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Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

VOOR 
EEN RUIM 
ASSORTIMENT 
VLOEREN

WO. 18 MAART 19:30 UUR

‘A QUIET 
PLACE NIGHT’

PART I + PART II

   Opening 
World Press Photo
  tentoonstelling

Door: Merle Koster

Afgelopen vrijdag 6 maart 
2020 werd in De Cacaofabriek 
de World Press Photo exposi-
tie geopend. Redactrice Merle 
Koster van Mediahuis Helmond 
werd ook uitgenodigd en ging 
er een kijkje nemen. De World 
Press Photo 2019 is tot en met 29 
maart 2020 zien in De Cacaofa-
briek in Helmond. 

De expositie was eerder ook al in 
‘andere’ wereldsteden als Tokyo, 
Rome en Sydney te zien. In totaal 
zal er in 45 landen een tentoon-
stelling van de expositie te zien 

zijn. De tentoonstelling werd 
geopend door de wethouder van 
cultuur Antoinette Maas en de 
directeur van De Cacaofabriek 
Jochem Otten. Het thema van de 
tentoonstelling is: 

Tijdens de opening sprak ik met 
Jochem Otten. Hij vindt dat er 
veel mooie en boeiende foto’s 
tussen zitten. Vooral de foto van 
de kikkers, die zomaar terugge-
gooid werden zonder achterpoot-
jes, raakt hem. “Het lijkt in eerste 
instantie een kunstwerk, een ab-
stract schilderij, maar later pas zie 
je wat er aan de hand is. Je wordt 

langzaam in het verhaal gezogen 
en dat is erg mooi aan deze foto.” 
Het bijzondere aan World Press 
Photo is dat het de hele wereld 
doorreist en vier miljoen mensen 
bereikt, zo kan er iets veranderen 
in de wereld.
“Goede journalistieke foto’s ver-
tellen een verhaal en zetten je aan 
het denken”, gaat Jochem verder. 
Dat is ook precies wat er ge-
beurt. Bij de verschillende foto’s 
staan groepjes mensen die praten 
over wat er te zien is en bij welk 
nieuws het hoort. “Als Cacaofa-
briek proberen we de wereld naar 
Helmond te halen en dankzij de 
sponsoren kunnen we het gratis 
aanbieden, dat vind ik wel be-
langrijk. Zo kan iedereenzeggen: 
ik spring op de fiets en ik ga eens 

kijken.” Wat je goed merkt bij de-
ze tentoonstelling is dat een beeld 
veel krachtiger overkomt dan een 
verhaal. Door een sprekende foto 
willen mensen het verhaal wat er-
bij hoort weten. Zo is de winnen-
de foto van 2019 gemaakt door 
John Moore. Je ziet een huilend 
meisje bij de grenscontrole terwijl 
haar moeder gefouilleerd wordt. 

(Lees verder op pag. 3)

Helmond

“Connecting
the world to the

 stories that matter.”

F | Mandy Meeuwsen

Coronavirus gooit roet in het eten: 

vele Brabantse 
evenementen 
afgelast.
Leest verder op pag. 14
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Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen! Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Laatste ronde • laatste ronde • laatste ronde • laat-

> Zelf afhalen
> Direct betalen
> Geen retour
> Geen garantie

Auping - Mline - Velda
Perzona - Silvana - Norma
Nox - Ags - Optisleep

FINALE
UITVERKOOP!

I.V.M. VERHUIZING
VAN ONS SLAAPCENTRUM

Actie is ook 
geldig op onze 

toonzaalmeubels 
in ons 

wooncenter!
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Omdat iedereen anders is...

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

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

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

(Vervolg pag. 1)

De fotograaf wil laten zien wat de 
gevolgen van het zero-tolerace-
beleid zijn. Immigranten van-
uit Mexico worden bij de grens 
gecontroleerd en veel families 
werden in verschillende gevan-
genissen opgesloten. Deze peu-
ter mocht gelukkig wel bij haar 
moeder blijven, maar het werd 
toch het beeld van de scheiding 
van kinderen en ouders. Iedereen 
weet dat dat gebeurt, maar nu ze 
zien hoe het er aan toe gaat, zijn 
de mensen verontwaardigd. Zo 

kan een foto de wereld iets beter 
maken. De foto maakt dat we de 
gevolgen van regels en afspraken 
kunnen zien. De gevolgen van 
deze foto waren dat de regels 
veranderd werden en ouders en 
kinderen weer bij elkaar kwa
Kinderen en tieners van verschil-
lende scholen in Helmond gaan 
ook naar deze tentoonstelling. 
Zo komt de echte wereld de klas 
in, leren we dat een selfie geen 
journalistische foto is en komen 
onderwerpen van CKV, geschie-
denis en maatschappijleer bij el-
kaar in een foto. 

Tot en met 29 maart 2020 is de 
World Press Photo tentoonstel-
ling gratis te zien in De Cacao-
fabriek. Er zijn wisselende ope-
ningstijden. Ook zijn er rond-
leidingen mogelijk en is er een 
audiotour. Meer informatie en 
de actuele openingstijden zijn te 
vinden op www.cacaofabriek.nl. 

Over Mediahuis
Het mediahuis is een mediaplat-
form wat in november 2018 ont-
stond in Helmond. Binnen de re-
dactie bevinden zich scholieren 
van de vier scholen van OMO 

Scholengroep Helmond (Knip, 
Carolus, Vakcollege en Praktijk-
school). En daarmee is meteen 
het unieke karakter van het ini-
tiatief genoemd: al het nieuws 
komt van de leerlingen. ▲

De jonge Helmondse sporter 
Niels Vink is pas 17 jaar oud, maar 
is al fl ink bezig met het verwe-
zenlijken van zijn grote droom: 
deelnemen aan het onderdeel 
rolstoeltennis tijdens de Para-
lympische Spelen in Tokyo 2020. 
Het kwalifi catiejaar zal lopen tot 
en met 7 juni 2020. Een belangrij-
ke eis vanuit het NOC NSF: Niels 
moet een top 8 positie wereld-
wijd behalen. Op dit moment is 
hij nummer 6 in de quadcatego-
rie: dat betekent dat hij voldoet 
aan de kwalifi catie-eisen!

In januari heeft Niels twee toer-
nooien gespeeld. De 1e in Tweed 
Heads, een superseries toernooi, 
waar hij voor het eerste de hui-
dige nummer 1 van de wereld 
trof. Helaas kwam hij deze al in 
de in de kwartfinale tegen en 
verloor hij helaas de wedstrijd. 
Samen met zijn dubbelmaatje, 
Sam Schroder, hebben ze wel de 
dubbel totel gepakt.  

Ze wonnen de finale in drie sets 
van he duo Alcott/Davidson, 
die al vier jaar lang ongeslagen 
zijn. Dat belooft wat! Op het 
tweede toernooi heeft hij tijdens 
de Melbourne Open, een ITF 

1, zowel in de singel als dubbel 
een mooie tweede plek weten 
te bemachtigen.

Een nieuwe auto
Niels is volop bezig met rijlessen 
en dat was ook ‘zanger Hans niet 
ontgaan. De zanger, een typetje 
van Joël Borrelli, heeft voor Niels 
een auto bij elkaar ‘gezongen’. 
Deze werd vorige week zaterdag 
naar Niels gebracht. Zijn theorie 
heeft hij al, nu nog zijn praktijk. 

Komende toernooien
Momenteel is Niels in Amerika 
voor het Georgia Open. Het 
tweede toernooi start volgende 

week dinsdag in Baton Rouge 
Louisiana en is een Superseries. 

Op 24 maart zou hij eigenlijk 
kwalificatie moeten gaan spelen 
voor de World Team Cup Sar-
dinië, maar in verband met het 
coronavirus en de maatregelen 
die Italië heeft genomen, gaat dit 
helaas niet door. 

Ook twee toernooien in Zuid-
Korea, die begin april op de plan-
ning stonden, zijn tot nadere 
orde uitgesteld. Wat hem de 
komende maanden zal brengen 
i.v.m. de uitbraak van het virus 
is nog niet helemaal duidelijk, 
omdat we zien dat er veel eve-
nementen worden afgelast/uit-
gesteld.

Dankzij alle sponsoren en men-
sen die hem steunen, is Niels hard 
op weg om zijn doel volgens jaar 
te behalen. Weekkrant De Loop 
Helmond gunt hem het beste. 

Niels: “ Ik wil iedereen die zó ont-
zettend met me meeleeft en me 
financieel steunt ontzettend be-
danken. Zonder jullie zou me dit 
niet lukken. Ik ga ervoor!” ▲

Op weg naar de Paralympische Spelen: 

Een nieuwe auto 
Niels in zijn nieuwe auto F | Joël Borrelli

Helmond

Op 9 maart ontving Willy van 
der Linden, voorzitter van de 
Stichting Beter Lezen en Schrij-
ven Helmond uit handen van 
president John Raaijmakers van 
Lions Club Gewest Helmond 
een cheque van € 4.500 voor de 

aanschaf van een Digibord, te 
gebruiken bij de taallessen aan 
laaggeletterden uit Helmond en 
omgeving. 

De Stichting werd in 2016 opge-
richt op initiatief van enkele ser-
viceclubs in Helmond met steun 
van de gemeente Helmond. Bij 
de oprichting was het doel laag-

geletterdheid onder Nederlands-
taligen te bestrijden. Deze cate-
gorie was en is echter moeilijk te 
traceren. Inmiddels bestaat het 
contingent deelnemers aan de 
taallessen uit 15 nationaliteiten. 
De leeftijd van de deelnemers is 
tussen 22 en 61 jaar en er is een 
50/50 verdeling tussen mannen 
en vrouwen. Elf vrijwilligers ge-
ven enthousiast les. Zij zijn veelal 
uit het onderwijs afkomstig, 
hebben een scholing ondergaan 
en zijn gecertificeerd. Binnenkort 
krijgen zij een cursus hoe opti-
maal gebruik te maken van het 
moderne Digibord, zodat de vor-
deringen van de deelnemers hen 
nog sneller en beter in staat stel-
len zich in het maatschappelijk 
verkeer te redden. De fondsen 
voor de cheque werden in de af-
gelopen maanden vergaard met 
een wijnactie, waaraan alle leden 
van Lions Club Gewest Helmond 
hebben meegedaan. ▲

Helmond

Stichting Beter Lezen en Schrijven Helmond
                        ontvangt cheque van € 4.500

President John Raaijmakers (l) overhandigt cheque aan Willy van der Linden, Lion en 
vrijwilliger Lambert van der Meulen (r) kijkt toe F | Jan van der Avoort
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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’. 

Raadsvergadering
17 maart 2020

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 17 maart aanstaande in de raadzaal 
in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur. 

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

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024;
• Middelen project herhuisvesting EDAH Museum en Orgelmuseum; 
• Visie zonnevelden en zonedaken Helmond 2020. 

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

Bekendmakingen
 

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

Dapperslaer 10 plaatsen dakkapel (voorgevel) OLO 4935897

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

Volderhof 96 02-03-2020  bouwen carport OLO 4898041

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Hortsedijk 69 02-03-2020  wit keimen woning OLO 4967495

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

Hazelaar 14 28-02-2020 vergroten woning OLO 4988787

Markt 213 27-02-2020 vervangen markiezen OLO 4987339

Citroenvlinder 2 01-03-2020 maken uitweg OLO 4991607

Warandelaan 19 02-03-2020 vervangen inrit en verplaatsen  OLO 4989355

  lantaarnpaal 

De Ruwe Putten, kavel B 4335 03-03-2020 plaatsen tijdelijke woning OLO 4970147

Walenburgweide 8 03-03-2020 plaatsen overkapping OLO 4997927

Suytkade fase 2A 04-03-2020 oprichten 18 woningen OLO 4946231

Azalealaan 51 03-03-2020 wijzigen uitweg van 4 naar 6 meter OLO 4335543

Lindehof 34 04-03-2020 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4999339

Zoete Kers 4 04-03-2020 veranderen/verbreden uitweg OLO 5000007

Suytkade fase 2B 05-03-2020 oprichten 14 woningen OLO 4787673

Westerzandweide 2 04-03-2020 oprichten berging OLO 4941601

van Swietenstraat 16 04-03-2020 vergroten woning met erker OLO 4995391

Gerwenseweg 25 04-03-2020 wijzigen raamkozijn in voorgevel OLO 4995333

Zoete Kers 4A 05-03-2020 veranderen/verbreden uitweg OLO 5001021

Binderseind 19-21 04-03-2020 wijzigen bestemming t.b.v. leisure OLO 5000657

Breedijk 05-03-2020 maken uitweg  OLO 5002689

Vlamovenweg 20 -  06-03-2020 maken uitweg  OLO 5004305

parkeerterrein T7546 (naast  Vlamovenweg 20) 

Wolfstraat 25B 05-03-2020 kamerverhuur OLO 5002679

Kasteel-Traverse 1 06-03-2020 verbouwen pand OLO 4957473

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

Montgomeryplein  02-03-2020  onderhoud 52 woningen annawijk  OLO 4886021

13-15-17-19-21-23-25-27-29  

Norbertijnenstraat 1-3-4-5-6-7-8-9-10-12-18-20-22- 24-26  

Postelstraat 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-14-16-18-20 

Zandstraat 112-114-116-118-120-122-124A-124B 

kadastraal L 2688 03-03-2020 verwijderen 4 stobben OLO 4979209

Hortsedijk 81 04-03-2020 kappen 1 boom OLO 4974203

Rikkersdonk 7 05-03-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4758011

Baroniehof 135 05-03-2020 kamerverhuur OLO 4949175

Zoete Kers 4A 06-03-2020 veranderen/verbreden uitweg OLO 5001021

Schubertlaan 15 06-03-2020 vergroten woning OLO 4969463

Zoete Kers 4 06-03-2020 veranderen/verbreden uitweg OLO 5000007

Kamperfoelie 9 06-03-2020 vergroten woning OLO 4864931

Aarle-Rixtelseweg 14 09-03-2020 plaatsen reclamebord OLO 4889045

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Dorpsstraat 58D- 17-02-2020     Koningsdag Stiphout 2020  2020-00288

Dorpsstraat  (27 april 2020) 

Wethouder van Wellaan 79 17-02-2020     Dodenherdenking (4 mei 2020) 2020-00289

Brouwhorst 10 -  08-02-2020     Koningsmarkt Brouwhorst 2020 2020-00225

omgeving W.C. Brouwhorst  (26 april 2020) 

Markt 28 - Markt,  11-02-2020     Voorjaarskermis Helmond 2020 2020-00251

Markstraat en Ameidestraat   (27 maart t/m 5 april) 

Montgomeryplein 6 03-03-2020     Oliemolense Snuffelmarkt  2020-00363

  (20 september 2020) 

Hoogeindsestraat 24 03-03-2020     Oliemolense Snuffelmarkt  2020-00366

  (17 mei 2020) 

Varenschut 25 20-02-2020     Multi Bier Xperience  2020-00314

  (29 & 30 maart 2020) 

Helmond Centrum 04-03-2020     Helmond Live (21 mei 2020) 2020-00373

Cacaokade 1 05-03-2020     Ibiza Markt (19 april 2020) 2020-00377

Oostende 161A -  20-02-2020     Circus Freiwald (4 t/m 17 mei 2020) 2020-00316

parkeerterrein Torenstraat 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

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

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

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

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

Kamperfoelie 9 06-01-2020 vergroten woning OLO 4864931

Deurneseweg 11 10-01-2020 verbouwing hogeschool de kempel OLO 4847607

Mahoniehoutstraat 64 28-11-2019 vergroten woning met erker OLO 4803803

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

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Kaldersedijk 2  12-03-2020 23-04-2020 oprichten woning en  OLO 4885269

    maken uitweg

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0492.

Zienswijzen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen dienen 

te worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken via  telefoonnummer 14 

0492).

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
omgevingsvergunning “woning Kaldersedijk 2”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten 

behoeve van de omgevingsvergunning woning Kaldersedijk 2. Deze waarde bedraagt maximaal 

52 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Geldropseweg.

Inzage 

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 12 maart 

2020 gedurende zes weken (t/m 22 april 2020) voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, 

Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt 

uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak.

Zienswijzen

Binnen een 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 Kaldersedijk 2. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag 

tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch worden ingebracht door te bellen naar telefoonnummer 

14 0492.

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) 

staan ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij 

zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Kazaniecki, P.K.   15-06-1982

Konings, A.   25-11-1976

van den Akker, M.  14-10-1972

Bzadawka, W.M.  09-03-1964

Sokołowski, D.  12-04-1996

Samuel Afewerki Kafel  07-02-1993

Węglińska, Z.I.  07-10-1992

Wasik, D.E.  02-11-1987

Huynh, T.T.  04-04-1967

van den Broeck, A  08-03-1958

De Vries, K.  08-06-1990

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen 

geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). Burgemeester 

en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening te plaatsen 

in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor formeel 

niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar voor 

overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum  

Olejnik, J.K.  08-04-1994

Kavaļausks,J.   24-12-1993

Chapevova, Y.  09-09-1988

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

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 12 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.

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

In het zicht,
in het licht en
dubbel op slot.

Korps
Divisie of district

File made by Venture for BestBrandsOfTheWorld - Logo’s and typefaces © 2008 Nederlands Politie Instituut

Tap of scan
waar je veilig en gratis

je fiets kunt stallen
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LUCASLUCAS

MUSEUMHELMOND.NL

10 maart
– 7 juni

Ontmoet 
de zestiende– 
eeuwse meester 
in Helmond
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•   Altijd minimaal 10% met  klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 
 bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947
•   Official Partner Outdoorspecialist.nl
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KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

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

WALKING
IS AN

ADVENTURE

voor meer info kijk op
www.adventurestore.nl

WALKING
IS AN

ADVENTURE

Bekijk het landschap door de ogen 
van de zestiende-eeuwse meester 
Lucas Gassel van Helmond
In Museum Helmond van 10 maart tot en met 7 juni 

De schilderijen, tekeningen en 
prenten van Lucas Gassel ko-
men naar Helmond! Tot en met 
7 juni 2020 is de eerste over-
zichtstentoonstelling van deze 
zestiende-eeuwse meester van 
het landschap te zien bij Muse-
um Helmond, in Kunsthal Hel-
mond. Bruiklenen uit de hele 
wereld komen er samen: van 
België tot Spanje en van Mexico 
tot de Verenigde Staten.

Maar wie was 
Lucas Gassel nu eigenlijk? 
In de zestiende eeuw is Lucas 
Gassel (ca 1488-1568/69) een 
bekend en succesvol schilder en 
tekenaar. Kenmerkend voor zijn 
werk is een bijbels verhaal in de 
voorgrond terwijl in de verte zich 
een wijds en bergachtig land-
schap uitstrekt. Door de tijd heen 
nemen zijn landschappen steeds 
meer ruimte in. Lucas bevolkt ze 
met boerderijen, dorpjes, kaste-
len en paleistuinen, rivieren met 
scheepvaart, mensen en dieren.

Vlucht naar Egypte
Een van de meest karakteristieke 
schilderijen van Lucas Gassel is 
de Vlucht naar Egypte van 1542. 
Het laat zien hoe Lucas verhalen 
verbeeldt en hoe hij daarbij de 
weidsheid van het landschap ge-
bruikt. Op de voorgrond zien we 
de hoofdpersonen: Jozef, Maria 
en het pasgeboren Christuskind. 
Elders in het landschap zijn ver-
schillende details afgebeeld die 
horen bij het verhaal van de vlucht 
van de heilige familie naar Egypte. 
Ongeveer in het midden van de 

compositie bijvoorbeeld in het 
dorpje, zien we de kindermoord 
in Bethlehem. Koning Herodes’ 
bevel om, op zoek naar de pasge-
boren nieuwe koning der Joden, 
alle jongetjes onder de twee jaar 
te vermoorden. Het vormde de di-
recte aanleiding voor Jozef en Ma-
ria om op de vlucht te slaan. In de 
heuvels en in het korenveld zien 
we de soldaten van Herodes die 
de achtervolging hebben ingezet. 
Doordat Lucas in zijn composi-
tie voor-, midden en achtergrond 
met elkaar verbindt door middel 
van slingerende paden vertelt hij 
zijn verhaal en neemt hij tegelij-
kertijd het oog van de kijker mee 
op reis door het landschap.

Uitzonderlijk goed schilder
De Vlucht naar Egypte is ook een 
van zijn beste schilderijen omdat 
het zijn kwaliteiten als uitzonder-
lijk goed schilder laat zien. Lucas, 
die een voorkeur had voor een 
karakteristiek warm, op oker- en 
bruintonen gebaseerd kleuren-
palet, had veel oog voor detail. 
Hier is dit te zien in de precieze 
weergave van het voorname ge-
bouw links in de verte, maar bij-
voorbeeld ook in de planten op 
de voorgrond van het schilderij 
of de waterbron en het ijsvogeltje 
in de rechterbenedenhoek. Daar 
signeerde en dateerde de kun-
stenaar zijn werk (met een mo-
nogram dat bestaat uit zijn initi-
alen, LG) op een manier waarop 
het lijkt alsof deze informatie in 
de rotsen gehouwen is, een illu-
sionistisch grapje.

Zijn roots lagen in Helmond
Lucas had zijn roots in Helmond, 
dat weten we uit de archieven. 

Echter, over zijn leven is tot op 
heden weinig bekend. Zijn vader 
is schilder in Helmond en waar-
schijnlijk vertrekt Lucas kort na 
het begin van de zestiende eeuw 
naar Antwerpen — toen een be-
langrijke kunststad in het zuiden 
van het Hertogdom Brabant 
waar Helmond ook deel van uit-
maakte. Later woont Lucas in 
Brussel waar hij overlijdt. 

Na zijn overlijden wordt hij, als 
een belangrijke schilder van zijn 
tijd, vermeld in vooraanstaande 
kunsthistorische bronnen.

Kom ook kijken en geniet van 
het landschap, door de ogen van 
deze meester. Het is heel bijzon-
der dat zijn werken op een plek 
samen komen in Helmond, het is 
ook voor de eerste keer ooit dat 
dit gebeurt. Dus pak je kans en 
bezoek de tentoonstelling ‘Lucas 
Gassel van Helmond- Meester 
van het landschap’ in Museum 
Helmond.

Helmond

De tentoonstelling is 
te zien bij Museum 
Helmond, in Kunsthal 
Helmond aan het F.J. van 
Thielpark in Helmond. In 
de tentoonstellingsperiode 
(10 maart t/m 7 juni 2020) 
is Kunsthal Helmond 
geopend van 10.00 tot 
17.00 uur van dinsdag 
tot en met zondag. 
Meer info over prijzen, 
tickets, expositie en 
stadsactiviteiten vind 
je op lucasgassel.
museumhelmond.nl ▲

Lucas Gassel, Vlucht naar Egypte, 1542, olieverf op paneel. Bonnefantenmuseum Maastricht. Langdurig bruikleen Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. Dit kunstvoorwerp is na de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland gerecupereerd, is onder beheer van de 

Nederlandse Staat en is in afwachting van restitutie aan de rechtmatige eigenaren of hun erfgenamen F | Peter Cox

Nieuwe 
expositie 
in ’t Hool 

Onder deze titel hangt een 
nieuwe expositie in de 22 vi-
trines in ’t Hool. Deze steeg 
verbindt de Koninginnewal 
met de Markt. Met oude plat-
tegronden, speciaal kaart-
materiaal, schetsen van de 
Markt en het kasteel vroeger 
toont de expositie hoe Hel-
mond zich vanuit de Middel-
eeuwen heeft ontwikkeld tot 
de stad die het nu is. 

Het begint met een platte-
grond uit 1540, de tijd van Lu-
cas Gassel; hij was toen 52 jaar. 
De tekening van Jacob van De-
venter laat goed zien hoe groot 
(klein) Helmond toen was, met 
het kasteel, de Markt, de wal-
len en uitvalswegen. Maar 
ook dat Die Haghe (Helmond 
West)  toen al lang bestond, 
buiten de wallen. Het kasteel 

en de Lambertuskerk blijven 
Helmond eeuwen domineren, 
met de stadswallen en stads-
poorten. Mooi ook te zien hoe 
Helmond zich ontwikkelde 
na de aanleg van de Zuid Wil-
lemsvaart (1826) en de spoor-
lijn (1866). En als “Helmond 
Groeistad” bouwde de stad 
fors uit met nieuwe wijken.

Vanwege het Lucas Gassel Jaar 
is er een LG-stadwandeling 
met 3D audiotour uitgezet. 
Deze wandeling loopt ook 
door ’t Hool. Een mooie locatie 
om te laten zien hoe Helmond 
zich in de loop der eeuwen 
ontwikkelde. De wandeling 
heeft twee mogelijke start-
punten: Kunsthal Helmond 
(Boscotondo) of de Biblio-
theek (met gratis koptelefoons 
voor het verhaal met drie di-
mensionale audio-ervaring). 
De expositie kwam tot stand 
op initiatief van Theo de Jong, 
archeoloog van de gemeente 
Helmond. In samenwerking 
met Heemkundekring Hel-
mont leverde hij het materiaal, 
dat de stichting Openlucht 
Galerie Helmond gebruikte 
voor de samenstelling van 
deze serie. Zie ook: www.open
luchtgaleriehelmond.nl ▲

Helmond

F | Wim Raaijmakers

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Ze zijn er weer…!!
...en wij ook :-)

Vanaf woensdag 11 maart zijn wij weer open en
verkopen wij in onze winkel weer verse asperges van eigen veld.

Ook in onze Gasterij staat de koningin van de groenten
weer in vele variaties op het menu.

Graag tot ziens!
Jos, Lidy en het dreamteam

Bekelaar 20, 5731 PG Mierlo - www.hofvanhuijbers.nl

Ze zijn er weer…!!

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 11 maart t/m dinsdag 24 maart 2020.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

175 Piggypunten

Tosti’s ham/kaas
24 stuks - Topking

Normaal 20,49 

Vlamtosti’s
20 stuks - Topking

Normaal 22,99 

Normaal 20,49

Vlamtosti’s
20 stuks - Topking

16,39

20%
korting

18,39

Mexicano en/of 
 pikante gehaktstaaf 
4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal vanaf 4,49 

4,99

2 schalen 
voor

ook voor de 
Airfryer

10 mm of 7 mm

Frites
2 kilogram - Farm frites

Normaal 4,49 2,99

Mini loempia’s
36 stuks - Dorada

Normaal 2,19 1,49

ook voor de 
Oven/Airfryer

Sojaboontjes
in peul of gepeld
400 gram - Epic

Normaal 1,99 
2,99

2 zakjes 
voor

Bamischijf
18 stuks - Elite

Normaal 13,99 Normaal 13,9,99

Hitterbal
12 stuks - Dé hitterbal

Normaal 3,49

ook voor de 
Oven/Airfryer

Van Rijsingen

Meld je dan aan als 
krantenbezorger bij

Wil jij 
een bonus van

en makkelijk 
en snel geld 
verdienen?

bezorging@deloop.eu 
of stuur een appje naar: 

06-18 93 89 12

Bezorgers 

gezocht voor

stiphout en 

brouwhuis
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Internationale Vrouwendag: vrijheid

Als u kiest voor kwaliteit

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

DIVERSE 
SENIORENBANKSTELLEN 

NU OP VOORRAAD

Op zondag 8 maart was het In-
ternationale Vrouwendag. Een 
mooie dag, waarvan er eigenlijk 
te weinig zijn, want we leven 
nog steeds in een wereld waar 
gelijkheid helaas niet overal te 
vinden is. 

Onze Helmondse powervrou-
wen lieten zich in het kader van 
Internationale Vrouwendag 
horen met verschillende bijeen-
komsten en Helmonds vrouwe-
lijke raads- en commissieleden 
waren de drijvende kracht achter 
een talkshow op 8 maart in het 
Annatheater over wat vrijheid 
voor een vrouw in 2020 betekent. 
Ook hun stem horen we eigenlijk 
te weinig. Helmond had op 1 ja-
nuari vorig jaar 91.595 inwoners. 
Daarvan was ongeveer 50,5% 
man en 49,5% vrouw, maar als je 
in de raad kijkt, blijft het aantal 
vrouwen sterk achter. Van de 61 
raads- en commissieleden zijn er 
op dit moment 48 man (79%) en 
13 vrouw (21%). Het zou natuur-
lijk geweldig zijn als we bij de 
volgende verkiezingen een ver-
deling krijgen die meer in even-
wicht is. Maar daar gaat mijn 
column eigenlijk niet over. Er is 
namelijk nog een andere groep 
die ondervertegenwoordigd is in 
onze raad, maar die wel 35% van 

de inwoners beslaat; Jongeren 
onder 30 jaar. Gelukkig staat ook 
de jeugd van Helmond in maart 
flink in ‘the picture’.

Van onze 61 raads- en commissie-
leden zijn er 5 jonger dan 30 (8%). 
Twee daarvan worden dit jaar 30, 
dus blijven er nog 3 over (5%). En 
dat terwijl juist deze groep inwo-
ners nog het langste in Helmond 
moet kunnen wonen. Nu kun 
je zeggen dat mensen onder de 
18 niet mogen stemmen, maar 
zelfs als je de minderjarigen weg 
laat, blijft de verhouding héél erg 
scheef. Je kunt ook zeggen dat 
het ze niet zoveel uitmaakt, maar 
niets is minder waar. Eind vorig 
jaar is een enquête over Helmond 
als jeugdvriendelijke stad gehou-
den op het basis- en voortgezet 
onderwijs in Helmond. Daar 
kwamen maarliefst 2000 reacties 
op! Deze worden verwerkt in de 
Helmondse Jeugdagenda die op 
donderdag 12 maart gepresen-
teerd wordt. Daarbij zijn ook een 
jongerenpanel en een kinderpa-
nel betrokken.

Betrokkenheid van onze jeugd 
bij de toekomst van Helmond 
begint natuurlijk op school. 
Ook daar wordt aan gedacht in 
Helmond. Op 5 maart werd de 

Helmondse Educatieve Agenda 
gepresenteerd. Dat is een sa-
menwerking tussen de gemeen-
te, schoolbesturen en kinderop-
vangorganisaties. Eén van de vier 
centrale opgaven in die agenda 
is “Toekomstgericht onderwijs 
en wereldburgerschap”. Laat die 
enthousiaste jeugd maar komen. 
Zij hebben de toekomst en daar 
zet Helmond blijvend op in!

Thomas Tuerlings
Fractievoorzitter GroenLinks

TUERLINGS:
Jeugdvriendelijk 

Helmond

WWW.HELMONDNU.NL

de inwoners beslaat; Jongeren 
onder 30 jaar. Gelukkig staat ook 
de jeugd van Helmond in maart 

Van onze 61 raads- en commissie-
leden zijn er 5 jonger dan 30 (8%). 

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Ons vertelt…

F | Marij Scheepens.

Wiste gullie dat het afgelopen 
zondag Internationale Vrouwen-
dag was? Ikke wel, en in dit kader 
werd er door de vrouwen van de 
Helmondse raad, een talkshow 
georganiseerd met als thema 
vrijheid. Vijf Helmondse dames 
waren aan de tafel geschoven in 
het Anantheater.

Deze dames, Martine (18) een toe-
komstig vrachtwagenchauffeur, 
Marjolein (34) die getrouwd is met 
een vrouw, een politieke vluchte-
ling die anoniem wil blijven, Riet 
(90) die de Tweede Wereldoorlog  
heeft meegemaakt en en Amera 
(22) die uit een cultuur komt waar 
je constant in de gaten wordt ge-
houden, kwamen bij elkaar om 
te vertellen wat vrijheid voor hun 
betekent.

We begonnen met een mooie 
boodschap van Elly Blanksma, 
onze burgemeester die verhin-
derd was, maar zo toch even haar 
woordje deed op deze speciale 
dag. Waar denken we aan als er 
over vrijheid wordt gesproken ? 
Dat is vrijheid van meningsuiting, 
financiële onafhankelijkheid, doen 
wat je leuk vindt, ook door traditi-
onele rolpatronen breken en leven 
zonder angst wordt er gezegd. 
Ook het publiek mocht meepraten, 
dus niet alleen luisteren.

Iedereen moet ook beseffen dat die 
vrijheid er niet zomaar gekomen 
is, daar hebben vrouwen vruuger 
kei en kei hard voor gestreden. 
Sommige hebben er zelfs hun le-
ven voor gegeven en dat moeten 
wij koesteren en er voor blijven 
vechten want er is nog steeds geen 
gelijkheid. Het slotwoord is van 
wethouder Gaby van den Waar-
denburg en zij vertelt dat er voor 
vrouwen nog altijd een wereld te 
winnen is.

We besluiten met een rondje dro-
men: iedereen mag zijn droom 
vertellen. Bij de droom van de poli-
tieke vluchteling spitsen mijn oren. 
Hoe verschillend we ook zijn, we 
hebben dezelfde droom. Ik word 
er een beetje emotioneel van. Haar 
droom is dat haar kinderen vei-

lig en stabiel kunnen leven. Dat is 
ook mijn droom, dat mijn dochter 
met een verstandelijke beperking, 
ook als ik er niet meer ben veilig 
is, want daar maak ik me echt wel 
zorgen over. Ik ben een soort leeu-
win die zorgt dat haar welpje niks 
overkomt en als ze aan dat welpje 
komen, komen ze aan haar. Als ik 
er niet meer ben, wie gaat dat dan 
doen?
 
Ik vertel mijn droom met een tril-
ling in men stem, gericht aan de 
politieke vluchteling, we hebben 
een overeenkomst, we dromen 
over hetzelfde. Twee vrouwen zo 
verschillend en toch op dat vlak 
dezelfde droom. Na afloop wisse-
len de vluchteling en ik nog even 
een woordje over deze overeen-
komst. Voor mij geeft deze dag 
aan dat wij als vrouwen elkaar 
moeten respecteren, laat een ieder 
in zijn waarde. Dit werd al in het 
begin van de talkshow gezegd. We 
moeten elkaar veel meer steunen 
en niet als er een keer iets niet gaat 
zoals jij het wil elkaar als een bak-
steen laten vallen. Iedereen maakt 
fouten en iedereen maakt bepaal-
de keuzes waar een ander het niet 
mee eens is.

Dit moet toch gewoon kunnen. 
Wat mij betreft was het weer een 
geslaagde middag en ik wil de da-
mes van de raad die dit organiseer-
de bedanken. Alexandra Coolen 
(Helder Helmond), Lara Tamari-
nof (GroenLinks), Sandra Strijkel 
(VVD), Nathalie Peijs (PVDA) en 
Desiree Meulenbroek (CDA).  Nog 
steeds is er een grote minderheid 
van vrouwen in de gemeenteraad, 
iets wat de dames jammer vinden. 
Nog steeds is er dus werk aan de 
winkel.
De dames van de raad en ik maken 
samen een leuke foto voor bij mijn 
column en gaan nog een drankje 
doen met alle aanwezige.
Het was een mooie middag.

Tot volgende week.
Fijn weekend,
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KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR MEER SUPERPRIJZEN

SUPERKEUKENS VOOR SUPERPRIJZEN!

Keuken  
Elias 

mat zwart
Afmeting: 310 x 247 cm

Koken wordt genieten in deze 
greeploze, matzwarte keuken 

met 2 cm dik werkblad en 
eigentijdse afzuigkap. De 

moderne afwerking maakt deze 
keuken een echte blikvanger.

Keuken  
Bach
Afmeting: 322 cm breed

Deze compacte keuken is van 
alle gemak ken voorzien. Met 
verdiept werkblad uitgevoerd 
in de kleur salie groen, met een 
strakke zwarte greep. 

Eilandkeuken  
Casali
Afmeting: 247 x 249 cm

Deze landelijke keuken heeft 
een ruime kastenwand, luxe 
spoeleiland en bijpassende 
wandplank. Een genot voor 
elke kookliefhebber met een 
voorliefde voor klassieke 
aspecten.

€ 3.999,-

€ 11.995,-

€ 9.299,-

€ 7.899,-

Keuken  
Wallace

Afmeting: 2,43 x 0,98 + 2,43 m

Zeer ruime keuken met een 
open opstelling en veel berg- 
en werkruimte. Zelfs plek om  
barstoelen aan het eiland te 

plaatsen. Prijs o.b.v. getoonde 
opstelling.

Engelseweg 156 A, 5705 AJ Helmond | T 0492 747010 
helmond@superkeukens.nl | www.superkeukens.nl

Dinsdag, Woensdag, Donderdag: 10:00 tot 17:30 uur | Vrijdag: 10:00 tot 21:00 uur
Zaterdag: 10:00 tot 17:00 uur | Zondag 12:00 tot 17:00 uur

HELMOND

keukens opgeste
ld

   34

ALTIJD  DIRECT DE SCHERPSTE PRIJS!

Een greep uit ons paasbuffet:
• Heerlijke huisgemaakte soep
• Diverse (vegetarische) salades
• Een ruime keuze aan warme en koude gerechtjes
• Verschillende soorten luxe broodjes en 

broodsoorten
• Een ruime keuze aan beleg: van vleeswaren en vis tot 

aan verschillende kaassoorten en zoet beleg 
• Stel je eigen bakje yoghurt samen met verrassende toppings
• Geniet van vers fruit en heerlijke lekkernijen van het 

dessertbuffet
• Onbeperkt zuivel, diverse sappen, koffie en luxe thee

Kinderen t/m 3 jaar eten gratis mee en kinderen van 4 t/m 11 jaar 
ontvangen 50% korting.

PaPaP aaaa sasa bsbs rbrb ururunununununncncnncncncnncn hchchchcPaasbrunch
12 & 13 APRIL 2020

RESERVEER

NU!

Reserveer 
online!

Kidstip! Ga spelen op het springkussen
en bezoek de kinderhoek!

Bel 0492 - 870 050 of mail naar info@wellnesshotelhelmond.nl
Scheepsboulevard 2 | Helmond | www.wellnesshotelhelmond.nl/paasbrunch

Een ruime keuze aan beleg: van vleeswaren en vis tot 

€2950
P.P.

Aanvang 11.30 uur

Helpt u mee om reeën en 
hun kalfjes te beschermen?

In het Groot Goor wonen een aantal 
reeën. Misschien heeft u er weleens een 
of meer in het bos gezien. En dan heeft 
u geluk. Want deze dieren zijn schuw en 
houden van rust en beschutting. Die be-
schutting is extra hard nodig wanneer zij 
kalfjes hebben. Helpt u mee om hen te 
beschermen? Dat gaat heel gemakkelijk.

Geen schrik, geen stress
Reeën schrikken erg snel. Bijvoorbeeld als er 
iemand in hun gebied komt. Of van harde 
geluiden. Als ze schrikken, zetten ze het op 
een lopen. Daarbij is de kans groot dat zij 
tegen een boom aanlopen en zwaargewond 
raken of overlijden. Ook komt het voor dat 
een ree zoveel stress krijgt, dat het daardoor 
overlijdt. Het zijn dus zeer kwetsbare dieren. 

U helpt ze door:
• op de wandelpaden te wandelen in 
 niet op andere plekken in het bos
• uw hond alleen los te laten op de 
 aangewezen plekken. Hou uw hond 
 in de rest van het Groot Goor aan de lijn. 
 Ook wanneer u denkt dat uw hond 
 zelf op het pad blijft.
• niet met een gemotoriseerd 
 voertuig door het gebied te rijden.

Beter voor uw portemonnee
Op de groene borden aan het begin van de 
paden van het Groot Goor leest u wat wel 
en niet toegestaan is. 
U helpt naast de reeën ook andere dieren 
als u zich aan die regels houdt. En het is 
beter voor uw portemonnee, omdat u 
dan geen geldboete riskeert. Want let op: 
in maart wordt er extra gehandhaafd in 
het gebied. ▲

Helmond

Twee jaar geleden werden deze reeën gespot in de bossen van het Groot Goor F | Nellie van Neerven
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Weer energiek en vitaal!

Helmond 
gaat
vernieuwen

Wil je meer informatie over een lopend project of blijf je graag als 
 eerste op de hoogte van nieuwe projecten? Bel of meld u aan als 
 woningzoekende op nieuwbouw@woonplezier.nl

Het gezicht van Helmond verandert de komende  jaren 
ingrijpend dankzij  verschillende nieuwbouwprojecten 
op woongebied. Van starterswoning tot luxe penthouse; 
aan ieder woningtype is gedacht. 

Heb je op dit moment al een woning en ben je 
 benieuwd naar de waardeontwikkeling in deze 
onstuimige woningmarkt? We komen graag bij je 
langs voor een vrijblijvende waardebepaling. 

Mierloseweg 3 te Helmond
T 0492-549055

Benieuwd naar de waarde en  verkoopkansen van uw woning?
We komen graag bij u langs voor een  vrijblijvend adviesgesprek!

Ervaar jij al een tijdje dat je de regie over 
je fi guur en jouw gewicht kwijt bent? 
Zou je dit graag willen veranderen, maar 
hebben alle pogingen tot nu toe niet mo-
gen baten? Nu is hét moment om tijd 
voor jezelf te maken. Genieten van het 
leven, minder stress, balans tussen werk 
en privé. En een fi guur en gewicht waar 
jij je prettig bij voelt. Wie wil dat nu niet?

Verrassend anders
Bij Ladyline vind je een methode die ver-
rassend anders is. Ladyline luistert actief 
naar jouw wensen, behoeften en verlan-
gens. Meten is weten en daarom wordt al-
tijd een uitgebreide figuuranalyse gedaan. 
Op basis hiervan wordt een persoonlijke 
programma samengesteld dat bij jou past!

De regie terug in slechts tien weken
Aan een programma beginnen kan een gro-
te stap zijn, maar Ladyline heeft hiervoor: 
het tien weken actie-programma, zonder 

verdere verplichting. “Maar,” benadrukt La-
dyline, “we weten zeker dat je verder wilt na 
die periode. Omdat je weer energiek, slank, 
trots en stralend wordt en dat gevoel wilt 
vasthouden.” Dat gun je jezelf. 

Met als doel:
• Minimaal één kledingmaat minder 
 in tien weken;
• Slankere benen, plattere buik en 
 strakkere billen;
• Vermindering van cellulite;
• Je voelt je energieker met meer 
 zelfvertrouwen;
• Een uitstekende start van een 
 nieuwe gezonde levensstijl;

Let op: deelname is mogelijk vanaf 23 
maart 2020 en slechts beperkt aantal 
plekken beschikbaar. Bel ons op (0492 523 
763) of ga naar www.ladyline.nl/zomer-
klaar voor het maken van een afspraak. 
Tot snel! ▲

In tien weken de regie over je
figuur en gewicht terug

F | Ladyline Helmond

Medailleregen voor ROC Ter AA-studenten

Drie studenten van het Helmondse ROC 
Ter AA mochten vandaag het erepodium 
op tijdens de fi nales van Skills Heroes 
in Leeuwarden. Zowel Yoni Strijbosch 
(Onderwijsassistent) als Giel Willemsen 
(Applicatieontwikkelaar) kregen zilver 
omgehangen. Tom Ruis (ICT beheer) 
pakte brons. Giel Willemsen won ook 
een studiebeurs ter waarde van 2.500 eu-
ro, waarmee hij aanvullende opleidingen 
kan volgen in zijn branche.

Goud
Twee weken geleden werd er ook al excel-
lentie getoond door een student van ROC 
Ter AA/Bouwinframensen. Daan Hooglugt 
won voor de tweede keer op rij goud tijdens 
het NK Tegelzetten van Skills Heroes en 
vertegenwoordigt ROC Ter AA tijdens het 
WK in Graz in september.

Skills Heroes
Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor 
mbo-studenten. De wedstrijdopdrachten 
zijn van hoog niveau en vragen vakman-
schap van de studenten. Meer informa-
tie over Worldskills is te vinden via www.
worldskillsnetherlands.nl/skillsheroes

Helmond

F | ROC Ter AA
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BELASTINGAANGIFTE
2019
Uw aangifte,
onze zorg!

Wilt u een afspraak maken?
Dat kan, neem dan even contact op

WWW.BREMINK.NL / 0492-317420

€55
Al vanaf

Wij hebben ook kennis van cryptocurrency

WWW.NEDERHEIDE.NL • 0492-820080

Kinderen t/m 3 jaar gratis  
4 t/m 11 jaar € 14,75

Reserveer nu uw tafel. VOL=VOL 
Speciaal voor de kinderen 

rond 14.00 uur eieren zoeken.

1e PAASDAG
ZONDAG 12 APRIL

Paas
12.00 - 15.00 uur

BRUNCH

€ 30,50 p.p.

1e & 2e PAASDAG

Paas
vanaf 17.00 uur

MENU

vanaf € 25,25
3- of 4-gangen  

Reserveren gewenst

 Op beide dagen is ook à la carte  
en shared dining mogelijk.

Het is alweer tijd om uit te kij-
ken naar het volgende feestje 
na de carnaval: Minor! Op 20 
maart aanstaande vindt name-
lijk alweer de 29e editie plaats 
van dit fantastische feest dat 
speciaal voor middelbare 
scholieren van 12 tot en met 17 
jaar georganiseerd wordt.

Ook deze keer is er door de or-
ganisatie weer flink aandacht 
besteed aan de line-up. Er zul-
len verschillende oude beken-
den terugkeren naar het podi-
um. Zo heb je al eerder Blond 
bij Minor kunnen zien, toen 
nog onder de naam Basties. 
Met zijn nieuwe imago dat bij 
Blond hoort, zal hij ervoor zor-
gen dat niemand stilstaat!

Daarnaast komt DJ Jimmy, 
die je kent als MC bij The Un-
derdogs, weer een gave show 
geven. Zodra Jimmy de micro-

foon in zijn handen neemt, is 
het gegarandeerd één groot 
feest. Ook twee andere feest-
acts, namelijk DJ Nivex en The 
Confetti Ravers zullen terug-
keren naar Minor. 

Beide acts zijn het hele jaar 
door het land te vinden, waar 
ze tent na tent op z’n kop zet-
ten. Naast DJ-acts hebben 
we bij deze editie ook weer 
een mooie dance-act weten 
te strikken. The Runnaz, een 
dance crew bij Hoomrun 
Dance Studios, komt namelijk 
een geweldige show geven.

Kortom, hier wil je bij zijn! 
Hoe? Koop een ticket voor 
slechts 3 euro bij Bakkerij ’t 
Bakkertje Mierlo-Hout, Pri-
mera Brandevoort, Primera 
Winkelcentrum De Bus of on-
line via www.minorhelmond.
nl. Een consumptiebon kost 
slechts 1 euro bij Minor, en de 
(verplichte) garderobe is hele-
maal gratis.

Minor begint om 19.30 uur en 
duurt tot 00.00 uur. Om 20.30 
uur sluiten de deuren, zorg 
dus dat je op tijd binnen bent 
bij Wijkhuis De Geseldonk.
Voor meer informatie, check 
Facebook/Instagram (@mi-
norhelmond) of bezoek de 
website:

Helmond

www.minorhelmond.nl

Achttien schoolbesturen, zes 
kinderopvangorganisaties en 
de gemeente Helmond hebben 
samen de Helmondse Educa-
tieve Agenda (HEA) opgesteld. 
Daarin staan vier centrale opga-
ven waaraan zij zich de komen-
de samen verbinden. Op die 
manier willen zij de Helmondse 
jeugd nog beter begeleiden en 
voorbereiden op de samenle-
ving en een kansrijke toekomst.

In de HEA staan vier opgaven 
centraal. Deze komen voort uit 
de maatschappelijke vraagstuk-
ken en (economische) ontwikke-

lingen in onze stad en regio. 
De opgaven zijn:

1. Verbinding opvang/ 
 onderwijs en jeugdhulp
Heeft een jeugdige extra on-
dersteuning nodig? Dan wordt 
samen gekeken wat er nodig is. 
De jeugdige met de hulp- of on-
dersteuningsvraag staat daarbij 
altijd centraal.

2. Ononderbroken 
 ontwikkeling
Alle jeugdigen moeten zich zo 
goed mogelijk kunnen ontwik-
kelen. De ouders worden daarbij 
betrokken en er wordt geïnves-
teerd in een zo breed mogelijke 
leer- en ontwikkelomgeving. 

3. Taalondersteuning aan 
 (anderstalige) kinderen/ 
 jongeren en hun ouders
Heeft de jeugdige taalonder-
steuning nodig? Dan wordt er 
voor een gezamenlijke aanpak 
gezorgd om de jeugdige en de 
ouders te begeleiden.

4. Toekomstbericht onderwijs
 en wereldburgerschap
Jongeren hebben het recht om 
op te groeien in een inclusieve 
omgeving. Daarom is er aan-
dacht voor het versterken van 
het interculturele bewustzijn van 
jeugdigen. 
De complete Helmondse Edu-
catieve Agenda is te vinden op 
www.helmond.nl ▲

Helmondse Educatieve Agenda: 
Intensiever samenwerken 
voor Helmondse jeugd

De Helmondse Educatieve Agenda werd donderdagmiddag 5 maart feestelijk ondertekend door 18 schoolbestuurders, 
6 directies van kinderopvangorganisaties en onderwijswethouder Cathalijne Dortmans F | Gemeente Helmond

Helmond
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KNIVES OUT

Dinsdag 21 april & 5 mei

Wanneer de bekende misdaadschrij-
ver Harlan Thrombey vlak na zijn 85e 
verjaardag dood op zijn landgoed wordt 
gevonden, wordt de nieuwsgierige en 
charmante rechercheur Benoit Blanc 
ingeschakeld om zijn dood te onderzoe-
ken. Van de complexe familie van Harlan 
tot zijn toegewijde staf, Blanc baant zich 
een weg door een web van leugens en 
bedrog om de waarheid achter de vroeg-
tijdige dood van Harlan te achterhalen.

MI VIDA

Dinsdag 7 april & 14 april

Mi Vida is een film over het realiseren 
van je dromen en over de verwachtingen 
die we hebben van ons leven, onze toe-
komst en onze vriendschappen. En over 
de bereidheid en durf van een dappere, 
drieënzestigjarige vrouw om die ver-
wachtingen en dromen waar te maken.

THE GOOD LIAR

Dinsdag 24 maart & 31 maart

Beroepsoplichter Roy Courtnay heeft 
een nieuw doelwit op het oog: Betty 
McLeish, een weduwe die miljoenen 
waard is. En hij wil haar alles afnemen. 
Maar als de twee naar elkaar toe groei-
en, verandert een eenvoudige zwendel 
in een levensgevaarlijk spel.

PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE EN FEU

Dinsdag 10 maart & 17 maart

Op een afgelegen eiland bij Bretagne 
aan het einde van de 18e eeuw, krijgt 
kunstenares Mariannede opdracht om 
het huwelijksportret van Heloïse te 
schilderen. De eigengereide Heloïse 
staat niet te springen om het huwelijk, 
dus maakt Marianne het portret zonder 
haar medeweten.

KNIVES OUT

Dinsdag 21 april & 5 mei

Wanneer de bekende misdaadschrij-
ver Harlan Thrombey vlak na zijn 85e 
verjaardag dood op zijn landgoed wordt 

THE GOOD LIAR

Dinsdag 24 maart & 31 maart

Beroepsoplichter Roy Courtnay heeft 
een nieuw doelwit op het oog: Betty 
McLeish, een weduwe die miljoenen 

Pathé 50PLUS BIOS IEDERE DINSDAG OM 13:30 UUR 
ticket 8,- Euro incl. koffie/thee met iets lekkers in de pauze

Kijk ook eens naar de operavoorstellingen bij Pathé Helmond! www.pathe.nl/opera 
Vanaf dit seizoen vertonen we deze niet alleen meer op zondagochtend, maar ook op maandagmiddag om 14.00 uur! www.pathe.nl/helmond

Coronavirus 
gaat aan de loop 
met Brabant

Het coronavirus houdt Brabant 
in haar greep. Ook Helmond is 
in de ban van COVID-19. Zo is 
in het Elkerliek ziekenhuis voor 
het eerst sinds de uitbraak van 
het coronavirus, een patiënt 
opgenomen met een positieve 
uitslag na het testen op CO-
VID-19. De patiënt kwam afge-
lopen zondag met klachten bij 
de Spoedeisende Hulp in Hel-
mond. Vanwege de verdenking 
van besmetting, is de patiënt di-

rect geïsoleerd en getest op het 
coronavirus. De testresultaten 
bleken positief. 

De patiënt wordt nu in strikte 
isolatie verpleegd in het zieken-
huis. Hierbij gelden verschillende 
maatregelen die verdere besmet-
ting van anderen dienen te voor-
komen. Denk hierbij aan het 
dragen van beschermende kle-
ding door het verplegend perso-
neel en het toestaan van slechts 
één bezoeker per dag. De GGD 
start een contactonderzoek om 
eventuele verdere verspreiding in 

kaart te brengen. De zorg in het 
Elkerliek ziekenhuis gaat door 
zoals gewoonlijk. Eerder geno-
men maatregelen om (verdere) 
verspreiding van het coronavi-
rus te voorkomen, blijven van 
kracht. 

Afgelaste evenementen
Ook heeft het virus impact op 
de evenementen die in de regio 
plaatsvinden:
• De KNVB schrapt alle 
 wedstrijden van zowel het 
 betaald als het amateurvoetbal
 dit weekend in Brabant. 

• De NOC*NSF roept op 
 om sportevenementen te
 schrappen, en daar wordt ook
 in Helmond gehoor aan 
 gegeven. Zo vinden er dit
 weekend geen hockey, 
 korfbal en volleybal of 
 andere sportwedstrijden
 plaats, zo meldt het 
 Brabants Dagblad. 
• De LEVGroep heeft gemeld dat
 NLDoet, wat dit weekend zou
 plaatsvinden, wordt afgelast.
 Op de weblog van Helmond
 staat het volgende bericht: 
 De organiserende LEVgroep

 annuleerde die activiteiten 
 en vragen de Helmondse 
 organisaties en vrijwilligers 
 om hun deelname aan NLdoet
 te annuleren of te verzetten. 

Verder afgelast in de regio 
komend weekend:
• Bromfietsbeurs Mierlo, 
• Vlooienmark van 
 Timmermans evenementen 
 in Eindhoven
• Expositie van fotoclub 
 Brandevoort 
• Halfvastenbal C.V. 
 Spekzullekes ▲

Helmond

F | Shutterstock

Kijk ook op de website van het RIVM voor meer informatie: www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Vele Brabantse 
evenementen 
afgelast.
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DÉ SPECIALIST IN 

VLOEREN, TRAPPEN 

EN RAAMDECORATIE
Persoonlijk advies, snelle levering, groot assortiment 

in A-merken tegen scherpe prijzen.

WOONSPECIALISTBRABANT.NL 
Bijenkorf 8B, Mierlo 

BEL VANDAAG NOG! 

040-2094056

Stel: u wilt uw huis een opknap-
beurt geven. Een nieuwe vloer, 
een gerenoveerde trap en mis-
schien wel een nieuw stel gordij-
nen, waar gaat u dan naartoe? 
Naar Woonspecialist Brabant 
natuurlijk! Luuk Tielemans en 
Rob Goossens runnen samen 
de zaak die vorig jaar mei haar 
deuren opende in Mierlo. Met 
ruim tien jaar ervaring bent u 
bij Woonspecialist Brabant aan 

hét juiste adres als het gaat om 
een nieuwe vloer, een gereno-
veerde trap of raambekleding.

Vloeren, trappen en 
raamdecoratie
De woonspeciaalzaak biedt een 
totaalaanbod op het gebied van 
vloeren, traprenovatie en raam-
decoratie tegen scherpe prijzen 
voor zowel particuliere klanten 
als zakelijke projecten. “We wer-
ken met de beste materialen en 
merken zoals vloeren van Quick-
step, Moduleo en Mflor, raamde-

coratie van Zonnelux, Cedeko, 
Mart Visser en nog veel meer”, 
aldus Rob. 

Kiest u voor een traprenovatie 
met hout of laat u hem bekle-
den? En heeft u liever gordijnen, 
jaloezieen of toch rolgordijnen? 
Het antwoord op deze vragen 
vindt u bij Woonspecialist Bra-
bant. Zij voorzien u van een pas-
send advies en zorgen ervoor dat 
u tevreden de deur uit gaat. Ook 
binnen het vloerenassortiment 
zijn er veel uitvoeringen moge-

Woonspecialist Brabant: 
alles voor de perfecte 
wooninrichting

lijk. Denk hierbij aan PVC, par-
ket, laminaat, maar ook onder-
vloeren, plinten en vloerkleden. 
Heeft u altijd al uw eigen vloer 
willen ontwerpen? Ook dat kan 
in de winkel. “Zo kunt u er voor 
kiezen om een tekening, foto of 
logo in uw vloer te laten verwer-
ken”, licht Luuk toe. 
Persoonlijke aanpak
Een persoonlijke aanpak staat 
hoog in het vaandel in de zaak 
van Luuk en Rob en zij zijn dan 
ook van begin tot eind het aan-
spreekpunt voor de klant: “Wij 
houden voor het gemak van de 
klant de lijntjes kort en zijn van 
begin tot eind betrokken bij het 
proces: van de afspraak tot aan 
het daadwerkelijk leveren van 

het product.”  Doordat de winkel 
op afspraak open is, weet u zeker 
dat u alle tijd en aandacht krijgt 
die u nodig hebt om uw woon-
wensen te bespreken.

Luuk: “Er zijn natuurlijk verschil-
lende opties mogelijk als het gaat 
om uw interieur. Wij kijken graag 
samen met u wat het beste bij 
uw interieur past en stemmen 
ons advies daarop af. Zo kunnen 
wij een fantastisch eindresul-
taat garanderen.” Woonspecia-
list Brabant is open op afspraak 
wanneer het u uitkomt. Voor 
meer informatie én mogelijkhe-
den kunt u altijd bellen naar 040-
2094056 of kijk eens op www.
woonspecialistbrabant.nl ▲

Helmond

www.woonspecialistbrabant.nl

De zwaarste voorjaarsstormen hebben 
we hopelijk achter de rug. De voorbije 
winterse regenbuien hebben recreatie-
plas Berkendonk weer tot aan de rand 
met water gevuld. Als de eerste krokus-
sen schichtig hun kopjes tussen het gras 
opsteken staat Jeugd-Zeilvereniging Ber-
kendonk weer klaar om aan het nieuwe 
zeilseizoen 2020 te beginnen.

De boten worden uit de containers ge-
haald en in gereedheid gebracht, de zeilen 
en reddingsvesten gecontroleerd, de roer-
tjes en zwaarden krijgen een frisse, nieuwe 
laklaag en de wedstrijdboeien worden van 
nieuwe ankerlijnen en gewichten voor-
zien. Nadat de buitenboordmotoren heb-
ben proefgedraaid en de luchtkamers van 
de volgboten zijn opgepompt is alles in 

gereedheid om voor de 17e keer een spet-
terend zeil-seizoen te starten.

Wil jij ook genieten van het spel van wind 
en water en het zeilen in de jeugdzeilboot 
Optimist in de vingers krijgen, geef je dan 
op als cursist bij Jeugd-Zeilvereniging Ber-
kendonk. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen in 
Helmond, op recreatieplas Berkendonk le-
ren zeilen. Een botenvloot van Optimisten, 
Open BICs en Laser Pico’s staat klaar om 
je in de loop van enkele jaren verschillende 
zeildiploma’s te laten behalen. 

De vereniging bestaat uit een enthousiaste 
groep aan gediplomeerde zeil-instructeurs 
die als vrijwilliger les geven. Inmiddels 
geven we ook zeilcursussen aan volwas-
senen. Dus ga overstag en geef je op voor 
een zeilcursus bij JZVB. 
Het gaat ons voor de wind. Doe jij dit jaar 
ook mee?  www.jzvb.nl ▲

Rijpelberg

Leer zeilen op recreatieplas 
Berkendonk in Helmond

Zeilen in Helmond

F | Zeilvereniging Berkendonk
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€50,- KORTING 
op elk 4e raamdecoratiesysteem!
o.a. jaloezieën, plissés, rolgordijnen
en lamellen

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

WOONMAAND AANBIEDINGEN
Vraag naar de actievoorwaarden

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

PVC STUNTACTIE!
€5,- KORTING*per m2
Nu vanaf €48,95 per m2
all-in: pvc + egaliseren + leggen

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

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

WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

Wij zijn jarig

Wij trakteren nu op een lekker tussendoortje
bij iedere wasbeurt in de wasstraat.

en trakteren!

Moeders voor Moeders zoekt per 1 mei 2020 een 
betrokken en enthousiaste

informatrice woonachtig in Helmond, 
Asten, Beek en Donk, Mierlo of Aarle Rixtel  
(voor circa 16-18 uur per week, freelance).

Gun jij net als Moeders voor Moeders elk stel met een
kinderwens het geluk van een zwangerschap? En wil je
je daar voor inzetten? Dan nodigen we je van harte uit
om nu te solliciteren!

Ga naar www.moedersvoormoeders.nl 
Kies het menu ‘over ons’ en klik op 
‘vacatures’. Daar vind je alle info 
en het online sollicitatieformulier.

Reageer snel!
Solliciteren kan tot en met
donderdag 19 maart 2020.

450 Lucas’en gezocht 
voor Lucasdag in Helmond

Op zondag 19 april organiseert Mu-
seum Helmond de Lucasdag. Hiervoor 
zoekt het museum 450 mensen met de 
naam Lucas of Lukas. 

Naamgever van de Lucasdag is Lucas 
Gassel. Deze zestiende-eeuwse schilder 
groeide op in Helmond en ontwikkelde 
zich tot meester-schilder van het land-
schap. Dit jaar is het 450e sterfjaar van 
Gassel. 

Museum Helmond eert de schilder met 
de tentoonstelling ‘Lucas Gassel van 
Helmond’ en wil 450 naamgenoten sa-
menbrengen op 1 dag. Alle Lucas’en zijn 
welkom. Dus niet alleen Lucas, maar ook 
Lukas met een K. Jonge Lucas’en mogen 
natuurlijk hun ouders meenemen. 

Programma Lucasdag
Op de Lucasdag verzamelt trouba-
dour Lucas Florent alle Lucas’en op 
het binnenplein van Kasteel Helmond. 
Bourgondische Brabantse comédienne 
Christel de Laat opent de middag en 
zoekt de verschillen en overeenkom-
sten tussen de Lucas’en. De fotograaf 
vereeuwigt de groep in een landschap 
van schilder Lucas Gassel. Tijdens de 
loterij maken de deelnemers kans op 
Helmondse prijzen zoals een diner bij 
sterrenrestaurant De Rozario. Wie aan 
het einde van de dag nog niet naar huis 
wil, kan de Lucas Gassel tentoonstelling 
in Kunsthal Helmond bezoeken.

Aanmelden
De Lucasdag vindt plaats op zondag 19 april 
van 13:30 tot 15:30 uur bij Museum Hel-
mond, locatie Kasteel Helmond. Aanmel-
den kan via www.mijnnaamisLucas.nl ▲

Helmond
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De Opkamerkomedianten 
spelen Edelweiss

De Stiphoutse toneelvereni-
ging De Opkamerkomedi-
anten speelt vanaf vrijdag 20 
maart de komedie Edelweiss. 
Onder leiding van debute-
rend regisseur Mario Corten-
bach wordt een voorstelling 
met een gezellig Oostenrijks 
tintje opgevoerd. Zes voor-
stellingen lang zal het publiek 
vermaakt worden met dit 
door Carl Slotboom geschre-
ven stuk.

In Edelweiss staan het gelijk-
namige Oostenrijkse bergho-
tel en haar gasten centraal. Ei-
genaresse Inge Müller en haar 
personeel hebben de handen 
vol aan de voorbereidingen 
voor de komst van de nieuwe 
hotelgasten. Niet alleen to-
neelschrijver Jan van Loon en 
een dames-wandelclub (on-
der leiding van een wel héél 
enthousiaste leidster) maken 

hun opwachting, ook een be-
vlogen vogelaar wil graag op 
het terras neerstrijken.

Wanneer de klusjesman van 
het hotel op z'n hoofd gesla-
gen wordt en bewusteloos 
neervalt verschijnt een nieuwe 
onverwachte gast: ene Robert 
Krems. Vanaf dat moment 
verdwijnen er eigendommen 
van gasten en kan niemand 
de berg meer verlaten doordat 
plots de kabelbaan niet meer 
werkt. Als eigenaresse Inge het 
tijd voor actie vindt, krijgt ze 
van het bonte gezelschap nou 
niet bepaald de medewerking 
waarop ze gehoopt had…

Deze wandelvakantie is te be-
leven op 20, 21, 22, 25, 27 en 28 
maart 2020 in Zalencentrum 
De Smed in Helmond-Stip-
hout. Aanvang om 20.00 uur, 
behalve op 22 maart om 14.00 
uur. Kaarten á € 7,50 zijn ver-
krijgbaar via: www.opkamer
komedianten.nl ▲

Stiphout

De Stiphoutse toneelvereniging De Opkamerkomedianten speelt vanaf 
vrijdag 20 maart de komedie Edelweiss F | De Opkamerkomedianten

Diverse overtredingen 
bij PIT-controles in Helmond
Het Peelland Interventie Team 
(PIT) heeft gisteren bij contro-
les van drie panden in Helmond 
diverse overtredingen gecon-
stateerd.

Op een locatie werden 1700 ille-
gale sigaretten in beslag geno-
men, is er mogelijk sprake van 
sociale zekerheidsfraude, was er 
een milieuovertreding en waren 
de hygiëne en voedselveiligheid 
niet op orde. Bij de tweede lo-
catie zijn ook illegale sigaretten 
aangetroffen, is de brandveilig-
heid niet op orde en werd er in-
formatie gevonden over illegaal 
gokken. In het derde pand wordt 
vermoedelijk niet voldaan aan de 
vergunningsvoorschriften. Daar-
naast is de boekhouding niet op 
orde. Al deze bevindingen wor-
den verder onderzocht. Bij deze 
actie werkten binnen het PIT sa-
men: gemeente Helmond, poli-

tie, vreemdelingenpolitie (AVIM), 
Senzer, Omgevingsdienst Zuid-
oost-Brabant (ODZOB), de Vei-
ligheidsregio Brabant-Zuidoost 
(VRBZO) en sloten aan op eigen 
titel: de Nederlandse Voedsel- en 
Warenautoriteit (NVWA), Belas-
tingdienst, douane en de Kans-
spelautoriteit (Ksa).

(Anoniem) melden van 
verdachte zaken
Inwoners kunnen overlastsitua-
ties en verdachte situaties recht-
streeks aan het PIT doorgeven. 
Dit kan anoniem per telefoon 
0492 – 58 73 09 of per e-mail: 
info@pitteam.nl. Tips worden 
vertrouwelijk behandeld. Bellen 
naar Meld Misdaad Anoniem 
kan ook: 0800-7000. Dit is het 

onafhankelijke meldpunt waar 
inwoners anoniem informatie 
kunnen geven over criminaliteit. 

PIT
Onder de regie van het PIT zijn er 
regelmatig acties bij panden en 
locaties waarvan sterk het ver-
moeden bestaat dat er sprake is 
van misstanden of niet voldoen 
aan onder andere bestuurlijke 
wet- en/of regelgeving. 

Het team kijkt naar brandveilig-
heid, boekhouding, illegale be-
woning, vergunningen, inschrij-
ving Basisregistratie Personen 
(BRP), illegaal gokken, mensen-
handel, prostitutie, drugs, soci-
ale zekerheidsfraude en andere 
overtredingen. ▲

Helmond

Zangavond in het Theo Driessen Instituut

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 aan-
dachtig publiek. Een afwisse-
lend programma van klassieke 
en lichte muziek. 

Solisten die optreden onder be-
geleiding van een professionele 
pianist of een gitarist die ook 
als leerling is verbonden aan het 
Kunstkwartier. Sommige leerlin-
gen begeleiden zichzelf. Prachti-
ge ensemblestukken waar ieder 
zijn eigen rol pakt en met elkaar 
een geheel vormt. Allemaal in-

grediënten die Kunstkwartier be-
langrijk vindt voor de talentont-
wikkeling van haar enthousiaste 
cursisten. Tijdens de zanglessen 
bij Kunstkwartier krijgen leerlin-
gen alle mogelijkheid om dat ta-
lent 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. 

Theo Driessen, naamgever van 
de concertruimte, dirigent en 
oprichter van een groot jon-
genskoor en voorloper in het 
muziek- en cultuuronderwijs in 
Helmond zou van dit concert ge-
smuld hebben! Kom ook ‘smul-
len’ 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 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! ▲

Binnenstad

Kunstlezing: een selfie of een zelfportret

Het Amsterdamse Van Gogh 
Museum presenteert van tot en 
met 25 mei de expositie “In the 
Picture”: een tentoonstelling die 
volledig draait om de rol en be-
tekenis van het kunstenaarspor-
tret. Kunsthistoricus Dr. Ger Ja-
cobs geeft hierover op dinsdag 17 
maart een kunstlezing in Biblio-
theek Helmond. Zijn die zelfpor-
tretten dan de voorloper op onze 
rage van selfi es?  Vooraf aanmel-
den wordt aangeraden.
 
Tentoonstelling ‘In the picture’
De tentoonstelling draait volledig 
om de rol en betekenis van het 
kunstenaarsportret. Aan de hand 

van thema’s als imagovorming, 
zelfbeschouwing en de mythe 
van de lijdende kunstenaar wordt 
een uiteenlopende selectie van 
de bekendste kunstenaarspor-
tretten uit de tweede helft van 
de 19de eeuw en de vroege 20ste 
eeuw getoond. De tentoonstel-
ling laat een topselectie van grote 
namen en nieuwe gezichten zien. 
Natuurlijk zijn er de bekende zelf-
portretten van Vincent van Gogh. 
Zij krijgen nog meer betekenis 
in relatie met die van b.v. Edvard 
Munch, Charley Toorop, Gustave 
Courbet, Paul Cézanne, Thérèse 
Schwartze, John Singer Sargent 
en Helene Schjerfbeck. Wanneer 
hedendaagse kunstenaars als 
Francis Bacon en Julian Schnabel 
daar met hun werk weer op gaan 

reageren, ontstaat er een muse-
ale ruimte vol van vragen. Die 
gaan dan over de kwetsbaarheid 
en over de kracht, maar ook over 
genialiteit en zelfkennis en over 
propaganda en zelfoverschatting. 
Onder de verf van al die portret-
ten liggen de verhalen uit het kun-
stenaarsleven. 
Hoe dan ook, de 75 portretten in 
het Van Gogh Museum geven een 
even prachtig als veelzijdig beeld 
van de rijkdom aan zelfportretten 
en portretten die kunstenaars van 
elkaar maakten in de tweede helft 
van de 19de eeuw en de vroege 
20ste eeuw. Zijn die zelfportretten 
dan de voorloper op onze rage van 
selfies? Misschien gedeeltelijk wel, 
maar de tentoonstelling maak 
ook duidelijk dat kunstenaars van 

toen goed na dachten over hoe ze 
zichzelf presenteerden. Het ma-
ken van een zelfportret was een 
creatief proces, niet zelden met 
vallen en opstaan. 

Wanneer:  Dinsdag 17 maart van 
20.00 tot 22.00 uur.
Waar: Bibliotheek Helmond, Wa-
termolenwal 11
Entree: €7,50 (bibliotheekleden 
betalen op vertoon van hun 
lidmaatschap €6,-)
Info: www.bibliotheekhelmond-
peel.nl/activiteiten ▲

F | Bibliotheek Helmond

Centrum
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vr 13 mrt T/m vr 27 mrt

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

LA VÉRITÉ  V.A. 19 MRT
Confrontatie tussen moeder en dochter  

THE KINGMAKER    V.A. 19 MRT
Over voormalig first lady van de Filipijnen 

NO TIME TO DIE  V.A. 02 APR
De nieuwe bond film!

FESTEN    MA 23 MRT
Film in combinatie met filosofie 

Expo

podium

film

 
EXHIBITION 2019 HELMOND

 T/M 29 MRT

ZA 14 mrt 21:00 u  

Def Americans       
12,5 JAAR JUBILEUM     

vr 20 mrt 20:15 u  

de popklassieker      
BETTENS, ROOVERE EN THE FLANDRIENS  

za 21 mrt 21:00 u  

Mamihlapinatapai    
TOUR 2020 

zo 29 mrt 16:00 u  

Comedy For Charity      
LACHEN VOOR EEN GOED DOEL 

za 04 apr 21:00 u  

Leif de Leeuw band       
WHERE WE ARE HEADING TOUR 2020  

binnenkort  

VR 13 FEB T/M VR 27 MRT

THEATERSPEELHUIS.NL

DO 12 MRT  20:15 u  SHOW

PEPIJN GUNNEWEG
The Great Wonder
VR 13 MRT  20:15 u  TONEEL

VINCENT CROISET, 
TIJN DOCTER E.A.
Cocktails 
ZA 14 MRT  20:15 u  MUZIEKTHEATER

MARISKA VAN KOLCK 
EN TONY NEEF
Haal het doek maar op, de musical
DI 17 MRT  20:15 u  CABARET

SANNE WALLIS DE VRIES
Kom
WO 18 MRT  20:15 u  TONEEL

PORGY FRANSSEN, 
JACQUELINE BLOM E.A.
Tonio (inleiding 19:30 u.) 
DO 19 MRT  20:15 u  CABARET

DAAN BOOM
De eerste
VR 20 MRT  20:15 u  TONEEL

LOST PROJECT
Man Down
ZA 21 MRT  20:15 u  DANS

THE ROYAL MOSCOW BALLET
Romeo & Juliet
DI 24 MRT  20:15 u  TONEEL

HET PARADIJS
Paradijsvertraging (inleiding 19:30 u) 
WO 25 MRT  20:15 u  TONEEL

JANNEKE DE BIJL
Zonder zin kan het ook
DO 26 MRT  20:15 u  MUZIEK

JOHAN DERKSEN E.A.
The Sound of the Blues (Optie theaterdiner)
VR 27 MRT  20:15 u  TONEEL

DE AANSLAG 
Naar de klassieker van Harry Mulisch

BINNENKORT
DO 26 MRT  14:00 & 16:00 u  JEUGD 3+

BUURMAN EN BUURMAN 
Gaan kamperen
DI 07 APR  20:15 u  MUZIEK

THE FORTUNATE SONS USA 
Tribute to Creedence Clearwater Revival

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Mamihlapinatapai: 
onuitspreekbaar goed

Een mond vol lettergrepen, een 
verzameling van muziekstijlen 
en negen muzikanten. Het exo-
tische gezelschap is opgericht 

door bassist Luciano Varela en 
toetsenist Fernan Mejuto, bei-
den opgegroeid in de Spaanse 
regio Galicië en geïnspireerd 
geraakt door bands als Manu 
Chao, Che Sudaka en La Troba 
Kung-Fú. 

Mamihlapinatapai combineert 
latin, balkan, ska, reggae, fla-
menco en veel meer om één 
groot feest te creëren. Binnen-
kort zullen ook de Helmondse 
popzaal betreden om ook hier 
de voeten van de vloer te bren-
gen. Eerder stond de band al op 
festivals als Oeral, Zwarte Cross, 
Wildeburg, Into The Woods en 
Parkpop. 
Mamihlapinatapai – Tour 2020
Za 21 maart om 21:00 uur.
www.cacaofabriek.nl ▲

Helmond

F | De Cacaofabriek

Theo van Ettro met rechts Lambardi voorzitter Meint Veninga F | De Cacaofabriek

Op de afgelopen algemene leden-
vergadering van Mannenkoor 
Lambardi is koorlid Theo van Et-
tro benoemd als lid van verdien-
sten. Als 17-jarige heeft Theo zich 
in 1958 aangemeld als lid van het 
koor en inmiddels maakt hij al 62 
jaar deel uit van het koor. 

In al die jaren was hij niet alleen 
als zanger actief, maar vervulde 
hij ook vele functies zoals, 9 jaar 
bestuurslid, 17 jaar kostuumbe-
heerder, lid van de feestcommis-

sie, muziekcommissie en was en 
is hij, al ruim 50 jaar, de drijvende 
kracht achter de tribunecommis-
sie. Als tweede tenor is Theo nog 
steeds een van de steunpilaren 

binnen zijn partij. Het bestuur 
heeft hem voorgedragen als lid 
van verdiensten hetgeen door 
de vergadering met luid applaus 
werd ondersteund. ▲

Lid van 
verdiensten 
bij Lambardi 

Helmond

PATHÉ HELMOND
DO. 12 T/M WO. 18 MAART

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 

zaterdag en zondag 9.45 uur

1917 (DOV) Wo 11:30 uur / Zo 12:30 uur / Do, 

Ma, Di 16:15 uur / Vr 18:30 uur / Za 18:45 uur

A Quiet Place Night (DOV) Wo 19:30 uur

Bad Boys For Life (DOV) Di 11:00 uur / Do, Ma 

12:15 uur / Za 12:45 uur / Vr 21:15 uu

Beentjes van Sint-Hildegard, De (DNL) 
Zo 10:30 uur / Do 10:45 uur / Za, Di 11:00 uur / 

Vr, Ma, Wo 11:15 uur / Do, Zo, Ma, Wo 15:00 uur 

/ Vr, Di 15:15 uur / Za 15:30 uur / Do, Zo 18:45 

uur / Ma, Di 19:00 uur / Vr, Za, Wo 19:15 uur 

Bloodshot (DOV) Vr 11:00, 15:45, 19:00, 22:00 

uur / Zo 11:30 uur / Za, Wo 12:30 uur / Do, Ma 

13:00 uur / Za, Zo 15:15 uur /  Wo 16:45 uur / Di 

17:15 uur / Do 18:00 uur / Za 18:30, 22:10 uur / 

Zo, Ma 21:15 uur / Do, Di, Wo 21:30 uur

Boy: Brahms’ Curse, The (DOV) Za 12:00, 

22:30 uur / Di 13:45 uur / Wo 18:30 uur / Do, 

Zo, Di 21:45 uur / Vr 22:15 uur

Gentlemen, The (DOV) Wo 17:15 uur / Zo, Ma 

21:00 uur / Do, Di 21:15 uur / Vr, Za 21:30 uur 

Grote Slijmfilm, De (DNL) Zo 10:00, 16:30 uur 

/ Za 10:15 uur / Do 14:45 uur / Vr, Za 15:00 uur 

/ Wo 15:45 uur

Hobbit, The: An Unexpected Journey (DOV)
Ma 20:15 uur

Hobbit, The: The Battle of the Five Armies 
(DOV) Wo 20:15 uur

Hobbit, The: The Desolation of Smaug (DOV)
Di 20:15 uur 

Invisible Man, The (DOV)
Za 10:30 uur / Zo 11:00, 14:00 uur / Do, Di 11:30 

uur / Vr, Ma 11:45 uur / Wo 13:00 uur / Di 14:30, 

20:30 uur / Do, Ma 15:15 uur / Vr, Za 16:30, 

21:45 uur / Zo, Ma, Wo 21:00 uur / Do 21:10 uur

Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn (DNL)
Zo 13:00 uur / Do, Za 13:15 uur / Vr 13:45 uur / 

Wo 14:00 uur

Like a Boss (DOV)
Ma 10:30, 14:30, 18:00 uur / Do 11:00 uur / Di, 

Wo 12:00 uur / Za 12:15, 20:30 uur / Vr 13:00, 

20:15 uur / Do, Zo - Di 16:45 uur / Wo 17:15 uur 

/ Do, Zo, Di, Wo 19:45 uur 

Marianne & Leonard: Words of Love (DOV)
Ma 20:00 uur 

Mees Kees In De Wolken (DNL)
Do, Di 10:30 uur / Wo 10:45 uur

My Spy (DOV) Za 10:15, 19:45, 22:30 uur / Vr, 

Ma, Wo 10:45 uur / Do 12:30, 19:00, 21:45 uur / 

Wo 12:45 uur / Zo 13:15, 21:30 uur / Vr, Za 13:30 

uur / Ma 13:45 uur / Di 14:15 uur / Zo - Wo 

18:45 uur / Vr 19:30 uur

Nick Jr. Voorjaarsbios 2020 (DNL) Zo 10:00 

uur / Za 10:15 uur / Vr, Ma - Wo 10:30 uur / Do 

10:45 uur

One Piece: Stampede (DOV) Zo 12:00 uur / 

Ma 17:45 uur / Do 18:00 uur

Onward (DNL) Za, Wo 10:30 uur / Zo 10:45 uur 

/ Do, Ma, Di 16:00 uur / Vr - Zo, Wo 16:15 uur

Onward (N3D) Di 13:15 uur / Do, Ma 13:30 uur / 

Zo 13:45 uur / Vr, Za 14:00 uur / Wo 14:15 uur

Onward (O3D) Di 10:45 uur / Ma 11:00 uur / 

Do 11:15, 18:45 uur / Vr 11:30 uur / Vr, Za 18:00 

uur / Zo - Di 18:30 uur

Onze Jongens in Miami (DNL) Za 17:00 uur / 

Zo 17:45 uur / Vr 18:30 uur

Portrait de la jeune fille en feu (DOV)
Di 13:30 uur

Quantum of Solace (DOV) Zo 19:00 uur 

Quiet Place Part II, A (DOV) Wo 21:30, 

21:45 uur
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Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Brandevoort

Helmond-Oost

Annawijk/Suytkade

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 ge-
vulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten. Op deze 
avond vindt er iedere week een 
grote gratis loterij plaats. Aan-
vang  20.00 UUR. Zaal open van-
af 18.45 uur.

Elke vrijdag organiseert bridge-
club ’t Houtse Slem bridgedrives, 
ook voor niet-leden. Men dient 
zich uiterlijk om kwart over een 
als paar aan te melden in De Ge-
seldonk. Er wordt een kleine ver-
goeding gevraagd. Iedere drive is 
er een fles wijn te winnen.

In buurthuis St. Anna aan de 
Hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. De orga-
nisatie ligt in handen van senio-
renvereniging St. Anna.

Kansrijk Mierlo-Hout organi-
seert 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. 
Een ontmoetingsmomentje voor 
iedereen, voor een praatje en wat 
gezelligheid. Ben je minder mo-
biel of zoek je een maatje om sa-
men 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 maan-
dagochtend in De Geseldonk. 

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

Zondag 15 maart fietst Tour-
club’81 Helmond de Mariaheide 
wielertocht onder leiding van 
wegkapitein Toon van Erp. Start 
is om 9.00 uur bij Winkelplein 
Straakven aan de Geijsendorffer-
straat te Helmond en de afstand is 
65 km. Met ons mee fietsen mag, 
meld je even aan via onze site.

Zondag 15 maart om 13.30 Is er 
weer een dichterskring in restau-
rant de Waard  op de Markt  in 
Helmond. 

Singles in Brandevoort en omge-
ving organiseren regelmatig bij-
eenkomsten in het Brandpunt aan 
de Biezenlaan 29  in Brandevoort. 
De eerst volgende avond is op vrij-
dag 20 maart  aanvang 20.30 uur. 
De entree is vrij. 

Start van het 35e toerseizoen
Toerclub Mierlo-Hout fietst: Zijtaarttocht

Op zondag 15 maart gaat het 
35e seizoen van Tourclub Mier-
lo-Hout beginnen. De profs 
hebben dan al de nodige klas-
siekers verreden, maar zondag 
is het de beurt aan onze tour-
club. De winter heeft lang ge-
noeg geduurd.

De start zal om 09:30 uur plaats-
vinden vanuit de jeugdboerderij 
“De Houtduif” aan de Koeveld-
sestraat in Mierlo- Hout.
Een mooie kans voor geïnteres-
seerde mensen om  eens mee  
fietsen in groepsverband. De 
eerste weken zullen de afstanden 
kort  zijn, maar naarmate het 
programma vordert  worden de 
afstanden opgebouwd. Het pro-
gramma en andere clubinforma-
tie is te vinden op onze website 
www.tourclub-mierlohout.nl. 

Indien je als gastrijder twijfelt 
of je de afstand wel aan kunt 
of twijfelt over het te presteren 
nivo, we hebben een volgauto 
met aanhanger om deelnemers 
die het toch te zwaar vinden te 
ondersteunen. Een tourclub is 
geen raceclub of wedstrijdteam. 

Het gaat om erom te genieten op 
de fiets in de buitenlucht in een 
gezellig gezelschap. 
De Zijtaarttocht  is en wordt 
voorgereden door Els Gijsbers. 
Els zal het peloton begeleiden 
tijdens de tocht in samenspraak 
met onze wegkapiteins William 
en Anton. Vooraf zal de tradi-
tionele groepsfoto worden ge-
maakt. De groepsfoto zal later 
ook te zien zijn als kaft van ons 
clubblad “D’n Houtenaar”. Na 
het maken van de foto starten 
we met de tocht en rijden we de 
Zijtaarttocht zonder een pauze. 
Na afloop eindigen we bij Café 
de Karper. Traditiegetrouw staat 
daar de Erwtensoep, roggebrood 
met spek en zult klaar om de 
start van het nieuwe seizoen ple-
zierig af te sluiten. Hopende op 
een goede opkomst van zowel 
leden als geïnteresseerden. ▲

Mierlo-Hout

F | Wim van den Broek

Duo EmenEm F | Bibliotheek Helmond

Helmond Sport – Roda JC

Helmond Sport speelt op vrijdag 
20 maart in het SolarUnie Stadi-
on tegen Roda JC. Vorig seizoen 
eindigde deze wedstrijd in een 
zeer ruime 4-0 overwinning. De 
Limburgers namen eerder dit 
seizoen echter revanche, in het 
Parkstad Limburg Stadion won-
nen de geel-zwarten met exact 
dezelfde cijfers.

Het was een van de weinige 
hoogtepunten voor de toenma-
lige trainer Jean-Paul de Jong, de 
Utrechtenaar werd na een dienst-
verband van amper zeven maan-
den begin februari ontslagen 
vanwege de zeer povere resulta-
ten. Daarnaast had Roda JC ook 

nog een straf van de KNVB gekre-
gen van drie winstpunten in min-
dering wegens “onregelmatighe-
den in de opzet van de structuur”. 
Hiermee werd de rol bedoeld van 
de inmiddels ook verdwenen 
Mexicaanse eigenaar/directeur 
Mauricio Garcia de la Vega. In-
tussen is het technisch beleid in 
handen van Jeffrey van As, en is 
René Trost de nieuwe hoofdtrai-
ner. Deze 55-jarige clubman was 
in een (ver) verleden niet alleen in 
die functie, maar ook al als assi-
stent-trainer, scout, hoofd jeugd-
opleidingen en speler werkzaam 
bij de 'Koempels'. 

Zijn assistent Maurice Verberne 
debuteerde in 1992 in het be-
taald voetbal bij Helmond Sport, 
waar hij al enkele jaren (ook in 

de jeugd) speelde. Later kwam 
de nu 48-jarige Beek en Donke-
naar uit voor FC Den Bosch, het 
inmiddels failliete RBC Roosen-
daal, TOP Oss, ADO Den Haag 
(waar hij nog tot vijf wedstrijden 
in de eredivisie kwam) en MVV 
Maastricht. Daarna keerde hij 
terug naar Helmond, maar dan 
bij de (inmiddels ook failliete) 
amateurs van Dijkse Boys. Zijn 
trainersloopbaan bracht hem tot 
dusverre bij (opnieuw) MVV, FC 
Eindhoven en NAC Breda. Voor 
de doelpuntenproductie is het 
duo Trost/Verberne vooral af-
hankelijk van de 21-jarige Engelse 
spits Ike Ugbo en middenvelder 
Roland Alberg, laatstgenoemde 
nam ook de eerste drie treffers 
voor zijn rekening bij de 4-0 eer-
der dit seizoen. ▲

Helmond

Duo EmenEm treedt 
tijdens de Boekenweek op 

in Bibliotheek Helmond

EmenEm is een duo dat be-
staat uit Mariëtte Kroon en 
Martien Naus. Ze zingen 
samen en begeleiden zich-
zelf op accordeon en gitaar. 
Op zondagmiddag 15 maart 
treden zij ter afsluiting van 
de Boekenweek tussen 13.00 
en 15.30 uur een aantal keren 
op in de podiumruimte naast 
Lunch- en Leescafé De Bieb 
in Bibliotheek Helmond. 
Gratis toegang.

Repertoire
EmenEm is een duo dat be-
staat uit Mariëtte Kroon en 
Martien Naus. Ze zingen sa-
men en begeleiden zichzelf op 
accordeon en gitaar. Hun hart 
ligt bij het Nederlandstalige re-
pertoire. Ze brengen nummers 
die geschreven zijn door zo-
wel Nederlandse als Vlaamse 

liedjesschrijvers. Van bekende 
artiesten zoals Boudewijn de 
Groot, Cornelis Vreeswijk en 
Gerard van Maasakkers maar 
ook van de wat minder beken-
den, zoals Jan de Wilde, Johan 
Verminnen en Kommil Foo. 
Ze maken zich de liedjes ei-
gen door hun EmenEm sausje 
erover te gieten. Vaak zijn het 
rustige liedjes om te luisteren, 
maar regelmatig kan er ook 
meegezongen worden. Eme-
nEm treedt op in huiskamer- 
en tuinconcerten, kleinscha-
lige feestjes of jubilea, of  zo-
maar. Op deze manier delen ze 
hun mooie liedjes met allerlei 
doelgroepen, van jong tot oud.

Wanneer: Zondagmiddag 15 
maart tussen 13.00 – 15.30
Waar: Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11
Entree: Gratis toegang
Info: www.bibliotheekhel
mondpeel.nl/activiteiten ▲

Centrum
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de Werkboog
T 0492 348 402

dewerkboog@zorgboog.nl
www.werkenbijdezorgboog.nl

Interesse in een 
zorgopleiding?

De BBL-opleiding tot Verzorgende C start in 

mei 2020. Een werken en leren traject van 

13 maanden, waarbij je gemiddeld één dag 

per week naar school gaat. Je ontvangt een 

leer-arbeidsovereenkomst voor 24 uur per 

week met bijbehorend leerlingensalaris. 

De kosten van de opleiding worden 

vergoed en na diplomeren is er sprake 

van baangarantie.

Je bent bij de Zorgboog nooit 

te oud om te leren!

Ben jij ook klaar om de stap richting 
dit prachtige vak te zetten?

Solliciteren kan tot en met 3 maart via
www.werkenbijdezorgboog.nl/vacatures

W���!
En we starten het seizoen

met een grandioze
Bacio ijsmuntjes aanbieding!

Bacio muntjes hebben een waarde van €1,25 of €1,50
en zijn op het hele assortiment in te leveren.

Dat is 10% m�r dan op de bank!

Elke avond geopend. In maart tot 20.00 uur.
Kijk voor actuele openingstijden op bacio.nl

Bij aankoop van €50,- aan
Bacio muntjes krijg je voor

€5,- muntjes cadeau!

Voorjaars combinatieaanbieding
Paaseitjes & Cerise�e bonbons

Doos 500 gram, €10,-

Margrietstraat 59, Mierlo

25 KORT bij Toerclub Mierlo

Wil je op zondagmorgen in groeps-
verband fi etsen, 25 kilometer per 
uur gemiddeld, 9.00 uur vertrek en 
maximaal 75 kilometer? Dan is de 
nieuwe groep 25 KORT van Toer-
club Mierlo een optie voor jou.

We starten in maart en oktober om 
9.30 en de andere maanden om 9.00 
waarbij we maximaal 75 kilometer 
fietsen. Met een koffiepauze tus-
sendoor is deze groep dan rond 12.30 
weer terug bij Den Heuvel in Mierlo 
waar ook het startpunt is. Je mag drie 
keer als proef meefietsen bij TCM en 
als het je dan bevalt, kun je lid worden 

van deze gezellige fietsvereniging. 
Voor meer informatie kun je terecht 
bij  Elly van Ooijen (06-30398162) of 
Alita van Wanrooij (06-13521021), de 
initiatiefnemers van deze groep. ▲Regio

Atletiek Helmond viert lustrum

Vijf jaar geleden, maart 2015, werd 
AtH atletiek Helmond opgericht. 
Doelstelling was en is deelname 
aan wedstrijden én het trainen in 
kleine groepen. Na vijf jaar staat 
er een enthousiaste club met vier 

atletiektrainingen in de week, 
waarbij de sfeer een belangrijk 
speerpunt is. 

Gezamenlijk wordt deelgenomen 
aan regionale, nationale en inter-
nationale wedstrijden. Daarnaast 
worden diverse activiteiten georga-
niseerd waaronder het Jeugdkamp, 

Halloweentocht, Sinterklaasoch-
tend en Carnavalsavond. Atletiek 
Helmond biedt iedereen de moge-
lijkheid vier weken vrijblijvend mee 
te trainen en kennis te maken met 
de vereniging. 
 
Op zondag 15 maart aanstaande 
viert AtH haar lustrum van 14.00 tot 
17.00 uur voor alle leden, oud-leden 
en andere belangstellenden. Locatie 
is de atletiekbaan in Eindhoven. ▲

Helmond

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71

Dio
Dio (7 jaar) is behoorlijk angstig/onzeker en moet heel erg wen-
nen aan een nieuwe omgeving. Het kost wat tijd om hem te 
laten acclimatiseren. Wij zijn dol op deze lieve, schuchtere kerel! 
Hij is inmiddels ontdooid en verstopt zich niet meer. Bij een 
rustige benadering komt hij voorzichtig zachtjes kopjes geven en 
kan hij geaaid worden. Hij komt gezellig in een mandje liggen 
dat tegen je bovenbenen staat als je op de grond zit. Hij zoekt 
dus wel degelijk je gezelschap op. Soms zet hij z’n voorpootjes 
op je bovenbenen maar durft hij niet de vervolg-stap te zetten. 
Hij speelt regelmatig enthousiast en langdurig met een hengel-
tje. Hij praat ook. Hij heeft brokjes nodig met extra vezels (Fibre 
van Royal Canin). Hij moet volop naar buiten kunnen. Fulltime 
banen geen bezwaar maar dan graag wel een kattenluikje. 
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.

Streep alle woorden weg, de 
overgebleven letters vormen een woord, 

mail dit woord samen met 
uw naam, tel.nr. en adresgegevens 

vóór woensdag 18 maart
naar: actie@deloop.eu

De winnaar wordt in deze krant 
bekend gemaakt.

AANDWEILEN | BAKEN | BAMBI | BEHARTIGEN | BEHEERSEN
BIJLAGE | BORING | BOXER | DEKBED | DOLGRAAG | DOMINEE

DUINZAND | EPILOOG | GENOEG | GEVAARTE | GRIMEUR | IJLINGS
IJSBERG | IMKER | MONOPOLIE | NEPAL | ONTHEEMD | OPHELDEREN

PLANT | REMEDIE | RIJDIER | SPORTAUTO | TRAGE | WONEN

overgebleven letters vormen een woord, 
Maak kans op een: 

Oozoo 
horloge 
(t.w.v. € 59,95) 

naar keuze

Migagifts Helmond
Elzaspassage 11 |  0492 524411 | www.migagifts.nl

N E N O W N G D U I N Z A N D
E D D B I O E R M R B E N E G
R M O N O P O L I E I M K E R
E E M L L X N D I M E B A A E
D E I A G N E S R E E H E B B
L P N D R R G R E D W U T O S
E T E B IJ L A G E I T D R N IJ
H IJ E E T R A A V E G I N D O
P B E H A R T I G E N E P A L
O T U A T R O P S G N I L IJ A

Winnaar week 9: Guus van Os. Antwoord: ZANDBAK.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.
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‘Wist u dat er zoveel 
mogelijk is?’

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.

Verzorgd naar wens door Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Vrijblijvend 
infogesprek over 

de mogelijkheden 
en kosten.

Wel zo’n gerust 
gevoel voor de 
achterblijvers...

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

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

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

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

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

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

parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

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

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

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 15 maart GEZINSVIERING, 3e week van de Veertigdagen
10:15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. Kinderkoor 
KC In het Hart van het Hout
Ad van Stiphout; Riek Otterdijk-Berends; Annemarie van Bussel-
Hendriks vanwege sterfdag; Greetje Smits-van Eeden vanwege 
haar sterfdag; Thèrésa Hoang Thi Thieng;

Donderdag 19 maart
09:00 uur kerk poetsen Helmond-West
19.00 uur Damiaanhuis;
Intentie voor een vredige dood voor stervenden

Zaterdag 21 maart Veertigdagen 4  
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, 
Theo van Mullekom;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Jan en Miet van Asten en andere gezinsleden.

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 15 maart  10.30 uur Gregoriaans koor
Steef Kraaijkamp, Noud van Bragt, Nel Corstens-Swinkels, 
Jan Colen, Nelly Rooijakkers-Konings, Cornelis Sanders en Do 
Sanders-Peulen, Jan Dillen, Femke van Stiphout, overleden 
ouders van Neerven-Daniels en overleden familieleden

Zondag 22 maart 10.30 uur Femmes
Jos Dijckmans, Anneke van der Els-van Dijk, Atty van der 
Meulen-Meijer, Jan van Berkel en Helena van Weick de 
echtgenote, Pauline Meijer-Termeer,  Frans Cornelissen, 
Miel van der Heijden, Riet Raijmakers-Cunnen, Roos van de 
Kerkhof-Peeters, Hans Graat en overleden familie
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UIT IN DE REGIO

Evenementen

save
the 

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Sonic

Fantasy Island

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Fantasy Island

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Sonic

Fantasy Island

Birds of Prey

FILMPJE 
PAKKEN?

MAART

WORLD 
PRESS 
PHOTO
Tot en met 29 maart 2020 is de 
World Press Photo tentoonstelling 
gratis te zien in De Cacaofabriek. Er 
zijn wisselende openingstijden. Ook 
zijn er rondleidingen mogelijk en is er 
een audiotour. Meer informatie en de 
actuele openingstijden zijn te vinden 
op www.cacaofabriek.nl.

De Cacaofabriek
Cacaokade 1

12 
MAART

12 
MAART

13 
MAART

13 
MAART

13 
MAART

13 
MAART

14 
MAART

14 
MAART

14 
MAART14 

MAART

14 
MAART

14 
MAART

14 
MAART

Lezing Natuurreis 
Natuurparken 
Costa Rica

Pepijn Gunneweg

Atrophy - 30 
Years Violent By 
Nature (Support 
Black Sachbak)

Biologische markt 
Brandevoort

Cocktails

LIVE: Deep Purple, 
tribute by Purple 
Strangers Lezing - Hoe 

Vrouwvriendelijk 
Zijn De Rechten 
Van De Mens

Maarten Westra 
Hoekzema met 
Tired of being 
young

Mariska van Kolck 
en Tony Neef

LIVE: Rage a/t 
Machine + Queens 
o/t Stone Age 
(2 tributes)

CoderDojo

Def Americans - 
12,5 jaar Jubileum 

Haal het doek 
maar op

Henk van Schayk bezocht in 2019 met 
een reisgezelschap diverse Nationale 
Parken in Costa Rica. Hij doorkruiste 
in 20 dagen het land van de westkust 
naar de oostkust en van noord naar 
zuid. IVN trefpunt de Koekoek speel-
tuin Helmond West, Arbergstraat 85, 
HELMOND. 20:00 - 22:00 uur.

Pepijn Gunneweg voormalig Ashton 
Brother keert terug in het theater met 
zijn eerste solo show The Great Wonder
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 
HELMOND. 20:15 - 21:55 uur.

Hoppa we gaan thrashen in de Cacao-
fabriek Niemand minder dan Atrophy 
komt naar Helmond. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1, HELMOND
21:00 - 23:00 uur.

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

‘Cocktails’ is een tragikomedie over 
kwetsbaarheid, veerkracht, en solidari-
teit. In een verhaal dat zowel spannend 
als humoristisch is, laten vijf vrienden 
hun licht schijnen op de waarde van 
vriendschap. Het Speelhuis, Speelhuis-
plein 2, HELMOND. 20:15 uur.

De donderend strakke drums en 
pompende melodieuze bas vormen 
de basis voor deze unieke en nummer 
1 Deep Purple tribute band bestaande 
uit vijf gelouterde en zeer ervaren 
muzikanten. Muziekcafe Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39, HELMOND
 22:00 - 00:00 uur.

Op 8 maart vieren we Internationale 
Vrouwendag. Dit jaar is het thema Vrij-
heid. In Helmond worden van 6 maart 
tot en met 14 maart verschillende acti-
viteiten georganiseerd. Op initiatief van 
Soro... De Cacaofabriek, Cacaokade 1, 
HELMOND. 14:00 - 16:00 uur.

In Tired of being young vraagt Maarten 
zich af wat volwassen zijn nu eigenlijk 
is en vooral of het uberhaupt wel nodig 
is volwassen te worden... Annatheater, 
Floreffestraat 21A, HELMOND
20:30 - 22:00 uur.

Nederlandse musical over artiesten 
op de schnabbeltour. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, HELMOND
20:15 - 22:30 uur.

Twee tributes van twee topbands uit 
de 90s Rage against the Machine 
Queens of the Stone Age
Muziekcafe Helmond, Zuid Koningin-
newal 39, HELMOND
22:00 - 01:00 uur.

Bij CoderDojo kunnen kinderen van 7 
tm 15 jaar leren programmeren. Gratis 
verzorgd door vrijwilligers van Coder-
Dojo Helmond. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11, HELMOND
13:00 - 16:00 uur.

Def Americans Johnny Cash Tribute 
komt langs ter gelegenheid van hun 
125 jarige jubileum. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1, HELMOND
21:00 - 23:00 uur.

Een meeslepend, hilarisch en roman-
tisch verhaal over dromen die bedrog 
zijn, stiekeme verhoudingen, ruzies in 
de kleedkamers, eindeloze busritten en 
top of flop. Het Speelhuis, Speelhuis-
plein 2, HELMOND. 20:15 uur.

2020

F | John Moore, Getty Images
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HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

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
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
www.deloop.eu

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
HELMOND
weekkrant de loop De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

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

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

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reperaties!
Tevens uw adres voor zonneschermen.

ZOEK JIJ NOG EEN LEUKE BIJBAAN?
BEZORGERS GEVRAAGD €50,00 

EXTRA BONUS!WWW.HELMONDNU.NL

OPENINGSTIJDEN
Ma. 13.00-17.00 uur

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

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN

Tweedehands speelgoed- en 
kinderkledingbeurs. 
150 Marktkramen! 

22 maart: Bongerd in Breugel 
en 29 maart: Dreef in 

Aarle-Rixtel.
11.00-14.00 uur

www.kinderkledingbeurs.net

Rolluiken, luifels,vloerbedekking, 
lamellen, (rol)gordijnen, 

jaloeziën, etc. Zeer 
concurrerende prijzen. 

Gratis meten en prijsopgaaf. 
Willie’s stoffering, 

Braaksestraat 10, Helmond, 
T: (0492) 535901

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

HTN Bad en Sanitair
Wij verzorgen de complete 
aanleg of renovatie van uw 
nieuwe badkamer. In onze 

showroom is een ruime keus 
aan Sanitair en Vloer en 

Wandtegels te zien. Alles tegen 
betaalbare prijzen! 

Engelseweg 200a in Helmond 
www.sanitairhelmond.nl

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg 

van Tuinen en Terrassen,  
sierbestratingen, opritten. 
Bezoek onze showtuin/  

showroom.  Engelseweg 200a 
in Helmond, 

info@htnvloeren.nl 
T.0492 792499

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende Wand 
en Vloertegels te zien in onze 

Showroom.  Ook voor het 
laten leggen van uw nieuwe 
vloer bent u bij ons op het 
juiste adres. Geen koude 
voetjes meer? Denk aan 

vloerverwarming en kies voor 
een compleet pakket tegen 

een scherpe prijs!  Engelseweg 
200a in Helmond  info@

htnvloeren.nl  T. 0492 792499

Lenie Klaasen
06-52716622
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).  

BUSINESS     OWNER

www.helmondnu.nl

Evenementen

save
the 

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Sonic

Fantasy Island

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Fantasy Island

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Sonic

Fantasy Island

Birds of Prey

FILMPJE 
PAKKEN?

MAART

WORLD 
PRESS 
PHOTO
Tot en met 29 maart 2020 is de 
World Press Photo tentoonstelling 
gratis te zien in De Cacaofabriek. Er 
zijn wisselende openingstijden. Ook 
zijn er rondleidingen mogelijk en is er 
een audiotour. Meer informatie en de 
actuele openingstijden zijn te vinden 
op www.cacaofabriek.nl.

De Cacaofabriek
Cacaokade 1

12 
MAART

12 
MAART

13 
MAART

13 
MAART

13 
MAART

13 
MAART

14 
MAART

14 
MAART

14 
MAART14 

MAART

14 
MAART

14 
MAART

14 
MAART

Lezing Natuurreis 
Natuurparken 
Costa Rica

Pepijn Gunneweg

Atrophy - 30 
Years Violent By 
Nature (Support 
Black Sachbak)

Biologische markt 
Brandevoort

Cocktails

LIVE: Deep Purple, 
tribute by Purple 
Strangers Lezing - Hoe 

Vrouwvriendelijk 
Zijn De Rechten 
Van De Mens

Maarten Westra 
Hoekzema met 
Tired of being 
young

Mariska van Kolck 
en Tony Neef

LIVE: Rage a/t 
Machine + Queens 
o/t Stone Age 
(2 tributes)

CoderDojo

Def Americans - 
12,5 jaar Jubileum 

Haal het doek 
maar op

Henk van Schayk bezocht in 2019 met 
een reisgezelschap diverse Nationale 
Parken in Costa Rica. Hij doorkruiste 
in 20 dagen het land van de westkust 
naar de oostkust en van noord naar 
zuid. IVN trefpunt de Koekoek speel-
tuin Helmond West, Arbergstraat 85, 
HELMOND. 20:00 - 22:00 uur.

Pepijn Gunneweg voormalig Ashton 
Brother keert terug in het theater met 
zijn eerste solo show The Great Wonder
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 
HELMOND. 20:15 - 21:55 uur.

Hoppa we gaan thrashen in de Cacao-
fabriek Niemand minder dan Atrophy 
komt naar Helmond. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1, HELMOND
21:00 - 23:00 uur.

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

‘Cocktails’ is een tragikomedie over 
kwetsbaarheid, veerkracht, en solidari-
teit. In een verhaal dat zowel spannend 
als humoristisch is, laten vijf vrienden 
hun licht schijnen op de waarde van 
vriendschap. Het Speelhuis, Speelhuis-
plein 2, HELMOND. 20:15 uur.

De donderend strakke drums en 
pompende melodieuze bas vormen 
de basis voor deze unieke en nummer 
1 Deep Purple tribute band bestaande 
uit vijf gelouterde en zeer ervaren 
muzikanten. Muziekcafe Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39, HELMOND
 22:00 - 00:00 uur.

Op 8 maart vieren we Internationale 
Vrouwendag. Dit jaar is het thema Vrij-
heid. In Helmond worden van 6 maart 
tot en met 14 maart verschillende acti-
viteiten georganiseerd. Op initiatief van 
Soro... De Cacaofabriek, Cacaokade 1, 
HELMOND. 14:00 - 16:00 uur.

In Tired of being young vraagt Maarten 
zich af wat volwassen zijn nu eigenlijk 
is en vooral of het uberhaupt wel nodig 
is volwassen te worden... Annatheater, 
Floreffestraat 21A, HELMOND
20:30 - 22:00 uur.

Nederlandse musical over artiesten 
op de schnabbeltour. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, HELMOND
20:15 - 22:30 uur.

Twee tributes van twee topbands uit 
de 90s Rage against the Machine 
Queens of the Stone Age
Muziekcafe Helmond, Zuid Koningin-
newal 39, HELMOND
22:00 - 01:00 uur.

Bij CoderDojo kunnen kinderen van 7 
tm 15 jaar leren programmeren. Gratis 
verzorgd door vrijwilligers van Coder-
Dojo Helmond. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11, HELMOND
13:00 - 16:00 uur.

Def Americans Johnny Cash Tribute 
komt langs ter gelegenheid van hun 
125 jarige jubileum. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1, HELMOND
21:00 - 23:00 uur.

Een meeslepend, hilarisch en roman-
tisch verhaal over dromen die bedrog 
zijn, stiekeme verhoudingen, ruzies in 
de kleedkamers, eindeloze busritten en 
top of flop. Het Speelhuis, Speelhuis-
plein 2, HELMOND. 20:15 uur.

2020

F | John Moore, Getty Images
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

overtuigd?Onze voordelen

✃waardebon|DL

COMFORTABEL 
FIETSEN!
met 25% korting 
op een 
zadel naar 
keuze

voordeel 7

de beste 
merken

voordeel 7voordeel 6

gratis leenfi ets 

bij onderhoud of 

reparatie
gratis leenfi ets 

bij onderhoud of 

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 

voordeel 4
deskundig advies

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

iedere dag 

voordeel 1

de beste 
service

overtuigd?

voordeel 14

garantie op 

reparaties

reparatie

voordeel 14voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

onderhoud

overtuigd?

voordeel 13

snelservice bij 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis so� ware update bij onderhoudOnze voordelen
gratis so� ware 

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

Onze voordelenOnze voordelen

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

Onze voordelenOnze voordelen
gratis montage 

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

Onze voordelen

service

Onze voordelen

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fi ets

LEKKER WEER 
OP KOMST!
Zorg dat u er 
klaar voor bent

nu vanaf

1699.-

KATARGA C8
ELEKTRISCHE 
FIETS
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.-)

Prijsdoorbraak

25% korting 

zadel naar 

(geldig van 5 t/m 19 maart 2020).


