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Dodenherdenking
zeer druk bezocht
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‘Anna Presenteert’

Stichting Helmond Ontvangt - Helmond Geeft:
BEZORGERS
Nieuwjaarsconcert Rotary Helmond
GEZOCHT
Goede doelen gesteund tijdens sfeervol concert
RIJPELBERG:
Althenahof, Sallandhof,
Twentehof, Spinsterhof.
RIJPELBERG:
Baroniehof, Rakthof,
Utrechtplein.

Gemeentebe
MIERLO-HOUT
Burgemeester Moonstraat,
Houtse Parallelweg,
Weth. den Deutekomplein.
STIPHOUT:
Geeneind, Tivoli,
Keizerlaan, Gerwenseweg.

Gemeentebe

bezorging@deloop.eu
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd
op woensdag
06-18938912
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
F Vincent Knoops.

HELMOND 5 Goede doelen werd met meer dan 22.500
euro ondersteund. Voor de tweede keer sinds 2020 zou
het Nieuwjaarsconcert niet kunnen doorgaan en voor het
tweede jaar op rij zouden diverse goede doelen een donatie
moeten missen! De voorbereidingen waren eind vorig jaar al
grotendeels gedaan, het ROC was gereserveerd en de artiesten
waren toch al voorlopig geboekt, maar helaas… corona, er
werd gezocht naar een alternatief, vandaar een eenmalig
uitstapje naar een Voorjaarsconcert op zaterdagavond 7 mei j.l.

AUTODROOM
HELMOND

Het programma ‘A Journey ThroughDe officiële
een weergaloos
middels
publicatiedansoptreden
van de informatiepagina’s
verschijnen altijd op woensdag
aanDance
deze krant
vindt uBeaop www.helmond.nl. De datum van
Ireland’ sloeg erg aan bij het talrijke aan-voorafgaand
hun (River)
acts. en
Harpiste
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
wezige publiek in de luxueuze eenmalige te Loonstra stal de show met een solo
concertzaal van ROC ter AA. Sinds 5 jaar optreden. Meer dan 80 sponsoren onin samenwerking met partner Gemeente dersteunden de avond. En de leden van
Helmond, werd een kwalitatieve avond Rotary Helmond hadden samen de aula
gepresenteerd. Zoals gezegd, ‘A Journey van ROC Ter AA weer omgetoverd in
through Ireland’, met The Fahy’s and een mooie concertzaal. Rotary Helmond
WWW.VDNIEUWENHUIJZEN.NL
friends, met Amy Hewitt als sopraan. ziet wel weer uit naar het traditionele
Kilkenny school of Friends, verzorgde Nieuwjaarsconcert in Januari 2023.

300
OCCASIONS

GIGANTISCH
Op alle

BINNEN- & BUITENPOTTERIE
(aardewerk & kunststof)

50% KORTING

LAAG
GEPRIJSD

Weg naar Bakel 4 • 5709 JA Helmond
06-51141395

Binnenkort in verkoop 12
unieke patio-woningen, schrijf je
nu in via: www.puurhelmond.nl

Gemeente
Gemeente
berichten
berichten
Helmond
Helmond
.nl

Specialist in het verkopen van
woningen tot € 350.000,- k.k.

zie pagina
4-5

Bron: www.helmond.nl
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Start je bij ons?
Dan hebben we
veel extra’s voor je.
werkenbijhessing.nl
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SuperFood.

Heb je jezelf wel eens afgevraagd waar je caesar salad en wokgroenten worden gemaakt?
Grote kans dat het bij ons vandaan komt. Hessing is al 60 jaar specialist in het snijden
en verwerken van groente en fruit. Binnen enkele uren worden er duizenden kilo’s verse
groente en fruit gekeurd, gesneden, gemengd, verpakt en afgeleverd. Iedere week
bereiken miljoenen van onze verpakte versproducten onze klanten.
*De StartBonus is van toepassing op geselecteerde vacatures. Bekijk de voorwaarden op werkenbijhessing.nl
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Kom mee jeu-de-boulen in de wijk!
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Pracht en praal voor de
Mierlo-Houtse kerk
Ze staan er al jaren te schitteren bij de St. Luciakerk en
ook dit zomerseizoen staan ze er weer kleurrijk bij. Twee
kuipen met vaste planten, afgewisseld met geraniums in
cirkels in rood en wit, fleuren het straatbeeld op.
Door: Wendy Lodewijk
Mario Coolen gaat er regelmatig heen om de bakken water te geven, zodat ze
mooi blijven. Hij vertelt: “Marijn van der Linden, huidige eigenaar van Perkplantenkwekerij Van der Linden, heeft de plantjes weer gedoneerd. De potgrond
is dit jaar ververst door de stichting Herdenkingsmonument Mierlo-Hout, terwijl de heesters en boompjes een aantal jaar geleden werden aangeplant door
Bloemsierkunst Rens van Dijk. Samen met Femma van Poppel houden wij de
bakken netjes.”

F Jibb+

HELMOND Dit voorjaar in juni kunnen oud en jong in de gemeente Helmond meedoen met
jeu de boules-wijkevenementen. Deze ‘Brabantse Boules’ vinden plaats in aanloop naar het
Europese Kampioenschap Petanque 2022 in ‘s-Hertogenbosch. Naar aanleiding van een
succesvolle editie in 2021 in ’s-Hertogenbosch worden de Brabantse Boules nu in heel NoordBrabant opgezet; ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Roosendaal, Helmond en Eindhoven.
Jeu de boules is bij uitstek een laagdrempelige sport. Het is op ieders niveau te spelen en je kunt het vrijwel in
iedere buurt spelen. “Jeu de boules is
een sport dat geassocieerd wordt met
gezelligheid, waarbij zelfs tijdens de
wedstrijd ruimte is voor een praatje, een
lach en wederzijds respect bij een goed
gegooide boules”, vertelt Kristian van
den Nouwlant, coördinator Buurt en
Wijk bij Jibb+.
Wijkevenementen
Op vrijdag 1 juni beginnen de eerste
jeu de boules-wijkevenementen van
de in totaliteit 32 evenementen die in
Helmond plaatsvinden. De wijkevenementen worden dit jaar in Brandevoort,

Apostelwijk, Stiphout, Warande, Houtsdonk, Helmond-Noord, Dierdonk en
Helmond-Oost gespeeld. Deelnemers
worden aan andere deelnemers uit hun
wijk gekoppeld. De Helmondse pétanqueverenigingen, Jibb+ en de gemeente Helmond proberen zoveel mogelijk
mensen te enthousiasmeren om deel
te nemen aan de diverse evenementen.
Na de verschillende poulewedstrijden
in de wijk – waarbij plezier voorop staat
– vindt de finale plaats bij pétanquevereniging Littie of Littienie, aan de Braakse
Bosdijk 5.
Krachtige samenwerking
Brabantse Boules wordt mogelijk gemaakt door BrabantSport Fonds, Team

TOC en de Nederlandse Jeu Des Boules Bond (NJBB). In Helmond is Jibb+
de initiator en aanjager van dit evenement, maar kan daarbij rekenen op het
enthousiasme van vijf pétanqueverenigingen in Helmond: Brandevoort, Stiphout, HUAC, 2010 en Littie of Littienie.
Bovendien kunnen we rekenen op de
betrokkenheid van de jeu de boules-organisaties in Houtsdonk, Apostelwijk
en Dierdonk. Een unieke en krachtige
samenwerking dus.
Alle informatie over de Brabantse
Boules is te vinden op
www.brabantseboules.nl.
Schrijf je in via de website.
Deelname is gratis.

Open Tuindag bij Stadstuin Helmond met als thema:
‘de gevleugelde wezens’

Bankje
Het enige jammere is, dat het regelmatig gebeurt dat mensen op de rand van
de bloembakken gaan zitten. Dat vindt Mario zonde: “De geraniums kunnen
daar niet tegen natuurlijk. Nu zijn ze nog klein, maar als de plantjes straks wat
groter zijn, worden ze geknakt als mensen hier gaan zitten. Daarom bespreken
we binnenkort met de parochie de mogelijkheid om een zitbankje bij de kerk
te plaatsen. Zo kunnen voorbijgangers toch even zitten en blijven de mooie,
fleurige plantjes ongedeerd. Daarvoor zijn ze te kostbaar. Marijns planten zijn
van topkwaliteit.”

De bloembakken voor de St. Luciakerk staan er weer fleurig bij. F Stichting HMMH.

Trekking Kluppelloterij: gun uw
oud papier, kleding en schoeisel
een tweede leven
MIERLO-HOUT Zaterdag 7 mei 2022 is de vierde trekking
verricht, deze trekking geldt voor alle loten die zijn uitgegeven
in de maand maart 2022.
1e prijs cadeaubon ter waarde van
€ 50,- is gevallen op lotnummer 15566.
2e prijs cadeaubon ter waarde van
€ 25,- is gevallen op lotnummer 16554.
3e prijs cadeaubon ter waarde van
€ 10,- is gevallen op lotnummer 15609.
De prijzen kunnen worden afgehaald bij
de Kluppelhal, iedere zaterdag tussen
09.00 uur en 13.00 uur. Cadeaubonnen
kunnen worden ingeleverd bij de Houtse ondernemers.

Tekst en foto: Nicole van de Rijt
BROUWHUIS Aanstaande zondag
is het weer de derde zondag van de
maand en dan staat onze tuin weer
open voor publiek. Met als thema ‘de
gevleugelde wezens’. Want je weet: in
mei leggen alle vogels een ei. Je kunt
deze maand onze kleine kuikens en
gansjes ontmoeten, zij willen jullie graag

ontvangen met veel gepiep. Je kunt op
deze dag zien wat voor activiteiten wij
allemaal organiseren en de akker is dan
van dichtbij te zien. Voor de kinderen is
er een leuk lichtwezenspel en ze kunnen
zich inschrijven voor onze Kidsclub.

Dus zet in je agenda: 15 mei van 13.00 –
17.00 uur Open Tuindag Stichting Vrienden Stadstuin Helmond, Meanderlaan 6
Helmond (Brouwhuis). Parkeren kan bij
het crematorium. En betalingen graag in
contanten, er is geen pin aanwezig.

Voor de volwassenen hebben we onze
koffie en thee klaarstaan met natuurlijk
iets ambachtelijks lekkers erbij.

Voor meer info:
www.stadstuinhelmond.nl.
stichtingvriendenstadstuin@gmail.com.

Theo van Lieshout verrichtte de trekking.
F CV De Kluppels.

Breng uw oud papier, kleding en schoeisel naar CV de Kluppels en speel maandelijks gratis mee met onze loterij. Iedere zaterdag geopend van 09.00 uur tot
13.00 uur.
Brenglocatie CV de Kluppels: Koeveldsestraat 16, Mierlo-Hout.

WWW.KLUPPELS.NL
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Infopagina
Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen:
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25

Sluiting gemeente met Hemelvaart
Melding maken van
een nest met
eikenprocessierupsen
U kunt een melding maken via
www.helmond.nl/meldpunt.
Kies voor ‘ongedierte’ en dan ‘eikenprocessierups’.

Grijs/Kroon: K=15

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 27 mei zijn alle kantoren van
de gemeente gesloten. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. U kunt op deze twee
dagen de gemeente telefonisch niet bereiken. Voor het maken van een afspraak
in de Stadswinkel of het doorgeven van een melding kunt u terecht op
www.helmond.nl.
Gewijzigde ophaaldagen afval
Op donderdag 26 mei rijdt de afvalinzamelaar niet. Is donderdag de dag dat
uw huisvuil normaal gesproken wordt opgehaald? Kijk dan voor gewijzigde
ophaaldagen van het afval op www.deafvalapp.nl. Wanneer u daar uw postcode
en huisnummer invoert, krijgt u een actuele kalender te zien. Daarin staan de
ophaaldata van alle soorten afval. U kunt de AfvalApp ook als app downloaden
voor op uw smartphone of tablet.
Gewijzigde openingstijden milieustraat Helmond
• donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag): gesloten;
• vrijdag 27 mei: open van 10.00 tot 17.00 uur.

U kunt uw melding ook telefonisch
doorgeven via 14 0492.

Geef bij uw melding duidelijk de locatie van de boom aan.

Wilt u de milieustraat bezoeken? Dit kan alleen op afspraak. Ga hiervoor naar
www.helmond.nl/afspraak.

Helmond start met uitbetaling
energietoeslag
De energierekening gaat voor veel huishoudens omhoog. Niet iedereen kan
deze rekening betalen. Daarom is de gemeente half april gestart met de
uitbetaling van de energietoeslag aan inwoners met een laag inkomen. Ruim
5000 Helmondse huishoudens, met een gemeentelijke inkomensverklaring,
krijgen de toeslag automatisch op hun rekening gestort. Inwoners die geen brief
hebben ontvangen, maar mogelijk ook recht hebben op de toeslag, kunnen een
aanvraag indienen via de website van de gemeente.
Energietoeslag aanvragen
Vanaf dinsdag 19 april is het voor inwoners zonder gemeentelijke
inkomensverklaring ook mogelijk om een aanvraag in te dienen via de website
van de gemeente. Direct een aanvraag indienen?
Ga dan naar www.helmond.nl/energietoeslag. Daar vindt u ook meer informatie
over de voorwaarden.

Het is voldoende om één keer een melding te maken van een nest van
eikenprocessierupsen in een bepaalde boom.
Probeer niet te krabben of wrijven.
We geven de volgende locaties prioriteit:
fietspaden, scholen en
speeltuintjes.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de energietoeslag op
www.helmond.nl/energietoeslag. Of kijk op www.helmond.nl/allelichtenopgroen
voor meer tips om energie te besparen. Als u een brief over de energietoeslag
heeft ontvangen, kunt u ook gratis energiebesparende producten aanvragen.
Ook kunt u gratis advies krijgen van een energiebespaarcoach bij u thuis.
Ga hiervoor naar www.energiehuisslimwonen.nl/helmond.

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 17 mei, 31 mei en 14 juni
2022. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur. De agenda van de vergadering
is de dag voorafgaand aan de welstandsvergadering te vinden op
www.helmond.nl/welstandscommissie. Of mail naar gemeente@helmond.nl.
Dan ontvangt u de agenda van de welstandsvergadering in uw mailbox.
Wilt u een vergadering online bijwonen dan kunt u dit doorgeven via 14 0492
of via gemeente@helmond.nl.

• 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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Verlenging beslistermijn (1)

Bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Coppesdonk 11
02-05-2022
Mierloseweg 37 en 37A
02-05-2022
Coppesdonk 6
02-05-2022
Willem Prinzenstraat 116 03-05-2022
Abendonk 51
03-05-2022
Geldropseweg 1
03-05-2022
Twentehof 32
04-05-2022
Zoete Kers 81
09-05-2022

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning
6497043
realiseren 2 appartementen
6865549
oprichten woning, maken uitweg
6265347
wijzigen gevel
6883265
oprichten woning
6438219
legalisatie erfscheiding en overkapping
6812511
vergroten berging
6790485
plaatsen overkapping
6829105

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Slegersstraat 104
Middendijk 28
Gerstdijk, Kadeweg,
sectie Z nr. 750
Jadestraat 2

Datum indiening:
03-05-2022
02-05-2022
03-05-2022

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
vergroten woning
6299471
vergroten woning
6946293
oprichten van de Aquathermiecentrale
6925775

04-05-2022 vergroten woning

6950731

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening:
Stiphot/De Zandbergen
04-02-2022

Werkomschrijving:
RSW Regio Eindhoven,
van 13-5 t/m 15-5-2022

Registratienr.:
2022-00030

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.

Verleende evenementenvergunningen
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Warande-Carat Paviljoen
3-5-2022
Stiphout e.o.

5

4-5-2022

Projectomschrijving:
Caratconcerten, 1-5-2022 t/m
25-9-2022
Veldronde tourclub Stiphout,
27 november 2022

Dossiernr.:
2022-x1060
2022-x1189

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

Wet bodembescherming (Wbb) - Churchill-laan 50-52 (Spiro)
(AA079403911), Helmond
besluit ingevolge artikel 39c Wbb
Spirotech B.V. heeft een evaluatieverslag ingediend van de bodemsanering die is uitgevoerd op
een deel van de locatie die in het gemeentelijke bodeminformatiesysteem is opgenomen als
Churchill-laan 50-52 (Spiro) met locatiecode AA079403911.

Projectlocatie:
Datum indiening:
Caroluslaan 5
14-03-2022
Aleida van Dieststraat 5
14-03-2022
t/m 15 (oneven), 4 t/m 14 (even)

Projectomschrijving:
plaatsen reclame
oprichten 26 woningen

Nr. Omgevingsloket:
50925766 A
6595479

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

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat op
3 mei 2022 een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren.
De melding is afkomstig van afdeling IBOR van de gemeente Helmond en betreft de locatie die
bekend staat als Noord en Zuid Koninginnewal - reconstructie met locatiecode AA079408152.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten tot:
het intrekken van verkeersbesluit 2106: elektrisch laadpunt ’t Spuul 2.
Bezwaar maken
Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de verzenddatum van
het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Burgemeester en wethouders,
afdeling Bestuurs- en Ju-ridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder
vermelding van ‘bezwaarschrift’. Dit kan ook digitaal via www.helmond.nl/bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die
een be-zwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang,
op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening
aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift) stuurt u naar:
De Voorzieningenrechter, sector bestuurs-recht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.
Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.
Meer informatie
Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op
www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met
mevr. N. Nobel. U kunt bellen naar 14 0492.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen
over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het
Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.
Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook
digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Voor spoedeisende gevallen kunt u de rechter
om een tijdelijke maatregel (voorlopige voorziening) vragen. In dat geval maakt u eerst
bezwaar. Een voorlopige voorziening vraagt u daarna aan bij de Rechtbank Oost-Brabant in
’s-Hertogenbosch. Meer informatie hierover vindt u op www.rechtspraak.nl.

Besluit
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond heeft besloten in te
stemmen met het evaluatieverslag van de bodemsanering die is uitgevoerd op een deel van het
perceel aan de Churchill-laan 52, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie F, nr. 765.
Inzage
Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen vanaf 12 mei voor een periode van zes weken ter inzage
in het Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een
afspraak maken via tel. 14-0492.
Bezwaar maken
Tegen dit besluit 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. Een verzoek tot
het treffen van een voorlopige voorziening doet u bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

Burgemeester en wethouders van Helmond

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

12 mei 2022

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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Elke zondag open!
Helmond Akkerweg 70
Portulaca

Knolbegonia

De felgekleurde bloemetjes openen
in de zon. Makkelijke tuinplant, in
12cm-pot. Meer kleuren per potje.
2.49

1.89

5.99

1.19

1.19

Fuchsia in hangpot

Verkrijgbaar in diverse kleuren.
8.99

Hangverbena

Heeft een rijke, lange bloei. Geschikt
als hangplant of als bodembedekker.
Verkrijgbaar in diverse kleuren, in 11cm-pot. 1.75 p.st.

9.99

8.

99

Fuchsia ‘Walz jubelteen’

Bloeit de hele zomer. 70cm
hoog. In 23cm-pot. 11.99

Elke zondag open

Lupine

5.99
Gaillardia Yellow Touch

Deze vaste plant heeft prachtig Mooie, lang doorbloeiende plant.
gekleurde bloemen. In 23cm-pot, Hoogte 23cm-pot. 7.99
in diverse kleuren. 14.99

2.99
Salvia Nemerosa ‘Ostfriesland’

Heeft felblauwe paarse bloemen
en is winterhard. In 17cm-pot. 4.99

13-05-2022

Brouwhuis kermis

MET ONDER ANDERE:

BERRY KNAPEN

14 t/m 17 mei 2022

EN VELE ANDERE CARNAVALSVRIENDEN
VAN DE BLUE BAND
WIJKHUIS DE GESELDONK | ZAAL OPEN VANAF 19.00 UUR
AANVANG 20.00 UUR | KAARTEN €7,50 VERKRIJGBAAR OP
WWWW.BLUE-BAND.NL | KAARTEN AAN DE DEUR €10,-

Poster A0 Brouwhuiskermis 2022.indd 1

12-4-2022 15:08:26

Aanbiedingen zijn geldig t/m 22 mei 2022 of zolang de voorraad strekt.

Deze gemakkelijke tuinplant, bloeit
de hele zomer. In diverse kleuren.
1.75 p.st.
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Welkom op de Open Tuinendag in Helmond en omgeving
Zondag 15 mei van 11 tot 17 uur

7

Helmond Live Tribute Bands Editie
komt eraan
Na twee succesvolle edities van het muziekfestival
Helmond Live is de derde editie op komst. Dit jaar brengt
Helmond Live het centrum van de stad tot leven op 26
mei 2022. Het thema is, net zoals voorgaande jaren op
Hemelvaartsdag, een spetterende tribute-editie.
Op minimaal vijf locaties verspreid over het centrum van
de stad brengen bands het centrum tot leven.
Helmond Live is een laagdrempelig en sfeervol muziekevenement rondom de
terrassen in het gezellige horecagebied van Helmond. Het evenement kent diverse buiten- en binnenpodia met lokale en regionale bands, acts en dj’s. Helmond Live is gratis toegankelijk en staat dit jaar in het teken van tribute bands.
DONDERDAG 26 MEI – HEMELVAARTSDAG – TRIBUTE – 15:00 UUR
Havenplein:
ABBA – ABBA Queens
Doe Maar – Skunk

Tuin 8 aan de Medevoort in Helmond. F Groei & Bloei Helmond.

HELMOND/REGIO Op zondag 15 mei heeft Groei & Bloei afdeling Helmond en omgeving voor de
17e keer een Open Tuinendag in Helmond en omgeving. Op deze dag zijn er 10 tuinen geopend
die bezocht kunnen worden.
Op de website van Groei & Bloei afdeling Helmond (www.
helmond.groei.nl) kunt u alvast een kijkje nemen. Hier zijn
foto’s van de opengestelde tuinen met een beschrijving van de
tuinen te lezen. Ook is er een fietstocht gemaakt die langs alle
opengestelde tuinen komt.
Open Tuinenroute in Helmond en omgeving
Tuin 1 Bakelseweg 14, 5735 SC Aarle-Rixtel
Tuin 2 Bleyenbeekdreef 33, 5709 RL Helmond
Tuin 3 Dennerode 12, 5709 HV Helmond

Tuin 4 Nederhuizinge 8, 5731 ML Mierlo
Tuin 5 Nederhuizinge 12, 5731 ML Mierlo
Tuin 6 Buurttuin Brandevoort Markesingel 2,
5707 DJ Helmond
Tuin 7 Pizzatuin Brandevoort, Markesingel 2,
5707 DJ Helmond
Tuin 8 Medevoort 9a, 5707DD Helmond
Tuin 9 Wilde Wingerd 128, 5708 DD Helmond
Tuin 10 Tivoli 2, 5708 CS Helmond

Havenweg ter hoogte van Franske:
Tribute to the 80’s – Secret Journey
Creedence Clearwater Revival – CC Curvival
Lokaal 42:
Jimmy Hendrix – Bald as Love
Foo Fighters – Road to Ruin
Borrelbar De Haven:
Tribute to Top 2000 – Edo Sparks IT
Muziekcafé:
Pantera – The art of Pantera
Rage Against the Machine – Rage Against The System
Overige deelnemende podia worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.
Organisatie
De organisatie van Helmond Live ligt in handen van Stichting Helmond City
Events, tevens organisator van De Kasteeltuinconcerten. Deze stichting zet
zich in voor laagdrempelige, culturele en gezellige evenementen in Helmond.
Deze stichting is altijd op zoek naar vrijwilligers en sponsoren. Geïnteresseerden kunnen mailen naar info@helmondcityevents.nl.
Meer informatie
Het volledige programma wordt bekend gemaakt via lokale media, onze sociale
media en onze website: www.helmondcityevents.nl. Blijf op de hoogte van
het evenement door jezelf op aanwezig te zetten bij het Facebookevenement.

Bijeenkomst lotgenoten prostaatkanker
Voor mannen bij wie prostaatkanker wordt vastgesteld en die erover willen praten, kan het
moeilijk zijn om gehoor te vinden. Daarom nodigt de Prostaatkankerstichting hen uit om
hun ervaringen en vragen te delen met lotgenoten. Lotgenoten kunnen van onschatbare
waarde zijn omdat zij hetzelfde hebben meegemaakt als degene die net de diagnose heeft
gehoord. Daarnaast kan het krijgen van praktische informatie en tips rond een behandeling
belangrijke steun geven.
Bijeenkomst
De stichting nodigt belangstellenden
uit voor een lotgenotenbijeenkomst op
maandag 16 mei in Inloophuis de Cirkel, Evertsenstraat 19, Helmond. De
bijeenkomst begint om 14.00 uur en
eindigt om 16.00 uur. Het thema van

de middag is: Vermoeidheid bij prostaatkanker. Wat kun je zelf doen?
Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via een mail naar: pks.eindhoven@
gmail.com.

Graag in de mail vermelden of u alleen
of samen met uw partner komt. De toegang is gratis.
Meer informatie:
www.prostaatkankerstichting.nl.

F De Vaste Clique.
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De organisatie van het Voorjaarsconcert Helmond
bedankt alle gevers voor hun medewerking aan het
concert ten bate van: Bibliotheek Helmond-Peel,
Méér Muziek in de Klas. Lokaal Helmond, Antoon van
Dijkschool, Stichting Helmondse Sporthelden
én Lokaal project voor Oekraïne
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Slijterij/distilleerderij De Deftige Aap,
voor uw lekkerste wijnen, zelfgebrouwen bieren
en hemelse huisgestookte distillaten,
waar u alleen al voor de beleving graag binnenwandelt.

De Deftige Aap

Markt 12 • Helmond • T 0492-729592
slijterij@deftigeaap.nl • www.uwtopslijterdedeftigeaap.nl
• 2atwork.com
• AAE
• Aarts Risicoadvies
• Aben & Slag Advocaten
• Adcommunicatie /
Weekkrant De Loop Helmond
• Adriaans Bouw
• Ariza
• Arte
• Boek en Kantoor
De Ganzenveer
• Bombardon Consultancy
• Brainport Development
• Branten Advies
• De Strabrechtse Hoeve
• De Wit
• Den Ouden Groep
• Dusol Vastgoedonderhoud
• ebm-Papst Benelux
• Ecclesia
• Elkerliek Ziekenhuis
• Embedded Fitness
• Gerflor Benelux
• GW Leidingtechniek
• H. van der Loo Management
• ijslandopzijnpuurst.nl
• In Balans Accountants &
Fiscalisten
• InsingerGilissen Bankiers
• Jan van Brabant College

• Jobner
• Kuijpers
• Lavans
• LEVgroep
• Lunchroom De Keyser
• LXarchitecten
• Manders Totaal
• Mondzorg De Rijpel
• Mosman Autoschade
• Muziekgebouw Eindhoven
• Nico Berkers
Kantoorefficiency
• OMD Notarissen
• Orasul
• Place for Bizz
• Pronorm
• QliQ Primair Onderwijs
• Raadhuis Advies
• Rabobank
• ReCo Culture Management
• Rivez Assurantiën &
Risicobeheer
• ROC Ter AA
• RSW Accountants +
Adviseurs
• Rutten Consultancy
• Schooten Advies
Accountants & Fiscalisten
• Schunk Xycarb Technology
• Senzer
• Service Apotheek Leonardus

• SHERART
• Spirotech
• Spring Kinderopvang
• Stand-In
Tentoonstellingsbouw
• Steenoven Catering
• Stichting Steun Welzijnszorg
• Stichting Subsidiefonds
Kruisvereniging Helmond
• Stichting
Thomas van Villanova
• Swanenberg
Hydraulic Systems
• Tarkett
• Van den Broek Logistics
• Van Kaathoven Grond- en
Sloopwerken
• Van Oorschot Schoenen
• Van Happen Containers
• VDL HMI
• Ven Poultry Helmond
• Verbi Gereedschappen
• Vict Informatici
• Vincent Knoops Fotografie
• Vlakwerk Projectinrichting
• Wesselman Accountants l
Adviseurs
• Wim Peters Consulting
• Yuverta
• Zorgboog

Ricard Pastis

Havana Club

Franse
Anijsdrank
70 cl

Añejo
Especial
70 cl

16.99

16.99 25.99

Añejo
7 años
70 cl

Glen Talloch

Café

Blended
Marakesh
Scotch Whisky Koffielikeur
100 cl
70 cl

15.99

11.49

Gibson’s

London Dry
Gin
70 cl

13.99

Zubrowka

• Poolse
Biala Vodka
• Poolse
Rosé Vodka
70 cl

per fles

11.49

Olifant
Jonge
Graanjenever
100 cl

13.99

Select

Bitter
Aperitief
70 cl

The Famous
Grouse
Blended
Scotch Whisky
100 cl

12.99 19.99

Dopff au Moulin

Lazy Bay
Western Cape, Zuid-Afrika
• Chenin Blanc-Sauvignon Blanc
• Cabernet Sauvignon-Merlot
75 cl

AC Alsace, Frankrijk
• Pinot blanc
• Riesling
• Pinot Gris
• Gewurztraminer
• Crémant d’Alsace-Cuvée Julien-Brut
75 cl

EXCLUSIEF BIJ

úw topSlijter

per fles 5.99
doos á 6 flessen

29.

99

20 %
KORTING

(= 5.00 per fles)

i.s.m.

Geniet, maar drink met mate. Geen 18? Geen alcohol

Zet- en/of drukfouten voorbehouden
Aanbiedingen zijn geldig van 11-05-2022 t/m 31-05-2022
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GGZ Oost Brabant - dat is de juiste instelling
Wil jij je als vrijwilliger met hart en ziel inzetten voor de belangen van onze cliënten?

GGZ Oost Brabant is een instelling voor cliënten met een psychische of psychiatrische hulpvraag via multidisciplinaire samenwerking: onderzoek, diagnostiek,
behandeling, verpleging en begeleiding wat aansluit op de individuele behoeften van de cliënt. GGZ Oost Brabant betrekt cliënten, familie, naasten en
medewerkers actief bij het maken van beleid. De cliëntenraad maakt zich hard voor de belangen van de cliënten en verbetering van de zorg. De leden zetten zich
gezamenlijk in voor het gemeenschappelijk belang (het cliëntbelang). Hiertoe vindt overleg plaats, waarbij ideeën worden uitgewisseld en waar de raad adviseert
over actuele thema’s.
Graag wil ik mij voorstellen als lid van
de cliëntenraad. Hélène Vliegenberg,
woonachtig in Helmond, gehuwd met
Peter. Wij hebben een dochter van 27
jaar met de diagnose autisme. Zij woont
al enkele jaren met haar vriend in een
ouder-woon-initiatief in Helmond-Brandevoort. Pas op haar 18e heeft zij na een
lange zoektocht bij de GGZ de diagnose
autisme gekregen. Toen dacht ik al: dat
kan toch veel beter en sneller. Natuurlijk
zijn er in de loop der jaren al vele veranderingen geweest binnen de GGZ Oost
Brabant en is het niet te vergelijken met
vele jaren geleden.
Ruim drie jaar geleden zag ik de advertentie dat er nieuwe leden werden
gevraagd voor de cliëntenraad van GGZ
Oost Brabant. Daar ik al enkele jaren
ervaring had bij Mee de Meent Groep,
zowel in de cliëntenraad als ervaringsdeskundige moeder van een dochter
met autisme en actief deelneem aan de
trainingen, wilde ik graag ook de verbinding leggen en opkomen voor de cliëntenbelangen binnen GGZ Oost Brabant.
Het werk van de Cliëntenraad is zeer
veelzijdig en ook vind ik het een uit-

daging om op onderzoek uit te gaan
en deel te nemen aan de diverse aandachtsfunctionarissen-overleggen.
Bijvoorbeeld: Kind & Jeugd, Helmond/
Peelland en Huize Padua.
Wij gaan altijd uit van het perspectief
van de cliënten en het is heel prettig
en bijzonder dat wij ook in een aantal
overleggen samenwerken met de Ondernemingsraad en de Familieraad. Dit
noemen we overleg in triade. Het is natuurlijk heel belangrijk en komt tenslotte
de cliënten ook ten goede als zowel de
medewerkers prettig kunnen werken en
dat het ook met de naasten van de cliënten goed gaat.
Ook hebben wij regelmatig overleg met
de Raad van Bestuur. Ik ervaar deze
overleggen als heel prettig en als cliëntenraad worden wij gehoord en meegenomen in de diverse beslissingen. Zeer
waardevol en wordt ook gewaardeerd.
Omdat wij op dit moment met te weinig
leden zijn voor alle werkzaamheden,
zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Kijk
maar eens naar onze advertentie op de
website van GGZ Oost Brabant en stel
gerust je vragen aan onze ondersteuners.

Naast mijn vrijwilligerswerk als lid van de
cliëntenraden was ik ook mantelzorger
voor mijn 92-jarige moeder. Daarnaast
heb ik begin 2020 HBO Masterclasses
gevolgd als onafhankelijke cliëntondersteuner en ben ik aangenomen in Eindhoven als cliëntondersteuner. Helaas
heeft dit voor mij afgelopen jaar voor
een burn-out gezorgd. Het was toch te
veel. Ik had niet verwacht zelf nog eens
persoonlijk met de GGZ in contact te
komen en ik ervaar de gesprekken met
de Praktijkondersteuner GGZ als zeer
behulpzaam.
Daarnaast heb ik ook geleerd dat je de
dingen moet doen waar je blij van wordt
en welke je energie geven. Een burn-out
is best vervelend en lastig, maar ik wil
dit open met jullie delen. Voor mij is het
bovendien ook een leerproces geweest.
Meditatie, de diverse essentiële oliën
en wandelen geven rust in lichaam en
geest.

Hélène Vliegenberg. F Aangeleverd.

Dan willen we jou graag deze vrijwilligers-vacature voorleggen!
Leden cliëntenraad
4-6 uur per week, Boekel, vrijwilligerswerk
Je bent onderdeel van een leuk team
dat momenteel uit 5 personen bestaat
tussen de 50 en 65 jaar. De ambitie is
om de cliëntenraad uit te breiden tot 11
personen. Je krijgt een vrijwilligersvergoeding per bijgewoonde vergadering en
een vergoeding van de reiskosten.
De raad wordt ondersteund door Miriam Derksen (06 – 41 62 88 96) en
Bea van Leuken (06 – 23 69 68 98), bij
hen kun je informatie inwinnen.
Enthousiast geworden?
Stuur je reactie naar
clientenraad@ggzoostbrabant.nl.

Wil jij als vrijwilliger deelnemen aan een
bevlogen cliëntenraad die zich met hart
en ziel inzet voor de belangen van onze
cliënten? Heb je interesse in de ontwikkelingen binnen de GGZ?

De Helmondse Maestro: we tellen af!
HELMOND De zes kandidaten van de Helmondse Maestro kunnen niet wachten om op ‘de bok’ te stappen. Na weken van oefenen, verschillende workshops en twee
repetities met het complete orkest gaan ze zaterdag 14 mei vol zelfvertrouwen de strijd aan om de zilveren baton. Op die avond vindt in Het Speelhuis voor de tweede
keer de finale plaats van de Helmondse Maestro, georganiseerd door het Helmonds Muziek Corps. Wie o wie neemt het stokje over van sterrenchef Jermain de Rozario?
Tijdens de avond zullen Mounir Toub
(chefkok), Harrie van Dijk (wethouder),
Noël Silalahi (jeugdburgemeester),
Geraldine Setz (voormalig eigenaresse
stadstoiletten), Ingeborg Odekerken
(coach en logopediste) en Gerard van
Hal (fotograaf) de baton (dirigeerstok
red.) ter hand nemen en het harmonieorkest van Helmonds Muziek Corps
in goede muzikale banen proberen te
leiden.
Op het repertoire staan bekende stukken zoals de Morgenstimmung, Waltz
No. 2 en diverse filmmuziek. Voor de
pauze dirigeert elke kandidaat een ‘eigen’ nummer. Tijdens de pauze vindt
het juryberaad plaats – jury bestaande
uit Bram Bosmans, Rob van der Sommen en winnaar van de eerste editie
Jermain de Rozario – om na de pauze met de drie overgebleven finalisten
verder te gaan. Dan wordt de moeilijkheidsgraad nog een beetje verhoogd
door aan het orkest nog een soliste toe
te voegen: zangeres Danny Mikesz. De
finalisten dirigeren elk een nummer met
zang waarna het aan de juryleden is om
de uiteindelijke winnaar van de zilveren
baton aan te wijzen.

Dienstenveiling en ‘Kras je mee voor
HMC?’
Het publiek hoeft zich tijdens het laatste juryberaad niet te vervelen: er wordt
een bijzondere dienstenveiling gehouden, georganiseerd door de ereraad
van HMC. Kavels hiervoor worden ingebracht door de Maestro-kandidaten.
Daarnaast start het Helmonds Muziek
Corps met de verkoop van krasloten.
Onder het mom van ‘Kras je mee voor
HMC’ worden de komende weken loten verkocht waarbij men kans maakt
op mooie prijzen variërend van een
Kamado-barbecue tot een rondvlucht
over Helmond met als hoofdprijs een
jaar lang gratis rijden in een HMC-rode
Kia Picanto. Voor meer informatie en
het bestellen van loten kunt u terecht
op www.helmondsmuziekcorps.nl. De
opbrengst komt ten goede aan het aanstaande jubileumjaar van het Helmonds
Muziek Corps.
WAT: De Helmondse Maestro
WAAR: Theater Speelhuis
WANNEER: zaterdag 14 mei, aanvang
20.15 uur

F Dave van Hout.

www.theaterspeelhuis.nl/voorstellingen
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AUTODROOM HELMOND

K i l o m e t e r t e l l e rc e r t i f i c a a t

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl
Al meer dan 25 jaar dé occasiondealer van Helmond en omgeving.
Goed uitgeruste werkplaats voor reparatie/onderhoud van alle merken. Meer dan 200 occasions op
voorraad. We helpen u graag, van aankoop tot verzekering en financiering!

Peugeot 108 1.0 e-VTi Active 2014
111Dkm, Airco, Bluetooth, Electrisch
pakket, USB, LED, € 119 p/m

6.945

Honda Jazz 1.4 Hybrid Exclusive 2011
137Dkm, Automaat, Panoramadak, Leder,
Climate airco, € 159 p/m

9.950

Opel Crossland X 1.2 Turbo Innovation 2018 Audi Q3 1.4 TFSI CoD Sport Pro Line 2015
35Dkm, Camers, Navigatie, ECC, Agr
seats , Pdc v+a , Keyless start, € 279 p/m

19.950

72Dkm, Automaat, Cruise control, ECC,
Navigatie, Stoelverwarming, BT, € 329 p/m

23.750

Onafhankelijke lokale autoleasemaatschappij voor alle merken.
Gespecialiseerd in maatwerk, ook hét adres voor leasing van gebruikte auto’s en shortlease.
Voor direct contact Pedro Saasen 06 - 51 12 46 41 en Ton van Abeelen 06 - 23 22 56 95

Seat Mii Chiq 2012

Electrische ramen, Cruise conrol,
LM Velgen

Kia Rio 1.2i Design Edition 2012

6.945

Seat Alhambra 1.4TSi 2011
130Dkm, Trekhaak, Climate control,
Dealeronderhouden

12.945

Kia Picanto 1.0i Comfort Line 2020

6.945

Mini Countryman 1.6i Chili Cooper 2016
80Dkm, Panoramadak, Navigatie,
Trekhaak ,

18.945

16Dkm, Airco, BlueTooth

12.945

Kia Picanto 1.0i X Line 2021
7Dkm, 100Pk Turbo, Navigatie,
Camera,16inch

Pro uitvoering, Panoramadak, Navigatie,
Keyless

14.945

(0492) 588 976 www.suzuki.nl/vdns
Al jarenlang dé Suzukidealer voor Helmond en omgeving. Alle modellen op voorraad
inclusief demonstratieauto’s. Gespecialiseerd in privatelease en financieringen.
Laat u verrassen door ons uitgebreide assortiment, met een groot aanbod aan occasions.

Al meer dan 10 jaar toonaangevend op dealergebied.
10 x Kia Topdealer en 4 x Platinumdealer, gekozen tot beste Kia Dealer van Nederland.
Bekijk ons assortiment online en stel uw Kia samen!

Twin Air, 5-Deurs , Airco

8.945

Toyota Auris 1.8 Hybride 2013

(0492) 588 970 www.vdns-kia.nl

Fiat Punto Evo 2013

LM Velgen, Airco, Cruise control,
1e Eigenaar

Suzuki Ignis 1.2 Stijl Automaat 2018
31Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, Full
LED, Climate control, Hoge instap, € 249 p/m

17.950

Suzuki Vitara 1.6 Exclusive Automaat 2017
97Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera,
Cruise en climate control, € 269 p/m

19.950

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Automaat 2017 Suzuki Swift 1.2 Select Smart Hybrid 2021

19.945

Exclusive, 79Dkm, Navigatie, Achteruitrijcamera, Cruise en climate control, € 279 p/m

20.450

Automaat, 9Dkm, Fabrieksgar., Navigatie,
Achteruitrijcamera, Cruise c., € 299 p/m

21.450

Autoschade Helmond werkt samen met alle verzekeringsmaatschappijen en beschikt over een goed uitgeruste
schadewerkplaats met ervaren medewerkers waar kwaliteit op 1 staat. Voor informatie: (0492) 588 960.

Varenschut 21 A: Openingstijden ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur, vrij. 9.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur.
Vraag naar de voorwaarden, prijs-, tekst- en afbeeldingsfouten voorbehouden.
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Lambertus Concerten presenteert:

Kunstlokaal42 – De lezende mens

Ensemble La Favorita met La Festa Teatrale

De 82e editie van Kunstlokaal42 vindt plaats op woensdag
18 mei, aanvang 21.00 uur. Toegang gratis.

CENTRUM Op zondagmiddag 22 mei 2022 laat Ensemble La Favorita u kennismaken met La
Festa Teatrale: feestelijke Italiaanse barokmuziek rond het Weense Hof. Ontdek de magische
wereld van herders, nimfen, satyrs en boswezens, zoals Ensemble La Favorita die prachtig
weet te verklanken, op authentieke instrumenten, zoals de chalumeau en de theorbe. Op
het programma staan originele, minder bekende vocale en instrumentale composities van
onder andere Reutter, Bononcini, Fux en Caldara. Plaats: Raadszaal van Kasteel Helmond,
Kasteelplein 1, Helmond. Aanvang: 15.00 uur. Entree: €10-15.

De lezende mens met als gasten Ruud Hisgen en Adriaan van der Weel.
Deze editie van Kunstlokaal42 staat geheel in het teken van de lezende mens.
Docent en schrijver Ruud Hisgen en boekhistoricus Adriaan van der Weel
schreven samen het boek ‘De lezende mens. De betekenis van het boek voor
ons bestaan’.
Lezen, we doen het allemaal. Je staat er bij wijze van spreken mee op en gaat
ermee naar bed. En of je je ontbijt nuttigt terwijl je de krant leest, al dan niet
digitaal, of terwijl je je social media raadpleegt, je leest! We staan er niet meer bij
stil, we nemen het voor lief. En nog even wat (voor)lezen voor het slapengaan,
is hopelijk normaal.
Maar dat is niet altijd zo geweest. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw
kwam de onderwijsplicht en leerden we allemaal lezen. Daarvoor was lezen
voor slechts een enkeling weggelegd: priesters, theologen en geleerden, zij die
gestudeerd hadden en in het latijn met elkaar communiceerden, voornamelijk
via brieven. We noemen dat de Republiek der Letteren.
In de geschiedenis van de mensheid zijn een paar grote omwentelingen geweest. En de uitvinding van het schrift is er daar één van. Het schrift, onder
andere ontstaan als verlenging van het geheugen van Mesopotamische kooplieden en een – mythische – gift van goden aan de mensen, groeide in de loop
van de eeuwen uit tot misschien wel de meest invloedrijke menselijke uitvinding. Niet iedereen was er even blij mee. Volgens Socrates zouden mensen die
kunnen schrijven, hun geheugen niet meer trainen en vergeetachtig worden.
Ze krijgen een grote hoeveelheid informatie, die ze echter voor het grootste deel
niet zullen begrijpen. Het worden ’veelweters’, geen wijze mensen. En de geschiedenis herhaalt zich, want we zien hetzelfde gebeuren bij de opkomst van
het internet.
Tegelijkertijd is het dankzij het schrift, omdat zijn volgeling Plato Socrates’
uitspraken noteerde, dat we weten dat hij dat vond. En eeuwenlang werden
boeken voornamelijk door monniken overgeschreven. Tot de uitvinding van de
boekdrukkunst het mogelijk maakte om boeken in grote oplagen breed te verspreiden. Door die bredere verspreiding van ideeën via papier ontstond de Orde
van het Boek en vanaf de 18e eeuw konden de moderne burgerdemocratieën
een hoge vlucht nemen in Europa en later Noord-Amerika.
Toen het latijn werd vervangen door de volkstaal werd kennis nog meer toegankelijk voor een breder publiek en nam de roep om onderwijs toe. We leerden
lezen en schrijven, want het was niet natuurlijk. En het koste moeite, relatief
veel moeite. Maar het loonde!
Het boek maakte gedachten en boodschappen tijd en plaats onafhankelijker, versterkte ons voorstellingsvermogen, onze empathie en concentratie en
scherpte zo ook het denkvermogen – en doet dit tot de dag van vandaag.
Lezen is niet zomaar lezen. We onderscheiden onderdompelend lezen, bladerend lezen, dieplezen, schermlezen. Van ‘met een boek in een hoek’ tot aan
de tweet op je smartphone. Is fysiek een boek lezen beter als lezen van een
scherm? Het voortbestaan van een boek- en leescultuur. Al deze zaken komen
woensdag 18 mei aan bod. Op zoek naar de onderliggende betekenis van het
lezen voor ons welzijn en onze democratische maatschappij. Ruud Hisgen en
Adriaan van er Weel zullen aan de hand van een aantal stellingen hun boek
presenteren en interactief met het publiek aan de slag gaan.

Met herders, nimfen en bosgeesten
brengt Ensemble La Favorita deze middag met prachtige sopraanaria’s, cantates en sinfonia’s haar publiek naar de
magische wereld van de mythologie en
de feesten aan de Europese hoven in
de 17e en 18e eeuw. In muziek vertelde
verhalen waren enorm populair, ook
aan de Weense hoven, vooral bedoeld
om bruiloften, kroningen en naamdagen
extra luister bij te zetten. Ze vormden zo
bovendien een ideale manier om koningen en hooggeplaatste edelen te eren.
Het ensemble bestaat naast sopraan
Sofia Pedro uit vijf instrumentalisten:
Giulia Zannin (chalumeau, voorloper
van de klarinet), Tiziano Teodori (traverso), Pietro Battistoni (viool), Anna Lachegyi (viola da gamba) en Earl Christy
(Theorbe). Zang wordt afgewisseld door
instrumentale stukken. U kunt bekende
en minder bekende maar schitterende,
composities horen van onder andere
G. Reutter, A.M. Bononcini, J.D. Heinichen, J.J. Fux, A. Caldara en F.B. Conti.
Componisten en musici die in de schaduw van Bach werkten, aan de hoven
van keizers en pausen als hun bewonderaar en mecenas. Gelukkig zijn ze niet

Ensemble La Favorita. F Lambertus Concerten.

in de vergetelheid geraakt, maar onder
het stof uitgehaald door Ensemble La
Favorita, die als experts op dit gebied
deze juweeltjes van werken ten gehore
brengen, op de magnifieke locatie van
kasteel Helmond.
Ensemble La Favorita is gevestigd in
Den Haag en gespecialiseerd in het
vroeg 18e-eeuwse vocale repertoire gecomponeerd rond het hof van Wenen.
Net als vroeger aan het Habsburgse
Hof van Wenen zijn het topspelers die
bekend staan om hun virtuositeit op
veel verschillende instrumenten, maar

speciaal op het ‘mode-instrument’ de
chalumeau. Zo is er bijvoorbeeld een
groot, niet vaak uitgevoerd repertoire
met sopraan, chalumeau en dwarsfluit, waar u ook vanmiddag een deel
van kunt horen. Ensemble La Favorita
brengt deze muziek weer tot leven in de
unieke geest van een klein, Weens hoforkest uit de 18e eeuw.
Kom in de stemming en beluister alvast
een fragment op lambertusconcerten.
nl. Daar kunt u ook alle informatie krijgen over dit bijzondere concert. Wedden
dat u enorm gaat genieten?

HTV Helmond start met OldStars tennis
HELMOND De Helmondse Tennis Vereniging (HTV), gelegen op Sportpark de Braak, start met
OldStars tennis. De kick-off is vrijdag 17 juni om 10:00 uur. Hiermee biedt de club ouderen,
wekelijks begeleid op vrijdagen van 10:00 uur tot 11:00 uur, de mogelijkheid om de sportieve en
sociale voordelen van het verenigingsleven te (blijven) ervaren. Met OldStars tennis biedt HTV
een aangepaste spelvorm voor tennis op latere leeftijd. Deze spelvorm is uitermate geschikt voor
ouderen die op een gezonde manier en zonder blessuregevaar willen blijven sporten.
Wat is OldStars tennis?
Met OldStars tennis biedt HTV in samenwerking met Jibb+ en de KNLTB
een aangepaste spelvorm aan voor tennis op latere leeftijd. De belangrijkste
aanpassingsmogelijkheden zijn: dubbelspel op enkelveld, onderhands serveren,
de bal mag twee keer stuiteren. Deze
spelvormen staan onder begeleiding van
een OldStars begeleid(st)er. In principe
kan iedereen meedoen, maar het richt
zich voornamelijk op de leeftijdsgroep
55+.
OldStars tennis is onderdeel van Old-

Stars sport, een project van het Nationaal Ouderenfonds. Dit is een verzameling van aangepaste spelvormen, zoals
onder andere OldStars walking football,
OldStars walking hockey en OldStars
walking handball.
Met de uitbreiding van het OldStars
aanbod neemt het Ouderenfonds samen met Menzis en VWS een volgende
stap in de landelijke ontwikkeling van
de 100% ouderenvriendelijke sportverenigingen. Hierbij staan gezond en
fit blijven én socialisatie in en rondom

de sportvereniging centraal. Na elke
training sluit men af met koffie/thee of
ander drankje.
Heeft u interesse in deelname en/of
wilt u op de hoogte worden gehouden?
Bel of stuur dan een e-mail naar Theo
Stockx, 06 – 54 39 46 79, e-mail:
Th.Stockx@hccnet.nl.
U hoeft alleen zelf te zorgen voor makkelijk zittende kleding en sportschoenen (zonder doppen). Een tennisracket
wordt, indien nodig, tijdelijk ter beschikking gesteld.

Het belooft woensdag 18 mei wederom een boeiende avond te worden. Uiteraard is er na afloop ruimte voor vragen en discussie.
Nieuwe rubriek: het biermoment.
Op het eind van de avond zal Jurr Buijinck, uitbater van Lokaal42 en groot
bierkenner, ons iets vertellen over een nieuw bier in het assortiment, al dan niet
passend bij het seizoen of onderwerp. Uiteraard kunt u het betreffende biertje
na afloop drinken.

Binnenkort in verkoop 12
unieke patio-woningen, schrijf je
nu in via: www.puurhelmond.nl
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Als Meewerkend voorman
Expeditie bij Stramit
stuur je de expeditie
medewerkers direct aan.
Je verricht daarbij
zelf ook laad- en
loswerkzaamheden.
De interne transporten
worden door jou
gecoördineerd. Een job

 WAAROM
NIJHOF-WASSINK?

waarbij je inspeelt op de
dagelijkse gang van zaken
en je bijstuurt als dat

• EEN BAAN DIE PAST BIJ
JE PRIVÉ LEVEN
• VOOR 2 T/M 5 DAGEN PER WEEK
• OOK PLOEGENDIENSTEN
MOGELIJK!

nodig is.

IsoBouw Systems is voor ons productiebedrijf Stramit in Someren op zoek naar een:

Fulltime Meewerkend voorman Expeditie

 EEN BAAN

ALS MENGVOEDER
CHAUFFEUR

De uitdaging

BIJ NIJHOF-WASSINK

Zie jij jezelf een team op een duidelijke wijze leiden? En is het afstemmen van
activiteiten met interne afdelingen je niet vreemd? Dan is deze functie iets voor jou!
Meer informatie over de vacature vind je op: www. Isobouw.nl/vacatures/

MENGVOEDERCHAUFFEURS GEZOCHT

Ons aanbod

Wil jij werken bij een familiebedrijf waarbij persoonlijke aandacht voorop

Een uitdagende job met veel vrijheid en ruimte voor eigen inbreng in een gezonde organisatie met
korte communicatielijnen. Uiteraard bieden wij een marktconform arbeidsvoorwaardenpakket.

staat? Wij zoeken stuurmanskunsten voor de regio Oss, Veghel en Helmond.
Check de vacatures op nijhof-wassink.com/vacatures

Dit ben jij

KLINKT GOED? Dan horen we graag van je!

Je bent een leidinggevende die in staat is om een team aan te sturen. Je hebt aﬃniteit met expeditie
werkzaamheden en beschikt over een MBO-niveau.

Bel of app naar 0682347139 of mail naar sollicitatie@nijhofwassinkgroup.com

Interesse?

Solliciteer dan direct op, working@isobouw.nl. Of neem contact op met Ellen Vincent, recruiter,
06-82458633. Stramit is gevestigd aan de Kanaalstraat 107, 5711 EG te Someren.

Vacature Interieurverzorging

VAN HEUGTEN

VAC ATURE

cv techniek & sanitair

WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

dagen per week beschikbaar is. De diensten zijn voornamelijk van 06.30 uur tot 12.00 uur. Bij Hotel Restaurant Nederheide
is altijd wat te doen. Kijk voor meer informatie over het bedrijf op www.nederheide.nl
Functieomschrijving
Als medewerker interieurverzorging draag jij een belangrijk steentje bij aan de uitstraling van het bedrijf. Samen met twee
collega’s zorg jij ervoor dat alles spik en span is voor onze gasten.
Je werkzaamheden bestaan dan ook uit alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden, waaronder de volgende taken:uw installateur voor:
Horstlandenpark 4
UW INSTALLATEUR VOOR:
• Schoonmaken van het restaurant, feest- en vergaderzalen • Schoonmaken van het zwembad • Schoonmaken van de
Horstlandenpark
4 5709
MB Helmond
CV ketels en onderhoud
Complete Badkamers
5709 MB
Helmond
hotelkamers • Schoonmaken van kantoorruimte • Wassen en drogen van keukenlinnen
• CV KETELS EN ONDERHOUD
• COMPLETE BADKAMERS
Stadsverwarming
Radiatoren

Wij zijn ter ondersteuning
van onze huishoudelijke dienst
Jouw kwaliteiten
naar
eentaal • Minimaal 20 jaar oud • Enige
• Servicegerichte en integereop
instelling zoek
• Goede beheersing
van de Nederlandse

Vloerverwarming

relevante werkervaring is een pre • Je bent representatief, zelfstandig, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een actieve
houding • Je bent woonachtig in de directe omgeving van Milheeze en beschikt over eigen vervoer • Je bent minimaal 2

MEDEWERK(ST)ER
Kaak 11, 5763 PK Milheeze - T. 0492 - 82 00 80 - www.nederheide.nl
INTERIEURVERZORGING/
HOUSEKEEPING,

0492386100
0492-386100

Sanitair en Tegels

• STADSVERWARMING

• RADIATOREN

• VLOERVERWARMING

06-55895546
0655895546

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Ben jij degene die wij zoeken? Mail dan je sollicitatie en CV naar heidi@nederheide.nl

gemiddelde uren per week in
overleg tussen 32 en 38 uur.
Werktijden vroege ochtend tot
kort in de middag.
T. 0492 - 82 00 80 - www.nederheide.nl

ZONDAG
OPEN
10.00-17.00 UUR
G E R W E N

VOLOP GERANIUMS
STEKPERKPLANTEN - PERKPLANTEN
KUIPPLANTEN

EASY POT

Hangpot met
waterreservoir, 27 cm,

met 7 verschillende planten

WWW.ANDREVANROOIJ.NL
Alverschool 5A, Gerwen. 040-2847272

BIOLOGISCHE TOMATENEN KOMKOMMERPLANTEN
(GEËNT)
DIVERSE BIOLOGISCHE
GROENTE- EN
KRUIDENPLANTEN

Kwaliteit is belangrijk want we zien je graag terug.

tuindersbedrijfandrevanrooij
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Traditionele dodenherdenking op 4 mei zeer druk bezocht
Op woensdagavond 4 mei was weer erg druk bij de traditionele dodenherdenking van Helmond. De weergoden waren de herdenking goed gezind, door het voor allen
een droge avond te laten zijn. Iedereen kon er weer bij zijn, in het Hortensiapark bij de St. Jozefs gedachteniskapel, die daar behoefte aan had. De herdenking startte
netjes om half acht. De kinderen die er waren werden uitgenodigd om vanaf half acht samen met burgemeester Elly Blanksma waxinelichtjes aan te steken in de kapel.
Tekst en foto’s: Henk van Dijk
Record aantal bezoekers
Het aantal mensen, dat naar de dodenherdenking was toegekomen, overtrof alle verwachtingen. Het leek er op dat om de een of
andere reden, iedereen erbij wilde zijn. Ze
hadden natuurlijk ook kennis genomen van
het programma en dat was er een vol met
verassing. Ook de twee jaren dat men er niet
bij had kunnen zijn, hadden mogelijk invloed
op deze geweldige aanwezigheid.
Er was door de organisatie van de gemeente
een heel mooi programma opgesteld. Hierbij
werd de opening en aankondiging van het
programma gedaan, door ceremoniemeester
Josien Fleuren-Wijn. Zij heette alle aanwezigen van harte welkom. Vervolgens kwam het
Koor Druzhba optreden en bracht het lied
‘Eeuwige Herinnering’, ten gehore.
Toespraak en Taptoe-signaal
Hierna kwam burgemeester Elly Blanksma
en ze hield ook een mooie toespraak. Vervolgens was het trompettist Frank van den
Heuvel, van het Helmonds muziekcorps, die
het Taptoe-signaal door de lucht liet schallen. Dit werd gevolgd om acht uur, door twee

minuten doodse stilte in acht te nemen. Je
kon je bijna niet voorstellen dat met de aanwezigheid van zoveel mensen in alle leeftijden, er zo’n stilte kon ontstaan, tijdens de
lange 2 minuten.
Muziekstuk en krans-bloemlegging
Na deze twee minuten werd de stilte doorbroken met een optreden van Thijn Mariman,
die een mooi muziekstuk speelde. Hierna
werd er door burgemeester Elly Blanksma
en loco-burgemeester Erik de Vries namens
het college van B&W een krans gelegd.

van een gedicht. Het was een gedicht dat
door haar moeder in vroegere tijden werd
gezongen. Hierna volgde een toelichting op
het Vendelzwaaien van het St. Catharinagilde door Ron Peters. Hierna werd het Wilhelmus ingezet onder begeleiding van pianist
Robbert Bijnen en tegelijkertijd het Vendelgebed door het St. Catharinagilde, met de
uitvoering van de Vendelzwaaier.

Vervolgens kwamen namens de gemeenteraad en de raadsgriffier, Anja Spierings-van
Deursen en Jan Jaspers. De Eindhovense
Veteraan R. Sondag legde een krans namens
SVZB. Herdenkingsmonument Mierlo-Hout
was ook aanwezig en Mario Coolen legde
namens de stichting de krans. Ook de motorclub met veteranen legde een bloemstuk. Als
slot van de bloemlegging kwamen de aanwezige mensen met hun bloemen.

Koor Druhzba en Veronica Morska
Het Koor Druhzba kwam aan het slot van
deze herdenking met Onze vader en het Oekraïens gebed. Dit werd gevolgd door Veronica Morska, die het Oekraïens volkslied op
een geweldige wijze ten gehore bracht. Nu
niet vanuit de schuilkelder in Oekraïne, maar
in de Helmondse openlucht liet ze het lied
weerklinken. Hiermee kwam om half negen
een einde aan deze bijzondere bijeenkomst
en alsof het een reünie was, er werd door velen nog gezellig nagepraat, want van de vaste
bezoekers van deze herdenking waren er velen die elkaar twee jaar niet hadden gezien.

Voordracht gedichten en zang
Als afsluiting van de herdenkingsbijeenkomst deed mw. L. Verhoeven de voordracht

De afsluiting werd door ceremoniemeester
Josien Fleuren-Wijn verricht en zij dankte
iedereen voor hun aanwezigheid.

Edith Stein Koor neemt afscheid van haar kerk

Het koor van de H. Edith Stein-kerk neemt afscheid van haar kerk. De laatste jaren voelden
steeds meer koorleden zich minder goed thuis in hun kerk. Een gevoel wat steeds sterker werd
en uiteindelijk onomkeerbaar bleek.
De coronacrisis met al zijn regels en
restricties had tot gevolg dat onder
andere de H. Edith Stein-kerk in maart
2020 werd gesloten.
Wij waren allemaal aangewezen op de tv
of livestream als we een H. mis wilden
volgen. Helaas, het was niet anders. Op
deze manier probeerden de bisschoppen en de priesters bij te dragen aan
het voorkomen van verspreiding van
het coronavirus. Een verdrietige, maar
begrijpelijk keus.
In deze tijd ontstond, waarschijnlijk
door gebrek aan goede communicatie,
een conflict of verschil van inzicht tussen het pastoresteam en koorleden. Wij
hebben, na de heropening van de kerk
in oktober 2021, samen geprobeerd
om nader tot elkaar te komen in een
lang en goed gesprek. Het heeft helaas
niet mogen baten. Begin mei heeft een

afvaardiging van het koor aan het pastoresteam, te weten pastor E. Seidel en
pastor W. Koopmans, te kennen gegeven afscheid te nemen van de H. Edith
Stein-kerk en haar parochie.
Pastor E. Seidel was niet verrast door
deze beslissing. Hij was blij dat het koor
blijft bestaan en sprak de hoop uit dat
wij ons blijvend voor de kerk en alle
andere locaties waar wij in het verleden hebben gezongen, zullen inzetten.
Daarnaast verzekerde pastor Seidel
ons dat het vertrek van het koor uit de
H. Edith Stein-kerk geen consequenties
zal hebben voor het voortbestaan van
deze kerk. Er bestaat geen enkele reden
om de kerk te sluiten, aldus pastor Seidel, zolang kerkgangers en vrijwilligers
de kerk open willen en kunnen houden.
Wij bedanken pastor Seidel voor zijn

woorden en hopen dat de geloofsgemeenschap van de H. Edith Stein-kerk
nog lang in hun eigen kerk hun geloof
mag belijden.
Na eerder al een keer in de H. Luciakerk gezongen te hebben is het koor
door pastoor P. Scheepers van harte
welkom geheten in de Damiaan de
Veuster-parochie, waar wij hopen 1
keer in de maand de H. mis muzikaal
te ondersteunen. Het Edith Stein Koor
hoopt zich snel thuis te voelen in de
Damiaan de Veuster-parochie en haar
steentje bij te kunnen dragen aan een
mooie muzikale omlijsting tijdens de
eucharistievieringen.
Het koor neemt zingend afscheid van
de H. Edith Stein-kerk en haar kerkgangers in de eucharistieviering van
31 juli aanstaande. De viering begint om
09.30 uur.

F Edith Stein Koor.

Binnenkort in verkoop 12
unieke patio-woningen, schrijf je
nu in via: www.puurhelmond.nl
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Maaltijdloempia

schaal à 2 stuks - Diepvriesspecialist
Normaal 4,49
Van Rijsingen

2 schalen
voor

6,49

de loop weekkrant HELMOND

20 jaar Kasteeltuinconcerten in 2022!
Elke vrijdag in juli en augustus, vanaf 8 juli 2022

Yess.. dit jaar kunnen we dan eindelijk het 20-jarig bestaan van de
Kasteeltuinconcerten Helmond met jullie vieren. Iedere vrijdag in juli en
augustus (vanaf vrijdag 8 juli tot en met vrijdag 26 augustus). Zelfde tijd,
zelfde locatie, zelfde opzet en zoals normaal alle dagen gratis toegankelijk.
Zet jezelf op aanwezig in het Facebook Event,
zodat je geen belangrijke info mist!

Magnums

Maxi classic, nootjes
of witte chocolade
12 stuks - Van Gils

Kipsaté of varkenssaté
schaal à 27 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 14,89

9,99

Normaal 12,99

9,

99

F Wim van den Broek

Super kaassoufflé
doos à 24 stuks - KB
Normaal 19,49

13,

Chinese tomatensoep

emmer à 1 liter - Diepvriesspecialist

99

Normaal 4,59

AAN ALLE HUURDERS VAN WOCOM
IN DE GEMEENTE HELMOND.
LANGS DEZE WEG WIJ U GRAAG UITNODIGEN VOOR HET BIJWONEN
VAN DE JAARVERGADERING OP

DINSDAG 24 MEI

3,

49

Belgische

Dunne fijne frites 5mm

WIJKHUIS WESTWIJZER, CORTENBACHSTRAAT 70, HELMOND WEST. 19.30 UUR.

zak à 1500 gram - Farm Frites
Normaal 4,69

2,99

Stokbrood
met kruidenboter

zakje à 1 stuk
Normaal 0,89

MAXIMAAL
3 STUKS
PER KLANT

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 4 mei t/m dinsdag
24 mei 2022. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

De agenda is als volgt:
1. Opening en mededelingen.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststellen notulen Jaarvergadering
26 oktober 2021.
4. Bespreken Jaarverslag 2021 van HBV de Vaart /
HV wocom Helmond incl. bewonerscommissies.
5. Financiën 2021, verslag van de kascommissie.
Samenstellen kascommissieleden 2023.
6. Verkiezing bestuursleden: 2021; Geraldine Setz
(BC. Houtsdonk )

Vacatures b’cies: Apostelwijk - Brandevoort –
Kroon/Krollaan. ( huurders kunnen zich hiervoor
aanmelden bij secretaris Hans Stienen;
j.stienen5@kpnmail.nl )
7. Woonbond informatie.
8. Informatie over VERDUURZAMEN door
medewerkers ENERGIEHUIS; aandacht voor
gedrag/bewustwording en ondersteuning.
9. Rondvraag
10. Sluiting en hierna een drankje en hapje
met muziek van Trio Vrij Vrolijk

Wilt u van tevoren informatie ontvangen, zoals bijv. de notulen van de Jaarvergadering 2021 of het
Jaarverslag 2021, dan kunt u dit via e-mail kenbaar maken aan de secretaris: j.stienen5@kpnmail.nl
GRATIS tegen
inlevering van
100 spaarpunten

Met vriendelijke groet, Bestuur HV wocom Helmond. Namens deze voorzitter Berry Smits
Toon uw betrokkenheid met de huurdersvereniging en ben aanwezig. TOEGANG GRATIS
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Leesmediacoach Toos van den Beuken genomineerd
voor de titel Jeugdspecialist 2022
Op dinsdag 26 april werd Leesmediacoach Toos van den Beuken van de Bibliotheek HelmondPeel verrast: ze is één van de drie genomineerden voor de landelijke titel NBD Biblion
Jeugdspecialist van het Jaar 2022.

Bedankt Miranda en
Patrick Verkoelen
Hoe jammer dat Hart voor Minima
vurige week definitief gestopt
is. Helmond heeft nu helaas geen
echte voedselbank meer. Langs
deze weg wil ik Patrick en Miranda
Verkoelen bedanken voor hun
inzet in deze geweldige stichting.
Wat hebben ze veel Helmonders
geholpen de afgelopen 7,5 jaar.
Ook ik droeg deze geweldige
stichting een warm hart toe. Deze 2
toppers hebben Hart voor Minima
opgezet en gerund vanaf 2014 met
heel veel fijne vrijwilligers en heel
veel liefde. Een warm bad was het
waar de mensen die hulp nodig
hadden in kwamen. Ook ik ben er
vur een column geweest en 2 keer
me ingezet voor de kerstactie, wat ik
heel graag heb gedaan. Afgelopen
week heb ik op social media gevolgd
hoe het afscheid verliep. Vaak zat ik
met een brok in men keel de brieven
te lezen die ze van hun cliënten
kregen. Als je niet in deze situatie
zit, kunde oe eigen daar eigenlijk
niks bij vurstellen. Hoe blij deze
mensen waren met hun tassen vol
met boodschappen en vooral vers,
gezond eten.
Brabanders van het jaar zijn ze
zelfs geworden in 2017, het was
een bijzondere voedselbank waar
vooral gezond en vers eten hoog in
het vaandel stond. Dat was ook de
insteek van Patrick en Miranda. Dat
werd steeds lastiger, in de glorietijd
kregen ze heel veel verse producten
van de Jumbo’s uit de wijde

omgeving, maar die gingen zelf hun
producten goedkoper aanbieden
en zo kreeg deze stichting bijna
geen verse producten meer. Toen
ik er was voor mijn column vond
ik vooral mooi dat kinderen die
meekwamen een zakje snoep kregen
en als er een jarige was kon er een
verjaardagspakket aangevraagd
worden met zelfs lekker gebak erin.
Dat zegt genoeg over met hoeveel
liefde deze stichting werd gerund,
je was er geen nummer. Het was niet
alleen voedsel, ze gingen met de kids
naar het Kasteel van Sinterklaas,
naar de bios en de laatste 3 jaar
gingen ze naar de wok met al hun
cliënten. Ze zijn geëindigd met een
knaller. Alles moest weg, ze hebben
voor extraatjes gezorgd en gedaan
wat ze konden. De laatste dag,
hun afscheid, kregen de cliënten
een petit four bij de koffie en gingen
de cliënten met volle tassen naar
huis. Een emotionele dag voor
iedereen.
Ook ik moest slikken toen ik alles
las.

Projecten en prijzen
Collega’s uit de bibliotheekwereld en
samenwerkingspartners van de Bibliotheek konden iemand nomineren die
een kei is op het gebied van kinder- en
jeugdboeken. Toos heeft in haar loopbaan van meer dan 40 jaar veel bijzondere initiatieven ontplooid. Zo is zij de
laatste tijd op verschillende plaatsen
geweest om te vertellen over leesplezier
voor meertalige kinderen: (voor)lezen in
de taal van je hart. Daarnaast is Toos
betrokken geweest bij projecten als ‘De
dans van de drummers’ en ‘Weg uit de
Peel’, waarvoor ze verschillende prijzen
heeft ontvangen. Ook de inspiratie die
ze samen met andere collega’s biedt

aan (toekomstige) leerkrachten in het
primair onderwijs door het geven van
de trainingen en de samenwerking met
de PABO zijn redenen om Toos te nomineren. Het winnen van de prijs zou de
kroon zijn op het werk van Toos: volgend
jaar gaat ze genieten van haar pensioen.
Jury
De jury, bestaande uit Vera Wieringa
(NBD Biblion), Jolanda Robben (Biblionet Groningen) en Joran Floor (BiebBoys, winnaar NBD Biblion Jeugdspecialist 2021), hebben Toos geselecteerd
als genomineerde. Ze neemt het op tegen Martin Bergsma van de Bibliotheek
Wijchen en Tom Gerichhausen van

CODA Apeldoorn. De winnaar wordt op
19 mei bekendgemaakt op nbdbiblion.
nl/jeugdspecialist.
De beste Jeugdspecialist weet alles
over kinderboeken, houdt de collectie
op peil en zorgt voor een uitdagende en
veilige leesomgeving voor kinderen van
6 tot en met 18 jaar. Jeugdspecialisten
spelen een belangrijke rol in het vergroten van leesplezier omdat zij als inspirator op zoek blijven naar nieuwe manieren om de jonge doelgroep uit te dagen.
Om het belang van deze specialisten te
benadrukken, is de verkiezing tot NBD
Biblion Jeugdspecialist vijf jaar geleden
in het leven geroepen.

Toos van den Beuken was erg verrast. F Bibliotheek Helmond-Peel.

Nogmaals bedankt Patrick en
Miranda voor alle goede zorgen
voor onze (geweldige) voedselbank.
Ook wil ik alle vrijwilligers van
Hart voor Minima bedanken:
keibedankt voor jullie inzet. En
ik doe dat namens heel veul
Helmonders. Na 7,5 jaar is de deur
op slot, het ga jullie goed.

Netwerkvereniging 0492 en Borrelbar de haven organiseren:

The Harbour Jazz Club

F The Harbour Jazz Club.

Fijn weekend tot volgende week.

Houdoe!
CENTRUM Op donderdagavond 25
mei 2022 is het dan eindelijk zo ver
en gaat The Harbour Jazz Club van
start en wordt gehouden in Borrelbar
de Haven. The Harbour Jazz Club organiseert 6 keer per jaar op de laatste
donderdag van die maand een Oude
Stijl Jazz-bijeenkomst.

Ter introductie is de entree op 25 mei
2022 gratis en is iedereen welkom om te
luisteren naar The New Orleans Buddies
vanaf 20:00 uur. Om 22:00 uur is er een
jamsessie en staat het iedere muzikant
vrij om mee te spelen met wat bekende
jazznummers. De jamsessie wordt begeleid door Papa Dré Jazz Band.
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Vier gemeentepenningen uitgereikt in Helmond
Deze week stellen wij twee van de vier mensen die afgelopen week een gemeentepenning
ontvingen, aan u voor. Volgende week is het de beurt aan de andere twee.
bij mij zelf, ik doe gewoon mee en zie
wel hoe ver ik kom. Uiteindelijk werd
ik zelfs Nederlands kampioen in mijn
gewichtsklasse. Heel bizar, dat had ik
nooit verwacht. Maar toen werd voor mij
wel duidelijk, ik wil nóg beter en sterker
worden.”

Tekst en foto’s: Henk van Dijk
Danique Schepens - Gewichtheffen
(Badass)
De Helmondse Danique Schepens (29)
mogen we met recht een echte powervrouw noemen. Ze is militair en veteraan, maar richt zich in haar vrije tijd
vooral op gewichtheffen. Badass!

Je ziet niemand flexen of selfies maken voor een spiegel in de sportschool.
Het normale fitness zie ik altijd als een
soort hengstenbal, waar iedereen wil
opscheppen. Bij crossfit draait het allemaal om allround, fitheid en jezelf blijven
uitdagen. Je wilt steeds weer de beste of
de snelste zijn. Hierbij kan ik echt mijn
kracht kwijt.”

Het sportavontuur is zo’n vier jaar geleden begonnen voor Danique. “Ik was
altijd al behoorlijk fit, ook vanwege mijn
werk. Toen een collega mij liet kennismaken met crossfit, was ik snel verkocht.
Bij die sport gaat het niet om je uiterlijk.

Nederlands kampioen
Inmiddels is gewichtheffen, voor Danique, veel meer dan een beetje sporten.
Haar eerste wedstrijd kan ze zich nog
goed herinneren. “Dat was in Veldhoven
voor de selectie van het NK. Ik dacht

Gazarhur Kazarjan - Schaken
Gachatur is een hele vriendelijke jongen
die heel goed met volwassenen op kan
schieten, alhoewel hij nog maar twaalf
jaar oud is. Hij is het enige jongere lid van
de Helmondse Schaakclub, maar zijn
schaakprestaties zijn voor zijn leeftijd al
top. Hij is eind september 2021 Nederlands Kampioen tot 12 jaar geworden in
de D jeugd.

je (snel)schaken in de bar, ook al heeft
ie juist een lange partij schaken achter
de rug. Schaken is zijn lust en zijn leven,
zegt ie altijd. Hij kan zich niet indenken
er ooit mee te stoppen. Hij wil graag een
heel goede schaker worden, als het even
kan zelfs grootmeester. Daar doet ie
zijn uiterste best voor. Ook heeft hij een
persoonlijke trainer, die met hem al zijn
partijen analyseert.

Naast het Nederlands Kampioenschap
voor de D-jeugd (tot en met 12 jaar), wint
Gachatur ook bij de Helmondse Schaakclub zijn partijen. Zo heeft ie in 2021
bijvoorbeeld een intern snelschaaktoernooi van 9 dinsdagen gewonnen, door
op de laatste speeldag 1e te worden.
Met dit resultaat wist hij daarmee het
eindklassement te winnen.
Verder is Gachatur altijd in voor een pot-

Spijtig genoeg is 2021 voor hem vanwege corona niet het beste schaakjaar
geweest. Er zijn veel wedstrijden en
toernooien afgelast, waarbij hij normaal
gesproken bij aanwezig zou zijn geweest,
om zijn beste beentje voor te zetten.
Voor al zijn geleverde prestaties op hoog
niveau is hem deze Gemeentepenning
toegekend.

Geen dikke pizza’s meer
Als Danique niet is uitgezonden, vanwege haar werk als militair, traint ze acht (!)
keer per week. “Maar dat is niet het enige, want op de andere dagen, ben ik er
ook mee bezig. Dan moet mijn lichaam
herstellen en krijg ik bijvoorbeeld massages. Het zwaarste van alles, is misschien
nog wel het voedingsschema, dat bestaat uit koolhydraten, vetten, groenten
en eiwitten. Soms heb ik ook gewoon zin
in een dikke pizza, chocolade of M&M’s.
In het begin was dat heel heftig, maar nu
ben ik het gewend. Dat soort dingen haal
ik gewoon niet in huis.
Olympische Spelen
“Het volgende doel dat Danique wil
bereiken is het EK. Maar mijn ultieme
droom blijft het meedoen aan de Olympische Spelen. Dat is jammer genoeg
nog ver weg. Dankzij dat vooruitzicht,
heb ik het ervoor over dat mijn hele leven
in het teken staat van de sport.”
Voor al haar geleverde prestaties op hoog
niveau, is haar deze Gemeentepenning
toegekend. Deze werd door verhindering
van wethouder Harrie van Dijk uitgereikt
door Willie van de Kerkhof.

Kampioenen olé olé
HELMOND Vrijdag 6 mei 2022 was de laatste competitieronde voor de teams van de
Nederlandse Keuken Kampioen Divisie. Voor Helmond Sport een thuiswedstrijd tegen FC den
Bosch. Eenzelfde wedstrijdaffiche als 40 jaar geleden toen Helmond Sport de kampioenstitel in
de 1e divisie tegen de Bosschenaren wist te behalen.

Dit keer géén kampioenschap, maar
vooral een prestige wedstrijd én een
wedstrijd die in het teken stond van de
oud-kampioensselectie uit 1982. De
gelijkmaker in de laatste minuut van
de extra speeltijd was natuurlijk super,
maar de huldiging van de oud-kampioenen tijdens de rust was zonder twijfel
hét absolute hoogtepunt van het seizoen 2021-2022.
De organisatie van de kampioensreünie
Helmond Sport 1982 had niets aan het
toeval overgelaten om er een prachtige
reüniedag van te maken. Van de speciale ontvangst in hotel HUP, een rondleiding in het voetbalmuseum tot aan het
afsluitende ontbijt op zaterdagochtend
in hotel West-Ende. Het hotel in het
centrum van Helmond waar vrijdagmiddag de bordesscene van het kampioenfeest in 1982 nog eens dunnetjes
werd overgedaan. Zelfs de kampioenstaart was van dezelfde bakkerij als 40
jaar terug.

De iets of wat uitgedunde Helmondse kampioensselectie 40 jaar na dato. F Wim van den Broek.

Supergeslaagde reünie
Het absolute hoogtepunt van de reünie
was de huldiging van de oud-kampioenen tijdens de rust. Bijna een half
uur aan een stuk zongen de fanatieke
supporters op de goed bezette tribunes
(3.500 toeschouwers) de oud-spelers
en stafleden toe. ‘Kampioenen olé olé’
klonk het vanaf de tribunes in het stadion waar de gehele wedstrijd een sfeer
heerste als zelden daarvoor.
De oud-kampioenen van 1982 die afgelopen weekend erbij waren, hebben
genoten en kijken stiekem alweer uit
naar een volgende keer. Wanneer is nog
niet bekend, maar vast staat wel dat
ze dit keer niet zo lang meer hoeven te
wachten op een gezellige samenkomst.
Misschien een optie rondom de opening van de nieuwe Sport Campus op
de Braak? Wie weet, de oud-kampioenen zijn daar zeker voor te porren, zo
bleek uit de reacties na afloop van een
bijzonder geslaagde kampioensreünie
Helmond Sport 1982!
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Vrijwilligers gezocht voor
‘In beweging tegen kanker’
HELMOND In beweging tegen kanker is een evenement dat
op 25 en 26 juni georganiseerd wordt in de kasteeltuinen van
Helmond. Dit is een wandelevenement waarbij de opbrengst
geheel ten goede komt aan drie kankergerelateerde goede
doelen in Helmond en omgeving.
Doel 1 is inloophuis ‘de Cirkel’, doel
2 is ‘Hospice de Populieren’ en doel
3 is de afdeling oncologie van het
Elkerliek ziekenhuis, die graag een
echoapparaat willen voor mensen
die chemo nodig hebben om die pijnloos te kunnen prikken.
Wij zoeken voor dit evenement mensen die ons kunnen helpen met verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld
voor en na het evenement met het
opbouwen en afbreken van het terrein, tijdens het evenement met het
vullen en zetten van de wenszakken
met lichtjes, hulp bij het kinderplein,
toezicht bij de fietsen en parkeerplaatsen en als gastvrouw/-heer
voor de eregasten. Dit zijn mensen
die kanker hebben overwonnen of
op dit moment nog de ziekte hebben.

Ook zoeken wij nog teams die met
dit evenement mee willen doen. Doe
mee met je collega’s, vriendengroep,
sportmaatjes of buren. Samen komen we in beweging tegen kanker!
Neem een kijkje op onze website en
meld je aan: www.inbewegingtegenkanker.com. Vragen of meer weten?
Stuur een mail naar info@inbewegingtegenkanker.com.

Blazersensemble Algaita in het
Theo Driessen Instituut
Op zondagmiddag 22 mei 2022 aanstaande om 14.30 uur geeft
het Blazersensemble Algaita haar jaarlijks concert in het Theo
Driessen Instituut, Willem Prinzenstraat 43 te Helmond.
Het ensemble staat onder leiding van Laurens Boogaarts en bestaat uit 8 blazers.
Tijdens het concert wordt een toelichting verzorgd door mevrouw Van de Westen.
Uitgevoerd worden werken en arrangementen van Handel, Schubert, Farrenc, Hartmann en Poot. Aanvang om 14.30 uur.
De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt gewaardeerd.
Informatie: e-mail naar jmvgldrp@gmail.com of kijk op
www.theodriesseninstituut.nl.
Locatie: Theo Driessen Instituut, Willem Prinzenstraat 43 Helmond
Entree: gratis, maar een vrijwillige bijdrage in de onkosten wordt gewaardeerd
Uitvoerenden zijn: Joke van Geldrop, Diana Sonnenschein – fluit
Gwen van de Ven, Gerdien Rosenbrand – hobo
Jan Capiteijns, Henry van Bakel - klarinet
Kees de Fokkert, Marjolein Soeteman - fagot
Hannie van der Westen geeft de toelichting
Tot ziens op 22 mei! De zaal is vanaf 14.00 uur open.

alleen dat u op de hoogte bent van de
beginselen van het rikken. Vragen en
informatie bij dhr. Frits van Bussel, telefoon 06 – 30 73 06 20.
HELMOND-OOST Iedere maandag
organiseert het HMC een Superkien in
Soos 40, Azalealaan te Helmond. Met
een totale prijzenpot van € 1.500,- met
onder andere een hoofdprijs van €
400,- en een loterij voor het winnen van
2 gevulde levensmiddelenmanden en
gratis kienkaarten. Ook vindt er regelmatig een gratis loterij plaats met prachtige
prijzen. Aanvang is om 19.30 uur en het
duurt tot 22.00 uur.
De zaal is open vanaf 17.45 uur. U komt
toch ook!
RIJPELBERG Gratis reparaties van je
kapotte spullen bij Repaircafé Rijpelberg op zaterdag 21 mei van 11.00 tot
14.00 uur en op woensdag 25 mei van
13.00 tot 16.00 uur. Locatie: De Torelaer, Groningenhof 4, Helmond. Alle
Helmonders, jong en oud, zijn welkom.
Zie ook www.facebook.com/RepaircafeRijpelberg.
BRANDEVOORT, HELMOND-WEST
EN MIERLO-HOUT Repaircafé KBO
– St. Lucia: iedereen mag gebruikmaken van deze aangeboden faciliteit. Er
zijn geen verplichtingen aan verbonden
ongeacht waar u woont of status. U
bent van harte welkom op zaterdag 14
mei van 11.00 tot 15.00 uur. Repareren?
Heel slim!
Het repaircafé KBO – St. Lucia is de
organisatie die het mogelijk maak uw
defecte spulletjes te laten repareren.
Alle gebruiksartikelen die verplaatsbaar
zijn per fiets of simpel transportmiddel
zijn acceptabel en zullen in behandeling
worden genomen. Wij repareren naar
ons vermogen en kennis elektrische en
elektronische apparaten, speelgoed,
naaimachines, gereedschap, kleding(reparaties), kinderspeelgoed, slijpen klein
gereedschap en scharen/messen, fietsen en ander klein materieel.
MIERLO-HOUT Bridgeclub ’t Houtse
Slem gaat weer van start. We spelen
op maandagavond competitie en vrijdagmiddag vrije inloop in Wijkhuis De
Geseldonk. Nieuwe leden zijn welkom.
Ook starten we weer met een cursus
voor beginners, die wordt gegeven in
een kleine groep van 4 deelnemers. Info
en aanmelden bij Theo Leijten 06 – 21
42 51 09.
MIERLO-HOUT Elke donderdagmiddag vrij kaarten, rikken, in de Geseldonk
in Mierlo-Hout van 13.30 uur tot 17.00
uur. Aanmelden vanaf 13.15 uur tot
13.30 uur. Inleg 1 euro. Geen verplichtingen.
Hebt u donderdagmiddag nog niets te
doen en rikt u graag, dan kunt u elke
donderdagmiddag vrij rikken in de Geseldonk. Er wordt niets van u gevraagd,

F Theo Driessen Instituut.
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HELMOND-OOST We zijn weer begonnen met de kienavond in wijkhuis
de Lier. Het kienen begint om 19.30
uur voor iedereen boven de 16 jaar. Er
zijn weer mooie prijzen ingekocht, verder zijn er koffiepakketjes en een wasmiddelronde. De zaal is geopend vanaf
19.00 uur. U bent van harte welkom.
BINNENSTAD Expositie in De Fonkel van 15 april tot 2 juni, expositie van
schilderijen van Ruud van de Vijfeijken
uit Helmond. De expositie ‘Kleuren,
kleuren, kleuren’ zegt dat zijn werk vooral kleurrijk is en meestal geïnspireerd
door bloemen en landschappen. Te
bezoeken tijdens openingsuren in Wijkhuis De Fonkel, Prins Karelstraat 123
Helmond.
HELMOND-NOORD Op zondag 26
juni vindt er tussen De Schabbert en De
Boerderij een grote wijkmanifestatie/
braderie plaats. Deze start om 10 uur
en duurt tot 17 uur. De Boerderij en De
Schabbert laten zien welke activiteiten
er onder hun dak plaatsvinden; mensen, verenigingen en organisaties in het
welzijnswerk die werkzaam zijn in de
wijk Helmond-Noord presenteren zich.
Daarnaast is er ruimte voor bewoners
uit de wijk Helmond-Noord die andere
mensen uit de wijk kennis willen laten
maken met hun hobby of talent. Schilder je prachtige kunststukken, maak
je mooie beelden, fotografeer je al jaren voor je ontspanning en wil je dat
eindelijk wel eens laten zien? Knutsel
je graag en wil je daar nu anderen van
laten meegenieten, heb je een kaartclub
en zoek je nog mede kaarters, enz. enz.
Dan zijn we op zoek naar jou! Voor meer
informatie en aanmelden, neem contact op met Wilma van Grinsven, wilma.
vangrinsven@levgroep.nl of 06 – 40 94
48 87. Ook als je zin en tijd hebt om op
26 juni te helpen en zo deel uit te maken van een hele gezellige dag voor Helmond-Noord.
CENTRUM Zondag 15 mei, derde zondag van de maand, begint de Dichterskring Helmond weer. Tussen 13.30 en
15.30 uur is iedereen welkom bij restaurant de Waard op de Markt in Helmond.
Je mag voorlezen uit eigen werk, of van
een ander. Alleen komen luisteren mag

natuurlijk ook. En het kost niks.
Helmond – West Oliemolense Snuffelmarkt: Kom zondag 15 mei lekker
snuffelen op de Oliemolense Snuffelmarkt in de Helmondse Annawijk. Ben
je ook op zoek naar de leukste en bijzondere koopjes, dan ben je van harte
welkom! De Snuffelmarkt wordt gehouden nabij buurthuis Sint Anna aan de
Hoogeindsestraat. De markt is geopend
van 09.30 uur tot 15.30 uur. De entree
bedraagt € 1,-. Kinderen tot 12 jaar gratis
toegang. De opbrengst komt geheel ten
goede aan activiteiten die georganiseerd
worden door carnavalsvereniging de
Olietrappers. Voor meer info: kvdeolietrappers.nl.
CENTRUM Robustelly 250 jaar jong
in de Lambertuskerk. Dit jaar is het Robustelly-orgel in de St. Lambertuskerk
in Helmond 250 jaar jong. We gaan dit
vieren met een bijzonder, feestelijk jubileumprogramma. Op zaterdag 14 mei
wordt de aftrap gedaan met de eerste
marktbespeling, die voortaan om 11.00
uur begint. U kunt dan even de drukte
van het centrum ontvluchten en even
genieten van de sfeer en de muziek in
de kerk, toegang is vrij.
Op vrijdag 27 mei volgt dan het openingsconcert van de concertserie: een
bijzonder concert door stadsorganist
Jan van de Laar samen met 2 sopranen, Aldona Bartnik en Klaartje van
Veldhoven. Kaartjes hiervoor zijn te
bestellen via lambertusconcerten.nl of
aan de kerk. Voor verdere concerten en
andere activiteiten kunt u de website
raadplegen: www.robustelly-society-helmond.com.
RIJPELBERG Baroniehof Buurttafel
zondag 22 mei - Wereld Bijendag. Kom
zondag 22 mei tussen 12.00 en 14.00
uur gezellig even ‘buurten’ bij de Baroniehof Buurttafel (op het veldje t.o. o.a.
huisnummer 160). Met een kopje koffie,
thee met honing of iets fris en natuurlijk
een lekkere koek erbij een beetje kletsen
met elkaar en kennismaken met buurten stadgenoten. En omdat Wereld Bijendag in deze maand valt, hebben we
ook nog een aardigheidje voor je. Vooraf
aanmelden is niet nodig. Kom gewoon
even gezellig aan!
Zoals het er nu naar uitziet belooft het
die dag mooi weer te worden. Mocht het
onverhoopt toch gaan regenen of hard
waaien, dan gaat het niet door.
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Minor

Op vrijdag 20 mei aanstaande zal het dak van Wijkhuis De
Geseldonk er weer af gaan tijdens de nieuwe editie van Minor!
Middelbare scholieren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar
zijn dan weer welkom om feest te vieren.
Tijdens Minor zullen verschillende DJ’s
op het podium te zien zijn. Jordy Wijn
zal het feest openen en de zaal vast
goed opwarmen. Vervolgens zal The
Fissa Squad plaatsnemen achter de DJ
booth en een goede mix van zowel hits
als meezingers draaien. The Underdogs,
die pasgeleden de plaat ‘Zonder Rem’
hebben opgenomen met Hek van de
Dam (welke je vorige keer bij Minor hebt
gezien), zullen er voor zorgen dat niemand stilstaat! Tenslotte zal QUINdrx
het feest knallend afsluiten!
Hier wil je toch bij zijn? Bestel gemak-

kelijk een ticket voor slechts 4 euro (exclusief servicekosten) via www.minorhelmond.nl. Een consumptiebon kost
slechts 1 euro bij Minor, en de (verplichte) garderobe is helemaal 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.
Voor meer informatie, check Facebook/
Instagram/Tiktok (@minorhelmond)
of bezoek de website www.minorhelmond.nl. Hier kunt je ook onder andere
het reglement terugvinden.
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Gratis stadswandelingen met stadsgids
Helmond Marketing verzorgt samen met VVV Helmond 3 gratis groepswandelingen met een
stadsgids. Hiermee willen ze mensen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met al
het moois dat er in het centrum te vinden is. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via de
site van VVV of visithelmond.nl.
Gedichtenwandeling
Verspreid over het centrum van Helmond zijn op gevels en bankjes gedichten te vinden. Samen met stadsgids
Ruud Hakvoort ga je op zoek naar ontroerende en grappige poëzie.
Er zijn bekende gedichten van bijvoorbeeld Jacques Vriens, Wim Daniëls en
Bert Kuijpers maar er is ook poëzie van
kinderen uit Helmond. Doordat sommige gedichten klein en verscholen zijn,
voelt de gedichtenwandeling soms als
een ontdekkingstocht.
Stads- en kanaalwandeling
Helmond is een eeuwenoude stad met
een moderne uitstraling. De geschiedenis, het heden en de toekomst komen
samen in de stads- en kanaalwandeling.
Onder begeleiding van stadsgids Jan
van Bussel leer je meer over het rijke
industriële verleden en kijk je op een

nieuwe manier naar de panden die zo
vertrouwd zijn. Je passeert de villa’s aan
het water, het kantongerecht, Suytkade,
de Oude Aa en het nieuwe Burgemeester Geukerspark.
Kunstroute
Helmond onderscheidt zich door de
grote hoeveelheid kunst die in de stad
te vinden is. Stadsgids Cathy Erbrink
legt je uit wat het achterliggende verhaal achter deze kunst is. Tijdens de
wandeling bekijk je meer dan alleen de
beelden. Wist je dat er meerdere openlucht galerieën zijn in het centrum? De
kunstroute brengt je bijvoorbeeld langs
het Helmonds leesplankje op de Markt
en de tentoonstelling in Het Hool. Ook
de murals worden zeker niet vergeten.
Kerstwens
Het idee voor de gratis stadswandelingen komt van een kerstwens. In decem-

ber stond de kerstwensboom van Helmond Marketing op de Markt. Maartje
Vos had hier een wens ingeleverd.
Zij wenste dat inwoners en bezoekers
van Helmond kennis zouden maken
de stadswandelingen. Zodat ze kunnen
zien hoeveel kunst en cultuur Helmond
te bieden heeft. Daarom hebben Helmond Marketing en VVV Helmond besloten om de drie wandelingen met gids
gratis aan te bieden.
De drie stadswandelingen die worden
aangeboden zijn:
Gedichtenwandeling op donderdag 19
mei 13.30 uur – 15.30 uur door Ruud
Hakvoort
Stads- en kanaal wandeling op donderdag 2 juni 10.30 uur – 12.30 uur door
Jan van Bussel
Kunstwandeling op dinsdag 7 juni 13.30
uur – 15.30 uur door Cathy Erbrink

GS Staalwerken nieuwe naamgever Helmond Sport Stadion
GS Staalwerken wordt de komende twee seizoenen de naamgever
van het stadion, het Helmondse staalconstructiebedrijf is de
opvolger van SolarUnie als naamsponsor. Het al in 1966 opgerichte
GS Staalwerken wil met het sluiten van deze overeenkomst de
verbondenheid en betrokkenheid in de regio Helmond benadrukken.

Infoavond Vrije School Peelland
Kom je kennismaken met het vrijeschoolonderwijs? Op
maandag 16 mei van 20.00 tot 22.00 uur vertellen we over ons
prachtige onderwijs, dat aansluit bij de innerlijke ontwikkeling
van kinderen! Je bent van harte welkom om vrijblijvend
te komen kijken en luisteren. Meld je even aan via info@
vrijeschoolpeelland.nl of 0492 – 547 628.
Op onze Vrije School Peelland werken
wij met hoofd, hart en handen, vanuit
de natuur en de seizoenen, met eerlijke
materialen en aandacht en zorg voor
elkaar en onze omgeving. We werken
met een vast leerplan, waarbinnen veel
vrijheid is voor de leraar om de lessen
creatief vorm te geven, passend bij de
klas.
In de eerste jaren is er veel aandacht
voor spel en beweging. Kinderen kunnen bij ons echt kind zijn en ontwikkelen zich in een geborgen sfeer. Aan het
eind van de basisschool bezitten onze
leerlingen de vaardigheden die nodig
zijn voor het voortgezet onderwijs en
meer! Met een goed gevulde rugzak
vliegen onze leerlingen uit na groep 8.
Wij horen regelmatig terug dat zij op de
middelbare scholen positief opvallen in
het tonen van interesse, het graag wil-

len leren en het nemen van initiatieven.
Daar zijn we trots op!

F Ad Klaasen.

Commercieel manager Antoine Beije
namens Helmond Sport: “GS Staalwerken heeft zich verbonden aan ons huidig
onderkomen, maar heeft ook het eerste
recht om de naamgever te worden van
ons nieuwe stadion. Dat zou ik persoonlijk
prachtig vinden, de robuustheid van staal
past bij het imago van Helmond Sport.”

Alzheimer Café Helmond
Elke derde donderdag van de maand vindt het Alzheimer Café Helmond plaats. Iedere maand is er
een ander thema. Deze keer gaat het over het levenstestament, bewindvoering en mentorschap.
De avond is gratis toegankelijk voor mensen met dementie, hun naasten en geïnteresseerden.

We laten het je graag zien en horen op
onze infoavond van maandag 16 mei!

Bij dementie gaan de zenuwcellen in
de hersenen kapot. Soms gaan niet de
zenuwcellen zelf kapot, maar de verbindingen tussen de cellen. Het is ook
mogelijk dat de cellen en de verbindingen het niet meer goed doen. Door
deze afname van cellen functioneren
de hersenen steeds minder goed. Toch
merken we dat mensen met dementie
heel veel nog wel kunnen. Zo kan een
bepaalde geur, gerecht of muziek een
herinnering oproepen en zorgen voor
een prettige ervaring.

Vrije School Peelland
Helmondselaan 71
5702 NM Helmond
0492 - 547628
info@vrijeschoolpeelland.nl
www.vrijeschoolpeelland.nl

Muziek en dementie
Bij mensen met dementie kan muziek
vergeten herinneringen of het gevoel
hiervan naar boven halen. Er komt
steeds meer bewijs voor de positieve effecten van het luisteren naar voorkeurs-

De doorgaande lijn en de gedeelde visie
van kinderopvang en onderwijs zijn duidelijk zichtbaar in onze school. Zowel
in de pedagogische aanpak, als de inrichting van de ruimtes, het (les)aanbod
en de keuze voor biologische, gezonde
voeding. En het is natuurlijk duidelijk terug te zien in ons gezamenlijke groene,
avontuurlijke schoolplein!

Technisch commercieel manager Marcel
Sanders van GS Staalwerken ziet in Helmond Sport de ideale partner: “De cultuur, mentaliteit en instelling van de club
past bij het bedrijf. Samen met Helmond
Sport wil GS Staalwerken bouwen aan de
toekomst. De club heeft gezonde ambities
uitgesproken na een roerige periode, dit is
juist wat GS Staalwerken aanspreekt.”

muziek bij mensen met dementie. Veel
van hen luisteren graag naar de muziek
die hen rond hun twintigste emotioneel
raakte.
Muziektherapie
Op donderdag 19 mei is muziektherapeut Frédéric Philippi te gast en zullen
we onder andere de volgende vragen
stellen: wat doet muziek met ons brein?
Wat voor effect heeft muziek bij mensen met dementie? Kan muziek bijdragen aan verwerking van verdriet of zorgdragen voor stemmingsverbetering?
Geeft muziek herinneringen terug? Kan
muziek iemand uit sociaal isolement te
halen? Werkt een muziektherapeut vanuit verwijzing door een arts, specialist
ouderengeneeskunde? Kan iemand die
niet in een zorginstelling maar in de wijk

woont ook een beroep doen op een muziektherapeut?
Informatie
Alzheimer Café Helmond vindt plaats
bij het Roc ter Aa, Marialaan 2. U bent
welkom vanaf 19 uur, het programma
start om 19.30 uur en de avond eindigt
om 21.00 uur.

Binnenkort in verkoop 12
unieke patio-woningen, schrijf je
nu in via: www.puurhelmond.nl
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Met droefheid hebben we kennisgenomen
van het overlijden van

Pietje Claessens

de loop weekkrant HELMOND

‘Wij staan altijd
voor u klaar.’
Valerie Goossens van DELA

Pietje was als vrijwilligster verbonden
aan woonzorgcentrum Savant de Eeuwsels.
We kennen Pietje als een hele trouwe, betrokken
vrijwilligster in het restaurant. Jarenlang kwam ze
meerdere dagen per week om onze bewoners
te voorzien van een maaltijd of een kop koffie.
Hier zijn wij haar erg dankbaar voor.
Met respect en waardering zullen wij
Pietje in onze herinnering bewaren.
Wij wensen haar familie veel sterkte toe

met het verwerken van dit grote verlies.

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.

eruth
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Uitvaartzorg van de Kerkhof
Dé uitvaartondernemer voor Helmond en omstreken...

Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.
Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.
Eén vaste contactpersoon die
alles stap voor stap met u regelt.
Voor iedereen en ieder budget
een uitvaart op maat.

Ook met een verzekering
bij o.a. Dela, Monuta, ...
Informeer gerust naar de mogelijkheden.

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

Welkom op Landgoed en
Natuurbegraafplaats Weverslo
● Wandel vrij rond in de mooie rustgevende natuur
● Ontdek een eigen plek voor eeuwige grafrust
● Maak een afspraak als u meer wilt weten
Vrije toegang tussen zonsopkomst en
zonsondergang. Informatiecentrum het Boshuis is
dagelijks geopend tussen 13.30 en 16.30 uur.
Bezoek voor meer informatie onze website www.
weverslo.nl of mail ons op natuur@weverslo.nl.
Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray • 0478 - 515721

Een natuurgraf is
groen, duurzaam en
voor altijd
Bovendien vraagt een graf in de natuur geen
onderhoud en zijn de kosten eenmalig.
Welkom voor een wandeling van zonsopkomst
tot zonsondergang.
Informatiecentrum ‘t Veldhuys is dagelijks
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Maak een
afspraak voor een rondleiding met de electrocar of een oriënterend gesprek.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
Luciakerk Mierlo-Hout | Trudokerk Stiphout
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna Helmond-West
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Zaterdag 14 en zondag 15 mei: 5e zondag in de Paastijd
17.00 uur Helmond-West deken Seidel. Intenties: Fam. Spruit-Heimerikx
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek met kinderkerk
Intenties: voor een jarige moeder; Antonius Scheepers; Piet en Janske Scheepers-Sanders vw
sterfdag; Geert Menting vw verjaardag.
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij met kinderkerk. Intenties: Jo van Vegchel-Wartenberg en schoonzus Jeanne Hoppenbrouwers-van Vegchel; overleden ouders Van den
Berg-Jacobs; overleden ouders van de familie Nguyen Pham.
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv gregoriaans koor. Intenties: Jan Wijnhoven en Naria
van der Burgt; Mia ten Hengel; Ouders Jan en Toos Bloks en Peter de zoon.
Donderdag 19 mei 19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers
Zaterdag 21 en zondag 22 mei: 6e zondag in de Paastijd
17.00 uur Helmond-West kapelaan Koopmans mmv Arie Ketelaars.
19.00 uur Luciakerk kapelaan Koopmans mmv Jan van de Beek met kinderkerk
Intenties: Toos van der Vooren-van de Laar
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij met kinderkerk
Intenties: Adrie van Oorschot vw verjaardag;
11.15 uur Luciakerk doopzondag diaken Martina. Doop van Sam van Dooren na de mis.
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor
Intenties: uit dankbaarheid b.g.v 76e verjaardag; Jos van Nunen; Zr. Walburga Verschuuren;
Dinsdag 24 mei: 25-JARIG PRIESTERJUBILEUM PASTOOR SCHEEPERS
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv alle koren met kinderkerk
Intenties: Piet en Janske Scheepers-Sanders en zoon Jos; Harrie en Liza van Kessel-van Hout
Gonny van Berlo-van Kessel; Jan van Kessel; Harrie van Kessel; Piet van Kessel; Antoon van der
Linden; Piet van der Heijden; Stefan Malinak; pater Bollen; pater Harrie van Dijk; pastoor Stuart
Allan; pastor Frans Marcelis; pater Frans Grul; pastoor van de Ven; Geert Menting; Rector Frank
Janssens; Thijs en Nel Sanders-Foolen; zr. Theobalda Sanders; Johannes en Gon van Hout-van
de Cruijssen; Petrus en Helena van Kessel-van Gemert; Henrica en Antonius Scheepers-Verhagen.
Donderdag 26 mei: HOOGFEEST VAN HEMELVAART
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Cantorij met kinderkerk
Intenties: Rector Frank Janssens
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Anke en Gertie
11.30 uur Ommel bedevaartsmis Damiaanparochie. Kapelaan van Overbeek

EVANGELISCHE GEMEENTE HELMOND
De eredienst
Zondag 15 mei staat het levende en levensveranderende evangelie van onze Here Jezus Christus
centraal. We vieren tevens het avondmaal waarin we het lijden, sterven en opstanding van onze
Here Jezus Christus herdenken. Spreker is Antonio d’Arpino uit Houthalen (B). U bent weer van
harte welkom. Aanvang 10 uur.
Tiener- en kinderdienst
Volgende week zondag is er ook weer een aparte dienst voor kinderen en tieners in de leeftijd van 6
tot 18 jaar. Aanvang 10 uur.

Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden | 0493 745474
www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl f facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth

De huiskring
Dinsdagavond 17 mei gebedsavond via Zoom. Allereerst geven we onze God de vader, zoon en heilige geest de hoogste eer. We bidden voor onze vervolgde broeders en zusters wereldwijd. Verder
bidden we voor de leiders van ons land en stad, voor de situatie in Oekraïne en de wereld om ons
heen. Aanvang 19.45 uur.
De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen 19 mei is er apart gelegenheid voor vrouwen om samen te komen.
Plaats van samenkomst op zondag: Praktijkschool Generaal Snijdersstraat 51 Helmond.
Voor verdere informatie zie onze website: www.evangelischegemeentehelmond.nl.
Contact: info@evangelischegemeentehelmond.nl.

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

VONDELLAAN 2, HELMOND

De wasserij is geopend op
De wasserij is geopend op
woensdag, donderdag en vrijdag van
woensdag, donderdag en vrijdag van
9:00 uur tot 16:00 uur.
9:00 uur tot 16:00 uur.
Kijk voor meer informatie en de
Kijk voor meer informatie en de
prijslijst op www.kozowasserij.nu
prijslijst op www.kozowasserij.nu

Jozefkerk, Tolpost 1. Zondag 9:30 en 11:00, maandag t/m donderdag 9:00,
vrijdag 19:00, zaterdag 12:00.
Lambertuskerk, Kerkstraat 54. Zondag 11:00
Edith Stein, Groningenhof. Zondag 9:30
Pauluskerk, Paulus Potterlaan. Zaterdag 17:00
Parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE. Geopend woensdag en donderdag
9:30-12:00. 0492-522109. Mail: parochie@heiligelambertus.nl.
Website: www.heiligelambertus.nl.
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‘Anna Presenteert’

de loop weekkrant HELMOND

Vrijwilligers gezocht
AIC De Peel-Helmond
De NVA Regio Noord-Brabant/Zeeland is één van de actiefste
regio’s van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme) in
Nederland. Door de grootte van de provincies, en het aantal leden
(± 2200) is er veel werk te verzetten. Tevens heeft de NVA regio
Noord Brabant /Zeeland de meeste regionale AIC’s, namelijk 10.
AIC De Peel, locatie Helmond valt onder
het regionale bestuur NVA Noord-Brabant/Zeeland, waar de vrijwilligers korte lijnen mee hebben, en ondersteuning
van krijgen in de breedste zin in het
woord.
Zoals velen zijn wij ook opzoek naar
enthousiaste vrijwilligers die een paar
uurtjes in de maand tijd hebben om
ons te ondersteunen. Heb je affiniteit
met de doelgroep en vind je het niet erg
om een paar uurtjes per maand actief
zijn, neem dan snel contact op met ons.
Samen gaan we dan kijken wat we voor
elkaar kunnen betekenen.
Wat doet het AIC (Autisme Informatie
Centrum) De Peel locatie Helmond nu
eigenlijk, en kan ik daar zomaar binnen
komen? Ja, als AIC proberen we een zo
laag mogelijke drempel te hebben voor
mensen die vragen hebben met betrekking tot autisme in de breedste zin. Er
worden regelmatig lotgenotencontacten gehouden.

HELMOND Het Annatheater heeft een bruisende jeugdtheaterschool. Kinderen en jongeren tot
18 jaar volgen vanaf september acteerlessen en vanaf januari werken we naar voorstellingen
toe. Tijdens het theaterfestival ‘Anna Presenteert’ spelen onze leerlingen een toneelstuk waarin
ze laten zien wat ze kunnen na het volgen van een cursus acteren in het Annatheater.
Het programma ziet er als volgt uit:
Zaterdag 21 mei 17:00 uur en zondag 22
mei 16:00 uur
‘De Bremer Stadsmuzikanten’
Spelers van 6 tot 10 jaar: Aly, Boi, Casper, Fenna, Kensi, Lena, Lila, Linn, Lola,
Luciano en Yara
‘Repelsteeltje’
Spelers van 10 tot 13 jaar: Anne, Britt,
Iza, Lev, Luuk, Majka, Morris, Stef, Sophie en Willemijn

Zaterdag 21 mei 19:30 uur en zondag 22
mei 13:00 uur
‘Het lieve heksje’
Spelers van 10 tot 12 jaar: Daan, Destiny, Eva, Julie, Silke, Tibbe en Vayen
‘Robin Hood’
Spelers van 13 tot 18 jaar: Alex, Cas,
Floor, Lamek, Lucie, Malina, Manu,
Miryanna, Reese, Pien, Savina en Sterre
Anna Producties speelt samen met toneelgroep Vreemd Beest op zaterdag 21
mei om 19.30 uur en op zondag 22 mei

om 16.00 uur enkele scènes uit ‘She is
the Man’ gebaseerd op het toneelstuk
‘Driekoningenavond’ van Shakespeare.
Deze voorstelling wordt vanaf 8 oktober
2022 vijf keer in het Annatheater gespeeld. Mis het niet!
Spelers Anna Producties: Bart, Babette,
Fleur, Floor, Noémi
Spelers toneelgroep Vreemd Beest: Annette, Maizie, Marleen, Marlies, Michel
en Teun
Voor meer info en kaartverkoop, zie:
www.annatheater.nl.

www.annatheater.nl

Recordaantal kleuters doet mee met
Giga Kangoeroedag 2022

Regelmatig worden lotgenotenavonden
georganiseerd. Deze worden gepubliceerd op de Facebookpagina van AIC
De Peel. De data voor de vrouwencontactavonden in Brandevoort zijn terug
te vinden op onze website
www.nva-nb.nl/aic-depeel.
Ik wil naar een lotgenotencontact, kan
ik zo maar komen? Ja, wij willen geen
drempel opwerpen voor mensen die
graag willen komen praten met andere
lotgenoten die allemaal ervaringsdeskundige zijn. Alles wat er besproken
wordt gebeurd in het volste vertrouwen,
blijft binnen de muren van het gebouw.
Wel is het fijn dat er aangemeld wordt,
zo weten we hoeveel mensen we kunnen verwachten. Mocht er geen plaats
meer zijn, dan is er de mogelijkheid om
je aan te melden voor de reservelijst. Als
er een plaats vrijkomt, dan nemen we
contact met je op.
Tijdens een thema-ochtend/-avond

wordt er dieper ingegaan op bepaalde thema’s die spelen. De thema’s die
behandeld worden zijn zeer divers, zo
wordt er de ene keer gepraat over vakanties, en welke ‘problemen’ dat met
zich mee kan brengen voor mensen
met autisme, en de andere keer hebben we het over emoties of over dwang
en rituelen. Je ziet, het aanbod is erg
divers. Elke thema-ochtend/-avond
maken onze vrijwilligers gebruik van
diverse tools om een interessante ochtend aan te bieden voor de aanwezige
bezoekers. Zo kan het voorkomen dat er
een (korte) film vertoond wordt om zo
het thema van die dag in te leiden, maar
er worden ook sprekers en ervaringsdeskundigen uitgenodigd om te komen
vertellen over een bepaald thema. Samen met de aanwezige mensen wordt
er dan gepraat over het thema van
die dag. Er is op deze thema-ochtenden/-avonden altijd ruimte om vragen
te stellen, maar ook om gerichte vragen
te stellen aan een van onze vrijwilligers.
Het is ook mogelijk om persoonlijke
vragen te stellen aan een van onze vrijwilligers, dit kan en mag ook per mail.
Het mailadres staat onderaan dit stuk.
Deze vragen kunnen heel breed zijn,
maar ook persoonlijke vragen over hoe
om te gaan met een bepaalde situatie
is mogelijk. Wij proberen altijd zo neutraal mogelijk te zijn. Als er een vraag
komt ‘welke organisatie past het beste
bij mij?’, dan moeten wij het antwoord
schuldig blijven. Dat weten we niet,
daarom bieden wij altijd meerdere partijen aan, zodat de vraagsteller zelf een
keuze kan maken en kan zien waar hij
of zij zich het beste bij voelt, want dat
blijft toch een persoonlijke keuze. Al
onze vrijwilligers zijn ervaringsdeskundigen en géén professionals.
AIC De Peel locatie Helmond is te bereiken via de mail: aic-depeel@
nva-nb.nl. Wil je meer informatie over
NVA Noord-Brabant/Zeeland, kijk dan
op www.nva-nb.nl. Meer informatie
over autisme: www.autisme.nl.

HELMOND Ruim 900 Helmondse basisschoolkinderen worden donderdag 19 mei verwelkomd
door OEC Korfbal en Jibb+ op Sportpark De Braak tijdens de Giga Kangoeroedag 2022. Met dit
recordaantal belooft de vierde editie van deze groots opgezette sportdag speciaal voor kleuters
een geweldige dag te worden.
Alle groepen 1 en 2 van de basisscholen Silvester Bernadette, de Goede
Herder, de Vendelier, OBS ’t Hout, de
Bundertjes, De Korenaar, de Rank en
kindcentrum Talentrijk maken die dag
kennis met sport, onder begeleiding van
enthousiaste vrijwilligers van OEC en
Jibb+.

Samen zetten zij zich in om de kleuters
een sportieve en gezellige dag te laten
beleven. Ook dit jaar zijn ouders weer
welkom om naar kind te komen kijken
en zijn er diverse vrijwilligers waar ouders informatie kunnen verkrijgen over
het sportaanbod voor kleuters.
De Giga Kangoeroedag is een grotere

versie van de kangoeroe-trainingen die
elke zaterdagochtend bij OEC plaatsvinden voor jonge kinderen. Door veel aandacht voor succesbeleving en spelenderwijs bewegen, ontwikkelen kleuters
daar hun motoriek en leren zij samen te
spelen.

F OEC Korfbal.
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HELMONDloopjes

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Rolluikend.m.v.
- Screensdeze
- Zonneschermen
- Markiezen
Uitsluitend schriftelijke opgave
bon.
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s
DIVERSEN
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
1 letter
of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Rolluiken,
luifels, vloerbedekking,
lamellen, (rol)gordijnen,
jaloeziën, etc.
Uiterlijke
inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten
en prijsopgaaf. Willie’s stoffering,
nBraaksestraat
te koop 10, Helmond, T: (0492) 535901n cursussen

n kennismaking
n te koop gevraagd
n te huur
n vakantie
Voor al uw rolluik reparaties!
FEESTJE?
Div.
Abraham
en
Sarah
Tevens uw adres voornzonneschermen.
n diversen
n huisdieren
personeel
voor jong en oud € 35,n opblaasfiguren
evenementen
n
auto’s
en
motoren
n
onroerend
goed
Engelseweg 147 - Helmond
- Tel. 0492-599465
tel. 0492-510855
Winkelboulevard
Engelseweg
n woningruil
n radio en tv
www.ikgeefeenfeestje.nl

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

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

L&G GRATIS OPHALEN van oud ijzer,
metalen en electronica. 06-13362457.

WONINGONTRUIMINGEN
Ook zolders schuren en
garages (bezemschoon) kleine
herstelwerkzaamheden. Tevens gevraagd
antiek klokken beelden schilderijen enz.
bel vrijblijvend voor info naar:
TWAN 06-13208306.
WWW.VDRIJT-INBOEDELS.NL

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

Wij zijn gespecialiseerd in:
Vervaardigen van nieuwe
gebitsprotheses
Protheses op implantaten
(klikgebit)
Immediaat protheses
(na het trekken van de
tanden, noodgebit)
Partieële en frame protheses
(gedeeltelijk gebit)
Rebasen (passend maken van
de huidige gebitsprothese)
Kroon en brugwerk

Verder bieden wij u:
Geen verwijzing nodig van
een tandarts
Vergoeding via uw
zorgverzekeraar
Reparaties klaar terwijl
u wacht
Het verhelpen van pijnplekken
Vrijblijvend advies
Eerste consult gratis

Mierloseweg 244 | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

Lucas Gasselstraat 12,
Helmond
0492-474205

weekkrant

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

n te koop
n te koop gevraagd
n diversen
n evenementen

n cursussen
n te huur
n huisdieren
n auto’s en motoren
n woningruil

n kennismaking
n vakantie
n personeel
n onroerend goed
n radio en tv
€ 6,50
€ 6,50
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

Mierloseweg 244 | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

OTIS
DIER VAN DE WEEK
Otis is een jonge kerel van een jaar oud. Hij is veelzijdig
te noemen: heel speels, tikje onbehouwen, aanhankelijk en lief, en soms gewoonweg zot.
Het werd al snel duidelijk dat Otis niet zo veel geleerd
heeft qua commando’s. ‘Zit’ wil hij af en toe nog wel
eens doen, maar dat was het dan ook. Het helpt ook
niet dat Otis nu volop in de puppypuberteit is. Een lastige combinatie, maar zeker niet onoverkomelijk.
Het is niet duidelijk of Otis met andere honden over-

weg kan. We vermoeden van wel, maar omdat hij zo
sterk en lomp is, hebben we hem nog niet laten spelen
met andere (bangere) honden.
Otis heeft een liefdevol thuis nodig met een tuin om
zich lekker in uit te leven. Zijn nieuwe baas is liefst
veel thuis, heeft geduld om met hem te oefenen en
hersenwerkspelen te doen. In ruil krijgt u een trouwe
kameraad die u graag vergezelt op lange wandelingen.
Wij zijn ook op zoek naar gastgezinnen voor kittens!

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

WWW.HELMONDNU.NL

Weekkrant De Loop Helmond is ook
verkrijgbaar op de volgende adressen

COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet www.helmondnu.nl

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 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 | Uitgeverij Adcommunicatie, Mierloseweg 244
ORANJEBUURT/ZWANENBEEMD Bezoekershal Elkerliek
RIJPELBERG Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo,
Wederhof 14
STIPHOUT Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
AARLE-RIXTEL Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

UITGEVER
Adcommunicatie
0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond
ADVERTENTIES
advertentie@deloop.eu
telefonisch tijdens kantooruren
(9.00u.-17.30u.) via
0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)
REDACTIE
Wendy Lodewijk
06 – 83 67 64 80
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
redactie@deloop.eu
www.deloop.eu
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond
0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur
EIGEN BEZORGING EN
VERSPREIDING
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten/zelf bezorgen:
graag z.s.m. melden via
bezorging@deloop.eu of
telefonisch tijdens kantooruren
(9.00u.-17.30u.) via 0492-845350
OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen
BASIS VORMGEVING
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen
BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
Aan de inhoud van Weekkrant De
Loop Helmond is alle mogelijke zorg
besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De
uitgever zal geen aansprakelijkheid
aanvaarden.
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V actie

20%
korting
alleen geldig in de winkel

Maandag 16 mei

Dinsdag 17 mei

Woensdag 18 mei

Donderdag 19 mei

Vrijdag 20 mei

Zaterdag 21 mei

20%
korting

20%
korting

20%
korting

20%
korting

20%
korting

20%
korting

&
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awesome colors

haircombi
Haarproducten • Kappersbenodigheden • Drogisterijproducten • Nagelproducten en Schoonheidsproducten

Mierloseweg 19 • 5707 AB Helmond • T 0492-550982 • www.haircombi.nl

