudende  OLO 3316715

  materialen gedeelte pand 

Heibloemweg 1 28-05-2019  uitbreiding bedrijfspand OLO 3240083

Verleende ontheffing(en) op/in/aan/over de openbare weg (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Havenweg 20   24-05-2019   plaatsen 2 containers  2019-01760

  (27 mei t/m 12 juni 2019) 

hoek Noord  27-05-2019   bouwplaatsinrichting  2019-01577

Koninginnewal/Ameidestraat  (keet 25m2, container 15m2,  

    bouwkraan 21 m2, afrastering, steiger)

   (13 mei 2019 t/m 24 juli 2020)

Ameidewal 4D   29-05-2019   plaatsen hoogwerker (31 mei 2019) 2019-01868

 

   

 

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 5 juni 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.

MEDICIJNAFVAL?
LEVER HET IN
BIJ UW APOTHEEK OF DE MILIEUSTRAAT

Hoe?
Doosjes: alleen de strips. 
De kartonnen doosjes kunnen bij het oud papier. 

Flesjes en tubes: verwijder het etiket voor uw privacy. 

Gebruikte naalden: altijd in een naaldencontainer.
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BASEL
(250 x 305 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: 

€ 4.199,-
LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN 
EN IN ALLE DENKBARE AFMETINGEN 

2e PINKSTERDAG

GEOPEND 
VAN 12.00 - 17.00 UUR

www.sluitmijaan.NU

Binnenkort leveren 

we ook glasvezel in 

jouw wijk!

   
Breedband Helmond

fietst 

Dierdonk 
binnen…

DE MOOISTE GEBRUIKTE 
MEUBELEN TEGEN 
EEN LAGE PRIJS

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

2e PINKSTERDAG GEOPEND 11.00-16.00 UUR

ONZE 
MENUKAART

IS TROEF
HEUVEL

EINDHOVEN

Op vertoon van deze originele advertentie 
een tweede driegangenmenu gratis 

van 27 mei t/m 28 juni 2019.

Reserveren verplicht via 
tinyurl.com/restaurantactie
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Over iets meer als een maand 
is het zover: De 19e editie van 
de Kasteeltuinconcerten! 7 zo-
meravonden genieten van fijne 
muziek. Ook dit jaar weer heeft 
de organisatie haar best gedaan 
om een toffe en gevarieerde li-
ne-up samen te stellen!

5 juli - FEEST:  
HOTTUB HEROES 
Scheurende gitaren, stevige 
beats en dikke synthesizers beu-
ken door je speakers waarbij stil-
staan geen optie is! 

Zingen, springen en dansen is 
wat je kan verwachten in een 
kolkend bad van energie waarbij 

de hits van de 90’s, 00’s en nu in 
een lekker tempo voorbij razen. 

De band bestaan uit zes muzi-
kale helden die zich door de ja-
ren hebben ontwikkeld als ware 
podiumbeesten. Geef je over en 
dompel je onder in de wereld van 
de HOTTUB HEROES! In navol-
ging van het grote succes van de 
Daredevils die vorig jaar de reeks 
aftrapten kiezen we ook dit jaar 
voor een feestband die de kas-
teeltuinconcerten 2019 ook met 
een knal opent.
www.hottubheroes.nl
12 juli - SALSA: 
ORQUESTA PEGASAYA
Orquesta Pegasaya is een van de 
oudste nog bestaande salsagroe-
pen van Nederland. Pegasaya 
betekent letterlijk kleefkruid of 

klis en dit is ook precies waar 
de muziek voor staat : als een 
zwaan-kleef-aan blijft de vrolijke 
muziek aan je plakken. Eenmaal 
op het podium zorgt de band 
voor een muzikale rondreis door 
Latijns-Amerika en de Cariben 
met gepeperde salsa’s, snelle me-
rengues, romantische bachata’s , 
sensuele zouk en diverse Antilli-
aanse ritmes. Orquesta Pegasaya 
heeft al heel veel grote festivals 
in binnen en buitenland opge-
luisterd. Dit orkest heeft show in 
het bloed, feesten dus in een hels 
tempo!
www.orquesta-pegasaya.com

19 juli - TRIBUTE:
ABBA TRIBUTE
Dancing Queen, Waterloo, The 
Winner Takes It All, stuk voor 

stuk klassiekers waarmee ABBA 
tussen 1972 en 1982 een onuit-
wisbare indruk achterliet. Met 
meer dan 370 miljoen verkochte 
platen wereldwijd, is het één van 
de meest succesvolle bands ooit. 
Ga er maar aan staan als Neder-
landse ABBA Tribute band. Maar 
volgens de Nederlandse en bui-
tenlandse pers zijn ze weergaloos 
goed. Perfect meerstemmig zin-
gen is hun handelsmerk en met 
respect voor de oorspronkelijke 
composities en hun authentici-
teit, onderscheiden ze zich van 
alle anderen. Abba is op dit mo-
ment weer helemaal terug dus 
de organisatie kon niet achter-
blijven deze topband te boeken.
www.abba-tribute.nl  

26 juli - SOUL & FUNK: 
SOUL! 
SOUL! is een hete stomende 
trein die je terugbrengt naar het 
gouden tijdperk van 'The Sweet 
Soul Music!'. De soulsound uit de 
jaren '60- en '70 zit zanger Huub 
Janssen jr in het bloed en dat is te 
horen. Groove, slicke moves en 
het authentieke geluid van soul 
legendes als James Brown, Otis 
Redding, Sam & Dave, Jackie 
Wilson en Wilson Pickett maken 
deze show tot een feest waarbij 
stilstaan geen optie is.
www.soulsoul.nl

2 augustus - REGGAE: 
HEIGHTS MEDITATION & 
KENNY B
In het voorprogramma van Ken-
ny B staat Heights Meditation. 
Recht uit Amsterdam creëert 
Heights Meditation reggae met 
dub-, ska-, hiphop-, dancehall- 
en Surinaamse invloeden.
Kenny B was met ruim tien 
nummer 1-hits al een begrip in 
Suriname. Hij zingt al vanaf zijn 
achtste in het Engels, Aucaans, 
Sranantongo en inmiddels ook 
in het Nederlands. Na zijn eerste 
Nederlandse single ‘Als je gaat’, 
bracht hij de hit ‘Parijs’ uit, die in-
middels meer dan 31 miljoen keer 
gestreamd is en bijna 34 miljoen 
keer is bekeken op YouTube.

www.kennyb.nl 
www.heightsmeditationband.
com

9 augustus - POPULAIR:  
HARD2GET
Met passie en toewijding ko-
men de mannen van Hard2Get 
naar De Kasteeltuinconcerten 
om daar de boel op de kop te 
zetten. Voor ieder wat wils. De 
beste tracks van een genre in één 
medley. Geen tijd om naar adem 
te happen. 

De allerlaatste hits van Ronnie 
Flex en Kraantje Pappie achter 
elkaar. Daarna meezingen met 
alle classics van vroeger. het Hol-
landse lied of Hardstyle mee-
stampers. Alles brengt Hard2Get 
met vuur en passie. Fris en ex-
plosief walsen deze vrienden De 
Kasteeltuinconcerten plat.
www.hard2get.nl  

16 augustus –TRIBUTE: 
TIM AKKERMAN 
SINGS THE BOSS  &
Spetterende afsluiting 
Kasteeltuinconcerten 2019
Tim Akkerman, oud frontman 
van Di-rect, brengt aan de Kas-
teeltuinconcerten een muzikale 
ode aan zijn held Bruce Spring-
steen in ‘Tim Akkerman sings 
The Boss’! 

De zanger is al zijn hele leven 
fan van Springsteen, sterker nog: 
songs als The River en Badlands 
staan volgens Tim aan de basis 
van zijn muzikale ontwikkeling.
Al bij eerdere optredens vond hij 
het leuk om The River af en toe 
te spelen, en mensen vroegen al 
snel of ze daar meer van konden 
horen. Zo werd ‘Tim Akkerman 
Sings The Boss’ geboren. Met dit 
geweldige project deed hij al veel 
grote festival aan en nu mogen 
wij er op De Kasteeltuinconcer-
ten ook van genieten.
www.timakkerman.nl s

Helmond

Tim Akkerman sings The Boss.(Bron foto: Melissa Scharroo, Capribee).

Complete  programma

Op weg naar de Paralympische Spelen!

Niels Vink is pas 16 jaar, maar 
heeft één grote droom: Deel-
nemen aan de Paralympische 
Spelen in Tokyo 2020. Het wordt 
heel spannend want op 8 Juni 
aanstaande begint het kwalifi-
catiejaar voor de Paralympics 
2020, wat start op 25 augustus 
in Tokyo. Het kwalificatiejaar 
zal lopen tot en met 7 Juni 2020. 
Een belangrijke eis vanuit het 
NOC NSF: Niels moet een top 
10 positie wereldwijd behalen. 
Momenteel staat hij op posi-
tie 18 dus hij is al goed op weg! 
Weekkrant De Loop gaat Niels 
volgend in zijn reis naar de Pa-
ralympics in 2020!

Even voorstellen
“Mijn naam is Niels Vink en ik 
heb een grote passie en dat is 
rolstoeltennis! De laatste 4 jaar 
besteed ik dagelijks veel tijd aan 
deze intensieve sport. Mijn doel 

en grote droom is om daarmee 
het allerhoogst mogelijk te be-
reiken; Deelname aan de Para-
lympische Spelen 2020 in Tokyo. 
Er is maar één manier om daar 
te komen en dat is door één van 
de acht beste spelers ter wereld 
te worden in de Quad categorie. 
Met de nadruk op worden, want 
momenteel sta ik op positie 18. 
Om te klimmen op de wereld-
ranglijst, moet ik veel internatio-
nale tennistoernooien spelen om 
punten te verzamelen. 

Afgelopen Januari ben ik in Tar-
bes, Zuid Frankrijk, op het fa-
meuze toernooi Les Petis As we-
reldkampioen geworden bij de 
Junioren! Je vraagt je misschien 
af waarom ik in een rolstoel zit? 
Ik heb op 1 jarige leeftijd een bac-
teriële infectie gehad (meningo-
kokken sepsis), waardoor mijn 
benen, vingertoppen en diverse 
plekken van mijn huid zijn geam-
puteerd. Gelukkig voel ik me niet 
anders dan anderen, ben ik niet 

anders dan anderen en wil ik an-
deren (met of zonder beperking) 
inspireren om hun dromen ook 
na te jagen. Denken in mogelijk-
heden! Dat is waar ik in geloof en 
wat mij al zover heeft gebracht!”
Het komende jaar zal in het te-
ken staan van zoveel mogelijk 
internationale toernooien spelen 
om te klimmen op de wereld-
ranglijst. De komende tijd hoeft 
Niels niet stil te zitten, want er 
komen nog genoeg toernooien 
aan: Plock Polish Open 3 tot 7 
juni, Wroclaw Cup Polen 24 tot 
28 juni, German Open 3 tot 7 juli, 
Swiss Open 16 tot 20 juli, British 
Open 23 tot 28 juli. 

We zullen regelmatig de voort-
gang van deze Helmondse spor-
ter in onze krant laten terugko-
men en we wensen Niels alvast 
veel succes toe! Wil jij Niels en 
zijn stichting Niels on Wheels 
ook een warm hart toedragen?  
Breng dan eens een bezoek aan 
www.nielsonwheels.com”. s

Helmond

Niels is vastberaden 
om zijn grote droom 

waar te maken. 
(Bron foto; 

CeeDee Photography)

www.kasteeltuin
concerten.nl
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Maak gebruik van onze 
speciale actie prijzen 

tijdens onze 
BBQ Demodagen

Onze chef gastroVerrast alle belangstellende van een lekker hapje

Prachtige pioenrozen
70-cm lang
Div. kleuren
Van €1,25

Div. kleuren
ø25-cm in 12-cm pot
€1,99

Calibrachoa

Vaste plant
30-cm hoog
in 13-cm pot
€3,99

Nieuw!
5-soorten fruit 
in één boom
150-cm hoog 
in 23-cm pot
Van €34,99

ø20-cm 
in 12-cm pot
€1,99

Salvia
“Nemorosa”

Familie fruitboomSnijbloemen

Scaevola “Amula”

Hang of staand
Div. kleuren in 12-cm pot
€ 1,99

Fuchsia mix

Bij De Biezen 
kan je kiezen!
Nu alle maten 
& soorten

Vijgen

102 x 77-cm
Van €49,99

Div. kleuren
ø plant 40-cm 
in 27-cm hangpot
Van €9,99

Voor buiten & binnen
10 jaar garantie
ø43-cm 
42-cm hoog
Van €65,99

Balzemien Spiegel “Mondriaan” Surfinia hangpot

Bloempot
Capi

Nu
€29.99

Reuzen vlijgtiglies
25-cm hoog
in 13-cm pot
€2,49

www.tuincentrumdebiezen.nl

1e pinksterdag gesloten Vrijdag koopavond
Tot 20:00 uur

Ge
ld

ig
 v

an
 5

 t/
m

 11
 ju

ni
 2

01
9

2e Pinksterdag
geopend van 12:00 tot 17:00 uur

Nu
€0.69

1 + 1
gratis

20%
Korting

Nu
€39.99

Nu
€5.99

1 + 1
gratis

1 + 1
gratis

1 + 1
gratis

Prachtige pioenrozen

Nu
€27.99

15% korting op een 
product naar keuze!

Gratis behandeling tegen vlooien en teken 
voor jouw hond of kat met ectoline duo

Div. kleuren in 12-cm potDiv. kleuren in 12-cm pot

gratis

Div. kleuren in 12-cm pot

ø25-cm in 12-cm pot

In onze winkel ligt op zaterdag 8 juni een waardebon 
voor u klaar. Vul deze in en ontvang bij inlevering aan de 

kassa 15% korting op alle producten uit onze
jumper afdeling.

Niet geldig bij aanbiedingen

€10,- extra korting

Nu bij Tuincentrum 
De Biezen bij 

aankoop van een 
regenton

extra

10 jaar garantie

42-cm hoog
Van €65,99

Balzemien

20%
Korting

“Nemorosa”

Bezoek onze BBQ Demodagen
Op Za. 8 & Ma. 10 juni

1 + 1
gratis
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Foodtruck festival Foodstock 
en  het Drakenboot festival 
strijken neer in Helmond

Wie heeft er ook zo'n zin in dit spektakel op de Helmondse wateren? (Bron foto; Wim van den Broek).

Het mooie Havenpark (Burge-
meester Geukerspark) aan de 
Kanaaldijk is dit jaar weer de 
locatie voor Foodstock en het 
Drakenbootfestival. Van vrij-
dag 14 tot en met zondag 16 juni 
kunnen bezoekers hier genieten 
van eten, drinken, muziek en 
natuurlijk de drakenbootraces! 
De toegang is gratis. 

1e lustrum Drakenbootfestival  
Voor het vijfde achtereenvolgen-
de jaar organiseert Rotaryclub 
Helmond Regio op het kanaal 
in het centrum van Helmond de 
spectaculaire drakenbootraces. 
Op zaterdag 15 juni vanaf 13.00 
uur starten de spannende races 
van maar liefst 36 teams van be-
drijven uit Helmond en omstre-
ken; op zondag 16 juni om 11.00 
uur gaat de wedstrijd van Hel-
mondse clubs en verenigingen 
van start. Het is inmiddels tra-
ditie dat er een felle strijd wordt 
gestreden om de eer en om de 
felbegeerde Drakenboot-bokaal. 
Het parcours van de races is 250 
meter lang tussen het Haven-
plein en Keyserinnedael. Elke vijf 
minuten staan twee teams aan 
de start die in ongeveer ander-
halve minuut van start naar fi-
nish racen in echte drakenboten. 
Elk drakenboot team bestaat uit 
16 peddelaars en een tromme-
laar, die met luid tromgeroffel 
het tempo moet aangeven. Het 
gelijktijdig insteken van de ped-

dels en kracht bepaalt de snel-
heid. Langs het parcours moedi-
gen de vele supporters de teams  
aan: een spannend en kleurrijk 
spektakel!

Tijdens de races zorgen Hel-
mondse blaaskappelen langs het 
kanaal voor een gezellige sfeer en 
is er een gratis spelletjesparcours 
voor kinderen. Op de vele terras-
jes op de oevers van het kanaal 
en bij het gezellige boathouse 
kunnen de supporters de spor-
tieve prestaties van de verschil-
lende teams van dichtbij volgen. 
Op het festivalterrein zijn loten 
te koop voor de Drakenbootlo-
terij, waarvan de opbrengst is 
bestemd voor een aantal goede 
doelen: Inloophuis De Cirkel, 
Starttobefit en De Bundertjes. 
De trekking van de loterij vindt 
plaats op zondag 16 juni om 19.00 
uur in het Boathouse. 

Foodstock
De naam Foodstock verwijst na-
tuurlijk naar het legendarische 
festival Woodstock, de organi-
satie heeft bewust gekozen voor 
een verwijzing naar dit festival. 
Foodstock wil ook voor jong 
en oud een plek zijn om onge-
dwongen te genieten van elkaar 
en de muziek. Om deze reden is 
Foodstock dan ook alle dagen 
gratis toegankelijk.

Met een aanbod van ongeveer 
20 foodtrucks met Surinaams, 
Vietnamees, Spaans, Mexicaans, 
Aziatisch en nog veel meer kent 

Foodstock een breed aanbod uit 
allerlei werelddelen. Daarnaast is 
er gezorgd voor een gevarieerd 
muziekprogramma met veel ver-
schillende stijlen. Organisator 
Davy Versfeld van FT Producti-
ons: “We hebben een mooi mu-
zikaal programma met onder an-
dere Bontgenoten Soundsystem, 
Benny Cool, Ballhaus en STVN & 
Lemon Aid. Extra aandacht heb-
ben we besteed aan onze jongste 
gasten, zij kunnen zich verma-
ken op springkussens, nostalgi-
sche schommels of op de vele 
andere kinderactiviteiten. Uitein-
delijk moet iedereen van 0 tot 100 
jaar zich op Foodstock kunnen 
amuseren”. Over de keuze voor 

Helmond en het Havenpark in 
het bijzonder meldt Versfeld het 
volgende: “Het is een stad waar 
steeds meer te beleven valt en wij 
zijn van mening dat Foodstock 
hier perfect op aansluit. Belang-
rijke voorwaarde voor ons is dat 
we een mooie natuurrijke locatie 
kunnen vinden die daarnaast 
goed te bereiken is, vorig jaar is 
gebleken dat dat met het Haven-
park meer dan gelukt is. 

We merken aan de reacties van 
vorig jaar dat we meer dan wel-
kom zijn in Helmond en kun-
nen niet wachten om ons fes-
tival weer aan de inwoners te 
presenteren”. 

De organisatie heeft naar de 
wensen van zijn bezoekers ge-
luisterd en werkt dit jaar niet 
meer met consumptiemunten. 
Bij de barren geldt daarom een 
‘Pin Only’ beleid, zodat niemand 
meer met overgebleven munten 
huiswaarts keert.

Openingstijden:
Vrijdag 14 juni: 16:00 – 23:00 uur
Zaterdag 15 juni: 14:00 - 23:00 uur
Zondag 16 juni: 12:00 - 21:00 uur
Kijk voor meer informatie en het 
volledige programma op: 
www.festival-foodstock.nl of de 
Facebookpagina www.draken
bootfestivalhelmond.nl of de 
Facebookpagina s

Helmond

(Bron foto; Organisatie Drakenboot Festival).

‘Death Valley De Peel’ verhalenboek van Piet Snijders 

Op zaterdag 8 juni a.s. vindt 
tussen 14.00 en 16.00 uur in 
Museum Klok & Peel een sig-
neersessie plaats ter ere van 
het verschijnen van het nieuwe 
oorlog- en bevrijdingsboek 
Death Valley De Peel van auteur 
Piet Snijders.

Verhalenboek en programma
In dat boek heeft de oud-ED-
journalist 50 (!) dramatische oor-
logsverhalen uit de Peel opnieuw 

uitgeschreven voor een heden-
daags publiek. Ze vormen niet 
alleen de basis voor de tentoon-
stelling in het museum, maar 
ook voor een aantal activiteiten 
'buitenshuis' - zoals een viertal 
Death Valley-fietsroutes - en 
voor een educatief programma. 

Van mobilisatie tot bevrijding
In zijn oorlogsverhalen - voor 
een deel bekend en voor een deel 
verrassend nieuw - hanteert  Piet 
Snijders de populaire storytel-
lingprincipes. De gemakkelijk 
leesbare verhalen staan op zich-

zelf, maar volgen in samenhang 
het verloop van de hele Tweede 
Wereldoorlog in De Peel. Dat 
alles maakt het boek Death Val-
ley De Peel tot een oorlogsboek 
nieuwe stijl, waarin de oorlog 
voor het eerst in een regionaal 
kader wordt geplaatst. Het boek 
met hard omslag is rijk geïllu-
streerd, full color, meet 23x23cm 
en telt 144 pagina's.Het is met € 
19,45 prettig geprijsd en vormt 
een prachtig vaderdagcadeau.  

Signeersessie
Om het publiek op maat te be-

dienen maakt uitgever Museum 
Klok & Peel zaterdagmiddag 8 
juni het museumcafé annex erf-
goedpunt vrij voor een signeer-
sessie door Piet Snijders. 

Pro et Contra
Tijdens deze middag zal het 
Astense trio Pro et Contra en-
kele stemmige miniconcerten 
verzorgen om de feestvreugde 
te verhogen.  De signeersessie 
duurt van 14.00 tot 16.00 uur. Een 
unieke kans voor hen die graag 
iemand willen verrassen met een 
gesigneerd boek. s

Regio

De oud-ED-journalist 50(!) heeft 
dramatische oorlogsverhalen uit 
de Peel opnieuw uitgeschreven 
voor een hedendaags publiek. 
(Bron foto; Museum Klok & Peel).
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Pinkstershow
2e pinksterdag geopend van 12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen!  Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

75 
JAAR

Boxspring JBLM
Zoals afgebeeld 180 x 200 cm, elektrisch verstelbaar 
incl. gestoff eerde 7-zone pocketvering matrassen 
met polyether afdekking en 1 koudschuim 
topdekmatras, oversized hoofdbord Single 
110 cm hoog, blokpoot 12 cm hoog. 

Nu compleet voor 2.095,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
160 x 200 cm  van 3989,- nu €  2095,-
180 x 200 cm  van 3989,- nu €  2095,-
VLAKKE UITVOERING
160 x 200 cm €  1269,-
180 x 200 cm €  1269,-

Hoekbank Rana
Uitgevoerd in stof met verstelbare hoofdsteunen en 
stijlvolle chromen poten. Breedte 270x241 cm.

Hoekbank Friso
Uitgevoerd in zachte ribstof incl. 3 lende kussens. 
Breedte 314x248 cm.

voor

1199,-

2095,-
160/180x200 cm

elektrisch 
verstelbaar

1449,-
1199,-

Optie 
uitschuifbare 
zitting 120,-

Tweede ronde vaccinatie- 
campagne  meningokokken- 

ziekte start 11 juni 

Vanaf dinsdag 11 juni start de tweede pe-
riode van de vaccinatiecampagne tegen 
meningokokkenziekte in onze regio. Alle 
jongeren, geboren in 2003 en 2005 ont-
vangen een uitnodiging van het RIVM 
voor een vaccinatie tegen meningokok-
kenziekte. Tijdens de eerste periode in 
mei werden jongeren die geboren zijn in 
2001, 2002 en (een deel van) 2004 uitge-
nodigd.  Als zij toen hun vaccinatie niet 
hebben gehaald, dan krijgen ook zij nu 
een  herhalingsoproep. De GGD Bra-
bant-Zuidoost voert de vaccinaties uit 
op verschillende locaties in de hele regio. 

Tegengaan van meer ziektegevallen
Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer 
mensen ziek door een besmetting met de 
meningokok, type W. Deze bacterie kan 
hersenvliesontsteking en bloedvergifti-
ging veroorzaken. De minister van Volks-
gezondheid heeft daarom in september 
2017 besloten tot de invoering van een 
vaccinatie tegen meningokokkenziekte 
ACWY voor peuters van 14 maanden en 
jongeren die 14 jaar worden. Staatssecre-
taris Blokhuis besloot in juli vorig jaar om 
het aantal jongeren dat voor vaccinatie 
in aanmerking komt, uit te breiden. Vac-
cinatie moet een verdere toename van 
het aantal ziektegevallen voorkomen. 
De keuze om tieners te vaccineren heeft 
te maken met het feit dat zij relatief va-
ker drager zijn van de bacterie en daarom 
meer kans op de ziekte hebben. Daar-
naast dragen tieners in belangrijke mate 
bij aan de verspreiding van de bacterie. 
Verwacht wordt dat vaccinatie van tieners 

leidt tot groepsbescherming en daarmee 
ziekte voorkomt in alle leeftijdsgroepen.

Meningokok type W
Van de meningokokbacterie bestaan 
meerdere types. De bacterie kan in de 
neus of keel zitten zonder dat je het merkt. 
De bacterie verspreidt zich door hoesten, 
niezen of zoenen. Meestal word je niet 
ziek. Komt de bacterie in de bloedbaan of 
het zenuwstelsel dan kan je in korte tijd 
ernstig ziek worden. Ziekte door menin-
gokok type W kan in de eerste uren op 
buikgriep lijken en is daarom soms lastig 
te herkennen. 

Uitnodiging en informatie
Vanaf 11 juni start dus de tweede periode 
van de vaccinatiecampagne. Alle tieners 
uit 2003 en 2005 en tieners uit 2001, 2002 
en 2004 die in de eerste periode hun prik 
niet hebben gehaald, ontvangen een uit-
nodiging van het RIVM. De GGD Brabant-
Zuidoost voert de vaccinaties uit. Alle in-
formatie over de priktijden en -locaties in 
de regio vindt u op www.meningokok-
kenprik.nl 

Op de landelijke campagne website van 
het RIVM www.deelditnietmetjevrien-
den.nl  leest u uitgebreide informatie 
over de prik en de ziekte. Je kunt er ook 
interviews en verhalen vinden met en van 
jongeren en ouders, die meningokokken-
ziekte van dichtbij meemaakten. s

Helmond

Jeugdtheaterschool valt weer in de prijzen! 

Jeugtheaterschool Annatheater heeft 
drie prijzen gewonnen op het Kinder 
Theater Festival Kicke in Eindhoven. Op 
dit festival deden zes groepen uit Zuid-
oost-Brabant mee. 

Jeugdtheaterschool Annatheater won de 
prijs voor het beste toneelstuk met “De 
Wolf en de bange geitjes” in de regie van 
Lavínia Germano. Het stuk is een eigen-
tijdse parodie op het welbekende sprookje 
waarin de lieve wolf Ruudwolf te maken 
krijgt met vooroordelen. Bart de Groot, die 

de rol van de lieve wolf vertolkte, kreeg de 
prijs voor beste acteur, daarnaast won de 
toneelgroep ook de prijs van “meest wak-
kere groep”. 

Het Annatheater is hartstikke trots 
op deze jonge acteurs!
In 2016 won Jeugdtheaterschool Anna-
theater bij het Brabants Theaterweekend 
de eerste prijs met een bewerking van het 
toneelstuk “Richard III” van Shakespeare. 
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopaf-
stand van het NS-station Helmond. Het 
adres is Floreffestraat 21a, Helmond. Te-
lefoon: 0492-475255, info@annatheater.nl    
www.annatheater.nl s

Annawijk/Suytkade

Peelgemeenten

FNV visie op energietransitie: 
‘Hoe doen we dat?’
Lokaal FNV Peelgemeenten organiseert op donderdag 20 juni a.s. 

een bijeenkomst over de naderende energietransitie. De rekening 

van een omschakeling van een oude milieuvervuilende economie 

naar een nieuwe groenere economie, mag niet volledig op het bordje 

komen van burgers, werkenden en gepensioneerden.  

 

Hoe gaan we dit aanpakken? 

• Aandacht o.a. voor opbouw van de energierekening, 

 woningaanpassingen en andere kosten

• Aandacht voor de gevolgen voor huurders en verhuurders, de 

 betaalbaarheid en het verschil tussen compensatie en participatie

• Wat is de visie van de FNV op de energietransitie?

Hebt u vragen? U bent van harte welkom, ook niet-leden! 

Donderdag 20 juni 2019 in Wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 131 

te Helmond. Zaal open 19:00 uur, aanvang 19:30 uur.
Jeugtheaterschool Annatheater mocht maar liefst drie prijzen in ontvangst nemen.

(Bron foto; Annatheater Helmond).
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2e PINKSTERDAG GEOPEND

WWW.VERASOL.NL

MEER DAN 20 OVERKAPPINGEN IN DE SHOWROOM - MAAK GEBRUIK VAN ONZE UNIEKE SERVICE 
EN LAAT JE ADVISEREN ONDER HET GENOT VAN EEN HAPJE EN EEN DRANKJE

*Prijs is exclusief fundatie en montage, levertijd is exclusief 
montage en geldt niet voor glasschuifwanden. Actie is geldig t/m 
21-06-2019. Druk- en zetfouten voorbehouden.

GENIET NOG DEZE ZOMER VAN EEN VERASOL® VERANDA 
BINNEN 3 WEKEN LEVERBAAR*

Verasol® Helmond
Geldropseweg 22
Kijk op onze website www.verasol.nl voor reguliere openingstijden.

5706 LT Helmond
T. +31 (0)492 21 89 89

Koopzondag 2e Pinksterdag
11:00 - 16:00 uur

€ 1.479,-*
5000 X 3000 MM

LUXE VERASOL® VERANDA MET POLYCARBONAAT DAK

+ GRATIS LUXE LED VERLICHTING (2X3 LED SPOTS)

Carat Concert met o.a. Senioren blaaskapel uit Geldrop

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 concerten zijn 
gratis toegankelijk. Daarnaast 
zijn er in het park horecavoorzie-
ningen en voldoende zitplaatsen 
aanwezig. Dit jaar bestaan de Ca-
rat-Concerten 25 jaar! Het wordt 
een heel jubileumseizoen. Daar-
om worden ook alle jubilerende 
deelnemende muziekgroepen in 
het zonnetje gezet. 

Programma Pinksteren 
9 en 10 juni 
12.00 uur: De Helmondse Mond-
harmonica Vereniging en de 
Veldhovense Mondharmonica 
Vereniging
Dit zijn twee enthousiaste clubs. 
Beide verenigingen staan onder 
muzikale leiding van Viola Ba-
rends en verzorgen een aantal 
keer per jaar een gezamenlijk 
concert. Als het gelegenheidsen-
semble Viola & Friends uit Veld-
hoven namen ze in 2018 deel aan 
het Baltic – Nordic Harmonica 
festival in Estland. Het repertoire 
is divers met onder andere be-

kende meezingers, volksmuziek 
uit binnen- en buitenland, musi-
cal/film muziek alsook blues.

13.00 uur: 
Gerard van Kol uit Liessel 
Op tien jarige leeftijd begon Gerard 
van Kol met muziek: accordeon, 
drummen. Op zijn 15e in de band 
die later White Wheel heette; toen 
country/rock inThe Canyon Drive 
Band. Daarna10 jaren in Erp bij de 
band Silverline. Nu 15 jaar gele-
den werd het De Brabanten, en hij 
begon te schrijven in het Leissels 
dialect. In 2008 kwam zijn tweede 
CD, Van Leissel 2 uit.

14.00 uur: 
Senioren blaaskapel uit Geldrop
De blaaskapel is opgericht op 4 
december 1973 en bestaat uit 25 
muzikanten die in hun vrije tijd 
hun geliefde muziek zijn blijven 
beoefenen. Door hun grote er-
varing, hun inzet en onderlinge 
vriendschap hebben zij in de 
loop der jaren een zeer geva-

rieerd repertoire van gezellige 
blaasmuziek, luistermuziek en 
evergreens opgebouwd. Ze zor-
gen voor gezelligheid.

Maandag 10 juni:
12.00 uur: 
Paperatzi Blaasband uit Asten
Paperatzi Blaasband is een groep 
enthousiaste jongeren die op hun 
eigen manier muziek maakt. In 
de loop van de tijd zijn deze men-
sen een hechte groep geworden 
die samen op een gezellige ma-
nier muziek maakt. Ze richten 
zich vooral op de popmuziek, 
maar steken die in een eigen jas-
je. Zo spelen ze altijd herkenbare 
muziek voor het grote publiek en 
is er voor ieder wat wils.

En vervolgens: Die Schlagerf-
reunde uit Berg en Dal 
“Wij zijn een Nederlands koor 
dat uitsluitend Duitse schlagers 
en andere bekende liedjes ten 
gehore brengen. Wij zorgen voor 
feest en gezelligheid.” s

Warande

Papertatzi (Bron foto; Carat Concerten).

Toerclub Mierlo-Hout fietst:
Rozentocht

Aankomende maandag 2e 
Pinksterdag 10 juni, wordt 
door tourclub Mierlo-Hout 
de Rozentocht verreden. Het 
is de tocht van Mario Lange-
wouters. In 2016 heeft Mario 
deze rit ook al voorgereden 
en zal komende maandag de 
rit ongetwijfeld foutloos na-
vigeren. 

Begin mei deed Mario al de 
Lozentocht, maar die ging 
helemaal de andere kant op. 
De tocht gaat vanuit Mierlo-
Hout via Asten, Helenaveen, 
kronenberg, Lottum, Broek-
huizenvorst, Blitterswijk, Oirlo 
en Deurne terug naar Mierlo- 
Hout. Onderweg is een pau-
zeplaats besproken voor de 
koffie.Onze volgauto met 
aanhanger met reservewielen 
wordt wederom bestuurd door 
Frans van Dorst. De start van 
de tocht is om 8:00 uur. De ge-
middelde snelheid zal gezien 
de vorige tourtochten tegen 
de 27,5 km/uur bedragen. Even 
terugkomende op de naam van 
de tocht. In de omgeving van 
Broekhuizenvorst en Lottum 
worden veel rozen gekweekt. In 
Lottum is een Rosarium te be-
wonderen. Een rozentuin met 
verschillende soorten rozen. 

Mooi om eens te bezien. Rozen 
(geslacht Rosa) zijn bloem-
planten die tot de rozenfamilie 
(Rosaceae) behoren. Het ge-
slacht telt in het wild ongeveer 
300 soorten. Daarnaast zijn er 
vele veredelde vormen (cul-
tivars). De botanisch geziene 
schijnvrucht van de roos heet 
rozenbottel. Terug naar de re-
aliteit. Belangstellende kunnen 
meefietsen door zich minimaal 
15 minuten voor de starttijd 
aan te melden op onze start-
locatie aan de Koeveldsestraat 
in Mierlo- Hout. Je bent van 
harte welkom. Voor informatie 
kun je onze website raadplegen 
www.tourclub-mierlohout.nl  
Indien je als gastrijder twijfelt 
of je de afstand wel aan kunt of 
twijfelt over het te presteren ni-
veau, we hebben een volgauto 
met aanhanger om deelnemers 
die het toch te zwaar vinden te 
ondersteunen. Een tourclub 
is geen raceclub of wedstrijd-
team. Het gaat om het genie-
ten op de fiets in de buitenlucht 
in een gezellig gezelschap. Ho-
pende op een goede opkomst 
en tot maandag. s

Mierlo-Hout
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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

15,5x77,5 cm, 14 mm dik, 
eiken toplaag, 

4 zijde mini velling
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

33.9533.9533.9533.

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

2e PINKSTERDAG 
GEOPEND 12.00-17.00 uur

200.000m2 op 
voorraad

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 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

VLOER HET ZELF 
AMSTERDAM - ARNHEM - BREDA - CAPELLE AAN DEN IJSSEL - EINDHOVEN - HELMOND

*ALMERE IS GESLOTEN     WWW.VLOERHETZELF.NL

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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MEENEEM PRIJS

FNV-visie op energietransitie: 
hoe doen we dat?
De werkgroep themabijeen-
komsten van Lokaal FNV Peel-
gemeenten organiseert op don-
derdag 20 juni in wijkhuis de 
Fonkel in Helmond een thema-
bijeenkomst met als onderwerp 
“FNV-visie op energietransitie”.

Om de opwarming van de aarde 
te beperken, ons leefklimaat te 
verbeteren en een schonere pla-
neet aan onze kinderen door te 
geven, staan we in Nederland 
voor een belangrijke taak. Vak-
bond FNV ziet de noodzaak van 
een actief klimaatbeleid en ener-
gietransitie, maar dan wel op een 
verantwoorde manier. 

De vakbond maakt zich sterk 
voor energiebesparing, herge-
bruik van grondstoffen en ge-
bruik van duurzame energie-
bronnen. Tegelijkertijd behartigt 
de FNV de belangen van haar 
leden. In sommige sectoren zal 
sprake zijn van krimp of veran-
dering van werkzaamheden, ta-
ken en functies als gevolg van de 
energietransitie. Daarom kijkt de 
bond niet alleen naar de energie-
transitie zelf, maar ook naar de 
sociale en financiële gevolgen. 
De rekening van een omschake-
ling van een oude milieuvervui-

lende economie naar een nieuwe 
groenere economie, mag niet 
volledig op het bordje komen 
van gepensioneerden en werk-
nemers. 

De FNV zet in op inkomensze-
kerheid, banen met fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden, veilige en 
gezonde arbeidsomstandighe-
den en het stimuleren van werk-
gelegenheid door sociale inno-
vatie en door solidariteit op het 
gebied van financiële lasten als 
gevolg van de energietransitie. 
Maar hoe doen we dat? Drie 
sprekers zullen vanuit verschil-
lende invalshoeken dit thema 
toe te lichten.

Hoe doen we dat?
Dhr. Wim Raaijmakers, verte-
genwoordiger van Energiehuis 
Helmond zal ingaan op de taak 
van het Energiehuis, de opbouw 
van de energierekening, woning-
aanpassingen en de kosten.

Wat betekent dit 
voor huurders?
Dhr. Jaap van Leeuwen van de 
Woonbond zal ingaan op vragen 
als: “Wat betekent de energie-
transitie voor huurders en huur-
dersorganisaties, hoe zit het met 
de betaalbaarheid en waar moet 
ik als burger zijn voor compensa-
tie en/of participatie?

Wat wil de FNV? 
Dhr. Huub de Rauw en Johan 
Huver en Bart Gageldonk van de 
Klimaatwerkgroep FNV, zullen 
ingaan op de sociale gevolgen 
zoals fatsoenlijke arbeidsvoor-
waarden en arbeidsomstandig-
heden en de invloed van sociale 
innovatie. 

Daarnaast geven zij antwoord 
op vragen als: “hoe blijven de 
energiekosten en woonlasten 
betaalbaar voor de gewone man 
en vrouw? Hoe vergroten we 
de invloed van werknemers en 
burgers op de overgang van een 
vervuilende economie naar een 
nieuwe groenere economie”? 

Op 20 juni a.s. is iedereen wel-
kom zowel leden als niet-leden! 
De thema-avond wordt ge-
houden in wijkhuis De Fonkel, 
Prins Karelstraat 131 te Helmond. 
Zaal open 19:00 uur, aanvang 
19:30 uur. s

Helmond

40-jarig Jubileumconcert 
Rimboband & Friends

Op 26 mei vond in het Speelhuis 
in Helmond het 40-jarig jubile-
umconcert van de Rimboband 
plaats, samen met een aantal 
muzikale vrienden. Het werd een 
gevarieerd concert met een aan-
tal fantastische koren: Helmonds 
Slavisch koor, Just for Fun,  Man-
nenkoor Lambardi , Koninklijke 
Stadharmonie  Phileutonia en 
verschillende solisten. 

In een uitverkocht Speelhuis ge-

noot het enthousiaste publiek 
enorm. De Rimboband speelde 
de sterren van de hemel met oud 
(o.a. Spanish Eyes), modern (o.a. 
Het Wiegelied) , klassiek (o.a. 
Laudatum) repertoire en de mu-
zikanten genoten zeer! De finale 
was indrukwekkend. 

De Rimboband samen met Phi-
leutonia, de koren en solisten 
brachten gezamenlijk de num-
mers Umdekker zo van haauw 
en als slot An die Freude. Een 
kippenvel moment en een staan-
de ovatie van het publiek! s

Het concert was een groot succes, 
(bron foto; Jan Dijstelbloem, www.jadijfoto.nl).

Helmond

www.helmondnu.nl
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• Woensdag 26 juni 2019

• 20.00-22.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

• Kapel van het Elkerliek ziekenhuis Helmond

• Gratis entree

Graag aanmelden voor 12 juni via 

www.elkerliek.nl/menstruatie 

Menstruatieproblemen komen veel voor en té veel 

vrouwen lopen door met klachten. Vaak kunnen 

klachten met de juiste behandeling worden verholpen. 

Gynaecologen van het Elkerliek Joost van de Ven, Josien 

Penninx en Veronique Serrarens geven voorlichting 

over de oorzaken en behandelmogelijkheden van 

menstruatieproblemen. U bent van harte welkom!

‘Iedere maand hetzelfde liedje’
Voorlichtingsavond over menstruatieproblemen

Elektro Vogels zet 
Rabobankmedewerkers 
aan het denken 
door Ledlamp

Rabobank Helmond zet 
duurzaamheid op de agenda, 
ook intern. 

Het themateam duurzaamheid van de bank 
probeert op een ludieke manier de duur-
zaamheidsboodschap aan medewerkers te 
verkopen. De bank wil medewerkers helpen 
om de eerste stap te zetten: het kiezen voor 
Ledverlichting. Elektrotechnisch installa-
tiebedrijf Elektro Vogels vond dat zo’n sym-
pathiek initiatief, dat ze samen met Signify 
(Philips) de Ledlampen cadeau doen. 

Deze zomer draaien de circa 100 medewer-
kers van de bank thuis een ledlampje in. Daar 
heeft Dianne Zanders mede aan bijgedragen, 
ze is actief in de themagroep die met dit idee 
kwam. ‘Verduurzamen begint bij jezelf’, stelt 
ze. ‘Je kunt wel naar je omgeving blijven kijken, 
maar de verandering begint bij jou. Natuurlijk 
zijn er tal van maatregelen te bedenken, zoals 
zonnepanelen en spouwmuurisolatie, maar 
dat is meteen een fikse investering. Dan is 
het volledig inzetten op Ledverlichting een 
hele mooie eerste stap.’ De bank hoopt dat de 
Ledverlichting de medewerkers aanzet om na 
te denken over meer duurzame maatregelen.

Superinitiatief
Het themateam klopte met dit idee aan bij 
klant Elektro Vogels. Jorge Andrade van dat 
bedrijf was meteen enthousiast. ‘Ik vind het 
een superinitiatief’, vertelt hij. ‘Mooi dat Rabo-
bank op deze manier de medewerkers aanzet 
om duurzame stappen te zetten. Daar willen 
wij graag aan bijdragen.’ Het bedrijf sponsort 
samen met Signify de lampen. ‘Je kunt met 

een ledlamp enorm veel besparen, een gemid-
delde gloeilamp zit op 40 watt, led op 4 tot 6 
watt. Als je een lampje vervangt, merk je dat 
niet meteen. We zijn vaak enkel in de avond 
thuis en hebben dan ook niet alle lampen 
altijd aan, maar als je al je lampen vervangt 
merk je het verschil!’ En hoewel de lampen wat 
duurder in aanschaf zijn, gaan ze ook een stuk 
langer mee. ‘Je kunt meteen een jaar of 10, 20 
vooruit.’  

Inspiratie 
De komende weken ontvangen de Rabo-
bank-medewerkers hun ledlamp. Dianne: ‘We 
hopen onze medewerkers 
zo te inspireren om eens 
stil te staan bij duurzame 
maatregelen in en om het 
huis. En wie weet weten zij 
dan weer andere mensen 
te motiveren, want: intern 
beginnen, is extern winnen.’ 

Ambassadeur voor 
de SamenLoop 

voor Hoop
Het plan om dit jaar voor de 
vijfde keer de SamenLoop voor 
Hoop te organiseren voor Hel-
mond en omgeving krijgt van 
alle kanten veel steun en mede-
werking. Een groot aantal vrij-
willigers zet zich in om klaar te 
zijn als op zaterdag 29 juni 14.00 
uur het wandelevenement start 
op het terrein van HAC (Sport-
park Molenven in Stiphout). 

Intussen hebben zich al 465 deel-
nemers gemeld die gaan meelo-
pen, in teamverband of individu-
eel. Deze deelnemers zorgen met 
hun deelname en acties voor een 
flink stuk van de financiële op-
brengst. Meerdere bedrijven in 
Helmond en omgeving leveren 
een financiële sponsorbijdrage. 
De SamenLoop voor Hoop kent 
ook ambassadeurs die het eve-
nement van harte ondersteunen 
door hun naam en inzet aan de 
SamenLoop te verbinden. Een 
landelijk bekende ambassadeur 
voor KWF Kankerbestrijding is 
zwemkampioen Maarten van 
der Weijden: Momenteel volop 
in het nieuws vanwege zijn Elf-

stedenzwemtocht deze maand.
Het bestuur van onze Samen-
Loop voor Hoop is enorm trots 
dat meerdere ambassadeurs zich 
inzetten voor een succesvol eer-
ste lustrum van het evenement 
2019. Een van hen is Eveline de 
Bont, voorzitter van de Raad van 
Bestuur van het Elkerliek zieken-
huis. Zij is sinds 2 jaar verbonden 
aan het Elkerliek, nadat zij jaren 
als kinderarts in Groningen heeft 
gewerkt. Vanuit haar specialis-
me in de kinderoncologie, heeft 
zij vanzelfsprekend veel met de 
ziekte kanker te maken gehad. 
Als geen ander weet zij dat zorg 
en aandacht van essentieel be-
lang is voor iedere patiënt, jong 
of oud, en hun familie. 

Als ambassadeur wil Eveline de 
Bont graag bijdragen aan brede 
beschikbaarheid van goede in-
formatie en ondersteuning voor 
iedereen die direct of indirect 
met kanker te maken krijgt. “Het 
Elkerliek gaat in de komende ja-
ren, samen met de zorgpartners 
in onze regio zoals huisartsen, 
thuiszorginstelling Savant en 
de Zorgboog, een belangrijke 
impuls geven aan de zorg voor 
kankerpatiënten thuis.” aldus 

Eveline de Bont. Ze is gedreven 
om ruimte en rust te creëren om 
in de thuissituatie kwalitatieve 
hoogwaardige zorg te kunnen 
bieden aan de patiënt. De rol van 
het gespecialiseerde thuiszorgte-
am van Savant, dat nu al actief is, 
wordt in 2019 en 2020 verder uit-
gebreid. “Met de juiste kennis en 
inzet van moderne middelen zul-
len we als zorgaanbieders steeds 
meer zorg én aandacht naar de 
thuissituatie brengen.  Patiënten 
hoeven daardoor minder vaak 
de gang naar het ziekenhuis te 
maken.”

Tijdens het SamenLoop week-
end eind juni zal Eveline de Bont 
als ambassadeur van de Samen-
Loop voor Hoop uiteraard graag 
aanwezig zijn.

De andere ambassadeurs van de 
SamenLoop voor Hoop zijn voor 
eenieder bekende personen: Elly 
Blanksma, burgemeester van 
Helmond, Frank van der Me-
ijden, burgemeester van Laar-
beek, en Berry van Aerle, voet-
ballegende en inspirator van de 
Helmondse Musical van enkele 
jaren geleden.

Met al die mensen, lopers, vrij-
willigers, bedrijven en ambas-
sadeurs zijn de verwachtingen 
voor het weekend van 29 en 30 
juni hooggespannen. Tijdens het 
weekend wordt er een bijzonder 
programma geboden zodat ook 
bezoekers, groot en klein, van 
harte welkom zijn.
Nog even praktisch: Indien er 
nog mensen zijn die mee willen 

lopen, dan kan deelname een-
voudig worden geregeld via de 
website: www.samenloopvoor 
hoop.nl/helmond Door betaling 
van slechts 15.- euro is deelname 
geregeld. Voor kinderen die mee 
willen lopen tijdens de speciale 
KinderLoop op zondagochtend 
is deelname zelf geheel gratis. 
Kinderen kunnen zich (laten) 
aanmelden via het mailadres: 
kinderloop30juni@yahoo.com 
Voor kinderen wel even de kin-
dermaat opgeven bij aanmel-
ding, want zij krijgen ook een 
paars KWF T-shirt cadeau. Wie 
als vrijwilliger mee wil helpen tij-
dens het weekend van 29-30 juni 
kan zich melden via: helmond@
samenloopvoorhoop.nl s

Helmond

Eveline de Bont, voorzitter van 
de Raad van Bestuur van 
het Elkerliek ziekenhuis. 
(Bron foto; SamenLoop voor 
Hoop Helmond).

Winnende nummers 
kleding inzamelactie: 
“Gun uw oude kleren 

een tweede leven”
Eerste prijs:
lotnummer 124 blauw 
Pannenset
Tweede prijs:
lotnummer 116 blauw 
Tristar blender
Derde prijs:
lotnummer 100 rosé  
Ventilator
Vierde prijs:
lotnummer 222 blauw 
Contactgrill
Vijfde prijs:
lotnummer 404 blauw 
Multisnijder
Zesde prijs:
lotnummer 183 blauw 
Staafmixer
  
Wij danken u allen voor 
de spontane medewerking 
en zien u graag terug in de 
maanden: oktober, novem-
ber en december want ook 
dan krijgt u dubbele hout-
snippers en een gratis loterij 
met zeer mooie prijzen.

Met vriendelijke groeten 
namens de Commissie Oud 
Papier en Kleding van C.V. de 
Kluppels.
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Valenciennes
Stade du Hainaut

05 | 13:00

C1 - C2

15 | 18:00

B1 - B3

22 | 15:00

E4 - E2

30 | 21:00

C2 - C3

RU
ST

D
A

G

39 | 17:30

1D - 3BEF

RU
ST

D
A

G

47 | 15:00

W43 - W44

RU
ST

D
A

G
EN

RU
ST

D
A

G
EN

Le Havre
Stade Océane

04 | 18:00

B3 - B4

10 | 15:00

E3 - E4

19 | 21:00

D1 - D3

28 | 18:00

B2 - B3

35 | 21:00

F4 - F1

40 | 21:00

1A - 3CDE

45 | 21:00

W37 - W39

Reims
Stade Auguste 
Delaune

02 | 21:00

A3 - A4

11 | 21:00

F1 - F2

18 | 18:00

C4 - C2

26 | 21:00

A2 - A3

33 | 18:00

E4 - E1

41 | 18:00

2B - 1F

Parijs
Parc des Princes

01 | 21:00

A1 - A2

08 | 18:00

D3 - D4

16 | 21:00

B4 - B2

23 | 18:00

F1 - F3

32 | 21:00

D2 - D3

42 | 21:00

2F - 2E

46 | 21:00

W40 - W41

Rennes
Roazhon Park

03 | 15:00

B1 - B2

12 | 18:00

F3 - F4

20 | 15:00

D4 - D2

25 | 21:00

A4 - A1

36 | 21:00

F2 - F3

44 | 21:00

1E - 2D

48 | 18:30

W38 - W42

Lyon
Stade de Lyon

49 | 21:00

W45 - W46

50 | 21:00

W47 - W48

52 | 17:00

FINALE

Grenobles
Stade des Alpes

06 | 15:30

C3 - C4

14 | 15:00

A4 - A2

21 | 21:00

E1 - E3

29 | 21:00

C4 - C1

38 | 17:30

1B - 3ACD

Nice
Stade de Nice

07 | 18:00

D1 - D2

13 | 21:00

A1 - A3

24 | 15:00

F4 - F2

31 | 21:00

D4 - D1

37 | 21:00

2A - 2C

51 | 17:00

Derde plek

Montpellier
Stade de la Mosson

09 | 21:00

E1 - E2

17 | 18:00

C1 - C3

27 | 18:00

B4 - B1

34 | 18:00

E2 - E3

43 | 18:00

1C - 3ABF

A1   Frankrijk
A2   Zuid-Korea
A3   Noorwegen
A4   Nigeria

Groep A
F1  Verenigde Staten
F2   Thailand
F3   Chili
F4   Zweden

Groep F
E1   Canada
E2   Kameroen
E3   Nieuw-Zeeland
E4   NEDERLAND

Groep E
D1   Engeland
D2   Schotland
D3   Argentinië
D4   Japan

Groep D
C1   Australië
C2   Italië
C3   Brazilië
C4   Jamaica

Groep C
B1   Duitsland
B2   China   
B3   Spanje
B4   Zuid-Afrika

Groep B

Groepswedstrijden 3de plek       FINALE
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SPEELSCHEMA WK VOETBAL VROUWEN 2019SPEELSCHEMA WK VOETBAL VROUWEN 2019

130X96 130X96

63X70MM 63X70MMHELMOND
weekkrant de loop

€49,-
excl. BTW

€49,-
excl. BTW

€99,-
excl. BTW

€99,-
excl. BTW

EN SCHIETEN ONZE LEEUWINNEN RAAK?
KRIJGT U EEN VIJFHOECK PILSJE VAN DE ZAAK!

G AL

WK vrouwenvoetbal | Kamstraat 26 | Helmond | www.devijfhoeck.nl | 0492-834544

Lunch - Diner - Borrel

live op groot scherm

        
      3

.5 meter!

Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl

Gordijnen,

vouwgordijnen,

jalouzieën,

rolgordijnen

Tapijt, 
vinyl, 
PVC

M.TIJSSEN

bekijk alle wedstrijden in onze sports bar!

HUP
JUIGT DE
nederlandse
voetbal 
vrouwen TOE

Het team van 
Weekkrant De Loop Helmond 
wenst onze voetbalvrouwen 

veel succes!
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Boeremèrt 
in Brouwhuis 
op 1e Pinksterdag 
Op 1e Pinksterdag is het weer 
zover: De 37e Boeremèrt 
Brouwhuis wordt dan weer 
gehouden in Brouwhuis. Oude 
tijden herleven weer in de oude 
dorpskern van Brouwhuis. Na-
tuurlijk zijn er als vanouds de 
Oude Ambachten zoals de tin-
nengieter, boekbinder, touwsla-
ger, stoelenmatter en de oude 
tractoren. Ook zijn er veel hob-
byisten aanwezig en wordt de 
rest ingevuld door commerciële 
kramen. 

Ook lopen er mensen rond die 
zo uit de beginjaren van de vo-
rige eeuw ontsnapt zouden 
kunnen zijn. Langs de kerk is de 
oude boerderij weer opgebouwd 
waar diversen activiteiten zullen 
plaatsvinden. Voor de kinderen 
hebben we natuurlijk weer onze 

vertrouwde kinderspelen, met 
o.a. een springkussen, vliegtuig-
molen, treintje en oud-Holland-
se spellen. De Scouting zorgt 
weer voor de kabelbaan waar-
van de kinderen dan weer kun-
nen afdalen, dit jaar is er ook een 
klimtoren waar de kinderen on-
der begeleiding 6 meter omhoog 
kunnen klimmen, en op het kin-
derplein staat een treintje en een 
vliegtuigmolen. 

Op de parkeerplaats voor Ge-
meenschapshuis “de Loop” komt 
een voetbalveld waar diversen 
activiteiten zullen plaats vinden. 
Voor eten en drinken kunt u te-
recht op één van de twee hore-
capleinen met o.a. varken aan 
het spit, hamburgers, beenham, 
worsten en overheerlijke streuf 
(pannenkoeken).  
Natuurlijk zijn er niet alleen kra-
men, maar is er ook volop mu-
ziek met o.a. Dweilorkest Nave-

nant uit Helmond en Papa Dre 
Dixie Paraders uit Breda en Just-
4Fun uit Eindhoven. Ook DeDe 
Dance en Unity eight zullen een 
aantal optredens verzorgen. De 
muziek op het Horecaplein tus-
sen de optredens door wordt dit 
jaar verzorgd door DJ Peter(tje). 
Om 18.15 uur is er een optreden 
van Ivo van Rossum. Vanaf 19.00 
uur zal de band Yellow Pants sa-
men met DJ Peter(tje) de feest-
avond verzorgen.
De Boeremèrt wordt georgani-
seerd door de volgende 8 vereni-
gingen: S.J.C de Brouwhaasjes, 
C.V. de Brouwhazen, E.H.B.O. 
Brouwhuis, K.B.O. Brouwhuis, 
V.V. Bruheze,  Zijactief Brouw-
huis, Harmonie Amicitia en 
Scouting Brouwhuis. Een groot 
gedeelte van de opbrengst komt 
weer ten goede aan deze 8 ver-
enigingen. 

Dus heeft u 1e Pinksterdag niets 
te doen? Kom dan naar Brouw-
huis naar de 37e Boeremert 
Brouwhuis. Vanaf 11.00 zijn de 
kramen geopend en zij sluiten 
om 18.00 uur waarna we op het 
plein nog doorgaan tot 23.00 uur.
Voor de actuele stand van za-
ken kijk je op www.boeremert-
brouwhuis.nl, en volg ons op 
Facebook: facebook.com/boere-
mertbrouwhuis s

Oude tijden herleven weer in de oude dorpskern van Brouwhuis.(Bron foto;  Boeremèrt Brouwhuis).

Brouwhuis

Oud-kampioenen 
wensen tegelzetter 

Daan Hooglugt succes

Voor de achtste keer op rij ver-
tegenwoordigt een student van 
Bouw Infra mensen Mierlo/
ROC Ter AA ons land op de 
WorldSkills in Kazan (Rusland). 
Honderden jonge vakmensen 
strijden in de laatste week van 
de zomervakantie in verschil-
lende vakgebieden om de titel 
‘beste vakman of vakvrouw ter 
wereld’. 

Daan Hooglugt, eerstejaars stu-
dent Tegelzetten, laat in Kazan 
zien waarom hij Nederlands 
kampioen is. De komende we-
ken traint hij keihard om in de 
competitie met leeftijdgenoten 
van over de hele wereld als num-
mer 1 te eindigen.  

Veel fans
Afgelopen Dinsdag kwamen alle 
oud NK-kampioenen van Bouw 
Infra Mensen Mierlo en ROC Ter 
AA naar Mierlo om Daan tips en 
tops te geven en uiteraard succes 
te wensen in zijn trainingsperi-
ode richting Kazan. Het gaat om 
de volgende oud-studenten:
1. Jeroen Sanders uit Zeilberg, 
 deelnemer Tegelzetten 
 (2013 Worldskills Leipzig)
2. Bert van Heugten uit Lierop, 
 deelnemer Metselen 
 (2014 Euroskills Lille en 

 2015 Worldskills Sao Paulo)
3. Robin van Hoof uit Gemert, 
 deelnemer Metselen 
 (2016 Euroskills Gotenburg)
4. Tim Klessens uit Someren,
 deelnemer Metselen 
 (2017 Worldskills Abu Dhabi 
 en 2018 Euroskills Boedapest)
5. Toon Hesius uit Lierop, 
 deelnemer Tegelzetten 
 (2018 Euroskills Boedapest)

Toeval of niet, Daan is de derde 
kampioen uit Lierop. En kampi-
oen word je niet zomaar. Daan 
traint elke week bij Bouw Infra 
Mensen Mierlo, zo’n 400 uur 
in totaal. Hij krijgt de beste be-
geleiding van , Marcel van de 
Berkmortel (coördinator infra 
bij Bouw Infra mensen Mierlo), 
André Beerten (docent ROC Ter 
AA) en Ton Borrenbergs (in-
structeur tegelzetten Bouw Infra 
mensen Mierlo). Verder krijgt 
Daan alle steun van zijn leerbe-
drijf, Tegelzettersbedrijf Loom-
ans in Someren. 

Net als vorig jaar, toen Toon He-
sius finalist was, stelt het bedrijf 
tijd beschikbaar om te kunnen 
trainen. Tegelzetten was niet 
Daan’s ‘eerste liefde’. Op het vm-
bo volgde hij de richting Admi-
nistratie. Om nu als eerstejaars 
tegelzetter zijn land te mogen 
vertegenwoordigen, is dus echt 
een prestatie van formaat! s

Regio

Boeklancering ‘Geen Cabaretier’ 
met Leon van der Zanden

De offi  ciële boeklancering van 
het boek 'Geen Cabaretier', een 
openhartig portret over de in ja-
nuari gestopte cabaretier Leon 
van der Zanden, vindt plaats op 
donderdag 13 juni 2019 in Biblio-
theek Helmond.

"Er zit niemand te wachten op een 
boek over Leon van der Zanden, 
behalve mijn ego", was zijn eer-
ste reactie. Daar dacht zijn tour-
manager anders over. Van heel 
dichtbij volgde Bart van Tongerlo 
het proces van afscheid nemen 
tijdens zijn laatste theatertour als 
cabaretier en schreef er dit boek 
over. Hij presenteert het confron-

terende en eerlijke portret deze 
avond samen met Leon van der 
Zanden. Na afloop is er de gele-
genheid in gesprek te gaan met 
Bart en Leon en de mogelijkheid 
om het boek te kopen. Voor Bart 
van Tongerlo is 'Geen Cabaretier' 
zijn debuut als schrijver. Hij be-
sloot zijn eerste titel in eigen be-
heer uit te geven onder de naam 
Moose Up Your Life | Books. 

Over het boek:
Na twintig jaar en negen avond-
vullende voorstellingen stopt 
Leon van der Zanden als caba-
retier om zichzelf opnieuw uit te 
vinden.  De jas past niet meer bij 
wie de sympathieke Brabander 
vandaag de dag is: géén caba-
retier. Zijn cabaretcarrière dreigt 

als een nachtkaars uit te gaan. 
Als tourmanager volgde Bart van 
Tongerlo hem op de voet tijdens 
zijn laatste theatertour ‘Kamele-
on’. Geen Cabaretier is een rauw 
en ongekunsteld portret over 
(on)belangrijk zijn, eenzame 
kleedkamers, de echte wereld, 
betekenisgevers, magnetron-
maaltijden, Stef Bos, een duur 
horloge en een nieuwe droom.

Graag vooraf aanmelden voor 
de boeklancering i.v.m. beperkt 
aantal plaatsen.
Wanneer: Donderdagavond 
13 juni, 19.30 uur
Waar:  Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11 Entree:  €5,-
Aanmelden: www.bibliotheek
helmondpeel.nl/activiteiten s

Centrum

De cover van ‘Geen Cabaretier’. 
(Bron foto; Bibliotheek Helmond/ Leon van der Zanden).
De cover van ‘Geen Cabaretier’. 
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Project Kansrijk 
in Mierlo-Hout 
van start gegaan
Mierlo-Hout: een wijk waar 
iedereen mee kan doen

De wijk Mierlo-Hout is een 
‘dorp’ binnen de stad. Dat was 
een van de opmerkingen die 
tijdens het wijkbezoek van bur-
gemeester en wethouders werd 
gemaakt. Een wijk met mensen 
die er voor elkaar willen zijn, die 
willen samenwerken en waar de 
inwoners zich veilig voelen.

Toch is het in Mierlo-Hout niet 
altijd zo rooskleurig als het 
wordt voorgesteld. Cijfers van 
de G.G.D. wijzen uit dat er ook 
in Mierlo-Hout sprake is van 
eenzaamheid onder ouderen en 
jongeren. Er is een groot aantal 
oudere mantelzorgers; de geeste-
lijke gezondheid, het gebrek aan 
zelfredzaamheid onder ouderen 
en de gezondheid wordt onder 
ouderen slechter ervaren, dan in 
de regio. Dit wordt onderstreept 
door meer chronische ziekten, li-
chamelijke beperkingen en door 
meer personen met een ernstig 
overgewicht. Daarnaast vormen 
de jongeren en ouderen, die so-
ciaal buitenspel staan, omdat 
er te weinig financiële middelen 
beschikbaar zijn, een belang-
rijke motivatie. Denk o.a. aan 
de groep “werkende armen”, de 
alleenstaande ouders met kinde-
ren en hoge lasten en de ouderen 
met alleen AOW.

Kansrijk Mierlo-Hout
Kansrijk Mierlo-Hout bestaat uit 
de kerngroep, die de activiteiten 
organiseert en een klankbord-
groep, die adviseert, meedenkt, 
zorgt voor middelen en de uit-
gangspunten borgt:

Kerngroep: Wijkraad-Wijkhuis-
KBO-Nei Skoen-Woningbouw 
Compaen-Damiaan parochie-
Nabestaandengroep-LEVgroep-
Zonnebloem-Jibb+-Savant-
GGD en Stichting Lief.

De Klankbordgroep bestaan 
uit onder meer: de Kerngroep 
en Ondernemersvereniging-
O.V.M.H.-Wijkagenten-Ge-
meente -Stichting “Meedoen”-
Openbare Basisschool ’t Hout-
Qliq scholen-Sportverenigingen-
Buurtverenigingen, enz.

Doelen van 
Kansrijk Mierlo-Hout
Al die verschillende loketten en 
organisaties maken het er alle-
maal niet gemakkelijker op. De 
mensen zien door de bomen het 
bos niet meer en de drempels 
worden steeds hoger. Vanuit de 

wijkraad is het initiatief gekomen 
om met een groot aantal organi-
saties in gesprek te gaan en te kij-
ken hoe we van onderuit belang-
rijke zaken aan kunnen pakken. 
Zo heeft de beweging “Kansrijk” 
handen en voeten gekregen. Er 
zijn diverse doelen gesteld om 
het welzijn van de wijkbewoners 
te verbeteren en kansen te creë-
ren om mee te doen:

• Drempels over en weer 
 wegnemen
• Uitgaan van vertrouwen
• Mensen ‘uitnodigen’ voor 
 ontmoeting en te zorgen 
 voor een warme overdracht.
• Samenhang binnen buurten
 en straten te bevorderen
• Nieuwe bewoners gevoel te 
 geven dat ze welkom zijn
• Vrijwilligers en professionals
 betrekken
• Samen optrekken met de 
 mensen die achter de 
 voordeur komen 
• Positief frame: bv. geen 
 eenzaamheid maar 
 gezelligheid

Activiteiten om 
samenwerking te verbeteren
Natuurlijk zijn dit niet alleen 
mooie woorden: diverse activi-
teiten zijn inmiddels al gestart:

Wekelijkse Samenloop in 
Wijkhuis De Geseldonk
Samenwerking is de sleutel om 
het verschil te maken en drem-
pels weg te nemen. Voor en door 
vrijwilligers, inwoners en pro-
fessionals. Daarom zijn iedere 
maandag van 9.30 uur tot 11.30 
uur verschillende leden van het 
kernteam aanwezig om actuele 
zaken te bespreken en concrete 
afspraken te maken. Ze ontvan-
gen mensen, die zich aanbieden 
als vrijwilliger, of die hulp nodig 
hebben. Ook om samen koffie 
te drinken en activiteiten te on-
dernemen. De inwoners kunnen 
er terecht met álle vragen die ze 
hebben, ze worden verder gehol-
pen om hun problemen op te 
lossen.

Wensbox “we maken 
lawaai voor stille armoede”
Hoe leuk is het om iemands 
wens te laten uitkomen? Hebt u 
een wens of kent u iemand met 
een wens? In De Geseldonk (en 
in de wijk is er een Wensbox die 
rouleert) staat een Wensbox. 
Mensen kunnen voor anderen, 
of voor zichzelf een wens doen. 
We leggen contact met de aan-
vrager en kijken wat mogelijk is.

Maaltijden (samen eten)
Voor twee groepen van 32 perso-
nen wordt eenmaal per maand 
een maaltijd bereid in de Ge-
seldonk. De deelnemers wor-
den daarvoor uitgenodigd door 
wijkverpleegkundigen, KBO, de 
Zonnebloem, de nabestaanden-
groep van de parochie en andere 
partijen. De deelnemers hebben 
daardoor een gezellig avondje 
uit (en een goede maaltijd) waar-
door contacten gelegd worden. 
De eerste ervaringen zijn zeer 
positief! 

Helpende Handenteam
Er is een team opgericht met 
vrijwilligers die zich op allerlei 
terreinen in willen zetten voor 
de ander. Bijvoorbeeld het op-
knappen van tuintjes en kleine 
klusjes in en om het huis. Mee-
rijden naar dokter of zieken-
huis of gewoon een boodschap 
doen. Een deskundige begelei-
der heeft zich gemeld en er zijn 
voldoende vrijwilligers. Ook op 
technisch gebied wordt er in-
middels een beroep gedaan. De 
coördinatie geschiedt door twee 
vrijwilligers. Men kan een beroep 
doen op het team via telefoon-
nummer 0621264794 of via het 
e-mailadres vrijwilligersgroep 
kansrijk@wijkraadmierlohout.
nl. Het e-mailadres kan ook ge-
bruikt worden om zich aan te 
melden als vrijwilliger.

Verwelkomingspakketten 
voor nieuwe inwoners
Als een nieuwe bewoner in de 
wijk komt, dan is het fijn als deze 
welkom wordt geheten door de 
buurtvereniging en/of buurtpre-
ventieprojecten, daarom wordt 
er een verwelkomingspakket 
beschikbaar gesteld voor nieuwe 
bewoners. In het pakket vindt 
men informatie over de wijk, 
kortingsbonnen van de Mierlo-
Houtse ondernemers en een 
‘buurtbeker’ als symbool om de 
buren uit te nodigen.

Ondersteunen activiteiten 
in de buurten
Contacten tussen buurtbewo-
ners zijn belangrijk, daarom ge-
ven we financiële ondersteuning 
aan activiteiten die de saamho-
righeid bevorderen. Ook wordt 
er een “Maand van de gezellig-
heid” georganiseerd om mensen 
te verbinden en ze uit te nodigen 
om zich aan te sluiten bij activi-
teiten en/of om zelf aan te geven 
wat ze graag zouden willen.

Gezondheid is een 
belangrijke factor
Jibb+, GGD en “Kansrijk” samen 
met KBO, basisscholen, Carolus 
Borromeus College, LEV, Nei 
Skoen, GGZ, Oro e.a. partijen 
willen gezamenlijk actie op het 

gebied van voeding, bewegen, 
alcohol, drugs, gokverslaving en 
geestelijke gezondheid (wijkpre-
ventieteam).
Jibb+ is actief bezig. Niet alleen op 
de scholen, ook in de wijk: Samen 
Fit, beweegroutes, beweeglessen 
in de Geseldonk, Walking Foot-
ball samen met R.K.S.V. Mierlo – 
Hout en de KBO. Wijkverpleeg-
kundigen vragen meer aandacht 
voor bewegen en “valtechniek”. 
Mogelijkheden om koks te en-
gageren via Jibb+ voor de maal-
tijden. Wens om samen in de 
toekomst een “kookstudio” in te 
richten. Samenwerking Kansrijk 
en de huisartsen (mogelijkheden 
‘welzijn op recept’). Belangrijk is 
ook dat er een nieuwe sportac-
commodatie komt, omdat er nu 
geen ruimte is voor beweegacti-
viteiten voor ouderen.  

Cursussen bespreekbaar maken
Er zijn cursussen gestart door de 
Vonk, zodat men op basisscholen 
beter leert om armoede te signa-
leren. In april is er een succesvolle 
training geweest voor het “kern-
team” bij “Nei Skoen” om te leren 
zaken bespreekbaar te maken in 
moeilijke situaties. De komende 
tijd vindt deze cursus ook plaats 
voor andere partners. 
Ook komt er een “Klik en tik” trai-
ning voor inwoners om de digita-
le vaardigheden te verbeteren en 
is er binnenkort ondersteuning 
mogelijk, als u hulp nodig hebt 
bij het invullen van formulieren, 
het doorgeven van gegevens aan 
instanties, enz.

Informele opvang voor 
kwetsbare groepen
Op maandag en donderdag is er 
in De Geseldonk opvang, waar-
door mantelzorgers ontzorgd 
worden. We willen dit uitbreiden 
voor andere groepen, omdat het 
aantal oudere mantelzorgers in 
Mierlo - Hout zeer groot is. Deze 
opvang wordt georganiseerd in 
samenwerking met Savant (Alp-
honsus).

Ontbijten en moestuinen
Na de zomervakantie wordt 
gestart met ontbijten in de Ge-
seldonk en wel op maandag-
morgen van 9.00 uur tot 10.00 
uur. Verder zijn er plannen om 
te starten met moestuinen, maar 
hierover later meer.

En zo zijn er nog veel meer ideeën 
die kunnen worden gerealiseerd, 
zodat Mierlo-Hout de wijk wordt 
waar iedereen mee kan doen.
Hebt u belangstelling, hebt u 
ideeën, wilt u zelf meehelpen 
of hebt u hulp nodig, neem 
dan contact op met Kansrijk 
Mierlo-Hout. Of loop op maan-
dagochtend even binnen bij De 
Geseldonk en drink gezellig een 
kopje koffie of thee mee. s

Mierlo-Hout

Aladdin (2019) (DNL)
Za, Ma 13:15 uur / Vr 13:45 uur / Di 15:00 uur / 
Do, Wo 15:30 uur / Zo 15:45 uur 
Aladdin (2019) (DOV)
Vr 11:15, 17:45 uur / Ma 17:30 uur / Do, Di 18:00 
uur / Zo, Wo 18:15 uur / Za 18:30 uur 
Aladdin (2019) (O3D)
Ma 10:15, 20:30 uur / Do 10:30, 21:00 uur / Za 
10:45 uur / Wo 11:00 uur / Di 11:15, 14:00, 21:15 
uur / Zo 13:00 uur / Vr 19:15 uur / Zo, Wo 20:45 
uur / Vr, Za 21:30 uur
Casper en Emma op jacht naar de schat (DNL) 
Ma 10:00 uur / Di 10:30, 15:45 uur / Za 10:45, 
13:45 uur / Wo 11:00, 14:30 uur / Zo 11:15, 13:15 
uur / Do, Ma 13:00 uur / Vr 14:00, 15:15 uur 
Godzilla II: King of the Monsters (DOV)
Ma 16:00 uur / Za 16:45 uur / Vr 17:15 uur / Di, 
Wo 17:30 uur / Zo 17:45 uur 
Godzilla II: King of the Monsters (O3D)
Za 10:15, 22:15 uur / Wo 10:30 uur / Vr 10:45, 
22:00 uur / Zo 12:00 uur / Ma 12:30 uur / Di 
15:00, 20:45 uur / Do 15:15, 18:15 uur / Zo, Ma, 
Wo 21:00 uur 
Hustle, The (DOV)
Do, Vr 10:30 uur / Zo 10:45, 19:00 uur / Di 12:15 
uur / Ma 12:45, 18:30 uur / Wo 13:00 uur / Do 
15:00 uur / Za 18:00 uur / Do, Di, Wo 19:30 uur 
/ Vr, Za 20:30 uur
John Wick 3: Parabellum (DOV)
Do, Zo 21:15 uur / Za 22:00 uur / Vr 22:15 uur 
Kurier (DOV) Zo 16:15 uur 
Libi, De (DNL) Wo 18:45 uur 
Long Shot (DOV)
Ma 17:15 uur / Di 18:00 uur / Wo 21:15 uur 
Ma (DOV) Do 12:45 uur / Vr 13:15 uur / Vr, Zo 
17:00 uur / Do, Di, Wo 17:15 uur / Za 18:15 uur / 
Do, Zo - Wo 21:45 uur / Vr, Za 22:45 uur
Notting Hill - 20th Anniversary (DOV)
Ma 20:00 uur 
Pokémon Detective Pikachu (DOV)
Ma 15:00 uur / Zo 19:15 uur 
Pokémon Detective Pikachu (N3D)
Za 16:00 uur / Do 16:15 uur 
Pokémon Detective Pikachu (O3D)
Do 11:00 uur / Di, Wo 12:30 uur / Vr 19:00 uur 
Red Joan (DOV) Ma 20:15 uur 
Rocketman (DOV)
Ma 10:15, 15:45, 19:00 uur / Vr 10:30, 18:15 uur 
/ Di 10:45, 14:30 uur / Za, Zo 11:00 uur / Do, 
Wo 11:45 uur / Wo 14:45 uur / Zo 15:15 uur / Za 
15:30 uur / Do 16:45 uur / Do, Zo, Di, Wo 20:30 
uur / Vr, Za 21:00 uur 
Saving Private Ryan (DOV) Do 19:30 uur 
Secret Life Of Pets 2 (DNL)
Za, Zo 10:00 uur / Ma - Wo 10:30 uur / Do 
10:45, 15:45 uur / Zo 12:00 uur / Za 12:15 uur 
/ Vr 12:45, 15:00 uur / Di 13:00 uur / Ma 14:15 
uur / Wo 16:15 uur 
Secret Life Of Pets 2 (N3D)
Vr 10:30, 16:00 uur / Ma 12:00, 16:30 uur / Do 
13:30 uur / Zo 13:45, 15:30 uur / Wo 14:00 uur / 
Za 14:30, 16:15 uur / Di 16:45 uur
Secret Life Of Pets 2 (O3D)
Ma 18:15 uur / Do, Zo, Wo 18:30 uur / Di 19:00 
uur / Vr, Za 20:15 uur 
Singel 39 (DNL)
Zo 14:00 uur / Do 14:30 uur / Ma 15:00 uur / 
Wo 16:30 uur / Vr 17:30 uur / Za 18:45 uur 
Skyldige (The Guilty), Den (DOV)
Di 13:30 uur 
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Wonder Park (DNL)
Zo 10:00 uur / Ma 10:15 uur / Di 11:00 uur / Wo 
15:15 uur / Vr 15:30 uur / Za 15:45 uur 
Wonder Park (N3D)
Vr 13:00 uur / Ma 13:15 uur / Do, Wo 13:30 uur 
/ Za 14:00 uur / Zo 15:00 uur 
X-Men Marathon (2019) (DOV)
Za 10:30 uur 
X-Men: Apocalypse (DOV) Za 14:59 uur 
X-Men: Dark Phoenix (DOV) Zo 12:45 uur / Do, 
Di, Wo 13:15 uur / Vr 13:30, 16:15 uur / Za 17:23 
uur / Do, Zo - Wo 18:45 uur 
X-Men: Dark Phoenix (O3D) Zo 10:00 uur / Do, 
Di, Wo 10:30 uur / Vr, Ma 10:45 uur / Za 12:45 
uur / Ma 15:30 uur / Zo, Di, Wo 16:00 uur / Vr, 
Za 19:45, 22:30 uur / Do, Zo - Wo 21:30 uur
X-Men: Days of Future Past (DOV)
Za 12:47 uur 
X-Men: First Class (DOV) Za 10:35 uur 

PATHÉ HELMOND
DO. 6 JUNI T/M WO. 12 JUNI

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 
zaterdag en zondag 9.45 uur
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•   Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 

bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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GEWOONBUITENGEWOONGOEDAdventure Store

2e PINKSTERDAG OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR

WANDELEN
REIZEN
OUTDOOR
KAMPEREN
RECREËREN
BARBECUE
BAD&BEACH

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

Het ultieme outdoor gevoel

De dagen worden langer, de zon 
schijnt steeds vaker, de barbecue 
wordt weer aangestoken en we 
willen er weer naar buiten! Voor 
elk buitensport avontuur kun je 
bij ons terecht, hoe groot of klein 
deze activiteit ook is. Adventure 
Store, de sport & outdoor spe-
ciaalzaak aan de Kastanjehout-
straat 3 te Mierlo-Hout (Hel-
mond), is de zaak waar je heen 
gaat als je spullen buitengewoon 
goed moeten zijn. Het assorti-
ment bevat alles op het gebied 
van sport, camping, recreatie en 
outdoor. Wij helpen je graag op 
weg met jouw avontuur!

Outdoor
Op de outdoor afdeling vindt je 
alles voor het wandelen, buiten-
sporten en voor al je reizen. De 
recreatieve vakantiewandelaar 
en de fanatieke vierdaagse lopers 
komen helemaal op niveau met 
de collectie (berg) wandelschoe-
nen, accessoires en outdoor kle-
ding van Adventure Store. Ook 
voor de bagage die in de rugzak 

Het ultieme outdoor gevoel

Kastanjehoutstraat 3, Helmond   www.adventurestore.nl   info@adventurestore.nl

--------------  PERSBERICHT  -------------- 

mee gaat en gadgets zoals een 
nieuw mes of de nieuwste ver-
rekijker, u zult versteld staan van 
het aanbod. Natuurlijk ook voor 
de mensen die lichtgewicht rei-
zen.
 
Camping
Voor de festivalgangers, de kam-
peerders en voor de mensen die 
kamperen in luxe, ook voor cam-
pingartikelen kunt u bij Adven-
ture Store terecht. Uiteraard voor 
de tenten, maar ook voor alles 
wat er verder bij komt kijken. 
Een grote, uitgebreide slaapafde-
ling met slaapzakken, luchtbed-
den en matten voor een goede 
nachtrust, comfortabele licht-
gewicht meubels om te relaxen, 
alle zaken om te kunnen eten & 
drinken en nog veel meer! Ook 
op de campingafdeling heel veel 
voordeel met de verschillende 
zeer scherpe prijspakkers.
 
Bad & Beach
Uiteraard is er bij Adventure Sto-
re een gigantische collectie bad 

& beach kleding, slippers en san-
dalen uitgestald op circa 400m2 
ruimte, waarbij dit met recht de 
grootste bad & beach winkel van 
de regio de Peel genoemd mag 
worden. Bij Adventure Store 
hebben ze het allemaal.
 
Recreatie
Naast de enorme collectie 
zwembaden, bubbelbaden, bo-
ten, hangmatten en tarpen gaat 
de aandacht uit naar de barbe-
cue afdeling. 

Op zo’n 200m2 staan er complete 
collectie’s bbq’s van o.a. Boretti, 
Campingaz, Cobb en Weber, 
met zowel keuze in bbq’s op gas, 
stroom en natuurlijk houtskool. 
Uiteraard ook voor alle denkbare 
accessoires en de brandstof als 
houtskool, briketten en gastanks 
en vullingen kunt u bij ons te-
recht. Naast de verschillende 
aanbiedingen met Campingaz, 
Cobb en Boretti hebben we op 
de hele collectie Weber barbe-
cues een korting van 20% uitge-
keerd in weber accessoires. 
 
Adventure Store vindt u aan de 
Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-
Hout (Helmond). De winkel is 
naast de normale winkelope-
ningstijden ook op 2e Pinkster-
dag geopend van 12 tot 17 uur. 

Voor meer informatie kijkt u op 
www.adventurestore.nl

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:Adventure Store Mierlo-Hout 0492 523668

De dagen worden langer, de 
zon schijnt steeds vaker, de bar-
becue wordt weer aangestoken 
en we willen weer naar buiten! 
Voor elk buitensport avontuur 
kun je bij ons terecht, hoe groot 
of klein deze activiteit ook is. 
Adventure Store, de sport & 
outdoor speciaalzaak aan de 
Kastanjehoutstraat 3 te Mier-
lo-Hout (Helmond), is de zaak 
waar je heen gaat als je spul-
len buitengewoon goed moe-
ten zijn. Het assortiment bevat 
alles op het gebied van sport, 
camping, recreatie en outdoor. 
Wij helpen je graag op weg met 
jouw avontuur!
 
Outdoor
Op de outdoor afdeling vindt je 
alles voor het wandelen, buiten-
sporten en voor al je reizen. De 
recreatieve vakantiewandelaar en 
de fanatieke vierdaagse lopers ko-
men helemaal op niveau met de 
collectie (berg) wandelschoenen, 
accessoires en outdoor kleding 
van Adventure Store. Ook voor de 
bagage die in de rugzak mee gaat 
en gadgets zoals een nieuw mes 
of de nieuwste verrekijker, u zult 
versteld staan van het aanbod. 
Natuurlijk ook voor de mensen 
die lichtgewicht reizen.
 
Camping
Voor de festivalgangers, de kam-
peerders en voor de mensen die 
kamperen in luxe, ook voor cam-
pingartikelen kunt u bij Adven-
ture Store terecht. Uiteraard voor 
de tenten, maar ook voor alles 
wat er verder bij komt kijken. 
Een grote, uitgebreide slaapafde-
ling met slaapzakken, luchtbed-

den en matten voor een goede 
nachtrust, comfortabele licht-
gewicht meubels om te relaxen, 
alle zaken om te kunnen eten & 
drinken en nog veel meer! Ook 
op de campingafdeling heel veel 
voordeel met de verschillende 
zeer scherpe prijspakkers.
 
Bad & Beach
Uiteraard is er bij Adventure Store 
een gigantische collectie bad & 
beach kleding, slippers en sandalen 
uitgestald op circa 400m2 ruimte, 
waarbij dit met recht de grootste 
bad & beach winkel van de Peelre-
gio genoemd mag worden. 
 
Recreatie
Naast de enorme collectie zwem-
baden, bubbelbaden, boten, 
hangmatten en tarpen gaat de 
aandacht uit naar de barbecue 
afdeling.  Op zo’n 200m2 staan er 
complete ¬collectie’s bbq’s van 
o.a. Borett, Campingaz, Cobb en 
Weber, met zowel keuze in bbq’s 
op gas, stroom en natuurlijk 
houtskool. Uiteraard ook voor 
alle denkbare accessoires en de 
brandstof als houtskool, briket-
ten en gastanks en vullingen 
kunt u bij ons terecht. Naast de 
verschillende aanbiedingen met 
Campingaz, Cobb en Boretti 
hebben we op de hele collectie 
Weber barbecues een korting 
van 20% uitgekeerd in weber ac-
cessoires. 
 
Adventure Store vindt u aan de  
Kastanjehoutstraat 3 in Mierlo-
Hout (Helmond). De winkel is 
naast  de normale winkelope-
ningstijden ook op 2e Pinkster-
dag geopend van 12 tot 17 uur. 
 
Voor meer informatie kijkt u op 
www.adventurestore.nl s

Mierlo-Hout

Een paar weken geleden vroeg de 
organisatie van Truckersday of ik 
het leuk zou vinden om met ons 
Stacey samen mee te rijden met 
de truckersday. Natuurlijk zeg-
gen wij daar geen nee tegen want 
hoe gaaf is het dat je zoiets mag 
meemaken. Om 9 uur waren we 
al op het terrein waar we harte-
lijk werden ontvangen door Erik 
Vervoort en zijn vrouw Marijke. 
Deze twee toppers trekken op het 
moment bestuurlijk deze kar mee 
zun tweekus en zijn dringend op 

zuuk naar een voorzitter. Dus, als 
iemand zich geroepen voelt, heel 
erg graag! Eerste vereiste is dat je 
zoiets met en vanuit  je HART doet. 
Intussen rennen ze van hot naar 
haar. Ze werken samen met 15 vrij-
willigers op dit evenement. 
Alle chauffeurs worden ontvangen 
met koffie/thee met iets lekkers. Er 
zijn ook kei veul motors die meerij-
den die gaan het verkeer regelen. 
Wat men opvalt is dat er heel veul 
Harleys bij zitten, kei gaaf.

Dan begint het aanmelden. Elke 
deelnemer krijgt een bandje en een 
lunchpakket met lekkere brooikus 
mee beleg, een drankje en nog wat 
andere leuke items zitten er in hun 
tasje. Dan komt daar ineens Elly, 
onze Burgemeester, ze gaat deze 
dag openen. Het irste wat ik zie is 
dat ze een prachtig zomers jurksku 
aan hed. Ja, ik ben van die details. 
Met een aantal deelnemers maakt 
ze een praatje  en vraagt wat ze het 
leukste vinden aan deze dag. Na-
tuurlijk zeggen ze allemaal het ge-
toeter van de wagens, het geronk 
van de motors, heel veul lawaai 
dus.

Dan geeft Elly het startschot om te 
beginnen en alle deelnemers gaan 
naar de vrachtwagens. Iedereen 
mag zelf weten in welke vracht-
wagen ze gaan, mits hij nog vrij is. 
Grootste favoriet was dun brand-
weerwagen, er schoten er langs 
ons heen die alleen maar riepen 
waar is de brandweer.

Iedereen had snel zijn plekske ge-
vonden en we gingen op pad met 
de hele colonne.  Stacey en ik za-
ten in unne witte vrachtwagen van 
V&V uit Deurne.  Ons chauffeurke 
was Harrold Sueters en van da 
bedrijf reden er maar liefst 14 wa-
gens mee, zelfs dun directeur, zijn 
vrouw, zijn dochter allemaal wa-
ren ze paraat, ik heb altijd al een 
zwak vur vrijwilligers en ook dit 

vind ik dan ook weer erg bijzonder. 
Die chauffeurs hebben al zo wei-
nig vrije tijd en dan op durre vrije 
zondag gaan ze dit doen geweldig 
vind ik dat.  

Harrold: Hartstikke bedankt! Ons 
Stacey en ik hebben genoten en 
sorry da ge ff langs de kant moest 
omdat ik moest plassen maar 
we hadden de rest toch weer vrij 
snel gevonden mee men als navi-
gator. Vur de mensen in de Rijpel 
die op een gegeven moment inne 
eenzame wagen voorbij zagen 
komen da waren wij en da was 
men schuld. Het was toch zo leuk, 
naar al die mensen zwaaien. Ons 
Stacey vond het echt geweldig op 
zonne grote bijrijders stoel alles 
van boven af bekijken. En al die 
lieve zwaaiende mensen langs de 
kant.

Toen we terug kwamen was er 
van alles te doen op de Automo-
tive Campus waar ik nog nooit ge-
weest was, ik heb men ogen uitge-
keken. Wil jij nou volgend jaar ook 
mee of ken jij iemand waarvan ge 
denkt da zou iets voor hem of haar 
zijn? Ze hebben nog plek genoeg 
voor meer deelnemers en ik kan 
bevestigen dat het kei maar dan 
ook kei leuk is van groot tot klein. 
We hebben toch zo  genoten.

Ook hoefde niet perse in Helmond 
te wonen al woonde in Friesland 
ge meut altijd mee. Ook voor alle 
leeftijden van jong tot oud. Erik en 
Marijke bedankt voor de uitnodi-
ging we hebben een top dag ge-
had en erg genoten en ik weet ze-
ker al die andere deelnemers ook. 
Vur iedereen een heel gezellig leuk 
lang weekend. Het is Pinksteren en 
er is genoeg te doen in Helmond.

Truckersday 
Helmond

Ons 

vertelt…

Nieuw: 
App je nieuws!

Wees reporter wanneer het jou uitkomt!

Ben jij een razende reporter 
met hart voor de stad en denk 
jij weleens bij jezelf: “Ik zou hier 
wel eens iets mee willen doen”? 
Vanaf nu kan dit op een fi jne en 
laagdrempelige manier: Je kunt 
Weekkrant De Loop Helmond 
voortaan ook appen! Hoe han-
dig is dat? 

Stel je eens voor: Je bent ergens 
in Helmond en maakt met je 
smartphone een prachtige foto 
van het kasteel of bent aanwezig 
bij een heel gezellig evenement 
wat je graag wilt delen met meer 
mensen. Dan is het natuurlijk 
super als je een door middel van 
een appje meteen een grotere 
doelgroep kunt aanspreken! Ook 
als je een leuke (nieuws)tip voor 
de redactie hebt, kun je deze na-
tuurlijk insturen!

Goed om te weten
Het appnummer is uitsluitend 
voor redactiezaken en niet voor 
bezorgklachten, deze kunnen 
worden doorgegeven via bezor
ging@deloop.eu of via 0492-
845350 binnen kantoortijden 
(09.00 – 17.30 uur). De whatsap-
plijn zal, in de meeste gevallen, 
direct beantwoord worden bin-
nen kantoortijden, maar zal ook 
na kantoortijden en in de week-
enden regelmatig gecontroleerd 
worden op berichten. 
Bij de berichten die op de websi-
te/sociale media geplaatst zullen 
worden, komt ook een naams-
vermelding. Wil je liever anoniem 
blijven? Geef dit dan aan in het 
appje! Onze redactie bekijkt de 
ingestuurde berichten en be-
oordeelt dan of deze geschikt 
zijn voor plaatsing. Mochten de 
berichten interessant zijn voor 
de krant dan kan er om meer 
informatie gevraagd worden. s

Helmond

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

Hoe werkt het?

06-3025252706-3025252706-3025252706-30252527
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Kom ook wat 
kids naar 
school sturen

Meer blije boodschappen vind je in onze winkel, Kromme Steenweg 37 Helmond.
Kijk voor meer aanbiedingen en blije boodschappen op ekoplaza.nl/blijeboodschap.

Vivani
         Chocoladereep

1.39
Bijvoorbeeld 
80 g, puur 92%
2.35

5 
ju
n
i t
/m
 1
1 
ju
n
i 2
0
19

50%
KORTING

Kom voor een
gezonder 
snackmoment
De Rit
         Chips
Bijvoorbeeld  
pinto bonen  
paprika

1.39
75 g  2.79

40%
KORTING

Laat lokale 
bioboeren 
goed boeren
De Oorsprong
         Soep en maaltijden
Bijvoorbeeld Marokkaanse 
kikkererwtensoep

2.39
500 ml  3.99

Kom plastic  
bolletjes uit de  
natuur houden
Botanique
              Bad- en douchegel
Citroengras en 
granaatappel

2.39
200 ml  3.99

              

40%
KORTING

TerraSana
      Kokosmelk

Kom voor  
voeding  
niet voor  
vulling  

Maak de  
wereld  
vrij van  
gif- 
garnalen
Yakso
      Oosterse producten

David
Ekoplaza winkel 
Utrecht

Heilige mis in de openlucht 
was bijzonder en zeer geslaagd

Het gilde Sint Antonius Abt 
heeft op zondag 26 mei in sa-
menwerking met het parochie-
bestuur Sint Lucia een open-
luchtmis georganiseerd. 

De openluchtmis werd gehou-
den nabij het kappelke aan de 
Antoniusweg in Brandevoort en 
werd voorgegaan door pastoor 
Norbert Swagemakers. Het gilde 
en Pastoor Swagemakers ver-
trokken om 09:30 uur in optocht 
vanaf de pastorie naar de locatie. 
Precies 50 jaar geleden, op 27 
mei 1969 opende het gilde haar 
schutsboom aan de Heeklaan. 
Ruim 100 jaar was het gilde ge-
vestigd nabij het kappelke in 
Brandevoort waar nog altijd 
een schutsboom staat. 50 jaar 

geleden moest op last van aan-
gescherpte veiligheidseisen het 
gilde deze locatie verlaten. Des 
te bijzonder was het, 50 jaar later 
om in de openlucht, met elkaar 
deze viering te houden.

Na de viering kregen alle bezoe-
kers nog een mooie muzikale 
verrassing, Fanfare Unitas ver-
zorgde namelijk een erg mooi 
concert. Dat is echte verbroede-
ring, waarbij kerk, muziek en ver-
enigingen elkaar verbinden voor 
onze gemeenschap.

Voor alle aanwezigen was er vol-
doende zitgelegenheid, een kop 
koffie met wat lekkers, het gilde 
bedankt alle betrokkenen voor 
hun aanwezigheid en inbreng, 
wie weet tot volgend jaar.

Gilde Sint Antonius Abt s

Mierlo-Hout

(Bron foto; gilde Sint Antonius Abt).

Een dekkend AED-netwerk 
is van levensbelang

Weet wat je moet doen bij een hartstilstand

Elke week krijgen 300 Nederlan-
ders een harstilstand, de meeste 
zijn dan thuis. Kunt u hen hel-
pen en kunt u reanimeren? In 
Mierlo-Hout is een dekkend 
AED-netwerk gerealiseerd. 
Initiatiefnemer is de wijkraad 
Mierlo-Hout, zij krijgt alle me-
dewerking van de EHBO-ver-
eniging Mierlo-Hout. 

Met een AED wordt de kans 
vergroot dat een slachtoffer na 
een hartstilstand weer volledig 
herstelt. Met het project streven 
de initiatiefnemers ernaar om 
binnen 6 minuten vanaf elke 
plek in Mierlo-Hout een AED 
ter beschikking te hebben. Van-
zelfsprekend moeten deze AED’s 
kunnen worden bediend door 
bewoners van Mierlo-Hout die 
zijn opgeleid en kunnen reani-
meren. Het netwerk is dekkend, 

echter doet zij toch nog een op-
roep voor meer deelnemers.

Geef door als jij kunt of 
wilt reanimeren
Verdeeld door de hele wijk Mier-
lo-Hout zijn er AED’s geplaatst. 
Op de website van EHBO-Ver-
eniging Mierlo-Houtstaan alle 
locaties. Er zijn al zo’n 80 aan-
meldingen van gediplomeerde 
deelnemers maar sommige 
wijken zijn beter vertegenwoor-
digd als andere. Vandaar dat de 
wijkraad nogmaals een oproep 
plaatst: kunt u reanimeren of 
wilt u leren reanimeren en u in-
zetten voor het AED-netwerk in 
Mierlo-Hout? Meldt u zich dan 
aan bij de wijkraad via aed@
wijkraadmierlohout.nl 

Gratis opleiding
De opleiding reanimatie en be-
diening AED wordt betaald door 
de wijkraad en wordt in de erva-
ren handen van EHBO-vereni-

ging Mierlo-Hout gelegd. Ook 
de herhalingslessen reanimatie 
en bediening AED worden jaar-
lijks door de EHBO-vereniging 
verzorgd. Na diplomering dient 
u zich dan aan te sluiten bij de 
App www.hartslagnu.nl omdat 
de alarmering via deze App ge-
schiedt. 
Uiteraard kan men voor meer 
informatie contact opnemen 
via AED@wijkraadmierlohout.
nl Helpt u mee om het netwerk 
dekkend te maken? s

Mierlo-Hout

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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hiep hiep AH!
een nieuwe winkel met nóg 

meer vers, gemak en voordeel

Albert Heijn Torenstraat
Torenstraat 1, Helmond

Openingstijden: Maandag t/m zaterdag van 08.00 tot 22.00 uur, zondag van 10.00 tot 22.00 uur.

Zien we u snel?

Vers, verser, verst
Nieuw op de versafdeling: een vernevelings-
systeem. Daardoor blijven groenten en fruit 
heerlijk fris en langer vers!

Nóg meer gemak
In onze nieuwe winkel maken we het 
voor u graag zo makkelijk mogelijk. 
Zo kunt u bij de zelfscankassa’s snel 
en eenvoudig afrekenen.

Nieuwste 
winkelconcept bij 
Albert Heijn XL 
Helmond
Afgelopen vrijdag 31 mei open-
den supermarktmanager Yorg 
van den Boogaard en zijn team 
trots hun vernieuwde Albert 
Heijn XL. De winkel aan de Hel-
mondse Torenstraat 1 heeft nu 
het nieuwste winkelconcept van 
Albert Heijn. Klanten vinden er 
een veel ruimer assortiment aan 
verse producten als groente, 
fruit, kant-en-klaarmaaltijden, 
brood, banket, vleeswaren, ka-
zen en borrelhapjes. Ook zijn 
er meer zelfscankassa’s waar-
door het afrekenen sneller gaat. 
De eerste reacties zijn positief. 
Klanten zijn enthousiast over 
het grote versaanbod, de ruime 
afdelingen en de overzichtelijke 
Bonusstraat.

“In onze hypermoderne winkel 
is veel meer aandacht voor vers, 
lekker en gezond eten”, vertelt 
Yorg van den Boogaard. “Al bij 

binnenkomst word je meteen 
verrast met een wereld van verse 
groenten en fruit, van onze (lo-
kale) telers in Nederland en daar-
buiten.” Opvallende vernieuwing 
is ‘dry misting’, een fijne verneve-
ling van water waardoor groente 
en fruit langer vers blijven. Het is 
simpeler dan ooit om te kiezen 
voor vers, gezond en lekker eten 
met een brede selectie verspak-
ketten, maaltijdboxen en kant-
en-klaarmaaltijden. 

Borrelplanken
Iets verderop vinden klanten 
heerlijk geurend vers brood zo 
uit de oven en lekkere taarten en 
taartjes, koek en bonbons. Voor 
ontbijt, lunch en borrel is er een 
extra groot aanbod aan vleeswa-
ren, kaas, worsten, grillproduc-
ten, tapas, olijven, salades en an-
dere borrelhapjes. Medewerkers 
van Albert Heijn XL staan klaar 
om te adviseren over de nieuw-
ste smaken en om verrassende 
borrelplanken te laten proeven.

Technische snufjes 
De vernieuwde Albert Heijn XL 
bevat een aantal interessante 
nieuwe technische snufjes. Er 
zijn meer zelfscankassa’s. Ook 
bieden grote beeldschermen 
door de hele winkel inspiratie 
met informatie over lekkere sei-
zoensproducten en verrassende 
recepten. 

Alles binnenin is met respect voor 
het milieu verbouwd. De winkel 
heeft LED-verlichting en een in-
stallatie waarmee warmte terug 
wordt gewonnen. Gas wordt niet 

meer gebruikt en dat levert een 
forse energiebesparing op. 

Brabantse gemoedelijkheid
De Helmondse XL staat bekend 
om de gemoedelijke sfeer. “De 
Brabantse gemoedelijkheid van 
voor de verbouwing is natuurlijk 
gewoon gebleven”, zegt Yorg van 
den Boogaard. “Onze medewer-
kers staan immers graag voor 
klanten klaar. Om te adviseren 
over onze producten én om je 
wegwijs te maken in de ver-
nieuwde winkel.” De komende 
weken blijft het extra gezellig bij 

de Albert Heijn XL. Zo is er elke 
donderdag tot en met zondag, 
van 11:00 tot 18:00 uur, een pro-
fessionele kok in de winkel. Zij 
maakt op basis van recepten uit 
de Allerhande heerlijke gerech-
ten die je uiteraard mag proeven. 
“Een plezierige manier om idee-
en op te doen over wat je op tafel 
kunt zetten.”

Albert Heijn XL aan de Toren-
straat 1 in Helmond is maandag 
tot en met zaterdag open van 
8:00 tot 22:00 uur, zondag van 
10:00 tot 22:00 uur. s

Helmond

Na een grondige verbouwing is de Albert Heijn XL aan de Torenstraat weer open! 
(Bron foto; Albert Heijn/Yasmin Hargreaves).
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Wijkmanagement Helmond start samen met stagiaire
Rujeandy Wedervoort, leerling van ’t Gilde in Venray,

met een reeks artikelen waarin elke maand een 
Helmondse wijk in de spotlights wordt gezet.

Deze maand is de wijk Stiphout aan de beurt.
We nemen u doormiddel van foto en korte 

samenvatting, mee langs de bedrijvigheid in Stiphout.
Wist u dat er maar liefst 97 Bedrijven uit diverse 

sectoren gevestigd zijn?
We vragen uw aandacht voor bedrijven uit de 

sectoren: Zorg, onderwijs, detailhandel, 
commercie, agrariërs en cultuur.

Zo krijgt u een beter beeld van wat er allemaal in 
Stiphout bevindt. Elke werkdag kunt u van ons een 

artikel verwachten, waarin één of meerdere bedrijven 
worden gepubliceerd op onze facebookpagina. 

Daarnaast hebben we nog een verrassing voor u,
Maar wat dat is vertellen we nog niet.

 
Volg ons op 

www.facebook.com/WMHHelmond
 

Namens Wijkmanagement Helmond, 
Hennie de Gooijer Wijkmanager Helmond

WIJKMANAGEMENT HELMOND
Is actief in de wijken:

Dierdonk
Stiphout

Mierlo-Hout
Helmond-Noord

Brouwhuis
Binnenstad Oost
Helmond-West
Helmond-Oost

Oranjebuurt/Warande
Brandevoort

Rijpelberg
Suytkade

Wijkmanagement Helmond 
is onderdeel van:

www.wijkmanagementhelmond.nl

Een welverdiende Opkikkerdag 
vol verrassingen voor Jesper

Op dinsdag 4 juni stond er voor 
Jesper (5) uit Helmond en zijn 
gezin een unieke dag op de 
planning: hún Opkikkerdag. 
De ene na de andere verrassing 
staat deze dag op ze te wachten. 
Met als doel? Alle zorgen even 
vergeten en met het gezin volop 
genieten. Vince is namelijk ziek. 
Dit heeft impact op zijn leven, 
maar ook op van dat van zijn 
ouders en zijn broertje Seth (3). 

Daarom nam Stichting Opkikker 
ze mee naar een wereld waar de 
ziekte even géén hoofdrol speelt: 
de unieke Opkikkerwereld. Met 
een persoonlijk programma en 
persoonlijke begeleiding werd 
het een dag worden die ze niet 
snel zullen vergeten!
Ze begonnen de dag met het 
bouwen van een feestje: Opkik-
ker is jarig en dat moest natuur-
lijk gevierd worden! Nog vrolijk 
van het feestje werd het hele 
gezin vastgelegd op de gevoelige 
plaat door een professionele fo-
tograaf. Daarna was het tijd voor 
wat meer spanning, zo gingen ze 
mee gaan met piraten op hun pi-
raten boot en opzoek gaan naar 
de schat! Na de lunch gingen ze 
aan de slag om wat lekkers te 
maken en versieren. Werden het 
cupcakes of werd het een taart? 

Als laatste activiteit was het nog 
tijd voor een spannende, maar 
prachtige helikopter vlucht! Als 
allerlaatste stonder nog een uit-
gebreid diner buffet en een op-
treden op ze te wachten. Wat 
een dag! 

Stichting Opkikker 
Als je kind ziek is, kun je als gezin 
alle kracht gebruiken, kracht die 
er soms simpelweg niet (meer) 
is. Precies waar Stichting Opkik-
ker bij helpt. Met een keten van 
kracht zetten zij zich elke dag 
vol overgave in om deze gezin-
nen, op de momenten dat het 
er echt toe doet, te ontzorgen en 

de energie te geven om door te 
gaan. Met man en macht, met 
vrijwilligers en enthousiastelin-
gen, met donateurs en sponsors, 
wordt geholpen om gezinnen 
met een ziek kind een positieve 
boost te geven. Vandaag, mor-
gen en volgend jaar. Zo bouwen 
ze aan een langdurige keten van 
kracht. Voor zoveel mogelijk ge-
zinnen, zonder verlies van per-
soonlijke aandacht. Want tegen-
over ieder persoon die aandacht 
krijgt, staat iemand die belan-
geloos aandacht geeft. Samen 
wordt het verschil gemaakt in de 
levens die extra kracht en energie 
nodig hebben. s

Helmond

(Bron foto; Stichting Opkikker).

Woning vier maanden gesloten 

De burgemeester van Helmond 
heeft op dinsdag 28 mei 2019 
een woning aan de Spoorstraat 
voor 4 maanden gesloten. In het 
pand is een hoeveelheid hard-
drugs aangetroff en die boven 
de norm voor eigen gebruik ligt. 
Ook zijn er geen bijzondere om-
standigheden om af te zien van 
tijdelijke sluiting.

Bij het doorzoeken van de wo-
ning heeft de politie harddrugs 
aangetroffen en andere zaken 
die wijzen op handel in drugs. 
Harddrugs zijn verboden en 
vallen onder de Opiumwet. Op 
basis van deze feiten heeft de 
burgemeester besloten tot de 
tijdelijke sluiting. Dit ter bescher-
ming van de openbare orde en 
het woon- en leefklimaat. De 

sluiting maakt een einde aan de 
verboden situatie.  

Damoclesbeleid
Op grond van artikel 13b Opi-
umwet (Damoclesbeleid) is de 
burgemeester bevoegd bestuurs-
dwang toe te passen indien in 
woningen of lokalen en daarbij 
horende erven verdovende mid-
delen worden verkocht, afgele-
verd, verstrekt of aanwezig zijn. 
Dit betekent dat de burgemees-
ter een woning of lokaal en daar-
bij behorende erven mag sluiten 
en (indien aanwezig) een exploi-
tatievergunning mag intrekken.
Deze beleidsregel is tot stand 
gekomen op basis van het lan-
delijke drugsbeleid en in samen-
spraak met het Openbaar Minis-
terie en de politie. Samen zetten 
zij zich in voor een harde aanpak 
van handel in verdovende mid-
delen. s

Helmond
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Maandag 2e Pinksterdag orga-
niseert het Helmonds Muziek 
Corps een Pinkster Superkien-
avond in het TOV-gebouw, Aza-
lealaan te Helmond. Als extra 
is het prijzengeld verhoogt tot 
een maximum van1500 euro. De 
hoofdprijs bedraagt 400 euro. 
Tot slot kan men mee doen  voor 
het winnen van o.a. 2 grote ge-
vulde levensmiddelenmanden. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 
vanaf 18.45 uur. Tot maandag 2e 
Pinksterdag!

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 

Mierlo-Hout

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

Zondag 9 en maandag 10 juni: 
Fancy Fair in Speeltuin Leonar-
dus. Al jaren is dit al een bekend 
fenomeen in Helmond e.o.  Heeft 
u niks te doen met Pinksteren? 
Kom dan gerust een kijkje ne-
men.  Er staan ongeveer 10 kra-
men onder het afdak met allerlei 
spelletjes. De opbrengst hiervan 
is voor het spelende kind. Aan-
vang: 12.00 uur tot 16.00 uur. Toe-
gang: GRATIS. Adres: Mgr.Swin-
kelsstraat 24 te Helmond.

Maandag 10 juni rijdt Tourclub’81 
Helmond de Volkel wielertocht 
met een afstand van 95 km. 
Halverwege houden we een kof-
fiestop. Vertrek om 8.30 uur bij 
Winkelcentrum Straakven. Weg-
kapitein is Henkie van Eemeren. 
Gastrijders zijn altijd welkom en 
een volgauto begeleidt ons.

Helmond-Oost

Seniorenvereniging  De  Schaaps-
kooi  organiseert  woensdag 12  
juni  een  kienmiddag  bij  Wijk-
centrum  De  Boerderij, Harmo-
niestraat  105, Aanvang  14.00  

Bij de Pannehoeve organiseren 
we op zaterdag 22 juni van 11.00 
tot 16.00 een zomer rommel-
markt voor het goede doel. Wij 
hopen hiermee geld in te zamelen 
voor een duofiets voor gezamen-
lijk gebruik voor de bewoners van 
de Pannehoeve. 
Van 13.30 tot 15.30 gratis schmin-
ken. Schminken, springkussen, 
Verse wafels, home made limo-
nades, appeltaarten, schilderij-
tjes, boeken, huisraad ect. Jan van 
Goyenlaan 1.

Helmond-Noord

Helmond-Noord

Buurtkamer Houtsdonk Organi-
seert op zondag 9 juni - 1e Pink-
sterdag van 10.30 tot 15.30 uur 
samen met de wijk Houtsdonk 
een Garage/Kofferbakverkoop. 
Bewoners uit de wijk kunnen 
gratis meedoen. Deelnemers 
kunnen hun spullen op de stoep 
of op het grasveld achter de flats 
verkopen. De Buurtkamer zal 
met de buurttent op het grasveld 
staan. Waar: In de Wijk Houts-
donk vanaf de flats Frans van 
Bommelstraat / Wethouder van 
Deutekomplein

Helmond-West

Singles in Brandevoort en om-
geving organiseren regelmatig 
bijeenkomsten in het Brandpunt 
aan de Biezenlaan 29  in Brande-
voort. De eerst volgende avond is 
op vrijdag 7 juni  aanvang 20.30 
uur. De entree is vrij. Deze avond 
is dan voor iedereen toeganke-
lijk. Voor meer informatie kunt 
u terecht bij: Jan van der Sanden, 
telefoon 06-10 72 03 31.

Brandevoort

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). 

uur. U  hoeft  geen lid  te zijn  om  
aan  deze  middag  deel  te ne-
men. Wijkcentrum  De  Boerderij  
is  open  vanaf  13.00  uur.

Fotowedstrijd UrbanMatterz 

Heb jij vette foto’s gemaakt tij-
dens een van de vele activiteiten 
van UrbanMatterz afgelopen ja-
ren? Denk aan bijvoorbeeld de 
Festivalweekenden in septem-
ber, Oldschool HipHop Concer-
ten, Minorz concert, één van de 
vele sport/danceworkshops of 
tijdens Urban Matterz! Sports 
Indoor Edition? Zoek je mooiste 
foto uit en doe mee aan onze fo-
towedstrijd!

Fotowedstrijd
Meedoen is heel simpel en kan 
door je foto te plaatsen via de 
UrbanMatterz! Facebookpagina 
(plaats je foto in de comments 
onder het Facebook bericht van 
UrbanMatterz!). 

Wat kun je winnen
Een deskundige jury zal een selec-
tie maken uit de geplaatste foto’s. 
De geselecteerde foto’s zullen 

onderdeel uit gaan maken van 
een expositie in De Cacaofabriek 
(uiteraard ook te zien tijdens Ur-
banMatterz!) De expositie zal 
volledig in het teken staan van 
urban art en werk bevatten van 
toonaangevende urban artists. 
Hoe cool dat jouw foto tussen 
al deze topartists kan komen te 
hangen! En natuurlijk ontvangt je 
een uitnodiging voor de officiële 
opening van de expositie. 

Jury
De jury bestaat uit: het Urban-
Matterz! team, de artistiek leider 
van De Cacaofabriek EXPO en 
de curator van de urban exposi-
tie: Kool Koor!

Scoor likes
Foto’s die via Facebook worden 
geplaatst, dingen bovendien mee 
naar de publieksprijs. Hoe? Zorg 
dat jouw foto de meeste likes 
krijgt!  De 3 foto’s met de meeste 
likes zullen óók te zien zijn op de 
expositie.

Deelnamevoorwaarden
• Je kunt je foto plaatsen onder
 de oproep op de Facebook-
 pagina van Urban Matterz! 
   Dit kan tot 15 juni.
• De winnende foto’s worden 
 bekendgemaakt op 22 juni 
 via de Facebookpagina.
• Als je foto geselecteerd is, 
 dien je deze, als dat kan, 
 in hoge resolutie aan te leveren.

Jouw winnende foto is te bewon-
deren in De Cacaofabriek (van 18 
augustus tot 6 oktober).  Met vorig 
jaar vijftienduizend bezoekers, is 
Urban Matterz uitgegroeid tot een 
niet meer weg te denken evene-
ment in de stad. Dit jaar zal het tij-
dens het weekend van 21 en 22 sep-
tember op verschillende locaties 
het weer bruisen van alle activitei-
ten. In de Cacaofabriek vindt, zoals 
vanouds, het Oldskool HipHop 
Concert plaats en op de nieuwe lo-
catie in het centrum van Helmond 
(‘Under the bridge-Traversebrug’) 
op zondag het Festival. s

Helmond

Heb jij nog een vette foto? (Bron foto; Hans van den Berkmortel).

Grote braderie in Helmond-West 

Op zondag 9 juni a.s. organi-
seert de Werkgroep Vrijwilligers 
Helmond-West weer haar bra-
derie i.s.m. Wijkraad Helmond 
West,  Combi Winkelcentrum 
en Gemeente Helmond. 

De braderie word gehouden op 
de Mierloseweg te Helmond 
West van 11:00 uur tot 17:00 uur. Er 
staan vele kramen, er is muziek, 
een draaimolen en natuurlijk zijn 
er diverse koopjes. Werkgroep 
Vrijwilligers Helmond West: 
Henk Koolen, 06-20852204. Ho-
pende U te mogen begroeten. s

Helmond-West

De braderie vindt elk jaar traditiegetrouw plaats op de Mierloseweg. 
(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Motorrijders gezocht voor 
grootse motorrit

Maar liefst 67 kinderen van 
groep 8 van basisschool Dier-
donk nemen dit jaar afscheid 
van de basisschool. Binnenkort 
gaan de groepen gezamenlijk 
op schoolverlaterskamp. 

Al jarenlang is de motorrit het 
hoogtepunt van het school-
kamp. Op woensdagavond 19 
juni zal deze grootse motorrit 
plaatsvinden en is de indrukwek-
kende stoet in Helmond te zien. 
Wij zoeken nog motorrijders 

voor deze onvergetelijke hap-
pening. Opgeven kan door een 
mail te sturen naar: motorrit@
dierdonkschool.nl s

Dierdonk

(Bron foto; basisschool Dierdonk).
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geef de hellemondgift 
waardebon cadeau!
inwisselbaar bij meer dan 140 helmondse ondernemers. 
te koop bij, ZIE www.hellemondgift.nl

vaderdag
Cadeau?

 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 

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

OOK VOOR 
EEN MAATJE 

MEER
MAAT 34 T/M 48

Natuurmarkt Helmond

Tijdens de Natuurmarkt staan natuur, milieu en duurzaamheid centraal. 
(Bron foto; Natuurmarkt Helmond).

In stadswandelpark de Warande wordt 
op zondag 9 juni van 12.00 tot 17.00 uur 
de jaarlijkse Natuurmarkt Helmond ge-
organiseerd. Ongeveer 40 organisaties,  
verenigingen en particulieren zullen de-
monstraties en voorlichting geven op 
het gebied van natuur, milieu en duur-
zaamheid, gericht op een breed publiek, 
van jong tot oud! 

De markt biedt doe-activiteiten en inter-
acties met het publiek. Er wordt veel aan-
dacht geschonken aan kinderactiviteiten. 
De markt wordt georganiseerd door ‘Na-
tuurplatform Helmond’. De toegang tot 
de markt is gratis.

Divers en duurzaam
Natuur, milieu en duurzaamheid komen 
in al hun aspecten aan bod. Er zijn ob-
servatiekasten met bijen, je kunt zien hoe 
kunstraat wordt gemaakt en natuurlijk 
kun je honing proeven. Maar er is veel 
meer te zien en beleven: Dahliatuin, IVN, 
een preparateur, de Lyme-vereniging, vo-
gelasiel, Buurttuin Brandevoort, Groei & 
Bloei, enz.

Activiteiten
Op de website www.natuurmarkthel-
mond.nl ziet u een opsomming van alle 
activiteiten van de deelnemers.

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

Locatie
De Natuurmarkt wordt gehouden in en 
rondom de ´Bijenhal´ in stadswandelpark 
de Warande.(GPS-adres is Kluis 1, 5707 GP 
Helmond). De ingang tot de markt be-
vindt zich aan de Aarle-Rixtelseweg. De 
Natuurmarkt is goed te combineren met 
een bezoek aan een gratis concert in het 
Carat-muziekpaviljoen van 12.00 tot 14.00 
uur, het slaan van een balletje op de Mid-
getgolfbaan of met een bezoekje aan het 
dierenpark. In de Warande is een gezellig 
restaurant gevestigd. 
Al met al voldoende mogelijkheden om 
er een compleet dagje uit van te ma-
ken! Wilt u een indruk krijgen van de 
natuurmarkt? Bekijk dan de foto’s van 
de afgelopen jaren, dat kan via boven 
genoemde website. s

Warande

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

2e PINKSTERDAG
OPEN DAG
 PINKSTERDAG

OPENINGSTIJDEN: 
ma-za. 8:00 - 18:00 uur, a.s. zondag gesloten.

OPEN DAGOPEN DAG
GEOPEND 10.00 - 17.00 UUR

 Grootste assortiment uit de regio

OPRUIMING 
ZOMERGOED

Stekplanten, Surfinia, 
Bacopa, etc.
€ 1,25 per stuk. 10 voor

€ 7.95

De familie van Stiphout is al jaren uw 
adres voor lingerie, nachtmode en been-
mode. Dit voor zowel vrouwen als man-
nen. U vindt bij ons lingerie in de bekende 
merken zoals  o.a. Mey, Chantelle, Passi-
onata, Felina en Sapph en het momen-
teel zeer populaire merk Royal Lounge, 
die bh’s aanbied die geen sticknaad meer 
hebben, maar geseald zijn!  Hierdoor 
ontstaat een totaal nieuwe, bijzonder 
prettige pasvorm  met  een onzichtbaar 
silhouette!  Kortom: Een echte aanrader 
voor deze zomer!   

Ook voor nachtmode in de betere merken 
kunt u bij ons terecht. Denk hierbij aan o.a. 
Ringella,  Pastunette, Rebelle, Pfau, Egatex, 

Charlie Choe, Gotzburg, Robson en Cece-
ba. Ondermode in de merken: Ten Cate, 
Sloggi, Mey, Hom en Sapph. In onze bad-
mode collectie bieden wij u o.a. de merken 
Sunflair, Sapph, Sunmarin, Olympia, Twe-
ka, TC WOW (Ten Cate) en Chantelle aan, 
maar deze bieden wij U alleen aan in onze 
andere winkel in Geldrop, waar we mid-
den in het Centrum zitten. Wel ontvangt u 
daar momenteel een korting van 25% op. 
Tijdelijk hebben we bij Marjo Lingerie  een 
leuke stapelkorting  voor u op de gehele 
collectie! Deze kan oplopen tot wel 30% 
korting!  Ook de landelijke SLOGGI-actie 
is weer gestart.  Waarbij U de 4e slip gratis 
ontvangt. Redenen genoeg om ons eens 
te bezoeken. U vindt ons op de Steenweg 
33 net over de Veestraat brug.  Een stukje  
rechtdoor en dan aan de linkerkant.
Graag tot ziens! s

Een begrip op de Steenweg: Marjo Lingerie
Al bijna 65 jaar hèt adres voor lingerie

Centrum

Kom snel eens kijken bij Marjo Lingerie aan de Steenweg! (Bron foto; Marjo Lingerie).
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Wegens uitbreiding van de werkzaamheden 
zijn wij voor 16 uur/week  op zoek naar een 

assistent-coördinator die de werkzaamheden 
coördineert en voor een deel ook uitvoert. 

Voor meer informatie, zie onze vacature op 
www.leergeld.nl/helmond/vacature 

Wij zien je sollicitatie graag tegemoet uiterlijk 
13 juni a.s. via mail naar info@leergeld-helmond.nl 

of per brief naar Wethouder Ebbenlaan 166, 
5702 AG  Helmond.

Stichting Leergeld Helmond 
zoekt een 

assistent-coördinator!
Stichting Leergeld 

Helmond is een 
vrijwilligersorganisatie 

met als missie het 
verstrekken van financiële 

ondersteuning aan 
gezinnen in Helmond met 

een minimum inkomen 
zodat de kinderen 

volwaardig mee kunnen 
doen aan onderwijs, 

sportieve en/of culturele 
activiteiten. Op deze 

manier ondersteunen wij 
ongeveer 1800 kinderen. 

Run, maandagavond 10, 17, 24 juni 
en 1, 8 juli. Van 18:30 tot 20:00, 
Cacaokade 1.

Run, donderdagavond 13, 20, 
27 juni en 4, 11 juli. Van 19:00 tot 
20:30, Warande parkpaviljoen.

Walk, woensdagochtend 19, 
26 juni en 3, 10, 17 juli. Van 09:00 
tot 10:30. Warande parkpaviljoen.

Run, woensdagavond 19, 26 juni en 
3, 10, 17 juli. Van 18:30 tot 20:00 
Stiphout (bos).

Aanmelden kan via 
www.mindfulrun.nl/helmond, 
info@mfrcoaching.nl of bel 
06-31697883 (Tineke Beijer). 

Wil je meer informatie over de 
cursus Start Met Rennen onder 
persoonlijke begeleiding van Mindful 
Run instructeur. Of over een Mindful 
Wandelcoach-traject. Mail ja naam 
en telefoonnummer en ik neem 
z.s.m. contact met je op. 

De nieuwe startdatums 
voor 5 weekse cursus in 

Helmond zijn bekend  

Run, maandagavond 10, 17, 24 juni 

Wil Boessen 
nieuwe hoofdtrainer 
Helmond Sport 
Helmond Sport stelt Wil Boessen aan als 
nieuwe hoofdtrainer van de club. Boes-
sen tekent een contract voor twee sei-
zoenen. 

Algemeen directeur Leon Vlemmings 
is verheugd met de aanstelling van de 
nieuwe hoofdtrainer. “Wil is een winnaar, 
een harde werker die er alles aan zal doen 
om het maximale resultaat te behalen. 
Hij heeft in het verleden laten zien met 
bescheiden middelen goed te presteren. 
Bovendien is Wil een oud-speler van 
Helmond Sport, die de club kent en weet 
waar wij voor staan.” 
Boessen speelde van 1996 tot en met 
1999 voor Helmond Sport en kwam tot 
47 wedstrijden. Boessen sloot zijn spe-
lerscarrière af bij Helmond Sport, waarna 
hij assistent-trainer werd bij VVV-Venlo. 
Boessen vervolgde zijn trainerscarrière 
onder andere bij Fortuna Sittard, FC Oss 

en onlangs was hij trainer bij FC Den 
Bosch waarmee hij de tweede periode 
wist te winnen. 

Wil Boessen: “Het plan van Heel Hel-
mond Sport sprak mij erg aan. Ik ben 
een trainer die wil verbinden en graag in 
harmonie samenwerkt. Dat ik oud-speler 
ben van de club maakt het extra mooi. 
Het belangrijkste is dat er een elftal wordt 
gecreëerd dat gaat presteren. Ik ben veel-
eisend voor mijzelf maar ook voor de spe-
lers, waardoor ik graag veel en hard train. 
Daarnaast vind ik het belangrijk om spe-
lers plezier mee te geven”. s

Helmond

We beginnen een Topsport Dagoplei-
ding, schreven OMO Scholengroep Hel-
mond en Helmond Sport precies een jaar 
geleden in een persbericht. In augustus 
2018 begon het avontuur: het jeugdelftal 
Helmond Sport Onder 13 begon aan het 
eerste seizoen van de jeugdopleiding. 

Een succesvol seizoen, bleek eind mei: in 
Groesbeek won het team met 0-6 van de 
nummer 2 en daarmee werden we kam-
pioen! Op maandag 3 juni zijn op het 
Dr.-Knippenbergcollege alle brugklassers 
gehuldigd. 

Er is flink gejuicht voor onze kampioenen 
en het We Are The Champions was waar-
schijnlijk buiten ook te horen. s

Helmond

Helmondse kampioenen 
gehuldigd 

In de aula van het Dr.-Knippenbergcollege werden alle brugklassers gehuldigd 
(Bron foto; Dave van Hout).

Helmonder Sander Vereijken 
tekent eerste profcontract

Afgelopen donderdag heeft Sander Ver-
eijken offi  cieel zijn handtekening gezet 
onder zijn eerste profcontract. ‘Het is 
een bijzonder moment voor voetballers 
om een eerste profcontract te onderte-
kenen, aldus Leon Vlemmings. Het is 
voor Helmond Sport belangrijk om ta-
lentvolle voetballers uit Helmond en de 
regio te binden aan de club.’ 

Vereijken is erg enthousiast om aan de 
slag te gaan. ‘Ik wil mij graag verder 

ontwikkelen als voetballer bij Helmond 
Sport en ik heb een goed gevoel bij de 
club. Ik wil er alles aan doen om belang-
rijk te zijn voor Helmond Sport.’ Via zijn 
opleiding bij het CIOS heeft Vereijken in 
het verleden werkzaamheden verricht 
bij JIBB+, partner van Heel Helmond 
Sport, waar hij straatvoetbalevenemen-
ten organiseerde. Vereijken blijft zijn 
loopbaan als profvoetballer combine-
ren met zijn studie. 

Het contract gaat in op 1 juli 2019 en 
heeft een looptijd van twee seizoenen, 
met een optie voor nog één seizoen. s

Helmond

Sander Vereijken tekent zijn eerste profcontract. 
(Bron foto; Helmond Sport).

Prijswinnaars 
fietsevenement Rondje Helmond bekend! 

Zondag 5 mei werd het fi etsseizoen offi  ci-
eel afgetrapt met fi etsevenement Rondje 
Helmond. Het was een regenachtige dag 
met minder deelnemende fi etsers dan 
voorgaande jaren. De fi etsers moesten 
een woord puzzelen en alle stempels 
verzamelen. Er was wederom een fi ets 
te winnen van hoofdsponsor Henk van 
Rooij fi etsen. Kinderen maakten kans op 
drie fantastische prijzen van Kidsplaza 
Kinderspeelpaleis Helmond. 

Op vrijdag 1 juni werd de hoofdprijs uitge-
reikt. De fiets is gewonnen door Patricia 
Bijnen-Zonneveldt. Dankzij haar creatieve 
gedicht: Noord Westerwind, waar breng je 
ons heen, naar de stad Hellemond fluistert 
hij op fiets en been. Stad van twee gezich-
ten, leesbaar op dat van een kind. Grote 
smoel klein hartje, zie en bemind. Al dat 
moois, de natuur, het oude en nieuwe. Ik 
blaas je vooruit door Hellemond, de stad 
die zich steeds blijft vernieuwen.

Myran Reijersen, Pelle Raaijmakers en Lo-
mea Bleckmann wonnen de kinderprijzen 
beschikbaar gesteld door Kidsplaza. Deze 
prijzen ontvangen de kinderen deze week.
Helmond Marketing bedankt alle fietsers, 
deelnemers en sponsoren voor weer een 
geslaagd evenement! s

Helmond

Dankzij haar creatieve gedicht won 
Patricia een gloednieuwe fi ets! 
(Bron foto; Mandy Meeuwsen).



24 week nummer 23 vrijdag 7 juni 2019 de loop weekkrant HELMOND

Openingsactie  
woensdag 12 juni  
tussen 08.00 uur  
en 20.00 uur

Argos Helmond, Hoofdstraat 66,
5706 AM Helmond

•  Grabbel in de Lingo bak naar  
de gouden bal en win een volle  
tank brandstof!* 

•  Profiteer van 20 ct korting op  
benzine en diesel!*

*Kijk voor de voorwaarden op www.argos.nl

Tanken op z’n Hollands

ARGR_Nwe_Branding_ADV_192x266_Helmond_DEF.indd   1 04-06-19   12:07

ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

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

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 hadden, waarvan 
we nu ieder de helft nog heb-
ben, ken ik zijn werkeloze finan-
ciële 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 hoef-
smid of wat dan ook. Ik geloof 
hem niet en ik ben bang dat mijn 

Help, ik weet niet wat ik moet 
doen! Ik heb een fout gemaakt 
die me misschien mijn huwelijk 
kost. Ik heb enorm veel spijt en 
vind het een ontzettend domme 
actie. Toen mijn man op zaken-
reis was, heeft zijn beste vriend 
een nacht bij mij geslapen. Ik ben 
bang dat hij erachter komt en 
ons huwelijk beëindigd. De an-
dere kant is dat ik me zo schuldig 
voel dat ik hem niet eens meer 
aan durf te kijken. Als het alleen 
over ons zou gaan dan zou het 
niet zo erg zijn, maar we hebben 
twee kinderen waar we allebei 
intens van houden. Ik wil hen 
geen gescheiden ouders geven!

dochter beschadigd raakt door 
zijn belofte. Wat kan ik doen?

Dilemma 6:
Beloftes aan 
kinderen

Dilemma 8:

www.samsara-
helmond.nl

Wat een dilemma! Zou het hel-
pen als je aan je dochter vertelt 
dat het niet waar is? Het zou 
kunnen dat ze je niet gelooft, 
maar dan heb je het in elk geval 
wel gezegd!
Succes. Groetjes Hannie

Het is wel begrijpelijk dat je ex je 
dochter iets wil geven. Misschien 
heeft hij wat meer tijd nodig. Je 
zou het op zijn beloop kunnen la-
ten. Kinderen kunnen vaak wel 
wat hebben, ik vraag me af of een 
kind van een teleurstelling echt be-
schadigd. Geef hem en elkaar wat 
ruimte. Tijd heelt alle wonden!
- David

als de situatie moeilijk blijft. Ik 
wens je veel sterkte en hoop dat 
jij er altijd voor je kind kan zijn 
op een fijne manier, zonder loze 
beloftes.  - Anoniem

Reactie:

Reactie:

Wat je dochter meemaakt is niet 
fijn. Het schaadt haar vertrou-
wen in beloftes en haar vader. 
Helaas kun jij die pijn niet wegha-
len, het is iets dat ze zelf zal moe-
ten ondergaan hoe erg het ook 
klinkt. Ze leert daarmee wat ze 
wel en niet van haar vader moet 
geloven en leert er daardoor mee 
omgaan. Wat je wel kunt doen 
is er voor haar zijn en haar la-
ten vertellen als ze die behoefte 
heeft. Een tip daarin is om goed 
te luisteren en het niet te verster-
ken door haar pijn te bevestigen. 
Als je zegt dat het inderdaad 
heel erg is, dan voelt dit als een 
versterking van haar verdriet en 
wordt het nog groter. Ik snap dat 
het ingewikkeld is en misschien 
kan een gezins- en jongeren-
coach van de gemeente je hierbij 
helpen als je het moeilijk vindt of 

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
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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

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 8 juni
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
overleden ouders Weijts-Janssen; Piet Keijzer; Graard en Marie 
Keijzer-v.d. Helm; Jan en Mien Cornelissen-van den Heuvel; 
Johan Harmsen;

Zondag 9 juni: PINKSTEREN
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het 
kerkkoor;
Harry van Bree; Truus van de Rijt – Beekers; André de Bruijne

Maandag 10 juni Tweede Pinksterdag:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Tweede Pinksterdag m.m.v. 
het seniorenkoor;
Levende en overleden leden van de Handboogvereniging Houts 
Welvaren;

Donderdag 13 juni: 19.00 uur Alphonsuskapel;

Zaterdag 15 juni:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
Ouders van Kilsdonk-van Asten, Marille en Jos.

www.damiaanhelmond.nl

Zondag 9 juni 1e Pinksterdag Geen dienst in de Trudokerk
10.00 uur Openluchtmis in Carat Paviljoen

Maandag 10 juni 
10.30 uur 2e Pinksterdag, Maria koor

Zondag 16 juni 
10.30 uur Gregoriaans koor
Femke van Stiphout, Wim Habraken, Maria van Moorsel-van 
Hooft, Noud van Bragt, overleden ouders Van Neerven-Daniels 
en overleden familie.

www.damiaanhelmond.nl

 Graag telefonisch reserveren

VADERDAG  
ZONDAG 16 JUNI

Ribs & Beer
V.A. 17.00 UUR
Onbeperkt Spareribs eten.

WWW.NEDERHEIDE.NL • 0492-820080

Ribs & Beer
€ 22,50  

 per persoon

Voor alle  

VADERS een 

PRESENTJE

2009       5 JUNI       2019

TREES SEGERS - VAN MOORSEL

Mieke en Joop

In Memoriam

Het Eindhovensch Kanaal: 
van waterweg tot natuurgebied

We kennen allemaal de Zuid-Willems-
vaart, die aan twee kanten door Hel-
mond stroomt. Maar wat weten we 
eigenlijk van het Eindhovens Kanaal? 
Theo de Groof gaat het u vertellen op 
donderdag 13 juni.

In 1974 werd het Eindhovensch Kanaal 
voor de scheepvaart gesloten. Bijna 130 
jaar was het kanaal voor Eindhoven van 
groot economisch belang geweest. An-
dere middelen van vervoer en vooral de 
beperkingen van het kanaal maakten een 
einde aan de scheepvaart op de zo zwaar 
bevochte verbindingsweg.
Theo de Groof vertelt over Het ontstaan 
van het Eindhovensch Kanaal en de be-
perkingen ervan, Na het sluiten van het 
kanaal in 1974 zette De Werkgroep Eind-
hovensch Kanaal zich met succes in voor 
het behoud van dit prachtige natuurge-
bied. Toen Eindhoven begin jaren 40 van 
de 19e eeuw de grond voor aanleg kocht, 
was het hoofdzakelijk heidegrond, nu is 

het een groen, rustig fiets- en wandelge-
bied met nog enkele karakteristieke "kat-
tenrugbruggen". Een gebied dat het zeer 
waard is in stand te houden.
De lezing wordt gehouden in IVN trefpunt 
de Koekoek in Speeltuin Helmond  West, 
Arbergstraat 85. De aanvang is 20.00 uur 
en de toegang is gratis.
Info: Setty Vos, tel. 0492-545649 of setty_
vos@hotmail.com s

Helmond-West

 (Bron foto; IVN Helmond).
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UIT IN DE REGIO

Evenementen

save
the 

6 
JUNI

7 
JUNI

7 
JUNI

7 
JUNI

6 
JUNI

Bandjes bestaande uit leerlingen van 
t Baken de Jorisschool en St.Odulfus 
rocken hun liedjes op het podium van 
de Geseldonk.
Zaal Geseldonk, Cederhoutstraat 44. 
19:00 - 21:00 uur.

6 
JUNI

Ready to Rock - 
Mierlo-Hout

Op zaterdag 8 juni a.s. vindt tussen 
14.00 en 16.00 uur in Museum Klok 
& Peel een signeersessie plaats ter ere 
van het verschijnen van het nieuwe 
oorlog- en bevrijdingsboek Death Val-
ley De Peel van auteur Piet Snijders. 
Museum Klok & Peel 
Ostaderstraat 23, Asten

8 
JUNI

Signeersessie:‘Death Valley 
De Peel’ verhalenboek van 
Piet Snijders

Korte cursus 
toneelspelen voor 
kinderen

Biologische 
markt 
Brandevoort

Guilty Pleasure 
Night

Liederentafel

Bierproeverij, 
powered by 
‘t Pijpke

In juli kunnen kinderen 4 toneellessen 
volgen om te kijken of ze toneelspelen 
leuk vinden. Vanaf 6 juni. Informatie 
via infoannatheater.nl 06-44369288.
Annatheater Helmond, 
Floreffestraat 21a. 16:00 - 17:00 uur.

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 
uur een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond.

Deze avond mag en het allemaal 
en zelfs anoniem want ondanks de 
lange playlist met guilty pleasures zijn 
verzoekjes zeker welkom.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 22:00 - 03:00 uur.

Een gezellige Liederentafel in het 
Klaverblad in Keyserinnendael! 
Van 18.45 tot 20.15 uur en de toegang 
is gratis. Kom ook eens kijken!
Keyserinnedael , Kanaaldijk N.O. 70

‘t Pijpke (van Beer en Burgers) heeft 
6 soorten speciaalbier geselecteerd 
voor een exclusieve bierproeverij in 
MuziekcaféHelmond, 
Zuid Koninginnewal 39. 
20:30 - 23:30 uur.

8 
JUNI 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.

12 
JUNI

Frietavond

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

13 
JUNI

Boeklancering 
Leon van der 
Zanden ‘Geen 
Cabaretier’

Na twintig jaar en negen 
avondvullende voorstellingen stopt 
Leon van der Zanden als cabaretier om 

ZUIDWAL 
Het Dr. Knippenbergcollege brengt 
wederom een aangrijpend stuk Helmondse 
geschiedenis op de planken.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
 
 
 
 
 
 
 

vr 7 juni 2019 20:15 - 23:59 uur, 

za 8 juni 2019 20:15 - 23:59 uur, 

zo 9 juni 2019 20:15 - 23:59 uur, 

ma 10 juni 2019 14:30 - 23:59 uur.

Het Speelhuis | Theaterzaal

www.theaterspeelhuis.nl

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

John Wick 3

The Hustle

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

zichzelf opnieuw uit te vinden.
Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 19:30 - 21:30 uur.

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 
Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

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

Watermolenwal 11. 19:30 - 21:30 uur.

X-Men: Dark Phoenix

Aladdin

Godzilla

Pikachu

FILMPJE 
PAKKEN?

8 
JUNI

8 
JUNI

8 
JUNI

KUF - Universe 
Tour 2019

Bgenda

LIVE: Balkun 
Brothers (USA)

KUF is een muzikaal uniek trio uit 
Duitsland. In de bezetting drums bass 
en keyboards spelen ze een mix van 
muzikale stijlen steeds doorspekt met 
karakteristieke samples van stemmen.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
20:30 - 22:30 uur.

Op 8 juni a.s. treedt de band Bgenda op in 
Café de Karper, Walvisstraat 34 in Mierlo-
Hout (Helmond), aanvang 21.00 uur en de 
toegang is gratis. Bgenda neemt u mee 
naar het verleden met een breed repertoire 
en de beste hits uit de jaren 60, 70 en 80 
die ook te vinden zijn in de Top 2000.
Café de Karper, Walvisstraat 34

The Balkun Brothers is een mix van 
blues funk jam en rock. De blues-
invloeden komen vooral van de oude 
Delta blues met daar tegenover 
rockmuziek uit de jaren 90.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 22:00 - 00:15 uur.Koninginnewal 39. 22:00 - 00:15 uur.

9 
JUNI

Carat concerten

Iedere zondag van mei t/m 
september vinden er in het Carat 
paviljoen in stadspark de Warande 
openluchtconcerten plaats. Dit seizoen 
extra feestelijk i.v.m. het 25 jarig 
jubileum. Carat Paviljoen Warande, 
Warandelaan 1. 12:00 - 15:00 uur.

9 
JUNI Natuurmarkt 

Helmond

In stadswandelpark de Warande wordt 
op ZONDAG 9 JUNI 2019 van 12.00 
tot 17.00 uurde jaarlijkse Natuurmarkt 
Helmond georganiseerd door het Helmond georganiseerd door het 
Natuurplatform Helmond.
Stadswandelpark de Warande, 
de Kluis 1. 12:00 - 17:00 uur.de Kluis 1. 12:00 - 17:00 uur.

9 
JUNI

Theater 
voorstelling 
Heksenhysterie

Een doorlopende theatrale voorstelling 
gebaseerd op de waargebeurde 
heksenjacht in Peelland in 1595 bij 
Museum Helmond. Kasteel Helmond, 
Kasteelplein 1. 11:00 - 16:00 uur.

10 
JUNI

Dag van het Kasteel
Op 10 juni is het weer tijd voor de 
Dag van het Kasteel Beleef 700 jaar 
geschiedenis in KasteeL Helmond. 
Voor alle leeftijden. Kasteel Helmond, 
Kasteelplein 1. 11:00 - 17:00 uur.

JUNI

Foto: Kunstkwatier Helmond



27week nummer 23 vrijdag 7 juni 2019de loop weekkrant HELMOND

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

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

DIVERSEN

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 zonneschermen.

Beekerheide 28 
Beek en Donk

www.kunstgrasland.nl

Kunstgras 
nodig?

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

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

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

www.ikgeefeenfeestje.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

Op zoek naar  een 
fotograaf?

Zowel voor familie als  
bedrijven en bruiloften

Eviannephotography.nl 
voor prijzen en afspraken 

Ook via 0620605209

Wat is het toch een Mupke 
Mupke is 9 jaar en komt van hetzelfde adres als Stevie, het 

vorige Dier van de Week; hun baasje is helaas overleden. Ze 

is gewend aan een binnenleven plus een tuin waar ze niet uit 

kwam. Ze is wat onzeker en was heel gestrest na aankomst bij 

ons. Ze was de eerste dagen helemaal uit haar hum en wilde 

bijna niet eten. Gelukkig smaakt het haar nu weer prima! Ze 

heeft een flinke opknapbeurt aan haar gebit gehad; sindsdien 

voelt ze zich duidelijk stukken beter. De poes heeft in een nieu-

we omgeving wat wentijd nodig. Ze zal zich eerst even verstop-

pen en alle katten uit de boom kijken. Als ze zich veilig voelt 

komt ze tevoorschijn, geeft ze kopjes en laat zich lekker aaien. 

Ze zal overigens in een gewone huiselijke situatie veel sneller op 

haar gemak zijn dan in een asiel. Dit is een poes voor een rustig 

huishouden met kattenervaring, waar ze in het begin de tijd 

krijgt om haar draai te vinden. Lief, mooi, onzeker dametje, met 

temperament als ze van slag is. 

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71
www.dierenambulancehelmond.nl

www.helmondnu.nl
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