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Goedkoop drukwerk nodig? info@adcommunicatie.nl
Helmond
Het weer is nog een beetje druilerig, maar de
lente is al weer in zicht! Maart roert zijn staart is
dan ècht van toepassing dit jaar. Heeft u zin in de
lente? Bij ons op de redactie kijken ze er naar uit:
Het weer wordt warmer en het begint langzaamaan langer licht te worden.
De bomen krijgen weer mooie roze kleur dankzij
de bloesems en ook de bloemen zullen overal
te vinden zijn. Met dank aan het kwik dat dan
begint te stijgen, kan ook de fiets weer uit de
schuur getoverd worden, waarmee dan de nodige
kilometers gemaakt kunnen worden. Ook komen
er weer een boel evenementen aan. Zo vindt aan
het einde van deze maand de lichtjesroute
in Mierlo-Hout plaats en de voorjaarskermis.
Kortom; een boel om naar uit te kijken
en dan is het jaar nog niet
eens op de helft! ▲

Lente
in zicht
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Stabiel centrum

3

Autoschade Helmond
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Gemeenteb
HET MAGAZINE VAN EN
VOOR MIERLO-HOUT
MAART 2020 • NR. 2 • JAARGANG 3

Ook verkrijgbaar op
de afhaaladressen in Mierlo-Hout,
zie pagina 23.

Gemeentebe

www.onsmierlohout.com
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd
op woensdag
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE,
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
MET DE BESTE SERVICE

In Stadswandelpark De Warande hebben Alpaca’s Alpacino en Elke al voorjaarskriebels F | Wim van den Broek

www.helmondnu.nl

KBWO is zo spoedig mogelijk,
per 1 februari / 1 maart.
op zoek naar:

Nachtdienstmedewerker.
Vaste uren: 24 uur.
Verzorgende IG.

4 SEIZOENEN

BANDEN

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

Voor meer informatie en
aanmelden bewoners:
www.kbwo.nl

| 0492-52 53 53
GRATIS gebitscheck-up door de mondhygiënisten
van M3 Mondzorg? Kijk op pag. 12

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

ALLES
ONDER 1 DAK

Nº 1

VARENSCHUT 21A, HELMOND
0492-588989
WWW.AUTODROOMHELMOND.NL

ONAFHANKELIJKE

APK KEURING
BINNEN 1 MAAND GRATIS HERKEURING!

Bosscheweg 30 • Beek en Donk
0492 - 46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL

Gemeente
Gemeente
berichten
OPERA:
berichten
Helmond
AGRIPPINA
(HANDEL)
Helmond

ZONDAG 8 MAART 11:00 UUR
MAANDAG 9 MAART 14:00 UUR

zie pagina
4-5

Bron: www.helmond.nl

zie pagina
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FINALE

UITVERKOOP!
I.V.M. VERHUIZING
VAN ONS SLAAPCENTRUM

> Zelf afhalen
> Direct betalen
> Geen retour
> Geen garantie
Auping - Mline - Velda
Perzona - Silvana - Norma
Nox - Ags - Optisleep

Actie is ook
geldig op onze
toonzaalmeubels
in ons
wooncenter!
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Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen! Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

www.vanheeswijk-wooncenter.nl
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Trendbreuk:

HELMOND

bezoekers Helmond
centrum stabiel

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)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

Het aantal bezoekers aan het kernwinkelgebied van Helmond is
in 2019 stabiel gebleven ten opzichte van 2018. Nadat in 2017 en
2018 steeds minder mensen ons centrum kwamen bezoeken, is
deze trend in 2019 doorbroken. Het Havenplein laat van jaar op jaar al een toename zien in het aantal
bezoekers. Voor 2019 is dat niet anders. Positieve cijfers waar we trots op zijn.

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

Centrum

Vooral in de eerste drie maanden
van 2019 bezochten meer mensen het centrum dan een jaar
eerder. De andere maanden was
het rustiger. Helmond kan trots
zijn op het stabiele aantal bezoekers. Landelijk bekeken daalt het
aantal bezoekers aan winkelstraten met zo’n 3%. Het Havenplein
trekt ieder jaar meer bezoekers.
In 2019 liet het horecagebied een
stijging van 4% zien. In totaal
genoten 1,43 miljoen bezoekers
van een bezoekje aan het Havenplein.
Koopzondagen
Sinds 16 juni 2019 is het elke week
op zondag koopzondag. Hierdoor had 2019 34 koopzondagen die samen goed waren voor
195.000 bezoekers. Hoewel het
aantal bezoekers per koopzondag lager lag dan in 2018 (5.700 in

2019 tegen 7.500 in 2018) kwamen
er in totaal wel meer bezoekers.
“De landelijke trend is dat mensen graag op zondag gaan winkelen. Dat zien we ook terug in
de bezoekersaantallen voor Helmond. Gelukkig zien veel ondernemers deze positieve resultaten
ook terug in hun eigen cijfers,”
aldus een tevreden centrummanager Linda Haverkamp. “Het
aantal winkels dat op zondag
open is blijft groeien. Dat is fijn,
want dit biedt kansen voor het
centrum. Ik hoop dat we aan het
einde van het jaar weer positieve
cijfers naar buiten kunnen brengen.”
Nieuwe ontwikkelingen
in het centrumgebied
Natuurlijk willen we graag zien
dat het aantal bezoekers aan

het centrum toeneemt. Ook in
het kernwinkelgebied. De plannen hiervoor staan in het Centrumperspectief Helmond 2030,
waaraan we nu uitvoering geven. Dit voorjaar ronden we de
werkzaamheden aan het Burgemeester Geukerspark af. We
hopen dat dit park ervoor zorgt
dat bezoekers langer in het centrum blijven en het havenplein
bezoeken. Maar de bezoekersaantallen nemen ook toe als
het aantal mensen dat in het
centrum woont toeneemt. De
bouw van appartementen in het
Burgemeester Geukerspark en
Oranjekade moet hieraan bijdragen. Ook willen we vastgoedeigenaren stimuleren om de vaak
lege ruimtes boven winkels om
te bouwen naar woningen. Dit
doen we door de parkeernorm
voor dit soort transformaties

Helmond centrum 2018
F | Mandy Meeuwsen

onder bepaalde voorwaarden te
verlagen naar nul.
Hoe meten we
het aantal bezoekers?
In Helmond houden we op zeven plekken met meetpunten het
aantal mensen bij dat een bezoek
brengt aan het centrum (kernwinkelgebied) en het Havenplein.
Hiermee krijgen we inzicht in de
aantallen bezoekers, de tijd die
ze in onze stad doorbrengen en
welke gebied populair is. Deze
resultaten presenteren we ieder
half jaar in een factsheet. Aan het
eind van het jaar maken we een
jaaroverzicht. ▲

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 en
Mandy Meeuwsen.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

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

Omdat iedereen anders is...

Nikkie Opheij
F | Omroep Brabant

Liefde is overal, ook in Helmond
Helmond
Liefde is overal, ook in Brabant.
Nicky Opheij (ex-miss Nederland) gaat in diverse plaatsen
in onze provincie op zoek naar
verhalen over de liefde.
En die kunnen heel uiteenlopend zijn. Van vrolijk tot ontroerend.

Zo gaat zij ook in Helmond op
zoek naar verhalen over de liefde.
Zij ontmoet hier ondermeer een
man en een vrouw die vertellen
over hun liefde voor elkaar, ondanks een zeer groot leeftijdsverschil. Een jonge vrouw vertelt dat
ze even helemaal geen behoefte
heeft aan een relatie en een aantal voetballers van Helmond
Sport vertellen over de liefdes
in hun leven. Dinsdag 10 maart

om 17.48 uur is de aflevering Helmond uit de serie 'Liefde is overal'
bij Omroep Brabant te zien. Het
programma wordt die avond elk
uur herhaald. Het programma
wordt op woensdag(morgen)
en zaterdag bij Omroep Brabant
herhaald.
Ook kan je het programma terugkijken bij uitzending gemist
van Omroep Brabant. ▲

Van ons
24-uurs mortuarium
krijgt elke nabestaande
een eigen sleutel.
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Infopagina
Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijne
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25

Op de koffie bij de wethouder

De talkshow van de Vrouwen uit de raad en
college

Grijs/Kroon: K=15

8 maart Internationale Vrouwendag 2020, Annatheater Helmond

Maart
In maart staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• Binnenstad: met wethouder De Vries op woensdag 11 maart
van 19.00 tot 20.00 uur in ’t Huukske (Willem Beringsplein 88,
ingang Jan Stevensstraat);
• Brandevoort: met wethouder Van Dijk op donderdag 12 maart
van 19.30 tot 20.30 uur in ’t Brandpunt (Biezenlaan 29);
• Helmond Oost: met wethouder De Vries op maandag 16 maart
van 19.00 tot 20.00 uur in De Lier (Van Kinsbergenstraat 1);
• Stiphout-Warande: met wethouder Van de Brug op donderdag
19 maart van 19.30 tot 20.30 uur in De Ark (Dorpsstraat 29);
• Helmond Noord: met wethouder Van den Waardenburg op
donderdag 26 maart van 19.00 tot 20.00 uur in De Boerderij
(Harmoniestraat 105);
• Dierdonk: met wethouder Van den Waardenburg op donderdag
26 maart van 20.15 tot 21.15 uur in Parkzicht (Dierdonkpark 6).
Het wijkspreekuur is vrij toegankelijk. U kunt
zonder afspraak een bezoek brengen aan het
wijkspreekuur. Woont u in een andere wijk?
Ga dan naar www.helmond.nl/wijkspreekuren
voor een overzicht van de wijkspreekuren in april.

Op 8 maart is het Internationale Vrouwendag. De Vrouwen uit de raad en het
college van Helmond organiseren dit jaar wederom een inspirerende talkshow
voor en door vrouwen. Waar iedereen welkom is!
Kom dus ook naar deze gezellige middag en praat mee. Of geniet gewoon van de
verhalen en de fijne sfeer. De talkshow is op zondag 8 maart van 16.30 – 19.00
uur (inloop vanaf 16.00 uur) in het Annatheater, Floreffestraat 21a in Helmond.
De toegang is gratis.
Vrijheid, wat is dat voor jou?
Dit jaar staat de Internationale Vrouwendag in het teken van vrijheid. Vrijheid kan
voor vrouwen van jong tot oud en met wisselende achtergronden verschillende
dingen betekenen. En dat is dus ook het thema van de talkshow van de vrouwen
van de raad en college van Helmond.
We gaan elkaar ontmoeten
Veel vrouwen uit de raad van allerlei partijen zijn aanwezig. Maak kennis met
ze en leer ze kennen. Ook wethouder Gaby van den Waardenburg zal aanwezig
zijn. We gaan met gasten en met de zaal in gesprek over wat vrijheid voor jou als
vrouw, anno 2020 betekent. Van recht op meningsuiting, de vrijheid om
vrouw-zijn op je eigen manier vorm te geven tot je eigen boterham verdienen en
nog veel meer.

Parkeren met parkeervergunning alleen nog op
kenteken
Vanaf 1 april 2020 wijzigt er iets in het parkeren met een parkeervergunning
binnen de gemeente Helmond. De parkeerpasjes om te parkeren komen vanaf
die datum te vervallen. De gemeente handhaaft vanaf dat moment alléén nog op
kenteken en dus niet meer op de parkeerpasjes. Deze manier van nummerplaten
controleren is mogelijk door de nieuwe scanauto’s van de handhavers.
Vergunninghouders hebben hierover een brief ontvangen. Meer informatie is te
vinden op www.helmond.nl/parkeren onder ‘parkeervergunning of -abonnement’.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie Inwoners
Dinsdag 10 maart 2020, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Wijziging verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
2. Huisvesting en participatie asielzoekers
3. Jaarbegroting 2020 OBS Helmond

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 10 maart 2020, 19.30 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Vaststelling bestemmingsplan Medevoort tussen 2 en 10
2. Visie zonnevelden en zonnedaken gemeente Helmond 2020
De volledige agenda’s met bijbehorende stukken vindt u op
www.helmond.nl/gemeenteraad.
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

• 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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Milieu (1)

Bekendmakingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
2e Haagstraat 42
04-02-2020 vergroten supermarkt
OLO 4932781
Leemkuilenweg 5
21-02-2020 maken uitweg
OLO 4973003
Hortsedijk 69
19-02-2020 wit keimen woning
OLO 4967495
Schubertlaan 15
20-02-2020 vergroten woning
OLO 4969463
Aletta Jacobsplein 6
24-02-2020 plaatsen dakopbouw
OLO 4977837
Hortsedijk 81
21-02-2020 kappen 1 boom
OLO 4974203
Eikenwal 1
22-02-2020 vergroten woning (voorzijde)
OLO 4975165
Fagotstraat 11
21-02-2020 vergroten woning
OLO 4744617
Bindersestraat 1E
24-02-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde)
OLO 4977625
Liverdonk, kavel L49,
25-02-2020 oprichten woning, maken uitweg
OLO 4705153
Broekstraat
Laan door de Veste 8
26-02-2020 verhuur kamers
2020-X0251
Suikeresdoorn 1
21-02-2020 aanvraag 2e inrit/uitweg
OLO 4973939
Kadastraal L 2688
24-02-2020 verwijderen 4 stobben
OLO 4979209
(grenst aan gemeente Helmond en gemeente Laarbeek)
Nieuwveld, Perceel B 5838
20-02-2020 maken uitweg
OLO 4970211
Hazelaar 22
27-02-2020 kappen boom
OLO 4986055
Acacia 25
12-02-2020 maken extra uitweg
OLO 4926607
Zoete Kers 12
20-02-2020 maken 2e uitweg
OLO 4970863
Kanaaldijk Z.W. 9D
27-02-2020 vergroten opslagloods
OLO 4985443

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Bruhezerweg 3 20-02-2020
Bruhezerweg 3A
Drie Eikenbeemden 1
21-02-2020
thv Nieuwe Sluis 9
21-02-2020
Zoete Kers 8
Steenweg 32B
Molenstraat 139

21-02-2020
21-02-2020
21-02-2020

Abendonk 39
Zijdevlinder 5
Gerstdijk 17
2e Haagstraat 57
Herselsestraat 21
Kromme Haagdijk 23
Gerstdijk 8
Zoete Kers 12

25-02-2020
25-02-2020
27-02-2020
27-02-2020
27-02-2020
27-02-2020
27-02-2020
28-02-2020

Projectomschrijving:
oprichten bovenwoning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4604833

oprichten woning en maken uitweg
plaatsen damwand en dempen
aftakking
maken 2e uitweg
splitsen appartement
wijzigen bedrijfsbestemming in
woonbestemming
oprichten woning
oprichten woning en maken uitweg
wijzigen magazijnstellingen
kamerverhuur
verplaatsen gevelreclame
plaatsen raamkozijn
nieuwbouw bedrijfsruimte
maken 2e uitweg

OLO 4574825
OLO 4819143
OLO 4956869
OLO 4903437
2020-X0118
OLO 4625279
OLO 4781495
OLO 4867099
OLO 4888131
OLO 4909141
OLO 4917863
OLO 4739545
OLO 4970863

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Beugelsplein 3, 3A, 3B en 3C 04-11-2019 transformatie horecapand in
OLO 4755309
4 appartementen
Mierloseweg 2D 2E 2F 2G 2H 13-11-2019 transformatie kantoorpand naar
OLO 4771299
5 appartementen
Ringdijk 4
25-11-2019 oprichten bedrijfshal
OLO 4443493
Schootense Dreef 19B
20-12-2019 verbouwen pand
OLO 4850391
Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Verzenddatum besluit:
Icarusstraat 35
28-02-2020
Icarusstraat 35

02-03-2020

Werkomschrijving:
Team Holzken Kickboksgala
(6 en 7 juni 2020)
Team Holzken Kickboksgala
(7 en 8 november 2020)

Registratienr.:
2020-00131
2020-00133

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

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
2e Haagstraat 40

5

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
20-02-2020 realiseren brouwerij in patronaat
OLO 4972213

Naam inrichting
Grafisch Atelier Helmond

Locatie
2e Haagstraat 40

Jumbo Helmond

Azalealaan 64

Omschrijving melding
Het ambachtelijk brouwen van bier
door Goldfinch Brewing.
Veranderen van een supermarkt.

Ontwerpwijzigingsplan Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.9a
van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het
ontwerpwijzigingsplan Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8 met ingang van vrijdag
6 maart 2020 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Dit wijzigingsplan is gebaseerd op de wijzigingsregels van bestemmingsplan Brandevoort Oost.
Het plan maakt de realisatie vaan een vrijstaande woning mogelijk.
Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.2100WP190048-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de
Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de
openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is
juridisch bindend.
Zienswijzen
Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling
hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en
wethouders, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond,
onder vermelding van: zienswijze wijzigingsplan Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8.
Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch
naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer
(0492) 70 2602.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid wijzigingsplan
“Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten
behoeve van het wijzigingsplan “Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8”. Deze waarden
bedragen maximaal 50 dB ten gevolge van de Brandevoortse Dreef.
De hogere waarden voor de geluidbelasting betreft 1 woning zoals deze worden geprojecteerd
in het ontwerpwijzigingsplan “Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8”.
Inzage
Met ingang van vrijdag 6 maart 2020 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch
onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in
de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de
openingstijden van de Stadswinkel.
Zienswijzen
Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling
hun zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan: college van burgemeester en wethouders,
p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van:
zienswijze Wet geluidhinder WP Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8. Mondelinge
zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren
worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

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

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

5 maart 2020

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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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OV-Opstapdagen in
Helmond voor ouderen
Helmond
Eind maart kunnen ouderen in
de gemeente Helmond opnieuw
kennismaken met het openbaar vervoer tijdens de OVOpstapdagen. Hiermee wil de
gemeente ouderen helpen die
graag met de bus of trein willen
reizen maar het niet doen, omdat ze het lastig vinden of niet
weten hoe het werkt.
Na succesvolle edities in andere
Brabantse gemeenten hoopt de
gemeente met de OV-Opstapdagen Helmondse ouderen te
stimuleren om het openbaar
vervoer meer te gebruiken. En
zo langer zelfstandig mobiel
te blijven.
Programma
De OV-Opstapdagen zijn speciaal voor ouderen die weinig ervaring hebben met het openbaar
vervoer en bestaan uit een cursus en een praktijkdag. De cur-

sus is op donderdag 26 maart om
10.00 uur en om 14.00 uur. Na een
inleiding volgen de deelnemers
vier praktische workshops over:
• hoe de OV-chipkaart werkt;
• persoonlijk reisadvies;
• het reserveren van een busrit
met de flexibele busdienst
Bravoflex;
• het maken van een rit
met de Bravoflex bus.
Aan het eind van deze dag kunnen de deelnemers zich opgeven
voor de praktijkdag. Tijdens deze
praktijkdag brengt men het geleerde in de praktijk onder begeleiding van een ervaren OV-gids.
Aanmelden
Deelname aan de OV-Opstapdagen is gratis en gaat op volgorde
van aanmelding. U kunt zich aanmelden door te bellen naar 076 513 66 99 (bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen
9.00 uur en 17.00 uur). Let op: het
aantal plaatsen is beperkt. Wacht
dus niet te lang met aanmelden.

Op piekmomenten kan het zijn
dat u nogmaals moet bellen, wij
vragen hiervoor uw begrip.
Ouderen helpen bij reizen
met het OV
Aanleiding voor de OV-Opstapdagen zijn de ontwikkelingen
binnen het openbaar vervoer,
zoals de invoering van de OV
chipkaart, verschuiving van persoonlijke naar digitale dienstverlening en de verschuiving naar
deelmobiliteit zoals de flexibele
busdienst Bravoflex. De mobiliteitswereld verandert in hoog
tempo: technologie maakt slimmere manieren om te reizen mogelijk en we gaan anders reizen.
Nu reizen we nog van A naar B
met onze auto, de fiets of met
het openbaar vervoer. Straks rijden we in elektrische deelauto’s,
-fietsen en – scooters. Met de
OV-Opstapdagen hoopt de gemeente ouderen te helpen bij
deze ontwikkelingen en het gebruik van het openbaar vervoer
te stimuleren. ▲

Regionale timmer-, metsel-,
infra- en schilderwedstrijden
vmbo in Mierlo
Regio
Op 10, 11 en 12 maart 2020
strijden
VMBO-leerlingen
om de ‘Zilveren Hamer’, ‘Zilveren Troffel’, ‘Infra Trofee’
en de ‘Schilder Trofee’ tijdens de regionale metsel-,
timmer-, infra- en schilderwedstrijden.
Tien VMBO-scholen uit de regio vaardigen 42 leerlingen af.
Twaalf timmerleerlingen, zestien metselleerlingen, negen
infraleerlingen en vijf schilderleerlingen in spé zullen deze dagen intensief bezig zijn
met de wedstrijdopdracht. De
metselwedstrijd is tevens een
voorronde voor het NK metselen (25 tot en met 27 maart
2020), dat ieder jaar door de
KNB (Vereniging Koninklijke
Nederlandse Bouwkeramiek)
georganiseerd wordt.
Met de wedstrijd willen Bouw
Infra mensen Mierlo en Schildersvakopleiding Mierlo het
belang van vakmanschap
onderstrepen, aldus directeur
Pieter van Kessel. De leer-

lingen kunnen tijdens deze
wedstrijden ‘proeven’ van het
ambacht. Wilt u al dit aanstormend vaktalent in actie
zien? Kom dan op woensdag
11 maart tussen 18.00 uur en
21.00 uur een kijkje nemen bij
de wedstrijden!
De werkplaatsen zijn deze
avond opengesteld voor publiek. Tevens is er de mogelijkheid om informatie te krijgen over de opleidingen en in
te schrijven voor het schooljaar 2020/2021.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Bouw
Infra mensen Mierlo.
Goorsedijk 6, Mierlo
0492-665505
info@bouwinfra
mensen-mierlo.nl
www.bouwmensen.nl/
vestigingen/bouwinfra-mensen-mierlo ▲

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

METSELEN
TIMMEREN

SCHILDEREN
INFRA

Wij zijn jarig
en trakteren!
Wij trakteren nu op een lekker tussendoortje
bij iedere wasbeurt in de wasstraat.
WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

Grand Prix Carwash Helmond B.V.
Churchilllaan 48, 5705 BK Helmond
Tel. 0492-555613

Kom een kijkje nemen!
Woensdag 11 maart
18.00u – 21.00u
BEROEPENWEDSTRIJDEN VMBO
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Autoschade
Helmond

geopend in
Autodroom Helmond
Autodroom Helmond is de enige locatie in Nederland waar
je voor al je autowensen aan het juiste adres bent. Met Brabant Autolease,
VDNS-Kia, VDNS-Suzuki, VD Nieuwenhuijzen Auto’s, Car Cleaning Helmond
en vanaf nu ook Autoschade Helmond heeft Autodroom Helmond
écht alles onder één dak.

Samenwerking Autodroom Helmond en Autoschade Mosman

Om Autoschade Helmond zo professioneel mogelijk te starten is er gekozen voor
een samenwerkingsverband met Autoschade Mosman, die tevens mede-eigenaar
is. Autoschade Mosman is een Helmonds familiebedrijf met meer dan vijftig jaar
autoschade ervaring. Buiten autoschade verzorgt Autoschade Mosman ruitreparaties
en herstel van campers en caravans “Deze samenwerking is erg belangrijk omdat op
deze manier wij alle klanten kunnen bedienen. Iets wat bij beide bedrijven natuurlijk
hoog in het vaandel staat. Wij zijn al jarenlang zakenpartners, maar door krachten te
bundelen op dit vlak creëer je een enorm klantenbestand waar beide bedrijven, en de
klant, de positieve effecten gaan merken.”

Al jaren een begrip in Helmond

Autodroom Helmond is al jaren een begrip in Helmond. Met een showroom van
8000m2, ruim 1000m2 werkplaats en keuze uit meer dan 300 occasions kun je
er niet meer omheen. Onder Autodroom Helmond vallen dan ook in totaal zes
bedrijven die elkaar allemaal aanvullen. Frank van den Nieuwenhuijzen vertelt:
“Bij Autodroom Helmond willen wij de klant ultieme service bieden. De klant
staat centraal en dat stralen wij ook uit door middel van al deze diensten aan te
bieden.” Dat de klant goed bediend wordt bij Autodroom Helmond gaat zeker
niet onopgemerkt. VDNS Kia is namelijk al vier keer uitgeroepen tot Platinum
Dealer, Hetgeen inhoudt dat VDNS Kia uitgeroepen is tot de beste Kia dealer
van Nederland op het gebied van sales , after sales, klantentevredenheid en
management.

Écht alles onder één dak

Het bedrijf is erg groot maar toch groeit het bedrijf nog steeds: Autodroom
Helmond gaat verder met Autoschade Helmond, gevestigd op de locatie van
Bekkers Autoschade. Harold Mosman vertelt: “Op 1 januari 2020 zijn wij gestart met
Autoschade Helmond. Zo kunnen wij ook deze tak van de branche in eigen hand
nemen en kunnen klanten écht voor alles bij ons terecht.” Voor de klant verandert
er niet veel, er zijn zelfs voordelen: “Het belangrijkste is natuurlijk de service, deze zal
altijd blijven. De klanten kunnen ook rekenen op de vertrouwde gezichten die hen
altijd geholpen hebben.”

Voordeel voor de klant

Het voordeel voor de klant? Frank licht toe: “Bij Autoschade Helmond kun je met
iedere verzekeringsmaatschappij terecht. Of de klanten van Autoschade Helmond
profiteren van de uitgebreide diensten van Autodroom Helmond? “Zeker! De
andere bedrijven die onder Autodroom Helmond vallen vullen elkaar ook aan. het
verhuurpark van Autodroom Helmond biedt een vervangende auto bij schade.
Hierdoor heeft de klant de zekerheid dat zij altijd mobiel blijft. Ook kan gedurende
de periode dat de auto hier is voor schadeherstel onderhoud uitgevoerd worden .
Dit bespaart weer tijd voor de klant.”

Voor inplannen van een afspraak of verdere informatie
kunt u bellen naar: 0492-588 960
Kijk voor meer informatie op de website
van Autodroom Helmond: www.autodroomhelmond.nl of
direct naar www.helmondautoschade.nl
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Dement en toch een
goede oude dag?

‘Voor iedereen
betaalbaar’

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

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

Ons
vertelt…

F | Marij Scheepens.

Gezinsuitbreiding
Ik wil jullie kennis laten maken
met Maddi, ons nieuwe gezinslid.
Wat een schatteke is het toch. We
hebben kleine Maddi vorige week
geadopteerd. Ze wordt over twee
weken één jaar, een Cavalier net
als Kate alleen een andere kleur,
Blenheim. Ze is ook een heel stuk
kleiner als Kate, een innie minnie
Cavalier hundje. Geadopteerd via
stichting Cavalier in nood, een
adoptie met een verhaal.

week nummer 10 vrijdag 6 maart 2020
Ze is afgestaan omdat haar vrouwtje (35 jaar) een progressieve ziekte
heeft die in een stroomversnelling is
gekomen. Uit liefde is ze afgestaan,
omdat haar vrouwtje Maddi niet
meer kon verzorgen en geven wat
ze nodig had als jong hondje. Dan
moet je ook heel veel van je hondje
houden om dit te kunnen doen.
Houden van is soms ook loslaten,
bij mensen maar ook bij dieren.
Toen we Maddi op gingen halen,
brak mijn hart toen het vrouwtje
afscheid nam van haar schatteke.
Wat was het toch verdrietig. Inmiddels is Maddie goed gewend
hier en ze doet het kei goed.
Kate dacht de eerste dagen wel
wanneer komen ze jou weer ophalen, maar elke dag worden het
meer vriendinnen. Ze spelen samen en Maddie doet alles na wat
Kate doet. We hadden de beslissing al genomen dat we een pup
erbij wilde voor onszelf, maar zeker ook voor Kate.
En dan komt ineens dit op je pad, ik
zag de oproep staan bij de stichting,
die ik op Facebook volg. Maar we
voldeden niet aan alle eisen. Toch
ben ik in de pen geklommen (wat
aan mij wel is besteed) en heb gemaild waarom ik dacht dat Maddi
toch het best op haar plek zou zijn
bij ons. De beschrijving van Maddi
was precies Kate als ik dat las, een
rustig lief zacht aanhankelijk Cavaliertje, wat zou ze welkom zijn
hier. Een week later werd ik al ge-

beld. Er volgde een vraaggesprek
van zeker een half uur.
Drie dagen later volgde een huisbezoek bij ons om te kijken wat we
Maddi konden bieden en laten zien
wie wij zijn, ook Kate werd geobserveerd. Alles ging daarna snel
want Maddi moest op korte termijn geadopteerd worden. Twee
dagen later zijn we (met Kate) kennis gaan maken met Maddi en dat
klikte, ze mocht gelijk mee naar
Helmond. Wel na ondertekening
van de contracten. Alles was heel
officieel. Wat natuurlijk ook hoort.
Ze scheelt zes maanden in leeftijd
met Kate, dus kunnen ze samen
opgroeien. Wij gaan kleine lieve
Maddi een heerlijk leventje geven
en Kate krijgt er een lief, leuk, knap
vriendinneke bij. Een hondje met
een verhaal.
Geen getraumatiseerd hondje,
maar een hondje dat van het ene
gouden mandje naar het andere
gouden mandje verhuist! Ook
dat kan zie je wel. Nogmaals diep
respect voor deze moeilijke beslissing van het vrouwtje van Maddi.
Wij gaan heeeeeel goed voor jullie
Maddi zorgen, belooft.
Fijn weekend iedereen,

World Press Photo Expositie
grensfunctionarissen in McAllen, Texas op 12 juni 2018.

‘Crying girl on the border’ F | John Moore, United States, Getty Images

Helmond

Photo Contest bewonderen in
De Cacaofabriek.

Na wereldsteden als Tokyo,
Montreal, Rome, Teheran,
Sydney en Mexico City zal de
World Press Photo Expositie
2019 dit seizoen ook te zien zijn
in Helmond. Van 6 tot en met
29 maart 2020 kunt u de winnaars van de 2019 World Press

World Press Photo of the Year
De World Press Photo of the
Year is Crying girl on the Border
van John Moore. De foto toont
de huilende Hondurese peuter
Yanela Sanchez als zij en haar
moeder in bewaring worden
genomen door Amerikaanse

World Press Photo Story
of the Year
Dit jaar is ook voor het eerst een
World Press Photo Story of the
Year gekozen. De prijswinnaar
is The Migrant Caravan van de
Nederlands/Zweedse fotograaf
Pieter ten Hoopen. De serie
documenteert de grootste migrantenkaravaan in de recente
geschiedenis: 7.000 migranten,
onder wie minstens 2300 kinderen. Flamingo Socks van de Nederlandse fotograaf Jasper Doest
won de tweede prijs in de categorie Nature – Singles.
Deze en ruim 150 andere bekroonde beelden van 43 fotografen uit 25 landen zijn vanaf
vrijdag 6 maart 2020 te zien in
de World Press Photo 2019 Helmond tentoonstelling in De Cacaofabriek. De expositie wordt
officieel geopend op vrijdag 6
maart 2020 om 17.00 uur. Daarna
is de expositie gedurende 3 weken dagelijks te zien. ▲
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VLOOIENMARKT
8 MAART
Sporthal De Tempel
Henegouwelaan 2, Eindhoven
09.00-16.00 uur | T: 06-20299824
www.timmermansevenementen.nl

Jubileumboek

100 jaar RKSV Mierlo-Hout
Mierlo-Hout
De festiviteiten van het 100-jarig
jubileum van RKSV Mierlo-Hout
zijn inmiddels al even achter de
rug. Een jaar vol hoogtepunten
waarin we ook terugkijken op
een fantastische honderdste
verjaardag. Als jubileumcommissie willen we iedereen dan
ook hartelijk danken voor de
medewerking en de aanwezigheid op onze evenementen.
We hebben echter nog één activiteit op komst: de presentatie van het jubileumboek van
100 jaar RKSV Mierlo-Hout! Op
maandagavond 9 maart zal het
jubileumboek van 100 jaar RKSV
Mierlo-Hout gepresenteerd worden in de kantine. Niemand minder dan toptrainer Ernie Brandts
zal aanwezig zijn om het eerste
boek te overhandigen aan drie
leden die binnen de vereniging al
heel veel meegemaakt hebben:
Albert Hendriks, Riny van Vaalen
en Adriaan van de Laar. Ernie

Brandts zal ook een interactief
verhaal vertellen over wat hij
allemaal meegemaakt heeft in
de voetballerij! Om deze avond
heen zal er ook een pubquiz georganiseerd worden met vragen
die gaan over de voetbalclub. En
om het nog mooier te maken zal
er op deze avond een elektrische
fiets te winnen zijn die gesponsord zal worden door de hoofdsponsor. Noteer het vast in de
agenda: 9 maart om 20.00 uur
gaat het beginnen en de inloop is
vanaf 19.30 uur. ▲

Scoor n
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RKSV jubilu
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VOORVE

€1

Daarna

Voorinschrijvi
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Wim Mulke
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OUTDOOR
ADVENTURE
I S

A N

LICHT GEWICHT
OUTDOOR
KLEDING
RUGZAKKEN &
REISTASSEN
FIETSTASSEN &
KLEDING
TROPENZORG
&
TRAVELSAFE
TENTEN &
SLAAPMATTEN
BERG & WANDEL
SCHOENEN &
SANDALEN
• Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige
bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7

www.adventurestore.nl

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 10 DL
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Terug van weggeweest

€30.

OPENINGS A NBIEDINGEN
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Vleeschmeester Ronnie van Os
opent in Helmond
Helmond

Voor de meeste Helmonders
een heel bekend gezicht met
een bekende naam. Alleen vanaf 5 maart op een nieuwe plek.
Ronnie en Korien van Os hebben de slagerij van Jack en Roswitha Biermans aan de Hoofdstraat 148 overgenomen. Na
een kleine metamorfose zal de
winkel openen onder de naam:
Vleeschmeester Ronnie van Os.
Vleeschmeester is een gestaag
groeiende formule die dagelijks
het beste op gebied van versproducten wil kunnen aanbieden
aan de consument. De winkels
zitten op de betere locaties met
door Vleeschmeester geselecteerde topondernemers. Vleeschmeester werkt uitsluitend
met de beste scharrelvleesproducten, welke zonder antibiotica
en groeibevorderaars natuurlijk
tot stand komen.

concessie te doen aan kwaliteit en
versheid.Het succes van het concept lees je vooral af aan de gezichten van de klanten. De essentie van Vleeschmeester en de basis van het succes van de formule
is dat zowel de klant als de ondernemers maximaal tevreden worden gesteld. Wat voor de klanten
geldt, geldt ook zeker voor de ondernemer. Vleeschmeester doet er
alles aan om iedereen te helpen en
gelukkig te maken.

Alles wat de ondernemer verwacht zoals inkoop, marketing,
training, benchmark. finance,
ondersteuning bij werkwijze en
de presentatie in de winkel. Zo
heeft vleesmeester een eigen inkoop bij de beste leveranciers om
dagelijks een zo vers mogelijk
aanbod in de winkel te krijgen.
Natuurlijk gaat er wat veranderen, maar er blijven ook zaken
bestaan. Zoals de verse worst
en gehaktdag volgens receptuur
van slagerij Biermans. Al het
goede onder één dak. Ook Vleeschmeester is zeer dankbaar en
trots op de samenwerking met
Ronnie en Korien. Ronnie is een
op en top vakman en heeft dat

GRATIS
KLANTKA RT

al eerder bewezen met zijn slagerij in Helmond. Korien is met al
haar ervaring een perfecte gastvrouw. Hét ideale koppel om de
Vleeschmeester formule uit te
dragen in Helmond.

BIJESTDNGVAF

SPA R ALTIJD GRATIS, NORMA L € 5.0 BORG

Ronnie en Korien kunnen niet
wachten om u te mogen verwelkomen in de nieuwe slagerij.
Tot snel! ▲

SPA R ALTIJD GRATIS, NORMA L € 5.0 BORG

Dit alles zonder MSG toevoegingen en andere smaakversterkers.
Vleeschmeester werkt diervriendelijk en gezond zonder enige

€30.0

BIJBESTGRATIS
EDINGVANAF

Ronnie van os
OPENINGS AANBIEDINGEN
Hoofdstraat 148,
OPENINGS AANBIEDINGEN
5706AN Helmond
0492-523077
helmond@vleeschmeester.nl
www.vleeschmeester.nl

GRATIS
KLANTKAART
KLANTKAART

Ook het Annatheater
hoort bij de Franse Markt
Helmond
Voor de zesde keer organiseert Soet op Suyt een Franse
Markt op Hemelvaartsdag.
In en rond de Cacaofabriek
te Helmond zullen diverse
activiteiten
plaatsvinden.
Net als vorig jaar is ook het
Annatheater betrokken bij
de festiviteiten.
Van 12 tot 17 uur is er non-stop
amusement in de grote zaal,
met bands, een koor maar
ook dans, toneelclinics door
onze huisregisseuse Lavinia
Germano en verdedigingskunst. De Helmondse band

BKant zal haar ‘Brabantse
Chansons’ ten gehore brengen en de Tamino’s spelen
Franse chansons van Brassens, Brel en Ferré.
Op het plein voor het Annatheater zal een kramenmarkt
verrijzen met streekproducten en ambachtelijke producten waar men naar alle
genoegen kan rondsnuffelen
en proeven. In de foyer en op
het terras voor het Annatheater kan men terecht voor een
kopje koffie of een drankje.
Als de weergoden ons
gunstig gezind zijn, wordt
het een unieke Franse
ervaring in Helmond! ▲

Vandonderdag5maart,totenmetzate€rdag30.00
15maart

SPAAR ALTIJD GRATIS, NORMAAL € 5.00 BORG
SPAAR ALTIJD GRATIS, NORMAAL € 5.00 BORG
BIJ BESTEDING VANAF
BIJVan
BESTEDING
donderdag 5 maart, VANAF
tot en met zaterdag 15 maart

€ 30.00
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KLANTKAARTOPENI GSA NBIEDNGE

Van donderdag 5 maart, tot en met zaterdag 15 maart.
148, Helmond
VanHoofdstraat
donderdag 5 maart,
tot en met(Mierlo-Hout).
zaterdag 15 maart

OPENINGS AANBIEDINGEN
OPENINGS AANBIEDINGEN

Vandonderdag5maart,totenmetzate€rdag30.00
15maart

SPAAR ALTIJD GRATIS, NORMAAL € 5.00 BORG
SPAAR ALTIJD GRATIS, NORMAAL € 5.00 BORG
BIJ BESTEDING VANAF
BIJVan
BESTEDING
donderdag 5 maart, VANAF
tot en met zaterdag 15 maart

€ 30.00

Van donderdag 5 maart, tot en met zaterdag 15 maart.
148, Helmond
VanHoofdstraat
donderdag 5 maart,
tot en met(Mierlo-Hout).
zaterdag 15 maart

Heeft u alles goed geregeld...?
Bezoek de informatieavond
op donderdag 2 april.
Weet uw familie wat uw uitvaartwensen zijn? Is een testament zinvol?
Een pittig onderwerp, maar wel belangrijk om nu al over na te denken.
Voor uzelf en uw nabestaanden. Daarom organiseert Monuta Magis samen
met notariskantoor Visser Van den Broek Netwerk Notarissen een speciale
informatieavond op donderdag 2 april.
Heeft u alles goed geregeld?
Dat kunt u na afloop van deze avond goed beoordelen. U krijgt namelijk
veel praktische informatie over allerlei zaken rondom het overlijden die u
vooraf kunt regelen. Zoals het vastleggen van uitvaartwensen, het nut en de
noodzaak van een testament, de kosten van een uitvaart en de financiering
hiervan. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen.
Waar en wanneer? Wat kost het?
Wanneer: donderdag 2 april, van 19.00 tot 21.00 uur
Waar:
Monuta Magis, Warandelaan 62 te Helmond
Kosten: deelname is gratis.
Meer weten of aanmelden?
Bel dan naar Juliette Magis, 06 34 01 02 64 of stuur een e-mail naar:
jmagis@monuta.nl. Meer informatie vindt u ook op: www.monuta.nl
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Fietsbeurs
in Brandevoort

RIETER:

Brandevoort

Referendum
de oplossing?
Het is maart 2020. De raadsperiode is daarmee precies op
de helft. Twee jaar geleden in
maart waren namelijk de gemeenteraadsverkiezingen
in
Helmond. U weet wel, die verkiezingen waar Helmond de
laagste opkomst behaalde van
heel Nederland. Slechts 42,1
procent in vergelijking met een
landelijk gemiddelde wat op ongeveer 55 procent bleef steken.
Natuurlijk niet iets om trots op te
zijn. In de twee jaar dat ik nu in
de raad zit voor Helder Helmond
is me ook opgevallen dat weinig
inwoners direct betrokken zijn
bij de lokale politiek. Door weinig vertrouwen in de besluitvorming keerden veel inwoners zich
af van de Helmondse politiek.
Natuurlijk is de steeds groter
wordende kloof tussen politiek
en kiezer een landelijke trend.
Maar dat maakt de situatie in
Helmond niet minder zorgelijk.
Onze democratie kent veel sterke punten maar heeft ook een
zwakke plek. Als gevolg van de
coalitiepolitiek en het eeuwige
zoeken naar meerderheden
wordt met enige regelmaat beleid gemaakt waarvoor feitelijk
geen bestuurlijke meerderheid
bestaat. Laat staan een meerder-

heid onder de kiezers. Dat hoort
bij het politieke spel, maar als
kiezers niet tussentijds aan bod
komen draagt het wel bij aan
hun vervreemding van de democratie. Dat speelt eveneens bij
actuele ontwikkelingen. Soms
dient zich door omstandigheden
beleid aan waarover het in de
campagne niet of nauwelijks is
gegaan. Het nieuwe huis voor de
stad is hier een actueel voorbeeld
van. Voortdurend dreigt dan een
gapend gat tussen de opinie van
het Helmondse gemeentebestuur en die in de stad. Het referendum is de meest logische
oplossing om daat gevoel van
verlatenheid weg te nemen.
Helder Helmond is van mening
dat iedere Helmonder prima in
staat is om een mening te vormen over allerlei kwesties die onze gemeente betreffen. Daarom
niet alleen eens in de vier jaar de
mogelijkheid om een stem uit te
brengen bij verkiezingen, maar
ook bij referenda. Daarom willen we gaan onderzoeken of een
referendumverordening van toegevoegde waarde kan zijn voor
de lokale Helmondse politiek.
Het zal zeker geen bindend referendum worden, want dit is niet
mogelijk volgens de grondwet.
In plaats daarvan is een raad-
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Zaterdag 4 april 2020 organiseert Stichting Brandevoort
in Actie de jaarlijkse Fietsbeurs. Hét moment voor
inwoners van Brandevoort
om een nieuwe tweedehands fiets aan te schaffen
óf een nog goede, voor u
niet meer bruikbare, fiets te
(laten) verkopen.

gevend, adviserend referendum
meer passend. Het referendum
als een middel voor inwoners
van Helmond om meer grip te
krijgen op de politiek, meer betrokken te raken bij de besluiten
en hopelijk wat meer vertrouwen
te krijgen in een sterkere lokale
democratie. Zoveel vertrouwen
zodat er in maart 2022 weer meer
mensen naar de stembus gaan.
Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

Ons aanbod bevat over het
algemeen kinderfietsen voor
alle leeftijden, maar zeker
ook goede fietsen voor volwassenen of kinderen die
voor het eerst naar de middelbare school gaan. U kunt
fietsen, ook elektrisch, fietsstoeltjes, steppen, skeelers en
rolschaatsen inleveren.
De fietsen worden tussen 11.00
en 12.00 uur ingenomen. De
verkoop zal van 13.00 tot 15.00
uur zijn en het afhalen van
de eventueel niet verkochte
fietsen kan tussen 16.00 en
16.30 uur. De fietsbeurs vindt
plaats op het schoolplein van
Openbare Basisschool Brandevoort, ingang aan de zijde
van de Koolstraat.
Over de fietsbeurs
Deze fietsbeurs vindt elk jaar
in het voorjaar plaats om de
inwoners van Brandevoort de
gelegenheid te geven over-

DE WEBLOG
VAN HELMOND

tollige fietsen en/of te kleine
(kinder)fietsen door ons te
laten verkopen. Daarnaast
geeft het andere inwoners de
kans om voor een mooie prijs
een fiets aan te schaffen voor
kind, kleinkind of zichzelf. Op
deze manier draagt de organisatie bij aan een duurzame
economie en geven we spullen een tweede leven.
De fietsbeurs houdt 10% van
de vraagprijs in. Het bedrag
wat wordt opgehaald met de
verkoop van de fietsen, wordt
gebruikt ter ondersteuning
van andere activiteiten van de
Stichting Brandevoort in Actie, die hiervoor een aanvraag
kunnen doen bij het bestuur.
Of het kan worden gebruikt
als aanvulling voor het doen
van een grote aankoop die
het bestuur op de planning
heeft staan.
Uitganspunt is en blijft dat
het opgehaalde bedrag aan
alle inwoners van Brandevoort ten goede moet kunnen
komen. Voorbeelden hiervan
zijn de aanschaf van materialen voor de Paasactiviteit,
maar ook een bijdrage voor
materialen die SBIA uitleent
ter ondersteuning van de activiteiten die voor en door de
inwoners van Brandevoort
georganiseerd worden.
www.fietsbeurs.
brandevoort.org/ ▲
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Lucas Gassel van Helmond: Meester van het Landschap
Van 10 maart tot en met 7 juni
2020 is dit werk samen met zijn
andere werken die van over de
hele wereld vandaan komen, te
zien in de tentoonstelling Lucas
Gassel van Helmond. Meester
van het landschap.

De expositie zal vanaf 10 maart te zien zijn in Kunsthal Helmond F | Wim van den Broek

Helmond
Dat Lucas Gassel niet alleen
de zestiende–eeuwse meester
van het landschap is maar ook
op meesterlijke wijze verha-

len verbeeldt, laat de Vlucht
naar Egypte (1542) zien. Op dit
werk, dat een van zijn meest
karakteristieke
schilderijen
is, toont Gassel onder andere
hoe hij de weidsheid van het
landschap gebruikt.

Specialist in landschappen
Lucas Gassel (ca. 1490-1568/69)
is één van de vroegste kunstenaars die zich specialiseerde in
het schilderen van landschappen. Gassel was oorspronkelijk
afkomstig uit Helmond, dat toen
in het noorden van het Hertogdom Brabant lag. In Helmond
bracht hij een groot deel van zijn
jeugd door. Zoals veel kunstenaars in die tijd vertrok hij later
vermoedelijk naar Antwerpen.
Ook werkte Gassel volgens de

bekende kunstenaarsbiograaf
Karel van Mander in Brussel, de
stad waar hij ook stierf, rond hetzelfde jaar als Pieter Bruegel de
Oudere, eveneens een Brabantse
streekgenoot.
In de periode van de tentoonstelling wordt een uitgebreid activiteitenprogramma georganiseerd
bij het museum, waaronder
workshops en rondleidingen,
en in de stad. Meer informatie
over deze activiteiten en de tentoonstelling kun je vinden op
lucasgassel.museumhelmond.nl.
Werken van tijdgenoten, die op
de expositie te zien zijn, plaatsen

www.museumhelmond.nl

Gassels oeuvre in zijn artistieke,
religieuze en politieke context.
Bereikbaarheid
Kunsthal Helmond maakt deel
uit van Museum Helmond, samen met Kasteel Helmond.
De beide locaties liggen in het
centrum van Helmond en zijn
gemakkelijk bereikbaar met de
auto en het openbaar vervoer.
Met de trein stap je uit op station Helmond, het is circa 10 tot
15 minuten lopen naar Kunsthal
Helmond. Parkeren kan in parkeergarage Boscotondo die zich
onder de Kunsthal bevindt. ▲
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Zittend bestuur Omroep Helmond Boekenfestival in
Bibliotheek Helmond-Peel
legt functie neer
Helmond
De bestuursleden van Omroep
Helmond leggen hun functie
op zeer korte termijn neer en
dragen deze over aan twee bestuursleden van DitisOnzeWijk
(DIOW). Het huidige bestuur
is al jaren bezig om samenwerking te zoeken met andere partijen (eerst in de regio, nu met
DIOW) om haar wens tot professionalisering vorm te geven.
Steeds weer loopt het spaak op
de bereidheid om echt in een
lokale omroep (in ons publiek
bestel, conform de mediawet) te
willen investeren. Om deze reden
heeft het huidige bestuur deze
beslissing genomen.
Een omroep met vrijwel louter vrijwilligers is niet meer van
deze tijd en professionalisering
van de organisatie is nodig om
de kwaliteit te verbeteren en om
eigen inkomsten te genereren.
“Doormodderen is voor het bestuur geen optie”, aldus voorzitter Johan Gademan, “we hebben
steeds gevraagd om duidelijkheid en toekomstperspectief,
juist ook omdat het over gemeenschapsgeld gaat.”
Het bestuur gelooft in een onaf-

hankelijke Omroep die ‘het verhaal van Helmond’ vertelt, via
internet, radio en tv. Zo’n omroep kan meerwaarde hebben
voor een stad van 90.000 inwoners. Juist nu, wanneer er steeds
grotere beslissingen op lokaal
niveau genomen worden. Onafhankelijke nieuwsgaring zonder
commerciële inmenging is in het
belang van de Helmondse inwoners en in het belang van de politici in Helmond (met landelijk
één van de laagste opkomstcijfers bij verkiezingen).
De tv en in iets mindere mate
radio, moet en kan daarin een
belangrijke rol spelen. De omroep kan dat volgens het bestuur
alleen als de organisatie professionaliseert en daardoor inhoudelijk en technisch een hogere
kwaliteit kan leveren. Het bestuur meent dat een jaarlijks bedrag van minimaal 150.000 euro
nodig zou zijn.
Dit budget is nodig om de omroep te professionaliseren en
conform de eisen van het Commissariaat van de Media een
volledig radio- en tv-aanbod te
behouden en via internet (door
samenwerking met DIOW) uit
te breiden. Daarvoor is vorig jaar
een bedrijfsplan bij de gemeente
ingediend, dat vrij snel is afgewe-

Helmond

zen vanwege de kosten. Dit jaar
zal niet wezenlijk een ander plan
ingediend kunnen en moeten
worden. Het bestuur accepteert
door deze stap te nemen dat het
geld er niet is of niet structureel
vrij gemaakt kan worden om de
ambitie te verwezenlijken. Gademan geeft aan: “Om geloofwaardig te blijven voor onszelf en
voor Helmond stoppen we als
bestuurders.”
Door deze bestuurswijziging
is de weg nu vrij om voor het
nieuwe bestuur namens de twee
organisaties Omroep Helmond
en DitIsOnzeWijk een plan conform de wensen van de wethouder (jaarlijks maximaal 100.000
euro) in te dienen. Met dit besluit
denken de huidige bestuursleden
van de omroep het belang van de
omroep en haar vrijwilligers het
beste te dienen. ▲

Bibliotheek Helmond-Peel organiseert voor de kinderen van
groep 5 tot en met groep 8 van
de Helmondse basisscholen van
9 tot en met 13 maart het Boekenfestival. Tijdens het Boekenfestival ervaren de kinderen de
rijkdom van een boek door deel
te nemen aan mini-workshops
dans, muziek, media/film en
literatuur. Zo wordt door middel van cultuureducatie plezier
voor cultuur en talentontwikkeling gestimuleerd.
Cultuureducatie is voor scholen
een vast onderdeel in hun lesprogramma. Dit jaar kunnen ze
deelnemen aan het Boekenfestival dat Bibliotheek HelmondPeel samen met CultuurContact
organiseert. Voor deze 1e editie
van het Boekenfestival is vanuit
de scholen veel animo. Er doen
maar liefst 36 groepen mee. In
totaal zijn dat ruim 800 kinderen
die gedurende een ochtend of een
middag in de Bibliotheek aan de
slag gaan met diverse workshops.
Op school maken ze in de klas
vooraf al kennis met het boek dat
centraal staat tijdens het Boekenfestival en dat de basis is voor de
mini-workshops. Voor groep 5/6
is dat het boek ‘De wolf, de eend

en de muis’ van Mac Barnett en
voor groep 7/8 is dat het verhaal
van Rapunzel, een groovy jaren 70
sprookje uit het boek ‘Buitenissige
sprookjes’ van David Roberts.
En ook na afloop kan de leerkracht
in de klas nog een verdiepingsles
geven zodat de kinderen hun ervaringen in de Bibliotheek kunnen verwerken en toepassen in
een eindopdracht. De workshops
worden gegeven door vakdocenten (onder andere van het Kunstkwartier) muziek, dans en media/
film en de leesconsulenten van de
Bibliotheek. Allemaal ervaren docenten die vanuit hun discipline
op enthousiasmerende wijze de
talenten, creativiteit, taalontwikkeling van kinderen aanspreken.

Voor de onderbouw van de basisscholen vindt in mei (11 tot en
met 29 mei) het Boekenfestival
op de school zelf plaats.
Het Boekenfestival is een onderdeel van het project ‘Ontdek
jouw wereld’ dat Bibliotheek
Helmond-Peel in opdracht van
CultuurContact, binnen regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit
van het Fonds voor Cultuurparticipatie, uitvoert. ▲

Danique Keijsers,
mondhygiënist

Maandag 16 t/m zondag 22 maart 2020 | Week van de mondhygiënist
Volwassenen & Mondhygiëne
Tandvlees is het fundament van uw gebit. En
een gezond fundament is de basis voor een
gezond gebit. Het kan zelfs een belangrijke rol
in je algehele gezondheid vormen. Een goede
mondhygiëne is heel belangrijk. Daarom besteedt M3 Mondzorg dus veel aandacht aan het
gezond maken en houden van het tandvlees door
middel van mondhygiëne en preventieve
behandelingen. De mondhygiënist adviseert
u graag en stelt samen met uw tandarts een
behandelaanpak voor u op.
Een check-up van je gebit door de mondhygiënisten van M3 Mondzorg? Dat kan!
En zelfs GRATIS, tĳdens de Week van de
Mondhygiënist!

Kinderen & Mondhygiëne
Als ouder wil je niet dat je kind last heeft van
tandpijn, gaatjes of ontstoken tandvlees. Toch
komen mondproblemen bij kinderen vaker voor
dan je denkt. Een mondhygiënist kan u en uw
kind leren hoe u het kindergebit het beste kunt
reinigen en hoe mondproblemen voorkomen
kunnen worden. Of dat nu is door een goede
poetsinstructie of een uitgebreide reinigingsbeurt. Tot 18 jaar worden de kosten van
de mondhygiënist volledig vergoed vanuit de
basisverzekering! Dus u betaalt er zelf niets aan.

Van maandag 16 tot en met zondag 22
maart 2020 vindt landelĳk de Week van de
Mondhygiënist plaats. Daarom nodigt M3
iedereen, met of zonder voucher van de
ETOS, uit voor een check-up van het gebit*.
Jong en oud. Iedereen is welkom bĳ het
team van mondhygiënisten bĳ M3 Mondzorg in Helmond.

*

Wilt u een GRATIS check-up doen van uw
gebit, een advies van de mondhygiënist
krĳgen en uw gebit lekker laten opfrissen?
Neem dan contact met ons op om een afspraak van 20 minuten in te plannen. De
afspraak kunt u tot 30 april a.s. maken.
Tel: 0492 52 53 53

Michelle van
mondhygiën
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Wie komt het Houts Gemengd Koor versterken?
Mierlo-Hout
Graag willen wij u kennis laten maken met het Houts Gemengd Koor. Niet zomaar een
koor, maar een koor met een
rijk verleden. Een koor ook dat
altijd bezig is met bouwen aan
de toekomst. Met de nodige
trots durven wij te stellen dat
het Houts Gemengd Koor een
gezonde vereniging is. Gezond
op het gebied van muzikaliteit
en saamhorigheid alsmede van
bestuurlijk beleid.
De opkomst van onze leden bij de
wekelijkse repetities is kenmerkend voor de sfeer binnen onze
vereniging. Naast de wekelijkse
repetities wordt er veel aandacht
besteed aan het verzorgen van de
uitvoeringen. Natuurlijk wordt er

één keer per jaar een ledenvergadering gehouden, en vieren we in
november het plezierige St. Caeciliafeest.
Wij hebben u nodig!
Ja, wij hebben u nodig. Wij, dat is
het Houts Gemengd Koor. Graag
stellen wij ons aan u voor. Ons
koor bestaat meer dan 100 jaar
en telt op dit moment 42 leden.
Graag willen wij ons ledental uitbreiden. Wij brengen een gevarieerd programma van musical tot
licht klassiek en repeteren iedere
dinsdagavond van 20.00 tot 22.00
uur in de muziekzaal van wijkhuis De Geseldonk, Cederhoutstraat 44. Naast zingen houden
wij ook van ontspanning en gezelligheid.
Gedurende een kalenderjaar verzorgen wij 4 à 5 concerten in en

buiten Helmond. En natuurlijk
niet te vergeten het oergezellige
St. Caecilia-feest in november.
Loop eens binnen op een repetitieavond, de koffie staat voor u
klaar. Om u over de drempel te
helpen, bieden wij u drie maanden lang een gratis lidmaatschap
aan. In deze periode kunt u dan
ons koor leren kennen. Als het u
niet bevalt, maar daar gaan wij
niet van uit, dan bent u ons niets
verplicht.
Wilt u meer informatie?
Dat kan. Bel of mail dan een van
onze contactpersonen en wij nemen contact met u op.
Ons motto is: eenmaal kennis gemaakt met het Houts Gemengd
Koor en u wilt het niet meer missen. Wij wachten op uw reactie,
met vriendelijke groeten en hopelijk tot spoedig ziens. ▲

Lezing Nieuwe Donor Wet 2020
Brouwhuis
Op woensdagmiddag 11 maart
2020 wordt in gemeenschapshuis de Loop een lezing georganiseerd. Deze begint om 14.00
uur, de zaal is open om 13.30 uur.
Mevrouw Gerda Vinck is onze
gastspreker en gaat u vertellen
over de nieuwe Donorwet die 1
juli 2020 van kracht wordt. Praten over donatie na de dood is
voor veel mensen erg ingrijpend,
zelfs eng.

dan een goed gevoel bij hebben
dat het inderdaad zo geregeld is
als men samen besproken heeft.
Over dit onderwerp bestaan veel
misverstanden die dan na de lezing een andere beleving bij u
naar boven brengt. Als bestuur
hebben we besloten om een lezing te organiseren die inzicht
geeft wat de mogelijkheden
daarvoor zijn. Gerda is al 19 jaar
als vrijwilligster werkzaam bij

de Nederlandse Transplantatie
Stichting (NTS).
Zij geeft regelmatig gastlessen
vnl. op scholen, vrouwenverenigingen, EHBO verenigingen, ziekenhuizen, Rotary en als vrijwilligster van de NTS op Beurzen.
Zij probeert mensen bewust te
maken van het belang van Donorregistratie. Iedereen is van
harte welkom. ▲

Toch is het verstandig om het te
doen door samen te praten en
eventuele beslissingen vast te
leggen zodat het allemaal geregeld is voor u en zeker zo belangrijk voor de nabestaanden die er

Helmond

Woonmaandactie bij
Deelen Stoffen & Gordijnen

Welke kleuren gebruik ik en
welke stijl wil ik creëren? Wat
hang ik voor de ramen: stof
of systeem, kleurrijk of rustig,
trendy of basic? Een ding is zeker: raambekleding is de sfeermaker in huis! Deelen Stoffen
& Gordijnen heeft hierin het
grootste aanbod: duizenden
meters gordijnstoffen op voorraad in ‘tig’ kleuren, heel veel
dessins, transparante en dichte
kwaliteiten.
Wil je nieuwe gordijnen voor de
kinderkamer of lekker uitslapen
met verduisterende gordijnen?

Uhhh... Uhhh... Uhhh...
dze...
dze...
dze...
bluhh... bluhh... bluhh...

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

hartstichting.nl

Julliette Magis reikt names Monuta helpt de cheque uit F | Julliette Magis

Mooie waardecheque
voor familiekamer
Elkerliek Ziekenhuis
Helmond
Woensdag 4 maart mocht Julliette Magis namens Monuta
Helpt (Het Charity fonds van
Monuta) een cheque uitreiken aan de spoedeisendehulp afdeling van het Elkerliek ziekenhuis. Monuta ondersteunt van harte de wens
om de familiekamer op de
SEH een warme make-over
te geven.
De familiekamer is op dit
moment, een koude en kille
ruimte waar je als familie, indien jou dierbare vecht voor
zijn/haar leven, of zojuist
gestorven is, opgevangen
wordt. Maar: er komt verandering. Dankzij het geldbedrag kan de familiekamer
onder handen worden genomen en zal de kamer warmer,
persoonlijker en huiselijker
worden gemaakt.

Of wil je overdag de zon kunnen
weren met een van onze trendy
systemen zoals een duo-rolgordijn, plissé, lamellen of paneelgordijn? Voor ieder interieur en
elk budget is er een uitgebreide
keuze. Alles wordt razend snel
op maat gemaakt en geleverd.
Ook hebben wij een ruim assortiment vloerbekleding in de
showroom te Helmond! U kunt
bij ons terecht voor PVC vloeren,
vloerbedekking, trapbekleding
en click-PVC vakkundig door
ons geplaatst. Profiteer tijdens
onze maart woonmaandactie
van 21% korting op de maakkosten van gordijnen, vitrages
en inbetween, € 50 korting op

Een waardig afscheid
Wanneer een patiënt op de
spoedeisende hulp overlijdt,
is dit altijd onverwacht. Soms
zijn dierbaren daarbij aanwezig waardoor er naast het verdriet ook trauma ontstaat.
Een mooie familiekamer
maakt het verdriet niet minder erg, maar zorgt er wel
voor dat er in een prettige en
warme omgeving afscheid genomen kan worden. Dat is iets
wat de nabestaanden altijd bij
zal blijven. Iedereen verdient
een waardig afscheid.
Monuta Helpt
Monuta heeft als missie ‘voor
iedereen een afscheid met een
goed gevoel’. Monuta Helpt
sluit hierop aan door lokale
initiatieven en projecten te
steunen die een positieve bijdrage leveren aan de fase voor,
tijdens en na het afscheid van
een dierbare. ▲

elk vierde raamdecoratiesysteem en € 5 korting per vierkante meter op plak PVC! Kijk
voor de actievoorwaarden op
de website of informeer hierna
in de filialen.
Ook voor advies aan huis kunt
u ons inschakelen. Wij kunnen
alles voor u verzorgen: een advies, meten, maken, hangen
of leggen. U hoeft alleen maar
van het resultaat te genieten.
Een offerte en inmeten is altijd
gratis en verplicht u tot niets.
In Helmond vindt u ons aan
de Houtse Parallelweg 83 en in
Weert aan de Maaspoort 58.
www.deelenstoffen.nl ▲
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Dilemma 21:

Het wegseizoen
voor Toerfietsers
gaat weer
beginnen

Bonusmoeder
Helmond
Elke twee weken wordt er in
Weekkrant de Loop een echtscheidingsdilemma met u gedeeld. Hierop kunnen de lezers
een reactie of advies geven.
Om uw geheugen op te frissen,
wordt het eerste dilemma hieronder nog een keer beschreven
met enkele reacties van de lezers:
Dilemma 21: bonusmoeder

Helmond-Oost
Op 8 maart start Tourclub’81
weer met de wekelijkse zondagse toertochten. We beginnen
met tochten van 65 kilometer en
tegen de vakantietijd wordt er
90 kilometer gefietst. Het aantal
deelnemers varieert wekelijks
van 15 tot 25.

Sinds een paar maanden
woon ik samen met een hele
lieve man en zijn kinderen.
Hij is een paar jaar gescheiden, en de kinderen wonen
door de week bij hem omdat
hij dicht bij school woont. Nu
werkt mijn man fulltime, en
ik werk alleen in de ochtenden. Daarom gaan de kinderen niet meer naar de bso. Ik
kan ze opvangen. Maar helaas
luisteren ze niet naar mij. Als
ze thuis komen gaan ze meteen naar hun kamer, ook als
ik iets te drinken heb klaargezet met een koekje erbij. Ze
geven geen antwoord als ik
vraag hoe het was op school.
Ze gooien hun jas op de grond
en als ik vraag om die op te
hangen reageren ze niet. Ik

Mede afhankelijk van de weersomstandigheden. Wij vertrekken altijd bij Winkelplein Straakven aan de Geijsendorfferstraat.
Normaal rijdt een volgauto met
ons mee voor het snel verwisselen van wiel bij een lekke band
en voor eventuele andere pech of
vermoeidheid.
Maar wij zoeken nog een chauffeur voor de volgwagen. Bent U
dit jaar onze volgwagen chauffeur? Wilt u een keer met ons
mee fietsen, dat kan, meld u aan
via de site www.tc81.nl ▲

heb van alles geprobeerd,
maar weet niet meer wat ik
nog moet doen.
Wie heeft een goed advies?

Reactie 1
Beste Bonusmoeder,
Wat heb je een onmogelijke
klus gekregen. Je probeert
goed voor de kinderen van je
man te zorgen, maar blijkbaar
accepteren ze dat niet. En je
man laat jou die klus opknappen. Nu is hij aan zet. Hij moet
met zijn kinderen gaan praten
over wat hen dwars zit. En hij
moet hen ook vertellen dat ze
jou moeten respecteren. Dit
kun jij niet alleen.

Reactie 2
Hallo goedbedoelende
stiefmoeder,
Probeer je eens te verplaatsen
in de kinderen. Eerst gaan hun
ouders uit elkaar, waardoor
ze altijd één van beide ouders
missen. En dan komt er een
nieuwe vrouw in huis wonen
die vindt dat ze iets over hen
te zeggen heeft. Natuurlijk
pikken de kinderen dat niet.

Jij bent niet degene die de regels kan stellen, dat moet hun
vader doen. En misschien willen de kinderen wel veel liever naar de bso, waar ze misschien wel vriendjes hadden.
Of misschien durven ze hun
moeder niet te vertellen dat
er een andere vrouw bij hun
papa woont. Probeer er eens
samen met je man achter te
komen wat hun dwars zit.
Misschien moet je man daarover eerst met zijn kinderen
aan de praat.
Succes!

Dilemma 22:
Opa en oma
Sinds een jaar wonen mijn
vrouw en ik samen met onze
gezamenlijke kinderen, twee
van mijn vrouw, en drie van
mij. Dat is soms wel eens
moeilijk geweest, maar over
het algemeen gaat het heel
goed binnen ons gezin. Nu is
het probleem dat mijn ouders
onderscheid maken tussen
mijn kinderen en die van mijn
vrouw. Mijn kinderen krijgen
een groot cadeau met hun
verjaardag, die van haar krijgen een kleinigheidje een paar
dagen later. Als we bij hen
op bezoek gaan krijgen mijn
kinderen alle aandacht. Die
van haar worden genegeerd.
Bij mijn schoonouders wordt
geen onderscheid gemaakt.
Die zijn voor alle kinderen

even lief. Ik heb geprobeerd
er met mijn ouders over te
praten. Maar die zeggen: zij
zijn onze kleinkinderen, die
andere twee kennen we niet
goed. Ze mogen meekomen,
maar ze zijn niet onze kleinkinderen. Ik schaam me dat
mijn vrouw en haar kinderen
dit meemaken. Hoe kan ik
hier verandering in brengen?

Wilt u reageren op dit dilemma,
of wilt u zelf een dilemma inbrengen? Mail naar: duurzaam
ouderschap@ levgroep.nl,
o.v.v. dilemma 22 en mogelijk
wordt uw reactie over twee
weken geplaatst.

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

€50,- KORTING

op elk 4e raamdecoratiesysteem!
o.a. jaloezieën, plissés, rolgordijnen
en lamellen

21% KORTING
op de maakkosten!
van overgordijnen, vitrages
en transparanten

PVC STUNTACTIE!
€5,- KORTING* per m2

Nu vanaf €48,95 per m2
all-in: pvc + egaliseren + leggen

WOONMAAND AANBIEDINGEN
Vraag naar de actievoorwaarden

WWW.DEELENSTOFFEN.NL
Houtse Parallelweg 83 | 5706 AD – Helmond
Tel. 0492 – 547023 | info@deelenstoffen.nl

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

Shared
D ining
NIEUW!

Vanaf dit weekend hebben we

SHARED DINING

De kaart is te bekijken op onze website.

WWW.NEDERHEIDE.NL • 0492-820080
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Foto-expositie inloophuis De Cirkel in bibliotheek Helmond

Bas Nijhuis
vervangt
Danny Makkelie

Helmond-Oost

Op donderdag 12 maart is scheidsrechter
betaald voetbal en ondernemer Bas Nijhuis te
gast bij Ondernemers Peelland F | Sportspeakers

gramma. In 2020 bestaat Ondernemers Peelland precies 25 jaar.

Helmond
Op donderdag 12 maart aanstaande ontvangt Ondernemers
Peelland Bas Nijhuis, scheidsrechter betaald voetbal en ondernemer. Hij komt in plaats
van de eerder aangekondigde
Danny Makkelie. Ondernemers Peelland nodigt ondernemers uit de regio van harte uit
te komen luisteren naar deze,
ongetwijfeld boeiende, spreker.
Aansluiten bij het voorafgaande
diner is ook nog mogelijk.
De avond maakt onderdeel uit
van het speciale jubileumpro-
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De fotogroep van De Cirkel, het
regionaal inloophuis voor kanker en hun naasten, exposeert
van dinsdag 3 maart tot maandag 30 maart in de bibliotheek
van de gemeente Helmond.
Aanleiding van deze expositie
is het 10-jarig bestaan van het
inloophuis.

De expositie die het komend
jaar diverse regionale gemeenten aandoet, laat zien hoe bezoekers van De Cirkel tegen het
onderwerp Kanker aankijken.
Een voorbeeld is de foto van
Karel Jager uit Helmond die een
bankje bij een rustig vennetje
twee keer heeft gefotografeerd.
Links in zwart-wit: de verdrietige
momenten van eenzaamheid en
rechts: de meer optimistische

momenten waarin iemand het
weer ziet zitten. Onzekerheid,
pijn, verdriet (links) staat tegenover een positief bericht, optimisme en volhouden (rechts).
Na Helmond verhuist de expositie naar Deurne. ▲

In 1995 begonnen als Jong Ondernemers Peelland is het nog
steeds een netwerkvereniging
die goede zakelijk relaties faciliteert met een smakelijk en inhoudelijk sterk programma. “In
2020 pakken we natuurlijk extra
royaal uit” zegt voorzitter Pim
van der Velden.
“Wil je kennis komen maken,
dan is 2020 hét jaar om dat te
doen.”
Voor meer informatie
en aanmelden:
www.ondernemers-peelland.nl ▲

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
Wijkmanagement Helmond start samen met stagiaire
Lindsey Otto, leerling van het Roc ter Aa te Helmond,
met een reeks artikelen waarin elke maand een
Helmondse wijk in de spotlights wordt gezet.
Deze maand is de wijk Helmond West aan de beurt.
We nemen u doormiddel van foto en korte
samenvatting, mee langs de bedrijvigheid in Helmond
West. Wist u dat er maar liefst 68 bedrijven uit diverse
sectoren gevestigd zijn?
We vragen uw aandacht voor bedrijven uit de sectoren:
zorg, onderwijs, detailhandel, commercie en cultuur.
Zo krijgt u een beter beeld van wat er zich allemaal in
Helmond West bevindt.
Elke werkdag kunt u van ons een artikel verwachten,
waarin één of meerdere bedrijven worden gepubliceerd
op onze facebookpagina.
Volg ons op

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

www.wijkmanagementhelmond.nl

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
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Wil jij
een bonus van
Bezorgerosor
gezocht uvt enen makkelijk
stipho uis
brouwh en snel geld

VOX HUMANA
presenteert 12e koorproject

verdienen?

Concert 2019 in Willibrordhaeghe Deurne F | Jan Dijstelbloem

Meld je dan aan als
krantenbezorger bij

Helmond
Als afsluiting van het twaalfde koorproject geeft het Regionaal Projectkoor Vox
Humana onder leiding van zijn dirigent
Frans van Houten drie concerten in de regio: op zondagmiddag 15 maart (14:00 uur)
in het Auditorium (Kapel) van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond in het kader
van de Lambertusconcerten.

bezorging@deloop.eu
of stuur een appje naar:
06-18 93 89 12

Douglas hout

(‘An die Musik’), Schumann (‘Zigeunerleben’ en ‘Widmung’) en Mendelssohn (uit
Psalm 42 ‘Wie der Hirsch schreit’).

De andere twee concerten vinden plaats
in Deurne, in de kapel van het Fletcher
Kloosterhotel Willibrordhaeghe op zaterdagavond 21 maart (20:00 uur) en zondagmiddag 22 maart (14:00 uur).

Presentatie
Alle koorwerken worden op piano begeleid door onze vaste pianist Evert Mostert en een klein symfonisch ensemble
bestaande uit 8 strijkers en 5 houtblazers
(concertmeester Chika Fujie). Ook zal er
het blokfluittrio Amaretto meespelen bij
de werken uit de Renaissance en Barok.
Tijdens het concert worden weer beelden
op een groot scherm boven het koor geprojecteerd. Daarnaast wordt een uitvoerig programmaboek gratis aan het publiek
uitgedeeld.

Het concertprogramma omvat vijf eeuwen klassieke koormuziek vanaf 1500. De
volgende componisten komen voorbij:
Juan del Encina en Tallis, Monteverdi (drie
delen uit ‘Scherzi Musicali a tre voci’), Hassler (Tanzen und Springen), Gluck (6 delen
uit zijn opera ‘Orfeo ed Euridice’), Händel
(uit 3e Coronation Anthem ‘The King
shall rejoice’), Mozart (‘Sancta Maria’ KV
237), Cherubini (Requiem en Kyrie in c),
Romantische koorwerken van Schubert

Kaartverkoop
De kaarten kosten € 10,00 (volwassenen) en € 6,00 (jongeren tot 18 jaar) incl.
een pauzedrankje en programmaboekje.
Vooraf reserveren is noodzakelijk. Mail
naar info@projectkoorvoxhumana.nl of
bel naar 0493-314162. Alleen indien voorradig zijn er nog kaarten te krijgen aan de
kassa voor aanvang van elk concert. Voor
alle info: zie onze website:
www.projectkoorvoxhumana.nl ▲

vast in prijs verlaagd

betonsokkels

Verankering en sokkels
t.b.v. overkapping,

verstelbare
ankers

schutting of pergola
betonpoeren

VOOR VERDERE INFORMATIE ZIE WWW.BENIKHOUT.NL
0492-551414 • INFO@BENIKHOUT.NL • VONDERWEG 3 • 5741 TE BEEK EN DONK

AANBIEDING VAN DE MAAND MAART

200 GRAM PALING SALADE,
2 MAATJES HARINGEN
EN 2 VIS-SLAATJES
samen
voor

12.

50

Tish
Met Tish (anderhalf jaar) kun je leuk spelen,
ze jaagt graag. Een hengeltje rondzwiepen
met iets spannends eraan krijgt haar warme
belangstelling. Als je iets interessants gooit
gaat ze er ook enthousiast achteraan.
Zoals veel driekleurtjes heeft Tish wat meer
temperament dan gemiddeld, daarom liever niet bij kinderen. Madame laat het duidelijk merken als iets haar niet zint. Recent
is ze opeens op een schoot gesignaleerd,
iets wat nieuw voor ons was.

INFO-/ ALARMNR.:
0492 - 51 39 71

Mierloseweg 41, Helmond. (0492) 55 34 23

VISSPECIALITEITEN

Ze is helemaal gelukkig met een simpele
papieren tas. Ze gaat er heel tevreden in
zitten, ze gaat ermee spelen of ze gaat erin
in hinderlaag liggen. Geluk hoeft helemaal
niet in grote dingen te zitten! Wat dat betreft kunnen wij mensen nog heel wat leren
van katten.
N.B. We zijn dringend op zoek naar nieuwe
vrijwilligers, voor alle voorkomende werkzaamheden. We zitten vooral te springen
om chauffeurs en ook bijrijders op onze
ambulances.

www.dierenambulancehelmond.nl
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Houtse Toneelgroep viert
45-jarig jubileum en speelt
Rapunzel en de Olielampgeest
Mierlo-Hout
Dit jaar viert de Houtse Toneelgroep haar 45-jarig jubileum.
Speciaal voor dit saffieren jubileum speelt de toneelgroep op 14
en 15 maart 2020 de spetterende
kindervoorstelling Rapunzel en
de Olielampgeest onder leiding
van extern regisseur Adrian
Grootenboer. Bijzonder dit jubileumjaar is dat het moderne
sprookje geschreven is door Janine van Doesselaere, die zelf bij
de toneelgroep speelt.
Rapunzel en de Olielampgeest
Het verhaal gaat over Rapunzel,
die haar prins zal ontmoeten als
haar haren de grond raken vanuit de paleistoren. Maar vreemd,
want het lijkt wel of haar haren
gewoon niet willen groeien en
dus nooit de grond gaan raken?!
Dat is natuurlijk een beetje verdacht. Wat is hier aan de hand?
Rapunzel baalt hier ontzettend
van. Om haar wat op te vrolijken, krijgt ze van haar vader, de
Koning, een bling-bling-cadeau:
een olielamp! Hier blijkt een
flamboyante olielampgeest in te
wonen: Raoulie Boulie. Rapunzel mag van hem drie wensen
doen, maar hij waarschuwt haar:
de derde wens zal definitief zo
blijven!
Rapunzel wenst dat ze in andere
sprookjes belandt om zo toch

Donna Jones:

haar prins te vinden. Maar verloopt het wel allemaal zoals ze
hoopt? Samen met Raoulie Boulie ontmoet ze nieuwe vrienden
en met hen maakt ze heel wat
avonturen mee. Zal ze haar prins
wel vinden in een ander sprookje
of was haar ware toch altijd dichterbij dan dat ze dacht?
Rapunzel en de Olielampgeest
is een grappige, dynamische en
avontuurlijke voorstelling vol bekende sprookjesfiguren, maar allemaal wel net ietsje anders. Een
knotsgek verhaal met een wijze
boodschap.
De Houtse Toneelgroep nodigt
iedereen vanaf 4 jaar van harte
uit om dit jubileumstuk te komen bekijken. Na de voorstelling
mogen de kindjes op de foto met
de spelers. Op zondagmiddag zal
er zelfs een heuse photoboothcaravan voor de Geseldonk
staan, waarin de kinderen met
de spelers op de foto mogen en
deze als aandenken mee naar
huis krijgen.
Kortingsactie
Ook dit jaar heeft de Houtse Toneelgroep weer een leuke actie.
Elk kind dat een zelfgemaakte
verjaardagstekening voor de jarige toneelgroep meeneemt, krijgt
een euro korting op de entreeprijs. De tekening kan ingeleverd
worden bij de kassa. Bij reeds online betaalde kaartjes krijg je een
euro contant terug.

live bij Omroep Helmond
Helmond

F | Houtse Toneelgroep

Wanneer:
Zaterdag 14 maart 2020
om 19.00 uur.
Zondag 15 maart 2020
om 10.30 uur.
Zondag 15 maart 2020
om 14.00 uur.
Waar:
De Geseldonk,
Cederhoutstraat 44, Helmond .
Entree:
€ 5,50 euro. (Bij inlevering van
een verjaardagstekening € 1,korting. Let op: een tekening per
kind).
Reserveren:
Online via de website:
www.houtsetoneelgroep.nl
Reserveerlijn 06-12 89 57 27 of via
SMS/Whatsapp ▲

Lustrum expositie
Fotografieclub
Helmond-Oost

Helmond-Oost
Fotografieclub Helmond-Oost
houdt vanaf vrijdag 20 maart
tot en met zondag 22 maart haar
eerste lustrum expositie. De
feestelijke opening op vrijdagavond 20 maart is voor genodig-

den en wordt verricht door de
heer Erik de Vries, 1e locoburgemeester en Wijkwethouder Binnenstad en Helmond-Oost. De
foto’s worden tentoongesteld
in wijkhuis de Lier aan de van
Kinsbergenstraat 1, 5703 BW te
Helmond. Het thema van de expositie is: “5 jaar verder”

Voor het organiseren van de jubileumexpositie is door het bestuur
en leden veel inzet en tijd geïnvesteerd. Verschillende sponsoren
hebben bijgedragen in de kosten
om zo’n mooie expositie mogelijk
te maken. Ook dit jaar gaan de leden de bezoekers weer trakteren
op een prachtige verzameling van

Dinsdag 10 maart treedt de
groep Donna Jones op in
grote zaal van de Cacaofabriek, waar een live opname
gemaakt wordt voor Tegen
de Stroom In, het wekelijkse
cultuurprogramma van Omroep Helmond. Aanvang van
het concert: 21.30 uur; toegang gratis.
Donna Jones is een ensemble
van zeven mensen die momenteel studeren aan de Fontys Academy of Music and
Performance Arts (AMPA) in
Tilburg.
Even voorstellen: Jeroen Henderix (drums), Lester van den
Berg (bas), Jarich Adamson
(piano), Noah Spierts (gitaar),
Yara Hussein (zang), Heybin
Lee (zang) en Marieke Meijer (zang). Deze groep met
een grote passie voor muziek
vormt samen 'Donna Jones'.
De naam was een creatief
breinspinsel bedacht door een
van de leerlingen.
Onder begeleiding van docent
Marc van Rooij hebben de jazz
studenten aan de vooropleiding AMPA zich de afgelopen
maanden ontfermd over verschillende jazz standards. De
gevarieerde groep jonge muzikanten, bandnaam 'Donna
Jones', kwam het afgelopen
half jaar wekelijks samen
tijdens de ensemble lessen.
De ritmesectie en de drie vocalisten hebben zich tijdens
circa zestig foto’s met uiteenlopende onderwerpen in kleur en zwartwit. Buiten de expositie vindt u een
selectie van dertig “rode draad”
foto’s met het thema: Helmondse
Monumenten in beeld. Hiervoor
hebben de leden elk afzonderlijk
een foto ingeleverd van telkens
een andere locatie in Helmond.
Verder worden de “foto’s van de
maand” tentoongesteld. Dit zijn
de foto’s die leden gekozen hebben
als mooiste maandfoto. Ook is er
een diapresentatie met een overzicht van foto’s van de afgelopen
vijf jaar. De toegang van de expositie is gratis. Openingstijden: zaterdag 21 maart van 10:30 tot 16:30
uur en zondag 22 maart van 10:30
tot 16:00 uur. Voor meer informatie kijk op www.fotografieclub
helmondoost.nl ▲

deze periode menig klassieker
eigen gemaakt. Tijdens het
concert in de Cacaofabriek
krijgen zij de kans om hun
harde werk, plezier en liefde
voor muziek die ze wekelijks
met elkaar delen een podium
te geven.
Het repertoire van Donna
Jones is vooral jazz gericht.
Ze maken veel gebruik van
standards. Het repertoire tijdens het concert omvat instrumentale stukken, solo
stukken en improvisaties.
Donna Jones wil nog hel veel
stijlen in de jazz ontdekken.
De keuze van de nummers is
gebaseerd op ideeën vanuit de
band en vanuit de docent.
Dinsdagavond 10 maart is
Donna Jones te gast bij Omroep Helmond in de Cacaofabriek.! Dit zal het eerste optreden als ensemble groep zijn.
Een primeur dus! Tijdens het
concert kun je luisteren naar
gospel, swing en jazz ballads!
Sit back and relax.
Het concert op 10 maart, dat
deel uitmaakt van de reeks
‘Tegen de Stroom In Sessies’,
zal ruim een uur duren en het
eerste deel wordt live uitgezonden in het wekelijkse cultuurprogramma van Omroep
Helmond Tegen de Stroom In.
Publiek kan het concert gratis
bijwonen. Uw aanwezigheid
wordt door de muzikanten
bijzonder op prijs gesteld.
Graag tot dinsdag 10 maart,
21.30 uur in grote zaal van de
Cacaofabriek. ▲
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Themaworkshops in Skoolzone
Bibliotheek Helmond
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De Reddingsklos steekt
de handen uit de mouwen
tijdens NLdoet

Centrum
De workshop ‘Find it’ in de Skoolzone in Bibliotheek Helmond bestaat uit twee delen. In deel 1 op
woensdag 11 maart gaan we kijken hoe je het beste
een onderwerp kan kiezen voor je werkstuk en hoe
je aan informatie kunt komen. In deel 2 op woensdag 25 maart gaan we kijken hoe je de informatie
kunnen verwerken tot een mooi werkstuk.
Skoolzone is elke woensdagmiddag van 14:00 tot
15:30 uur. Hier kun je terecht voor vragen over je
werkstuk, boekbespreking of spreekbeurt. Om de
week organiseren we een leuke workshop om jou
wijzer met de computer om te laten gaan en te laten ontdekken welke leuke en creatieve dingen je
op de computer kunt doen. De Skoolzone in de
cursusruimte van Bibliotheek Helmond is een gratis service voor kinderen van 8 tot 13 jaar. Aanmelden voor de gratis workshops kan op www.bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten ▲

F | Joli Deitz, Reddingsbrigade De Reddingsklos

Helmond
Op zaterdag 14 maart 2020 vindt NLdoet plaats; de grootste vrijwilligersactie van Nederland! Helmondse
Reddingsbrigade De Reddingsklos
doet dit jaar mee om het clubgebouw
seizoensklaar te maken. Doe jij ook
mee? Aansluitend wordt een lekkere
lunch verzorgd voor alle helpers!
Naar wie zijn wij op zoek?
• Iemand die de lunch wil verzorgen
• Iemand die onkruid kan wieden
• Iemand die (professioneel)
ramen kan wassen
• Mensen die binnen en buiten
flink huishouden
• Mensen die alles opruimen
en klaarzetten voor de bewakingen
Wat krijg je ervoor terug?
• Een welverdiende lunch
• Een voldaan gevoel
• Een gezellige ochtend

Heb je in je omgeving nog mensen
die ons hierbij kunnen helpen? Ook
die zijn uiteraard welkom! Meld je
aan via www.dereddingsklos.nl zodat
De Reddingsklos weet voor hoeveel
personen de lunch verzorgd moeten
worden.
Over NLdoet
Het Oranje Fonds organiseert op 13 en
14 maart 2020, samen met duizenden
organisaties in het land, weer NLdoet;
de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwilligerswerk
in de spotlights en nodigt iedereen uit

om een dagje de handen uit de mouwen te steken.
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van
vele sociale initiatieven. Het Oranje
Fonds laat daarom met NLdoet zien
hoe belangrijk actieve burgers voor de
samenleving zijn.
Nog geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. Voor organisaties
is het een mooie kans om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en natuurlijk
om klussen geklaard te krijgen! ▲

Café Brein: wat is hersenletsel?
Helmond
Maandag 9 maart organiseert Café
Brein een ontmoetings- en informatieavond voor mensen met Niet
Aangeboren Hersenletsel (NAH).
Het thema van deze avond is ‘Wat is
hersenletsel?’

Bowen Mierlo
Nieuwe behandelmethode bij
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder,
Nek, Knie, Hamstrings etc.

Niet aangeboren hersenletsel is een
beschadiging aan de hersenen die
ervoor zorgt dat je hersenen minder
goed functioneren dan voorheen. De
gevolgen zijn voor iedereen anders,
maar kenmerkend is de zogenaamde
‘breuk in de levenslijn’; er is een leven vóór en na het hersenletsel. De
zichtbare en onzichtbare gevolgen
zijn van invloed op zowel de persoon
als de omgeving. De gevolgen spelen

Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

een rol op alle leefgebieden, denk aan
privé, werk, vrije tijd en toekomstperspectief. Deze avond zal een ervaringsdeskundige haar verhaal vertellen. Een ervaringsverhaal waarin de
gevolgen en de invloed van hersenletsel centraal staat. De invloed die het
heeft (gehad) op haar als persoon en
op haar gezin. Het verlies van een gezond brein en hoe zij de kracht heeft
gevonden opnieuw invulling te geven
aan een leven met hersenletsel.

dan bent u van harte welkom in Café
Brein Helmond.

Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijkse
ontmoetingsavond voor mensen met
NAH, mantelzorgers en andere betrokkenen. Op deze avonden gaan
informatie en gezelligheid samen.
Hebt u hersenletsel of bent u partner,
familielid of gewoon belangstellende,

Locatie
Café Brein vindt van 19.30 uur tot
21.30 uur plaats in lunchroom De Keyser aan de Torenstraat 17 in Helmond.
Inloop vanaf 19.00 uur. Aanmelden
is niet nodig. Voor informatie kunt u
contact opnemen met Lunchroom de
Keyser via 0492 590609. ▲

www.fysio-brouwhuis.nl

Cure tape
Fysiotherapie en
(kinder)oefentherapie
Oedeemtherapie • Parkinson
NAH • Claudicatio intermittens

Maaslaan 206,
Helmond
0492-513025

www.helmondnu.nl
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Zangavond in het Theo Driessen Instituut Pubquiz
Binnenstad
Op vrijdag 3 april organiseert
Kunstkwartier een zangavond
in het Theo Driessen Instituut
aan de Willem Prinzenstraat 43
te Helmond. Een concert in een
mooie ambiance voor een aandachtig publiek. Een afwisselend programma van klassieke
en lichte muziek.
Solisten die optreden onder begeleiding van een professionele
pianist of een gitarist die ook
als leerling is verbonden aan het
Kunstkwartier. Sommige leerlingen begeleiden zichzelf. Prachtige ensemblestukken waar ieder
zijn eigen rol pakt en met elkaar
een geheel vormt. Allemaal ingrediënten die Kunstkwartier belangrijk vindt voor de talentont-

wikkeling van haar enthousiaste
cursisten. Tijdens de zanglessen
bij Kunstkwartier krijgen leerlingen alle mogelijkheid om dat talent in eigen tempo te ontdekken
en te ontwikkelen. De jaarlijks
terugkerende zangavond biedt
een podium om aan een breed
publiek te laten zien en te horen
hoe je gegroeid bent.

19.30 en de toegang is gratis. Het
Theo Driessen Instituut bevindt
zich aan de Willem Prinzenstraat
43 te Helmond.
U bent van harte welkom! ▲

Theo Driessen, naamgever van
de concertruimte, dirigent en
oprichter van een groot jongenskoor en voorloper in het muzieken cultuuronderwijs in Helmond
zou van dit concert gesmuld hebben! Kom ook ‘smullen’ van de
cursisten van onze zangdocenten Sandra van Loon en Riëtte
Brands. Geniet van een afwisselend programma dat u vele hoeken van het muzikale spectrum
laat zien. De avond begint om

Vivace Helmond zingt Shakespeare in De Fonkel
Binnenstad
Op zondagmiddag 8 maart 2020
laat Vivace Helmond horen hoe
componisten door de eeuwen
heen geïnspireerd zijn door de
Engelse dichtkunst en met name door William Shakespeare.
Wij verwelkomen u graag in Engelse stijl met een kopje thee en

Helmond-Oost
Iedere maandag organiseert het
HMC een Superkien in het TOV,
Azalealaan te Helmond. Een
totale geldprijzenpot van EUR
1500,- waarvan een hoofdprijs
van: €400, Tevens een loterij
voor het winnen van 2 grote gevulde levensmiddelenmanden
en gratis kienkaarten. Op deze
avond vindt er iedere week een
grote gratis loterij plaats. Aanvang 20.00 UUR. Zaal open vanaf 18.45 uur.

Mierlo-Hout
Elke vrijdag organiseert bridgeclub ’t Houtse Slem bridgedrives,
ook voor niet-leden. Men dient

wat lekkers. Vivace zingt onder
leiding van dirigente Marion de
Wit en wordt begeleid door de
pianist Nicolaj Tsolov. Met een
speciaal gastoptreden van: bariton Paul Keizer en pianist Jelle
Ruttenberg. Zij vertolken ‘Let us
garlands bring”, 5 liederen van de
componist Gerald Finzi, op teksten van Shakespeare.
Ontvangst: tussen 14.15 en 14.30
uur (het concert is rond 16.00 uur

zich uiterlijk om kwart over een
als paar aan te melden in De Geseldonk. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. Iedere drive is
er een fles wijn te winnen.

Annawijk/Suytkade
In buurthuis St. Anna aan de
Hoogeindsestraat 24 kun je iedere maandagavond vanaf half
8 prijskaarten. Je kunt er terecht
voor jokeren en rikken. De organisatie ligt in handen van seniorenvereniging St. Anna.

Mierlo-Hout
Kansrijk Mierlo-Hout organiseert elke maandagochtend
vanaf 9 uur een ontbijt voor 1
euro in De Geseldonk. Toegang
voor iedereen. Aansluitend de
Samenloop van 9.30-11.30 uur.

Centrum

PATHÉ HELMOND
DO. 5 T/M WO. 11 MAART

Zanggroep Pabo bestaat 50
jaar en viert dit met allerlei feestelijke activiteiten.
Naast een wervelende jubileumshow in theater Het
Speelhuis op 18 en 19 april,
organiseren we samen met
wijkhuis De Fonkel op vrijdagavond 27 maart een
pubquiz. Voor iedereen toegankelijk.

1917 (DOV) Di 18:15 uur / Do, Zo, Ma, Wo 18:30
uur / Za 19:30 uur / Vr 19:45 uur
Bad Boy (DOV) Zo 16:30 uur / Vr 22:30 uur
Bad Boys For Life (DOV)
Do, Di, Wo 20:30 uur / Vr, Za 21:30 uur
Beentjes van Sint-Hildegard, De (DNL)
Do, Vr, Ma, Di 11:00 uur / Za 11:45 uur / Do, Ma,
Di 14:30 uur / Wo 14:45 uur / Vr, Za 15:30, 19:15
uur / Zo 16:15 uur / Do, Zo - Wo 19:00 uur
Boy: Brahms’ Curse, The (DOV)
Wo 10:30 uur / Do, Ma - Wo 16:45 uur / Vr, Za
17:30, 22:30 uur / Do, Zo - Wo 21:30 uur
Call of the Wild (DNL) Wo 15:30 uur
Call of the Wild (DOV)
Za 13:00 uur / Do, Ma 13:30 uur
Casino Royale (DOV) Zo 19:00 uur
Gentlemen, The (DOV)
Vr 11:45, 19:30 uur / Zo 21:00 uur / Do, Ma - Wo
21:15 uur / Za 22:00 uur
Grote Slijmfilm, De (DNL)
Za 10:00, 16:30 uur / Wo 14:00 uur / Zo 14:45
uur / Vr 16:15 uur
Invisible Man, The (DOV) Wo 11:15 uur / Ma
11:45 uur / Za, Zo 12:00 uur / Do, Di 14:00, 17:45
uur / Vr 16:30, 18:45 uur / Ma, Wo 17:00 uur /
Za 19:00 uur / Zo 20:45 uur / Do, Ma, Wo 21:00
uur / Vr, Za 21:45 uur
Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn (DNL)
Zo 12:15 uur / Wo 13:00 uur / Za 13:45 uur / Vr
14:15 uur
Like a Boss (DOV)
Do, Zo, Di 11:45 uur / Ma 12:00, 15:00 uur / Za,
Wo 12:15 uur / Vr 12:45 uur / Do, Vr, Di 15:15 uur
/ Za 17:00 uur / Zo 18:45 uur / Do, Ma - Wo
19:30 uur / Vr, Za 20:30 uur
Mees Kees In De Wolken (DNL) Zo 10:15 uur /
Wo 11:00 uur / Vr 13:45 uur / Za 14:45 uur
Nick Jr. Voorjaarsbios 2020 (DNL)
Zo 10:00 uur / Za 10:15 uur / Vr, Ma, Wo 10:30
uur / Do, Di 11:15 uur
One Piece: Stampede (DOV) Ma 18:45 uur
Onward (DNL) Za 10:00, 16:15 uur / Do, Zo Wo 10:45, 15:45 uur / Vr 11:15, 15:00 uur
Onward (N3D) Do, Zo - Wo 13:15 uur / Vr 13:30
uur / Za 14:30 uur
Onward (O3D) Vr - Zo 18:15 uur / Do, Ma, Wo
18:30 uur / Di 18:45 uur
Onze Jongens in Miami (DNL)
Do, Di 17:15 uur / Wo 18:00 uur / Vr 18:15 uur /
Za 18:45 uur / Zo 21:00 uur / Do, Ma - Wo 21:15
uur / Vr, Za 22:00 uur
Opera: Agrippina (Handel) (DOV)
Zo 11:00 uur / Ma 14:00 uur
Portrait de la jeune fille en feu (DOV)
Di 13:30 uur
Richard Jewell (DOV) Za 10:45 uur / Do, Di
11:30, 14:45 uur / Vr 12:15 uur / Wo 12:30 uur /
Ma 13:45 uur / Vr, Za 15:45 uur / Do, Zo, Di, Wo
20:00 uur / Vr, Za, Ma 21:00 uur
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur
Sonic (DNL) Zo 10:00 uur / Za 10:30, 15:00
uur / Wo 10:45, 14:15 uur / Ma 11:15 uur / Do, Di
12:30 uur / Vr, Zo 14:00 uur / Do, Ma, Wo 16:00
uur / Di 16:15 uur
Sonic (DOV) Vr 11:30 uur / Za 12:30 uur / Ma
12:45 uur / Do, Di 13:00 uur
Spike en De Magische Steen (DNL)
Za 10:15 uur / Do, Di 10:30 uur / Vr, Ma 10:45
uur / Wo 12:45, 15:00 uur / Za, Zo 14:15 uur
Suriname (2020) (DNL) Zo 16:45 uur / Do, Di
17:00 uur / Vr, Ma, Wo 17:15 uur / Za 18:30 uur
Woman (DOV) Zo 16:00 uur

Altijd al eens je algemene
kennis willen testen of gewoon zin in een gezellig
avondje uit met vrienden
onder het genot van een
hapje en een drankje? Schrijf
je dan nu in via 50jaar@
zanggroeppabo.nl
onder
vermelding van je teamnaam en het aantal personen. Voor € 4,- per persoon
kun je deelnemen met een
team van 5 personen. Vanaf
20.00 uur kun je binnenlopen bij De Fonkel en krijg je
alvast een voorproefje met
een fotoronde. Om 20.30 uur
gaat de quiz van start. Voor
het winnende team heeft
Pabo een leuke prijs. ▲

afgelopen) Waar: in De Fonkel,
Prins Karelstraat 123 in Helmond
Entreeprijs: € 7,50 (dit is inclusief 1 drankje met wat hapjes)
Omdat Vivace wil zorgen voor
voldoende lekkers is het fijn als
u van tevoren kaarten reserveert
door: te mailen naar vivace@vivacehelmond.nl of te bellen met
de Fonkel: tel. 0492 - 597444 Het
is voldoende als u uw naam en
het aantal kaartjes opgeeft. ▲
Een ontmoetingsmomentje voor
iedereen, voor een praatje en wat
gezelligheid. Ben je minder mobiel of zoek je een maatje om samen mee te gaan, neem contact
met ons op. Wil je je aanmelden
als vrijwilliger voor Kansrijk, dat
kan ook! Iedereen is welkom
voor een heerlijk bakje koffie of
thee. We zien je graag op maandagochtend in De Geseldonk.

Regio
Bridgeclub BCA in Aarle-Rixtel is
op zoek naar nieuwe leden. We
spelen op dinsdagavond en beginnen om 19.40 uur. Heeft u belangstelling? Neem contact op met
Jaap Ebben, tel.nr. 06 21 96 41 34.

Helmond-Oost
Dinsdag 10 maart is in wijkhuis
De Lier een koffieochtend van
10.00-12.00 uur. U kunt gezellig
met elkaar koffie of thee drinken
en een praatje maken. Maar u
kunt ook diverse spelen doen zoals rummikub, biljarten, sjoelen,
darten. Een wijkhuis met veel
activiteiten van, voor en door iedereen. Ook staan we open voor

andere ideeën. Het is geweldig
fijn als u komt ervaren hoe leuk
zo'n koffieochtend kan zijn. Koffie of thee €0,85 en een lekker
koekje erbij.

Helmond-Noord
Op 11 maart 2020 organiseert
de senioren vereniging “De
Schaapskooi “ in samenwerking
met De Boerderij Harmoniestraat
105 een kien middag aanvang
14.00 uur de zaal is open vanaf
13.00 uur. De prijzen bestaan uit
cadeau bonnen, toegang is ook
voor niet leden. In de pauze is er
een loterij voor het winnen van 3
levensmiddelen tassen.

Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag 10.15 uur
zaterdag en zondag 9.45 uur
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Hoe vrouwvriendelijk zijn
de rechten van de mens? Deel je mening!
Helmond
Op 14 maart geeft professor dr.
Felisa Tibbitts een interactieve
presentatie over haar onderzoek naar de vrouwvriendelijkheid van de internationale mensenrechten. Hoe is het gesteld
met de vertegenwoordiging van
vrouwen bij mensenrechtenorganisaties als Amnesty International?
En wat betekent dat voor onze
samenleving waarin we streven
naar gelijke rechten voor iedereen? Hebben zij verschil kunnen maken in de positieverbetering van vrouwen en meisjes?
Of is het tijd om de internationale mensenrechten een beetje
vrouwvriendelijker te maken?
Programma
Op 8 maart vieren we internationale vrouwendag. Dit jaar is het
thema “Vrijheid”. In Helmond
worden van 6 maart tot en met
14 maart verschillende activiteiten georganiseerd.
Op initiatief van Soroptimistclub
geeft professor dr. Felisa Tibbitts
een Engelstalige interactieve pre-

sentatie op 14 maart van 14.00
uur tot 16.00 uur in De Cacaofabriek. Voorzitter Marianne Smits:
“We zijn ontzettend trots dat Felisa Tibbitts in Helmond voor het
eerst haar onderzoekersresultaten deelt. Een heel belangwekkend onderzoek omdat vandaag
de dag gender ongelijkheid nog
steeds bestaat. Wij als Soroptimisten gaan graag met anderen
in gesprek om daar verandering
in te brengen.” Entree bedraagt 5
euro inclusief 1 drankje. Kaarten
verkrijgbaar via www.cacaofabriek.nl

Korte klimaatcursus
door Hans de Jong
Helmond

Dr. Felisa Tibbitts
F | Soroptimistclub Helmond-Peelland

een geïntegreerd systeem van
onderzoek, onderwijs en documentatie over mensenrechteneducatie en op mensenrechten
gebaseerde benaderingen, binnen universiteiten.

Felisa Tibbitts
Felisa Tibbitts bekleedt de Carla
Atzema-Looman Leerstoel van
de Universiteit Utrecht in Mensenrechteneducatie met bijzondere aandacht voor vrouwenrechten. Het is de eerste leerstoel
in mensenrechteneducatie in
Nederland. Hij is geïnitieerd en
gefinancierd door de Unie van
Soroptimistclubs in Nederland.
Per 2020 is zij tevens benoemd
tot de UNESCO Chair in Human
Rights in Higher Education, aan
de Universiteit Utrecht. Het belangrijkste doel van deze nieuwe
leerstoel is het bevorderen van

Soroptimistclub
Helmond-Peelland
Soroptimisten zetten zich in voor
gelijke rechten en de positieverbetering van vrouwen en meisjes.
Dat doen zij op internationaal niveau door de VN en de Raad van
Europa te adviseren en lokaal
door goede doelen te steunen en
initiatieven op te zetten. Er zijn
wereldwijd 3000 clubs in 130 landen met ruim 80.000 leden. ▲

Klimaatverandering is van alle tijden. Op school leerde je
dat er tot 10.000 jaar geleden
een ijstijd was. In Nederland
was het zo koud dat er geen
planten konden groeien. Er
is sinds die tijd wel meer gebeurd dan een paar graden
verschil. Grote klimaatveranderingen zijn er op aarde
overal en altijd geweest. Tot
zover is er dus geen bijzonder
nieuws.
Elke verandering heeft een
oorzaak. Bij wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er
niet één oorzaak is, maar dat
een groot aantal factoren gezamenlijk een rol spelen die
een verandering veroorzaken.
Bij klimaatverandering is dat
ook zo. Dat leren we uit het
verleden. Zo zijn we te weten gekomen dat gemiddelde
temperaturen kunnen veranderen door veranderingen in
de baan van de aarde om de

zon, door andere zeestromen
dan tegenwoordig, door verschuiving van continenten: bij
elkaar wel een tiental oorzaken. Zijn de gevolgen nog wel
te overzien? Waar stevenen
we op af?
De cursus wordt gehouden op
de dinsdagen 17 en 31 maart en
maandag 23 maart. De leslocatie is IVN trefpunt De Koekoek in Speeltuin Helmond
West, Arbergstraat 85 in Helmond. Aanvang 20.00 uur.
Kosten 25 euro, voor leden
van IVN Helmond 20 euro.
Consumpties in de Speeltuin
zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen. Niet-leden van IVN
Helmond krijgen een gratis
proeflidmaatschap tot het
einde van het jaar.
Het lesmateriaal wordt digitaal doorgestuurd. De cursus
gaat door bij minimaal tien
deelnemers, maximaal twintig. Aanmelden kan tot 10
maart bij Setty Vos, tel. 0492545649 of setty_vos@hotmail.com ▲

www.helmondnu.nl
F | Mandy Meeuwsen

Een dinerbon t.w.v. E 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door:
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!
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Prijswinnaar week 8:
Meneer Leerentveld

Mail de gele oplossing voor 13 maart naar: actie@deloop.eu
o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer.
minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Winnaar Sudoku
Weekkrant De Loop Helmond
Helmond
Meneer Leerentveld stuurde zoals velen
de oplossing in van de Sudoku en was blij
verrast dat hij gewonnen had. Danielle
Huissoon (Adcommunicatie) overhandigde de Holland Casino dinercheque
t.w.v. € 100,00 en een leuke Goodiebag.

Wij wensen meneer Leerentveld veel
plezier met zijn prijs! Iedere 14 dagen
plaatst Weekkrant De Loop Helmond
een Sudoku.
Lost u deze op? Dan maakt u ook
kans op een dinercheque en een exclusieve Goodiebag van Holland Casino Eindhoven. ▲
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‘Wist u dat er zoveel
mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Misintenties online opgeven
U kunt de misintenties nu ook online opgeven. Deze
dienen uiterlijk twee weken vóór de datum van de te lezen
/ publiceren intentie opgegeven te zijn. Het formulier
graag volledig invullen op; https://damiaanhelmond.nl/misintenties
Zondag 8 maart Veertigdagen 2
10:15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor
Broer Boxstart en Fridie Boxtart-van Bokhoven; Piet Raijmakers;
Ton van Dael-Derksen; Thij Deelen; Beb en Henk Kat-Maagdenberg;
Hans Vlems; Jeanne Vijfeijken-van Krugten; Pierre Cuynen vanwege
sterfdag; Noud en Nellie Meulendijks-Smits;
Donderdag 12 maart
19.00 uur Damiaanhuis;
intentie voor verplegend personeel
Zaterdag 14 maart GEZINSVIERING, Veertigdagen 3
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna,
intentie voor ernstig zieken.
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Fam. Donkers-Holenberg vanwege verjaardag moeder.

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

Wat uw wensen ook zijn, ons ervaren team helpt
u graag om het afscheid altijd persoonlijk en
bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander.
Ga voor informatie naar dela.nl/helmond of bel
0492 72 94 78 voor een persoonlijk gesprek.

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.
Vrijblijvend
infogesprek over
de mogelijkheden
en kosten.

Misintenties online opgeven
U kunt de misintenties nu ook online opgeven. Deze
dienen uiterlijk twee weken vóór de datum van de te lezen
/ publiceren intentie opgegeven te zijn. Het formulier
graag volledig invullen op; https://damiaanhelmond.nl/misintenties
Zondag 8 maart
10.30 uur Mariakoor
Helmi de Swart-Kornuijt, Jack Slegers, Wilhelmina GulinkWeekenborg, Hasina Mulder, Irene Martens-Becker, Toon de Greef,
Julie Loop-Lemans, Henk Sengers, Adriaan van de Westerlo.
Zondag 15 maart
10.30 uur Gregoriaans koor
Steef Kraaijkamp, Noud van Bragt, Nel Corstens-Swinkels, Jan Colen,
Nelly Rooijackers-Konings, Cornelis Sanders en Do Sanders-Peulen,
Jan Dillen, Femke van Stiphout, overleden ouders van NeervenDaniels en overleden familieleden.

Wel zo’n gerust
gevoel voor de
achterblijvers...
Ook als u bent verzekerd bij o.a. Dela of Monuta.

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

info@adcommunicatie.nl
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
www.adcommunicatie.nl

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

www.heiligelambertus.nl

COMMUNICATIE
uw communicatie
partner voor:
Reclame campagnes
Advertenties ontwerp/
opmaak/plaatsing
Website bouw/hosting
(probleemloze verhuizing)
Internet Marketing
Verspreiding van uw flyer/folder
Drukwerk/outdoor

GEGARANDEERD

SCHERPE
PRIJZEN!
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MUZIEK UIT DE TIJD
VAN LUCAS GASSEL
DOOR LOKALE
AMATEURENSEMBLES
Op deze dag van de opening van de
tentoonstelling met werk van Lucas
Gassel brengt Lambertus Concerten
een programma met wereldlijke
muziek uit de tijd van deze Helmondse
schilder.

the

MAART

2020

Evenementen
Comedy Night

Vanuit het hart van de comedy scene
een heerlijke comedy night bij
Lokaal 42. Markt 42, HELMOND
21:00 - 00:00 uur.

5

MAART

Nederlands
Blazers Ensemble

Vier films van Chaplin voorzien
van nieuwe muziek. Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2, HELMOND
20:15 - 21:30 uur.

5

MAART

PUBQUIZ De
Vijfhoeck

Elke eerste donderdag van de maand
houden De Vijfhoeck en Pubquiz040
een topquiz. Inschrijven kan via een
mail naar eventsdevijfhoeck.nl
Grand Cafe De Vijfhoeck, Kamstraat
26, HELMOND. 20:00 uur

6

MAART

7

MAART

Carnavalsklucht

Volgens traditie de jaarlijkse Carnavalsklucht van St. Genesius
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2,
HELMOND
7 maart 20:15 - 23:59 uur,
zo 8 maart 20:15 - 23:59 uur

7

5

MAART

Raadszaal Kasteel Helmond,
Kasteelplein 1, HELMOND
Zo 8 maart 13:00 - 14:00 uur.

MAART

LIVE Saxon &
Judas Priest, trib.
by Dallas 1PM &
Concrete Priest

Tributes van 2 Britse metalbands die
aan de wieg stonden van het Metalgenre namelijk Saxon en Judas Priest
Muziekcafe Helmond, Zuid Koninginnewal 39, HELMOND
22:00 - 01:00 uur.

7

MAART

Ntjam Rosie
- Family And
Friends Tour 2020

Het nieuwe album Family And Friends
van Ntjam Rosie neemt je mee naar de
fijne danspopmuziek van de jaren 80.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1,
HELMOND. 20:15 - 22:15 uur.

7

MAART

8

MAART

Diamond Head The Coffin Train
Tour 2020

Eeacuten van de meest toonaangevende bands van de New Wave Of
British Heavy Metal is zonder twijfel
Diamond Head. En natuurlijk heeft het
de band enorm geholpen dat het grote
Metallica enorm fan was va...
De Cacaofabriek, Cacaokade 1,
HELMOND. 20:00 - 22:00 uur.

8

MAART

Lambertus
Concerten: Duo
Serenissima met
Elisabethan Songs

8

MAART

Literaire Pubquiz

Nieuw in de Bibliotheek: een literaire
pubquiz. Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11, HELMOND.
13:30 - 16:00 uur.

FILMPJE
PAKKEN?

8

MAART

Moonshine Brigade

Americanabluegrasscountry.
Lokaal 42, Markt 42, HELMOND
17:00 - 20:00 uur.

Elisabeth Hetherington David Mackor
zijn een absolute sensatie Net afgestudeerd op het Conservatorium van
Amsterdam concerteren zij al over de
hele wereld. Dit ensemble is een echte
topact. Kasteel Helmond, Kasteelplein
1, HELMOND. 15:00 - 16:00 uur.

Birds of Prey

Weekmarkt
Helmond Centrum

Beleef de Helmondse markt
08:30 - 16:00 uur.

Fantasy Island

Biologische markt
Brandevoort

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

6

MAART

LIVE: No Excuse,
Tribute to Rock
Music!

NO EXCUSE speelt covers van de o.a.
Rolling Stones The Cure Stevie Ray
Vaughan B.B. King Gary Moore U2 Red
Hot Chili Peppers Pearl Jam.
Muziekcafe Helmond, Zuid
Koninginnewal 39, HELMOND
22:00 - 00:30 uur.

6

MAART

Yentl en de Boer

De derde voorstelling van het duo is
een ode aan de treurige kanten van
ons mens-zijn. Toch kunnen de zakzak
doeken thuisblijven: deze liedjesmaliedjesma
kers maken er een groot feest van.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2,
HELMOND. 20:15 uur.

Sonic
Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod
en tijden
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HELMONDloopjes

DIVERSEN

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

Nieuwe vloer
voor je bedrijf?

22 maart: Bongerd in Breugel
te koop
kennismaking
en 29 maart: Dreef in cursussen
te koop gevraagd
te huur
vakantie
diversenAarle-Rixtel.
huisdieren
personeel
evenementen
auto’s
en
motoren
onroerend goed
11.00-14.00 uur
woningruil
radio en tv
www.kinderkledingbeurs.net
Beekerheide 28

Zondag 8 maart
ZWARTE MARKT
Venray evenementenhal.
550 kramen
vanaerlebv.nl
Inleveradres:
0492-525483

e 6,50
e 8,00
FEESTJE? Tent v.a. € 20,-;e| 9,50

Gezocht: Marktspullen, antiek,
klokken, schilderijen, beelden
etc. Tel.: 06-13208306

te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

Staantafel € 4,-; | Karaokee 11,00
€ 25,-; Tel. 0492-510855e 12,50
www.ikgeefeenfeestje.nle 14,00

e 15,50

Rolluiken, luifels,vloerbedekking,

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

GEZOCHT

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.

e 6,50
Beek en Donk
www.vloerenland.come 6,50

lamellen, (rol)gordijnen,
Weekkrant De Loop HELMOND
jaloeziën, etc. Zeer

concurrerende prijzen.
Gratis meten en prijsopgaaf.
Willie’s stoffering,
Braaksestraat 10, Helmond,
T: (0492) 535901

VLOOIENMARKT
8 MAART

Sporthal De Tempel
Henegouwelaan 2, Eindhoven
9.00-16.00u
T: 06-20299824
www.timmermans
evenementen.nl

Lenie Klaasen
06-52716622

BUSINESS

OWNER

HELMOND
is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 |
AKO, Brouwhorst 27
Brandevoort Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo,
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
Dierdonk Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
Helmond-Centrum Elzas Passage | Delifrance
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11,
Keizerinnedeal, Kanaaldijk N.O. 70
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 | Jumbo, Wederhof 14
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie, Steenovenweg 20 |
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

de loop weekkrant HELMOND

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

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

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. (Forever
Business Owner).

weekkrant de loop

Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
www.deloop.eu
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e 6,50
e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50
Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

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

ZOEK JIJ NOG EEN LEUKE BIJBAAN?

BEZORGERS GEVRAAGD
WWW.HELMONDNU.NL
De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

€50,

00

EXTRA BONUS!

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reperaties!

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

LEKKER WEER
OP KOMST!

KATARGA C8
ELEKTRISCHE
FIETS

Zorg dat u er
klaar voor bent

Bosch Active middenmotor
300wh accu
Verende voorvork en zadelpen
8 versnellingen Shimano
Magura oliedruk remmen
gesloten kettingkast
(meerprijs 400wh accu is € 150.-,
meerprijs 500wh accu is € 350.-)
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FIETSEN!
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Onze voordelen

(geldig van 5 t/m 19 maart 2020).
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snelservice bij
reparatie
zonder afspraak
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voorde
e op
garanti s
ie
reparat

overtuigd?
www.henkvanrooijfietsen.nl

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
O F F I C I Ë L E

D E A L E R

VA N

KLAASEN | VANDEURSEN.COM
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