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Rob Bouwman als Robke de taxichauffeur.
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eigen clip.
ZEMAC opende met een ode aan
het publiek en die was niet aan
dovemans oren gericht. Ook hun

17

Herman den Blijker liet de zaal bij zijn spectaculaire slotact die
watertanden. De tien tips voor werd ingezet na zijn interactieve
een geslaagde barbecue uit zijn verslag van zijn belevenissen met
Zichtbaar gespannen mocht eigen bestseller zullen vooral de zijn vrouw Trui.
jaarop
trouwen
De officiële
van
verschijnen 100
altijd
woensdag21
heren in de zaal
nietde
snelinformatiepagina’s
vergedaarna Harold Hertogs
als eerste publicatie
van de avond was dede ton betreden als
coach Ray In- ten.
voorafgaand
aan deze krant en vindtAfsluiter
u op www.helmond.nl.
De datum van
butant Rob Bouwman als Robke
tegratie. Hij stond voor een grote
publicatie
www.helmond.nl
leidend
i.v.m. eventuele
de taxichauffeur.
Zijn carrière alsbezwaartermijnen.
heren van Striepke Veuris
zetklus, want de hele
zaal moestopDe
aan een baan geholpen worden. ten vervolgens de zaal op hun chauffeur startte misschien wat
Met aparte motivatietechnieken kop met hun muzikale spitsvon- dubieus, maar met zijn Trabant
als frikandellen en consump- digheden en eeuwige twisten. Na 100 EDNT EVW E2KP nam hij het
tiebonnen hield hij het publiek de succesvolle samenwerking publiek mee op een lachwekkenDe officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
de reis naar
het zonnige zuiden.
bij de les. Toch liet hij zien dat van vorig jaar, sloegen de herenvoorafgaand
aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
er voor iedere werkloze hoop is, nu opnieuw de handen ineenpublicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
met Hofkapel De Klinkers om Robke vertelde smakelijk over
zelfs voor Prins Briek XLV.
een muzikale ode te brengen aan zijn avonturen met de familie
Vervolgens was het de beurt aan onze voetbalvrouwen tot groot Klokgieters en kreeg dan ook de
handjes van het publiek op elBoy Jansen. Zijn culinaire creatie enthousiasme van het publiek.
kaar tijdens dit droomdebuut.
Ballondo ofwel Marco Verschuwww.helmondNU.nl
ren kwam de feestvreugde verder Een zinderende tweede Keiverhogen met zijn ballonnen-act. eKletsavond die smaakt naar
www.deloop.eu
Het publiek was vooral geboeid meer! s
schlagermedley kon rekenen op
veel bijval uit de zaal.

KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl
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HELMOND SPORT –
ALMERE CITY FC
26/JAN/20.00 UUR
KOM NET ALS ONZE MIDDENVELDER STEVEN
100% ACHTER ONZE CLUB STAAN

Kassa’s open om 19.00 uur
of bestel online via
www.helmondsport.nl/tickets
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FACEBOOK.COM/HELMONDSPORT
EN TWITTER @HELMONDSPORT

ONZE HOOFDSPONSOREN

L I E S H O U T

H O L L A N D

de loop weekkrant HELMOND

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 3 vrijdag 19 januari 2018

Nieuwjaarsconcert Helmond: € 36.000 voor acht
Helmondse maatschappelijke en culturele doelen
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.deloop.eu
UITGEVER
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen (06-13 82 90 17)
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)
BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail redactie@deloop.eu
Internet www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur
BEZORGING EN VERSPREIDING
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m.
melden via bezorging@deloop.eu
of telefonisch tijdens kantooruren
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350

Uit handen van voorzitter de heer Gertjan Aarts van de stichting Helmond Ontvangt - Helmond Geeft, ontvingen onderstaande
vertegenwoordigers van de Helmondse maatschappelijke doelen hun cheques.

Helmond
Stichting Lambertus Concerten, Parkinsoncafé Helmond,
Project Ready to Rock en Stichting Theo Driessen Instituut
ontvingen zondagmiddag ieder
een cheque van € 5.000,- na afloop van het Nieuwjaarsconcert
Helmond.
Stichting Lief en Stichting Rimboband ontvingen beiden een
cheque van € 3000,-.
Als verrassing kregen De Cacaofabriek en Stichting Duofietsen
Helmond ieder een cheque van
€5000,-.
Stichting Helmond Ontvangt
– Helmond Geeft, een initiatief
van Rotaryclub Helmond, organiseerde in samenwerking met
de gemeente Helmond, deze

muzikale bijeenkomst voor de
13e keer.
In haar speech sprak burgemeester Elly Blanksma - van den Heuvel over het belang van de nuancering in het maatschappelijk
debat. “Laten we uitgaan van een
‘grotere wij’ en een ‘kleinere ik’.
Hier op het ROC in Helmond geven studenten ook steeds meer
blijk van een genuanceerde toekomstvisie, vanuit een kleurrijker denken. Laten wij dit als stad
omarmen en ook in de praktijk
brengen”.
Gertjan Aarts, voorzitter van
Stichting Helmond Ontvangt –
Helmond Geeft (Rotaryclub Helmond) benoemde de doelstellingen van dit bijzondere nieuwjaarsconcert. “De stad Helmond
biedt jaarlijks een uniek concert
aan, ‘the place to be’ in Helmond

bij het begin van het nieuwe jaar.
Dit concert maakt ontmoetingen tussen ondernemers, bestuurders en maatschappelijke
instanties mogelijk.

sen met een zeer klein budget en
levert maatwerk met minima.
De Rimboband biedt mensen
met een verstandelijke beperking
een muzikale vrijetijdsbesteding.

Lambertus Concerten is een podium, waar Helmondse vocale
en instrumentele ensembles op
het gebied van klassieke muziek
een plek vinden.

Het Theo Driessen Instituut
richt zich op het bevorderen en
ondersteunen van de cultuur in
Helmond in de ruimste zin van
het woord, met de nadruk op de
muziekcultuur.

Parkinsoncafé Helmond biedt
een ontmoetingsplaats voor
mensen met de ziekte van Parkinson, hun mantelzorgers en
hun familieleden.
Project Ready to Rock is een muziekproject, waarbij kinderen uit
aandachtswijken de kans krijgen
om deel te nemen aan muziekeducatie en samenspel.
Stichting Lief ondersteunt men-

De Cacaofabriek is hét cultureel
centrum van Helmond en biedt
plek aan exposities, filmzalen,
een popmuziek-podium en aan
creatieve bedrijven.

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen, Bart Boven,
Dylan van Aerle, Anouk Bakermans
en Mandy Meeuwsen
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen, Hamza Amarniss

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.

Duofietsen Helmond stelt ouderen en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking in
staat om samen met een vrijwilliger te gaan fietsen op een zogenaamde duofiets. s

Stichting Help Us Aut en Carnavalsvereniging de Spekzullekes vinden elkaar
Brouwhuis
Op vrijdag 2 februari 2018 komen jongvolwassenen met autisme een kletsavond bijwonen
van Carnavalsvereniging de
Spekzullekes. Voor de Spekzullekes is het belangrijk dat verschillende doelgroepen bij deze
avonden aanwezig kunnen zijn.
Ook Zalencentrum Vissers staat
hier achter.
Dit is het derde Helmondse evenement dat de stichting Help
Us Aut in samenwerking met
de organisator toegankelijker
maakt voor jongvolwassen met

autisme.
Het eerste evenement was het
Kasteeltuinconcert op 18 augustus 2017 en het tweede evenement was het bijwonen van
de voetbalwedstrijd HelmondSport – Eindhoven op 8 december 2017. Dit laatste evenement
wordt op 2 maart 2018 ingehaald
daar de voetbalwedstrijd gestaakt moest worden vanwege
de hevige sneeuwval.
De Spekzullekes zorgen voor
een rustige binnenkomst
De jongvolwassenen worden
welkom geheten en de voorbereidingen voor deze avond worden uitgelegd. Er wordt verteld

hoe een kletsavond verloopt,
waarna ze naar de plaatsen die
gereserveerd zijn kunnen lopen.
Ook mogen ze het podium op
om te kijken hoe het zicht vandaar uit is. Er wordt uitgelegd
waar de nooduitgang is en waar
de toiletten zijn.
Er wordt ruimte gegeven voor
eventuele vragen.
De Spekzullekes zorgen ervoor
dat er tijdens de kletsavond iemand van hun in de buurt is
mochten er vragen zijn. Na afloop zorgen ze dat de jongvolwassenen met autisme rustig
de zaal kunnen verlaten. Er zijn
afspraken gemaakt met betrekking tot een hapje en een drank-

je verzorgd door Zalencentrum
Vissers.
De stichting Help Us Aut maakt
een draaiboek voor het hele evenement.
Het programma voor de jongvolwassenen met autisme is van
18:30 uur – 24:00 uur.
Dit alles is mede mogelijk gemaakt door de donaties van het
Stadslab Helmond, de Stichting
Steun Welzijnszorg Helmond, de
Lions Club Gewest Helmond en
enkele donateurs uit Helmond.
Het volgende evenement in Helmond dat de stichting Help Us

Aut toegankelijker gaat maken
voor jongvolwassenen met autisme zal naar alle waarschijnlijkheid in de tweede helft van 2018
zijn.
Jongvolwassenen met autisme
kunnen zich hiervoor aanmelden tot en met 28 januari 2018 via
www.helpusaut.nl. s
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Aanslag gemeentelijke belastingen
Tussen 24 en 31 januari ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeentelijke
belastingen. Op dit aanslagbiljet staat wat u dit jaar betaalt aan
gemeentelijke belastingen: afvalstoffenheffing, rioolheffing, voor
huizenbezitters de onroerende zaakbelasting (OZB) en voor hondenbezitters
de hondenbelasting. Huizenbezitters en huurders treffen op het aanslagbiljet
ook de nieuwe WOZ-waarde van hun woning of pand aan. De aanslag
ontvangt u in uw brievenbus of in uw berichtenbox van mijnoverheid.nl.

Voorkom het vastvriezen van afval
Het wordt de komende tijd kouder. Dat betekent ook dat het afval in uw
container vast kan gaan vriezen. Inzamelaars kunnen containers met bevroren
afval niet volledig leegschudden. Lees hieronder tips hoe u dit kunt voorkomen.

Tips voor
afval bij vorst

De OZB stijgt. Andere gemeentelijke belastingen dalen, waardoor het bedrag van
de aanslag voor veel huizenbezitters ongeveer gelijk blijft met vorig jaar. Bij de
OZB speelt de waardeontwikkeling van uw woning een rol. Als uw woning meer
dan gemiddeld in waarde is gestegen of juist gedaald, dan is het bedrag dat u
betaalt ook hoger of lager dan vorig jaar.

Betaling
Betaalt u via automatische incasso, dan wordt het verschuldigde bedrag in acht
termijnen van uw rekening afgeschreven. Betaalt u niet via automatische incasso,
dan moet u zelf zorgen voor het betalen van het verschuldigde bedrag.
Let op: betaalt u zelf, dan bent u verplicht om het bedrag in één keer - én binnen
twee maanden - over te maken. U ontvangt geen acceptgirokaart.
Waardebeschikking voor huurders
Bent u huurder, dan krijgt u alleen een beschikking waarop de waarde van
uw woning wordt vermeld. U krijgt geen aanslag voor de OZB, u betaalt wel
afvalstoffen- en rioolheffing.
Kwijtschelding
Wilt u voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen in aanmerking
komen? Op www.helmond.nl/belastingen kunt u zelf een proefberekening
maken om te beoordelen of u in aanmerking komt voor kwijtschelding. Als u het
formulier niet zelf kunt invullen, dan kan de Formulierenbrigade van de LEVGroep
u helpen. Meer informatie hierover vindt u op www.levgroep.nl. Veel aanvragen
voor kwijtschelding lopen via het Inlichtingenbureau. Bij een positieve toetsing
door het Inlichtingenbureau, is de toegekende kwijtschelding direct zichtbaar
op uw aanslagbiljet. Heeft u vorig jaar kwijtschelding gekregen, maar niet via
het Inlichtingenbureau, dan krijgt u het aanvraagformulier kwijtschelding direct
toegestuurd. U kunt het aanvraagformulier ook downloaden via
www.helmond.nl/belastingen.
Meer informatie
Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen? Kijk dan op
www.helmond.nl/belastingen. Daar vindt u veel informatie en u kunt er onder
andere de WOZ-waarde en het taxatieverslag opvragen, formulier kwijtschelding
downloaden of bezwaar maken. Heeft u geen internet of wordt uw vraag niet
beantwoord op de website, belt u dan met de gemeente via 14 0492.

Helmond heeft Antwoord ©
www.helmond.nl/belastingen

Zet uw container
de nacht voor de
ophaaldag in een
berging/garage,
of in ieder geval
uit de wind.

OPHAALDAG

Bied uw afval pas op de
ophaaldag aan in plaats
van de avond ervoor.

Leg een krant of een
eierdoos onderin
de container.
Dat neemt vocht op,
waardoor uw afval
minder snel vast
vriest. Of druppel wat
slaolie op de bodem.

Laat nat afval
uitlekken voordat u
het in de container
plaatst.

Wrik uw afval los met bijvoorbeeld een schop.
Stamp uw afval
niet aan. De kans
dat uw afval vast
blijft zitten,
is met vorst vele
malen groter
dan normaal.

Vergaderingen
welstandscommissie

Gemeentelijke heffingen digitaal ontvangen

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 23 januari 2018 en
6 februari 2018. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

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

De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de
welstandsvergaderingen te vinden op www.helmond.nl/welstandcommissie.
Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel
35 te Helmond, geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

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

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op via 0492 - 58 75 75
of via gemeente@helmond.nl.

Bent u al aangemeld? Dan ontvangt u de aanslag voor de gemeentelijke
heffingen in uw inbox. Heeft u zich niet aangemeld bij MijnOverheid? Dan
ontvangt u de aanslag per post.

• 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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Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure

Commissievergaderingen

Projectlocatie:

Bestuurscentrum Boscotondo

Kaldersedijk 4

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Positiebepaling ten aanzien van de doorontwikkeling van de MRE
2. Masterplan Integrale Veiligheid

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Datum indiening:
06-01-2018
09-01-2018
10-01-2018

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten garage
OLO 3388629
plaatsen damwand
OLO 3405341
wijzigen bestemming voor
OLO 3407391
huisvesting mantelzorg
Burgemeester Krollaan
10-01-2018 maken vlonder t.b.v. voetpad
OLO 3406109
Zuidzijde tussen Torenstraat en 10-01-2018 rooien 13 bomen t.b.v.
OLO 3406175
Willem Prinzenplein
aanleg fietsstraat Oostende
Steenweg 23-25
11-01-2018 vergroten dakkapellen
OLO 3187727

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)

Bruhezerweg 1
10-01-2018
de Kegelbaan 3, 3A, 3B en 3C 11-01-2018
Brandevoort 24
Hoge Zij 7

11-01-2018
11-01-2018

Nr. Omgevingsloket:
OLO 2998561

Zienswijze
Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het
ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te
worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950,
5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden
gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer
0492 587 506).

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

Projectlocatie:
Verzenddatum besluit:
Zeeuwendonk 11
08-01-2018
Kloosterweide 54
08-01-2018
Abendonk 40
08-01-2018
Kortenaerstraat 23-23A-25 09-01-2018

Datum ter inzage Projectomschrijving:
legging vanaf:
18-01-2018 oprichten woning

Inzage
Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een
afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0492.

Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 25 januari, 19.30 uur

Projectlocatie:
Dinkelstraat 19
Montgomerystraat 12
Maaslaan 198-200-202
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Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning
OLO 3174871
kappen boom
OLO 3326763
oprichten woning
OLO 3297107
verbouwen winkel met bovenwoning OLO 3313111
naar 3 appartementen
plaatsen unit
OLO 3391523
wijzigen bovenwoning in
OLO 3339059
4 appartementen
oprichten woning (wijziging)
OLO 3305641
vergroten woning
OLO 3359699

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Liverdonk, kavel L37

Projectomschrijving:
maken uitweg

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3384123

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een meldingen in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:
Naam inrichting
Locatie
Omschrijving melding
Van Lieshout Stoffering Dr. Dreeslaan – De Hoefkens Het oprichten van een inrichting voor
het stofferen van meubels.
R en W Veranda’s BV
Lage Dijk 32
Het oprichten van een bedrijf voor de
productie van metalen en houten
veranda’s.
Aswa BV,
Zuiddijk 18
Het oprichten van een bedrijf voor inen verkoop van keukenkasten en
bijbehorende apparatuur.
Berendsen
Heibloemweg 16
Het starten van een wasserij voor
bedrijfskleding
Enexis
Heibloemweg 16
Het oprichten van een gasdrukregel- en
meetstation.

Kennisgeving Wet milieubeheer
Verlenging beslistermijn
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Johannes Bosboomstraat 16
07-12-2017 plaatsen dakkapel

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3354319

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. De
plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons
college over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie:
Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
Zuid Koninginnewal 30A
08-01-2018 plaatsen gevelreclame
Heebergsvoort 13
10-01-2018 vergroten woning

Nr. Omgevingsloket
OLO 3308979
OLO 3378739

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat
voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving
Wachtelbeemden
18-01-2018 oprichten 12 CPO-woningen
2 t/m 14 even huisnummers

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3234093

Beroep
Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes
weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een
beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder
gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 8 januari 2018 hebben
besloten om op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
(Activiteitenbesluit) maatwerkvoorschriften op te stellen voor de inrichting Cafetaria ‘t Hout,
gelegen aan Cederhoutstraat 24 te Helmond.
Bezwaar
De Algemene wet bestuursrecht biedt belanghebbenden de mogelijkheid om binnen
zes weken na de dag van verzending (11 januari 2018) van dit besluit een gemotiveerd
bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond
(postbus 950, 5700 AZ Helmond). Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk
hiervoor op www.helmond.nl.
Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking. Het indienen van
een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking voor het besluit. Er bestaat daarom de
mogelijkheid om, als een bezwaarschrift is ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening
in te dienen bij de Voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch). Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit
pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.
Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met
het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Registratie nieuwe aanduiding voor gemeenteraadsverkiezing
Het Centraal Stembureau van de gemeente Helmond is op 9 januari 2018 bijeen geweest en
heeft het volgende besluit genomen:
1. het verzoek om de partijnaam (‘aanduiding’) ‘VKM Leo Broers’ in te schrijven in het
register van aanduidingen voor de gemeenteraadsverkiezing van Helmond is ingewilligd.
De aanduiding VKM staat voor Vrij Kiezers Mandaat.
Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een partij kan ook met een zogenoemde blanco
lijst deelnemen aan verkiezingen. In dat geval blijft het vakje bovenaan de kandidatenlijst
én op het stembiljet leeg; de partij krijgt alleen een nummer toegekend. Schrappen van de
aanduidingen kan op eigen verzoek plaatsvinden of als een groepering heeft opgehouden te
bestaan

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

• 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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Kennisgeving intrekking ontwerpbeschikking

Aanmeldnotitie (MER-beoordeling) Helmondsingel 221
Burgemeester en wethouders van Helmond maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17 van
de Wet milieubeheer, het volgende bekend:
Op 27 juni 2017 is een aanmeldingsnotitie ingediend voorafgaand aan een aanvraag voor
uitbreiding van een installatie voor het verwijdering van afvalstoffen en handelingen
tot nuttige toepassing van afvalstoffen met een capaciteit van 50 ton of meer aan de
Helmondsingel 221. Voor dit voornemen is een bestemmingsplan ingevolge de Wet ruimtelijke
ordening vereist. Beoordeeld is of bij de voorbereiding van het besluit omtrent de aanvraag een
milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt.
Besluit
Burgemeester en wethouders van Helmond hebben besloten dat voor de locatie
Helmondsingel 221 te Helmond geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. Hierdoor
kan het bestemmingsplan in procedure worden gebracht.
Burgemeester en wethouders van Helmond zijn van mening dat de aard en omvang van de
effecten die gekoppeld zijn aan het voornemen in voldoende mate in beeld zijn. Geoordeeld is
dat geen sprake is van bijzondere omstandigheden die leiden tot zodanige nadelige gevolgen
voor het milieu dat het maken van een milieueffectrapport nodig is.
Inzage
Het besluit en overige stukken liggen vanaf 18 januari 2018 gedurende 6 weken tijdens de
openingsuren ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
Tegen een besluit om af te zien van een milieueffectrapport staat geen bezwaar en beroep
open.

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie:
Datum indiening: Werkomschrijving:
Automotive Campus Helmond 02-01-2018 54e ELE Rally (1 juni 2018)
Icarusstraat 35
05-01-2018 Team Holzken Boksgala
(3 en 4 februari 2018)
parkeerterrein Cacaofabriek
09-01-2018 Drive In Bioscoop
(14 en 15 februari 2018)

Registratienr.:
2018-00074
2018-00084
2018-00131

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn een vergunning
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeeltelijk in te trekken, op verzoek
van de vergunninghouder. Het betreft de vergunning van:
Elkerliek Ziekenhuis voor het in werking hebben van een ziekenhuis aan de Wesselmanlaan 25
in Helmond. De intrekking betreft de opslag van vloeibaar lachgas in een opslagtank.
Inzage
De ontwerpbeschikking en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 17 januari
2017 tot en met 28 februari 2018 voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph
van Thielpark 1 te Helmond. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf
telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden
gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen
van mondelinge zienswijzen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
(088-3690455).

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen
over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het
Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.
Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook
digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met
het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

17 januari 2018

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

• 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

Stichting
Kringloopwinkel
Helmond
Sinds 1987
Noorddijk 2, Helmond.
Tel. 0492-546893
www.kringloopwinkelhelmond.nl
Openingstijden: ma. t/m za. 9.30-16.30 uur

Nr. 1 in het gratis ophalen van al uw
herbruikbare goederen, materialen en metalen,
welke u ook kunt afleveren op Noorddijk 2.
Breng ook een bezoek aan
onze winkel met 2000 m2
één van de grotere van het land!
Bij ons slaagt u altijd,
waarnaar u ook op
zoek bent. Bezorging
aan huis bespreekbaar.

OPHAALSCHEMA
Maandag 22 januari
Brouwhuis

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

Wij zijn op zoek naar fulltime
versterking van ons keukenteam

Ben jij onze nieuwe kok?
Werkhouding, collegialiteit en de kwaliteit van
onze producten staat zeer hoog in het vaandel.
Je werkzaamheden en werktijden zijn
afwisselend. Wij zijn tot 21:00 uur open
en je bent een dag in het weekend vrij.
Ben je enthousiast, sociaal, gastgericht en
niet bang om je handen uit de mouwen te
steken? Dan zoeken wij jou! Mede door jouw
kwaliteitsbewaking en enthousiasme komen
onze gasten graag nog eens terug.
Interesse? Stuur je motivatie met cv naar
annebet@decoeckepanne.nl of neem contact
op met Gerrit of Annebet 0492 331317

Dinsdag 23 januari
Rijpel West

Woensdag 24 januari
Rijpel Noord

Donderdag 25 januari
Rijpel Oost
www.helmond.nl/afvalapp

Kun jij
reanimeren?

www.decoeckepanne.nl

Red levens in
jouw buurt.
Meld je aan op
hartstichting.nl/
reanimatie
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25 jaar toneelgroep Vreemd Beest
en 15 jaar Annatheater
Het huisgezelschap van het Annatheater, Vreemd Beest, speelt
vanaf 17 maart 2018 ‘De Pagador’, een groots opgezette voorstelling naar het toneelstuk ‘O
Pagador de Promessas’ (De ‘Betaler’ van de Belofte) van de Braziliaanse schrijver Alfredo Dias
Gomes.

van de heilige Barbara aan om
daar een belofte in te lossen. De
pastoor wil hem echter niet binnen laten. Zé wil zijn ‘heilige’
belofte niet zomaar opgeven en
blijft koppig op de kerktrappen
bivakkeren. Alle feestvierders
bemoeien zich ermee, de politie
wordt erbij gehaald, de pers ruikt
een sensationeel verhaal en zo escaleert in de loop van de dag de
situatie meer en meer.

De Pagador speelt zich af op de
dag van de Heilige Barbara, een
feestdag met muziek en dans
voor de hele stad. Vroeg in de
ochtend komt Zé – een enorm
houten kruis torsend – samen
met zijn vrouw Rosa bij de kerk

Een herkenbaar verhaal: hoe
rampzalig kan het zijn als mensen niet naar elkaar luisteren en
niet in staat zijn zich in de ander
te verplaatsen?
Dit pijnlijk actuele thema wordt
door de schrijver op tragiko-

Annawijk/Suytkade

mische wijze met lichtheid en
humor gebracht.
De op dit toneelstuk gebaseerde
film uit 1962 won de Gouden Palm
op het filmfestival van Cannes.
De samenwerking van Vreemd
Beest met Helmondse musici en
dansers staat garant voor spectaculair totaaltheater.
Data: 17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 30
en 31 maart 2018.
Tijden: zondag 15.00 uur, alle andere dagen 20.15 uur.
Entree: kinderen/CJP/CKV €10,–
volwassenen €15,–.
Informatie en kaartverkoop:
www.annatheater.nl of bel 06 28
10 43 33. s
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FeelGood Market
Regio
Kom je ook het nieuwe jaar inluiden op de FeelGood Market
op 21 januari van 12.00 tot 18.00?
Wij zorgen voor de mooie, originele en aparte producten, inspirerende activiteiten, de lekkerste wereld hapjes en fijne live
muziek. Kom lekker genieten,
net als de rest. Leuk als je je er
bij bent! Je kunt ons vinden aan
het Klokgebouw, Strijp S, 5617
AE Eindhoven
Workshops en entertainment
Schoonheidsbehandeling, Hondenfluisteraar, Voedingsadvies,
Coaching, Stoelmassage, Meditatie Workshop, Tai Chi, Proeverijen, Demonstraties, Schminken
door Flow Free, Gratis Kinder
knutsel plein, Bouwen met Bamboe, Gitaarles, Springkussen, Relaxen.
Ook kun je hier genieten van
live-muziek!
Wist je al dat de FeelGood Mar-

ket zich inzet voor duurzaamheid
en Fairtrade? Zo zijn de meeste
producten handgemaakt, door
degene die ze aanbiedt of eerlijk
verkregen. Ook wordt er zoveel
mogelijk gewerkt met gerecyclede, biologische en streekproducten.
Everything to make you FeelGood!
Voor meer info kijk op: www.
feelgoodmarket.nl of www.face
book.com/FeelgoodMarket s

Bron foto:
Feel good market Facebook

Radio El Mundo.NL: live vanuit Helmond
Helmond

Theatergroep Vreemd Beest

Steun een fantastisch goed doel
Helmond
Op vrijdag 16 maart 2018 wordt,
op initiatief van Ad van Schijndel, in samenwerking met
restaurant De Pandoer, een
sponsordiner georganiseerd bij
Helmond Sport. Tevens vindt
er op zaterdag 30 juni 2018 in
het Speelhuis de 2e editie plaats
van “Muziek Helpt”, een avond

vol verrassende optredens van
amateurartiesten uit Helmond
en de regio onder leiding van
“Striepke Veur”. U kunt bij beide
evenementen te gast zijn! All-in
diner en een muziekavond voor
slechts 65 euro per persoon.
De opbrengst gaat naar Inloophuis De Cirkel, die deze onder
meer gebruikt om de gasten
(mensen met kanker), hun man-

Als u kiest voor kwaliteit

ZONDAG 21 JANUARI GEOPEND
VAN 12.00 - 16.00 UUR

Ook in 2018 zit u bij ons goed
In- en verkoop van gebruikte kwaliteitsmeubelen
voor een betaalbare prijs.
Bezoek onze winkel en overtuig uzelf.

Mierloseweg 321, Helmond

TEL. 06-12655003 WWW.TWEEDEZITENZO.NL

telzorgers en alle vrijwilligers, die
zich iedere dag volledig inzetten, muzikaal te verrassen en te
bedanken. Door uw deelname
kunnen ze hen gratis toegang
geven tot “Muziek Helpt” en zoals gezegd bent u natuurlijk op
deze avond ook als gast welkom.
Voor € 65 per persoon of voor €
500 als bedrijf voor een tafel van
8 personen kunt u veel mensen
een onvergetelijke avond bezorgen. Ze zullen u dankbaar zijn!
Mogen zij op u rekenen?!
Aanmelden via mailadres: actie@deloop.eu o.v.v. het aantal
personen, uw naam, bedrijfsnaam Namens de organisatie,
met vriendelijke groet, Ad van
Schijndel en Leo Kivits (namens
Inloophuis De Cirkel). s

Radio EL Mundo, de spreekbuis voor kleine goede doelen
en zender voor onderwerpen
als reizen, internationale kunst,
cultuur en media, komt naar
Helmond. Deze landelijke internet radiozender is op zaterdag 3
maart te gast bij Tiendas Diferentes aan het Speelhuisboulevard (Markt 45a) in Helmond.
Vanuit de winkel van Tiendas
Diferentes biedt de zender een
online podium aan kleine goede
doelen actief over de hele wereld
en draaien ze de lekkerste muziek
uit alle hoeken van de wereld.
Radio El Mundo zendt 1x per
maand uit vanaf verschillende
locaties.
Zo zijn ze al eens te gast geweest
in Tilburg en Nijmegen en gaan
ze binnenkort naar Leeuwarden.
Tijdens het live programma Cafe
EL Mundo komen diverse goede
doelen uit Helmond en omgeving aan het woord. De uitzending biedt tevens ruimte aan
deze organisaties om elkaar te
ontmoeten en te netwerken.
Zo zal Stichting HelMondiaal te
gast zijn om hun programma
van mondiale bewustwording
voor de inwoners van Helmond
toe te lichten. Zijn ambassadeurs
van 4 OMO scholen aanwezig

om te praten over hun bijdrage
aan dit programma door medewerking aan het Internationaliseringsproject van de OMO
scholen. Diverse stichtingen en
organisaties die aangesloten zijn
bij HelMondiaal schuiven aan
om hun projecten in Helmond
en hun zustersteden te bespreken. Daarnaast zullen nog diverse andere gasten aanwezig zijn.
Jeanette Hendriks, eigenaresse
van Diferentes, zal zelf ook een
bijdrage leveren door de filosofie
achter de winkel uit te leggen en
waarom zij de Global Goals van
de Verenigde Naties zo belangrijk vindt. Diferentes verkoopt
trendy en hippe FairTrade en
duurzame cadeauartikelen en
woonaccessoires.
De uitzending is te beluisteren
tussen 15.00 en 17.00 uur uur via
www.radioelmundo.nl. Radio EL
Mundo.NL word mogelijk gemaakt dankzij financiele bijdrage van bedrijven en particulieren
via stichting EL Mundo. s

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

0492-845350 info@adcommunicatie.nl
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IEDERE ZONDAG OPEN

Deze aanbiedingen zijn geldig van 17 t/m 23 januari 2018

VAN

Koffie met gebak

1+1 GRATIS

12.00 TOT 17.00 UUR

Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

Anthurium

Tulpen

Hangplanten

Verkrijgbaar in div. kleuren
70cm hoog in 17cm pot
Van €8,99

10 stelen per bos
€3,99 per bos

Bij de Biezen
kan je kiezen!
Alle maten
en soorten

nu
€4.99

1+1
GRATIS*

2de
Halve
Prijs
**

*Goedkoopste gratis

*Goedkoopste halve prijs

www.tuincentrumdebiezen.nl

cadeau met VERJAARDAGEN,
JUBILEA, RECEPTIES of
WILT U GEWOON IEMAND BELONEN?
Besteedbaar bij meer dan 140 Helmondse ONDERNEMINGEN.

geef de hellemondgift waardebon cadeau!
behoud de economie in helmond, steun de leefbaarheid, laat niet alles wegvloeien naar het internet.
Advertentie wordt gesponsord door weekkrant de loop t.b.v. MKB helmond
Verkooppunten zie: www.hellemondgift.nl

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag in
Someren geopend!

JUBILEUMAC TIE
Het hele jubileumjaar en
i.c.m. alle andere acties

KitchenAid
cadeau*
+ extra cadeau:
tijdelijk een
GRATIS vaatwasser**

*bij aankoop van een keuken. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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Carnavals Nieuws
Meezingfestijn Heel Helmond Zingt 5 Uurkes Vurraf: dé aftrap
van carnaval bij De Kluppels
Centrum

Op zondag 4 februari om 15.00
uur barst het Helmonds meezingspektakel ‘Heel Helmond
zingt’ weer los in De Traverse.
Na het succes van vorig jaar,
toen Heel Helmond Zingt als cadeau werd aangeboden door de
jubilerende Keiebijters, neemt de
volgende jubilaris het stokje over.

Samen met voorzangers Theo
Smits en Bart Abels zorgen de
jubilerende Hofkapel De Klinkers, Harmonie Amicitia en het
opleidingsorkest van Helmonds
Muziek Corps voor de nodige
meezingers waardoor De Traverse op zijn grondvesten zal trillen.
Vanwege hun 55-jarig bestaan
neemt Hofkapel De Klinkers diverse vrienden mee op het podium. Zo zullen de oud-prinsen,

het Kiezelkeikes Hermenieke,
maar ook oud-Klinkers van zich
laten horen.

Een kaartje is voor € 11,- te koop
op www.keiebijters.nl. Kinderen
tot en met 12 jaar krijgen gratis
entree. Deze middag zorgt ervoor dat men deze carnaval er
warmpjes bijloopt; bij aanvang
van dit muziekspektakel krijgt
men op vertoon van het e-ticket
een Keiebijtersdas. s

Mierlo-Hout
De aftrap van jouw carnaval begint bij De Kluppels. Op vrijdag
9 februari organiseert carnavalsvereniging De Kluppels een
nieuw evenement:
5 Uurkes Vurraf. Met optredens van Snollebollekes, Rene
Schuurmans, Johnny Sleegers,
Jurgen Jonkers en de dj's van
MAFFJA. De entree is gratis!

Diegene die in bezit zijn van de
vrijkaarten voor 5 Uurkes Vurraf
kunnen tussen 17:30 uur en 18:00
uur naar binnen bij Hoftempel
De Geseldonk. Let op: kom met
uw vrije kaart voor 18:00 uur naar
de zaal. Daarna is het vrij toegang voor iedereen en vervallen
de vooraf bestelde kaarten. Nogmaals: VOL = VOL.
Ook dit is weer een #fijnfisjenie
©Omroep Brabant… s

Rond de klok van 18.00 uur wordt
carnaval 2018 officieel afgetrapt.
Inmiddels zijn alle voorverkoopkaartjes uitverkocht. Maar niet
getreurd. Er zijn nog 150 kaarten
beschikbaar voor de carnavalsliefhebbers die nog geen kaarten
hebben. Zij kunnen aan de deur
op de avond zelf na 18.00 uur een
kaartje krijgen. Vol = vol.

Show en zwetsavond bij
de Kwietkedieten
Mierlo-Hout

44 jaar de Narren
Helmond-Noord
Onze carnavalsvereniging is tijdens een verjaardagsfeestje ontstaan op 11 april 1974. Volgens
mij zouden we eerst de “Krantenknipsels” gaan heten, maar
gelukkig is het De Narren geworden. Enkele jaren later is hier EKV
aan toegevoegd, wat staat voor
Europese Karnavals Vereniging.
En nu is EKV de Narren dus 44
jaar verder, wie had dat gedacht?
Het begon allemaal in De Gouden Kegel op de Markt, bij Theo
en Rikie Adriaans . Ad de Greef
was onze allereerste prins, waarna
er dus nog velen volgden. Bij ons

11-jarig bestaan was er onze eerste
jubileumprins Rinie Knaapen, en
11 jaar later bij ons 22 jaar bestaan
prins Tony den 1ste. Onze laatste
jubileumprins bij ons 33 jarig bestaan was Prins Enrico, en dit seizoen hebben we dus onze 44ste
prins Hubertus, en dus onze 4de
jubileumprins!
Bij ons 22 jarig jubileum, hadden
we bijna geen carnaval kunnen
vieren in onze residentie. Dat
heeft toen zelfs de krant gehaald:
de brandweer vond – notabene
twee weken voor Carnaval – dat er
geen nooduitgang in de zaal was!
Gelukkig hadden de gebroeders
Geboers van St. Lambert dat snel
opgelost, zodat wij bij hun aan

de Markt alsnog een schitterende
carnaval konden beleven.
Momenteel is het TOV gebouw de
residentie van onze vereniging, en
dit jaar zal echt het dak er af gaan
in de Azalealaan in Helmond, met
al het feestgedruis. Speciaal vermelden we hier ook graag onze
twee kindermiddagen, maandag,
en dinsdag, met onder andere een
geweldige hoofdprijs in onze super kinderloterij, en nog veel meer!
In de Helmondse optocht trokken we vanaf de begindagen van
de vereniging al mee, en werden
daarbij ook een keer vergezeld
door een Duitse gastvereniging
uit Essen, die het hier in Helmond
geweldig vonden.Dit jubileumjaar
zullen de Narren deelnemen met
een spectaculaire wagen, waarin
het Narren thema meer dan ooit
aanwezig zal zijn. Een grootse
vertoning, die Helmond niet vaak
langs ziet komen, dit wilt u niet
missen!
Dus mensen: kom allen gezellig
carnaval vieren met EKV de Narren bij TOV Helmond, waar onze
jubileumprins Hubertus en zijn
adjudante Lia u feestelijk zullen
voorgaan.
Vanaf hier zeggen wij:
Tot dan, Próóóóst en
Alaaaaaf! s

Op dinsdag 6 februari vindt om
19.30 uur de show en zwetsavond plaats bij de Kwietkedieten in Woonzorgcentrum
Savant Alphonsus aan de
Hoofdstraat te Mierlo-Hout.
Met een geweldig programma
aan tonpraters en amusement
belooft het gelijk voorgaande
jaren wederom een top avond
te worden.
Met in de ton de regionaal bekende tonpraters Frans Bevers,

Rob Scheepers, Jan Strik en het
amusement Ze mac en Keie Galmers, zal er ongetwijfeld weer
een behoorlijk beroep worden
gedaan op de lachspieren.
De band Hell und Munter zorgt
deze avond voor de muzikale
omlijsting.
Kaartjes voor deze avond zijn via
de pinpas verkrijgbaar in het restaurant van Woonzorgcentrum
Savant Alphonsus.
De kosten zijn €10,- per persoon
inclusief een kop koffie en enkele
snacks. Wees er wel snel bij want
vol = vol. s

Rode Neuzenbal
Brouwhuis
Op zondag 4 februari is het weer
zo ver! De Spekzullekes organiseren het Rode Neuzenbal, speciaal voor kinderen van groep 1
t/m 7. Deze middag begint om
14:00 uur en duurt tot 16:30 uur.
Speciaal aan dit kinderfeest is dat
alleen de kinderen toegang hebben tot de zaal, waar zij er samen
met onze Prins en de leden van
De Spekzullekes een fantastisch
Carnavalsfeest van gaan maken.
Op deze middag is er een DJ, de
Dansgardes treden op en uiteraard zijn clowns “Spekkie & Zullie” erbij. De Prins zal een prijs

hartstichting.nl

uitreiken aan degene die volgens
hem het mooiste carnavalskostuum aan heeft. Daarnaast zijn
er diverse spelletjes, is er chips
en limonade en krijgen ze op het
einde een leuke verrassing mee
naar huis.
In het cafégedeelte is er speciaal
voor de ouders een groot TVscherm zodat er “live” meegekeken kan worden.
Kaarten voor deze middag kosten € 3,- per stuk en zijn verkrijgbaar bij Gerrit & Klazien,
Kado-To-Go in winkelcentrum
Brouwhorst, cafetaria Olaf &
Christel (Rijpelberg), De zoete
inval- Wethouder Ebbenlaan 170
en uiteraard bij Zalencentrum
Vissers. s
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PRIKPOST
HELMOND
CENTRUM WEST
Kromme Steenweg 9

• In het centrum

de loop weekkrant HELMOND

De organisatie van het Nieuwjaarsconcert Helmond bedankt alle gevers voor hun
medewerking aan het concert ten bate van: Stg. Rimboband, Stg. Lambertus
Concerten, Project Ready to Rock, Stg. Lief, Parkinsoncafé,
Stg. Theo Driessen Instituut, Stg. Duofietsen Helmond en De Cacaofabriek.

• Zonder afspraak
• Gratis parkeren
• Snel uitslag
stichting
H elm ond

ELKE WERKDAG
8.30 - 12.30 UUR

• 2atwork.com
• A. Jansen BV
• AAE
• Aarts Risicoadvies
• Aben & Slag Advocaten
• ADDAPT Chemicals
• Adriaans Bouwgroep
• Adriaans Vastgoed
• Ariza
• Arte
• BakxWagenaar
• Bavaria
• BDO
• Boek en Kantoor
De Ganzenveer
• Bombardon Consultancy
• Brainport Development
• Concordia de Keizer
• De Schevelingse in-Loop
• De Strabrechtse Hoeve
• De Verhuurspecialist
• de Wit / Don Quichotte
• Den Ouden Groep
• DHVM Vastgoedmanagement
• Driessen Verf
• DRM Vastgoedmanagement
• Dusol Vastgoedonderhoud
• ebm-papst Benelux

Prikpost Helmond Centrum West Kromme Steenweg 9
088 - 21 41 149 www.diagnostiekvooru.nl

• Eindhovens Dagblad
• Elkerliek Ziekenhuis
• e-Quest Automatisering
• FLM Bouwmanagement
• Goorts + Coppens
Advocaten en Adviseurs
• H. van der Loo Management BV
• Helicon Opleidingen
• Hettema Bedrijfshuisvesting
• Huijbregts Groep
• Hypercube Bouwmanagement
• ICS Nederland
• ijslandopzijnpuurst.nl
• ING Bank
• InsingerGilissen Bankiers
• Jan van Brabant College
• Kuijpers
• Lavans
• LEVgroep
• Makelaar De Vree
• Mondzorg De Rijpel
• Mosman Autoschade
• Muziekgebouw Frits Philips
Eindhoven
• Nico Berkers Kantoorefficiency

• Nobracars BMW
• Notariskantoor Spoormakers
• Noud van Bussel Schildersbedrijf
• OMD Notarissen
• OMO Scholengroep Helmond
• Prijden Holding
• Pronorm
• Raadhuis Advies
• Rabobank Helmond
• Restaurant De Steenoven
• Rivez Assurantiën & Risicobeheer
• ROC Ter AA
• Rotary Club Genk
• RSW Accountants en
Belastingadviseurs
• Rutten Consultancy
• Security Professionals
• Senzer
• Service Apotheek Leonardus
• SHERART
• Slegers Accountants
• Spirotech
• Stand-In Interieurbouw
• Stichting Coovels-Smits
• Stichting Steun Welzijnszorg

• Stichting Subsidie Kruisvereniging Helmond
• Stichting Thomas van
Villanova
• Stuyvesant Investment
Consultants
• Summa College
• Swanenberg Hydraulic
Systems
• Trimai Management
• Van den Broek Logistics
• Van den Hurk Bedrijfswagens
• Van Kaathoven Grond- en
Sloopwerken
• Van Oorschot Schoenen
• Van Rijsingen Groep
• VDL HMI
• Ven Poultry Helmond
• Verbi Gereedschappen
• Vict Informatici
• Vincent Knoops Fotografie
• Vlakwerk Projectinrichting
• Weekkrant De Loop
• Wesselman Accountants l
Adviseurs
• Wijn Spijs Atelier & Shop
• Xycarb Ceramics
• Zuiderhuis

i.s.m.

DE BRUG ACTIVE Te dik? Bel Dick!
Sport in het meest complete sport- en ontspanningscentrum van de regio!

stop
wishing,
start
doing IS
NTSPAN

SPORT & O

SLUIT EEN

NDEN
TOT 2 MAA

ARI 2018!

R 1 FEBRU

P AF VOO
MAATSCHA

LID

GRAT

voor meer informatie en de voorwaarden bekijk onze website!
arkweg 3-17 | 5731 PD Mierlo | Tel. (0492) - 678 880 | www.debrugactive.nl

088 500 9000

Al sinds 2003 hét adres voor een gezond gewicht!
Wij helpen je verantwoord af te vallen met een effectieve methode.
Zonder hongergevoel en met een positief effect op je conditie: je voelt je al snel
veel beter. Onze methode onderscheidt zich door een unieke combinatie van
laagcalorische voeding, voedingssupplementen en een persoonlijke
ondersteuning: bij vragen of problemen kun je altijd terecht bij je coach.

Wij bieden je een oplossing, ook als je elk dieet al geprobeerd hebt!

Hortsedijk 81, 5708 HC Helmond www.totalbodybalance.nl

Een nieuw plafond

voor

in 1 dag!

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

na

De 6 voordelen van Plameco
Bezoek onze showroom of bel 0492 368100
✓ Schone montage in één dag
✓ Zonder hakken en breken
✓ De meubels kunnen blijven staan
✓ Voor elke interieurstijl
✓ Verlichting naar wens
✓ Uit één geheel op maat gemaakt

Bezoek onze showroom
op donderdag, vrijdag en
zaterdag van 10.00 tot
16.00 uur.
Maandag, dinsdag en
woensdag op afspraak.

Plameco Vakbedrijf VanOsch Kruiseind 16c | 5421 ND Gemert
T 0492-368100 | www.plamecogemert.nl | E info@plamecogemert.nl
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Carnavals Nieuws

OLUM Kletsavond
Helmond-Oost
CV OLUM, onder aanvoering
van Prins Jan 2e, organiseert op
26 januari haar jaarlijkse kletsavond in Ontmoetingcentrum
TOV. Brabantse top kletsers
met een Helmonds top amusementsprogramma en klassieke
opera op karikaturale wijze!
In de ton zullen verschijnen de
nieuwe generatie kletsers die al
vele prijzen gewonnen hebben
zoals Dirk Kouwenberg (Winnaar Zilveren Narrekap), Wichard de Benis (Publieksprijs
Brabants Kampioenschappen)
en Arjan Compen (Diverse finale plekken). Het Helmonds
amusement wordt verzorgd de
Helmondse groepen Applaus en
Striepke Veur. Huhum is specialist in het kolderiek brengen van
klassieke operanummers. Tot
slot uiteraard optredens van de

meervoudig Nederlands Kampioen dansen: onze eigen dansmarietjes. De avond wordt muzikaal begeleid door onze OLUM
hofkapel en het traditionele bal
wordt geopend door onze Prins
Jan 2e mmv DJ Arjan de Groot.
De toegangsprijs is 11.00€.
De zaal gaat open om 19.00 uur
en om 20.00 is de aanvang.
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.olum.nl
Voorverkoopadressen: Kapsalon
Arno Oberendorff en Ontmoetingscentrum TOV. s

Hij is er weer, de oergezellige
kletsavond van de Rampetampers. op zaterdag 3 februari 2018
om 19.00 uur gaan de deuren
open en om 20.00 uur start het
programma. Op deze avond treden voor u op de kletsers Hans
Keeris, Rob Scheepers (Helmond), Cees Coolen en Jorlan
Manders. Als amusement ziet
u bij ons, Applaus Amusement
en, ja u leest het goed, eenmalig
en special voor de Rampetampers, Dubbel Trubbel.

“De Fonkel” Prins Karelstraat 131,
en Feestshop “de Ballon” Nieuwveld 9 in winkelcentrum de Bus.
Verder wensen wij iedereen een
Carnavalesk 2018
Voor meer informatie www.ram
petampers.nl en onze facebookpagina. s

Het Onderwijs Carnavalsbal is
ooit begonnen in het Stadscafé
op de Markt. Inmiddels is het
alweer twee jaar in De Cacaofabriek en een derde editie is
op komst. Op vrijdagmiddag 9
februari vanaf 15.00 uur begint
in De Cacaofabriek dé opening
van het vijfdaagse feest uit het
Zuiden.

De volgende acts liggen al vast:
Blue Band, Dj Franky Franklin,
De Knallers en diverse kapellen.
De Knallers hebben dit jaar voor
de derde keer op rij de Helmondse Carnavalskraker gewonnen.
Het belooft dus een fantastisch
openingsbal te worden.
Het Onderwijs Carnavalsbal is
begonnen als een opening van

de carnaval door en voor docenten uit Helmond. Wanneer
de carnavalsvakantie begint, is
het tijd voor de docenten om het
vijfdaagse feest goed in te luiden.
Tegenwoordig is het bal gratis
toegankelijk voor iedereen.
Blijf op de hoogte van het evenement via www.cacaofabriek.nl
of kijk op www.facebook.com/
decacaofabriek. s

Tijdens het Onderwijs Carnavalsbal worden, traditiegetrouw,
de gekste carnavals-hits gedraaid en de lekkerste hapjes
uitgedeeld. De entree is gratis.
De live carnavals-acts worden zo
snel mogelijk bekend gemaakt
via de website en de facebook.

Stiphout
CV de Spurriezeiers presenteert na het daverende succes
van afgelopen jaren ook dit
jaar weer het Sjansbal. Sjansbal
2018 wordt dit jaar groter, dikker en vetter dan ooit! Met John
de Bever, onder andere bekend
van “Jij Krijgt Die Lach Niet Van
Mijn Gezicht” en het legendarische FEESTTEAM heeft de Stiphoutse carnavalsvereniging dit
jaar maar liefst 2 kneiters van
headliners.
Lokale superheld DJ Daniel Dex
trapt de bal af in het voorprogramma. De avond wordt verder
aan elkaar gedraaid door misschien wel de beste feest DJ van
Nederland: DJ Rens. En alsof dit
nog niet genoeg is, is er dit jaar
een nieuwe “Golddiggers Area”

De muziek wordt verzorgd door
de Durbloazers. Het geluid op
deze avond wordt mede verzorgd
door de Helmond Entertainmant
Groep (HEG). Na afloop een gezellig bal in de foyer. Entree voor
de gezellige avond slechts € 11,00.
Voorverkoop via onze webshop,
de receptie van onze residentie

met een supergroot Rad van
Fortuin. Showmaster Joop, ook
bekend als “Mister Magic FOX”
neemt jullie mee! Waag een
gokje en win meters bier, shotjes, bitterballen en nog veel meer
gekkigheid.

Iedereen, van jong tot oud, is
welkom op het Sjansbal!
Op
carnavalsmaandagavond
12 februari start het bal vanaf
20.00u in de Kurref aan de Dorpsstraat 40 Stiphout, entree vrij
(vol=vol)! s

Actieve Carnaval!
Helmond

Prins René d’n Uurste bij CV ’t Barrierke
Mierlo-Hout
In residentie De Barrier in Mierlo-Hout is, op vrijdagavond 12
januari, René Baggermans als
Prins René d’n Urste bekendgemaakt. René is 49 jaar oud
en getrouwd met Bianca. Samen hebben ze drie kinderen,
Mandy, Bryan en Wessel. In
het dagelijks leven werkt René
als conciërge op de Openbare
Basisschool ’t Hout in MierloHout.
Nieuwe prins voor C.V.
’t Barrierke: Rene d’n 1e

Annawijk/Suytkade

Sjansbal C.V. de Spurriezeiers

Oergezellige Kletsavond bij
de Rampetampers
Centrum

Onderwijs carnavalsbal 2018

Mark Giebels. werd tot adjudant
gekozen.
Op 4 februari wordt een receptie

Tijdens de carnavalsvakantie
heeft JIBB een zeer gevarieerd
programma.
JIBB’er Daan:
“We zijn actief op zoek gegaan
naar sporten die mensen ‘niet
iedere dag doen’. Daarom gaan
we trampoline springen bij
Jumpsquare in Deurne, gaan we
schermen in Helmond West én
gaan we skiën en snowboarden
bij Montana.”
aangeboden in de feesttent achter residentie “De Barrier”. Aanvang 13.00 uur.
René is voor ’t Barrierke geen onbekende. Hij is sinds 2015 lid van
de raad van elf en echtgenote
Bianca traint en begeleidt de
dansgarde. In zijn vrije tijd zit hij

Daarnaast hebben we natuurlijk
alle 3 de dagen gevuld met een
divers aanbod.
Onder andere ouder-Kind gym,
waterpolo, tafeltennis, dans en
handbal. Ook voor de kinderen
die op het speciaal basisonderwijs zitten hebben we aparte activiteiten.
JIBB’er René:
“Ik werk veel samen met alle
dansscholen in Helmond. Daarom vind ik het leuk dat dansschool Unity Eight op zaterdag
‘open classes’ organiseert waarook niet stil. Hij kweekt gras- en
valkparkieten, kijkt graag naar
de stockcar F1-races, is coördinator bij de Werkgroep Jeugd
Mierlo-Hout en organisator bij
de Jeugddisco Mierlo-Hout, alsmede vrijwilliger bij de Minor
(frisfeesten in de Geseldonk voor

bij kinderen kennis kunnen maken met breakdance, hiphop én
afro.”
Wij hebben dan ook erg veel zin
in Carnaval maar kijken vooral
uit naar de 3 dagen na Carnaval!
Inschrijven kan vanaf 22 januari
op www.jibbhelmond.nl s

de jeugd van 13 t/m 17 jaar). Ook
is hij groot fan van PSV. Dit blijkt
wel uit zijn motto: “Concordia
res parvae crescunt!”
Dat Prins René I een feestneus
is blijkt wel uit zijn slogan: “Mi
Prins René vurop, stu “t Hout op
zunne kop!” s
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zondag 28 januari
geopend 12.00-17.00 uur
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wij gaan opruimen
MASSIEF EIKEN

Complete traptreden, diverse kleuren,
13 treden, incl. stootborden, anti-slip strip,
montagelijm en olie.

PLAK PVC

LANDHUISDELEN

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.
per m2 incl. btw Van 29,95 Voor

excl. montage, incl. btw

875. 14.

95

-

RUSTIEK EIKEN
VISGRAAT
14 mm dik, 3,4 mm toplaag,
afmeting 15x75 cm, leverbaar in diverse
kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen.

42.

per m2 incl. btw Van 79,95 V.A.

95

UNIEK IN NEDERLAND
ALLEEN BIJ VLOER HET ZELF

KLIK LAMINAAT
LANDHUISDELEN XL
8 mm dik, 24 cm breed,
leverbaar in 12 kleuren.

14.

per m2 incl. btw Van 26,95 Voor

95

LAMINAAT

LAMEL PARKET

24 cm breed, 8 mm dik,
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare
structuur, leverbaar in 5 kleuren.

14 mm dik, 3 mm toplaag,
19 cm breed, wit geolied en
gerookt wit geolied.

LANDHUISDELEN XXL
per m2 incl. btw Van 21,95 Voor

9.

95

RUSTIEK EIKEN
per m2 incl. btw Van 48,95 Voor

29.

95

OOK IN 2018 DE GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND
GRATIS PARKEREN WWW.VLOERHETZELF.NL
Vloer Het Zelf Eindhoven Willem v. Konijnenburglaan 1c,
Industrieterrein De Kade. Tel. 040-2468180.
Vloer Het Zelf Helmond Engelseweg 223b, Helmond. Tel. 0492-52 52 70.
Gevestigd in: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Capelle aan den IJssel,
Eindhoven en Helmond.

Klaasen|Vandeursen.com

TRAPRENOVATIE

NIEUW
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Jubilarissen gehuldigd
HVV Helmond
Helmond-West
Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van voetbalvereniging
HVV Helmond, zijn er 6 leden
gehuldigd voor hun jarenlange
lidmaatschap.
Jan van Veghel: 25 jaar lid en op
diverse vlakken nog actief voor
de vereniging.
Frank Jongen: 40 jaar lid en al jaren trouwe sponsor van de vereniging.
John Pluym: 50 jaar lid en op diverse vlakken nog actief voor de
vereniging.
Theo van Heugten: 60 jaar lid
en iedere dinsdag nog actief lid

binnen de biljart vereniging van
HVV Helmond.
Henk Snijders: 65 jaar lid en ook
nog actief betrokken binnen de
vereniging.
Willeke van Aerle: 40 jaar lid en
helaas verhinderd op de nieuwjaarsreceptie maar nog regelmatig aanwezig in onze kantine
van Houtsdonk. Alle jubilarissen
hebben uit handen van het bestuur hun welverdiende speldje
mogen ontvangen én een mooie
bos bloemen.
Namens het bestuur van HVV
Helmond feliciteren wij alle
jubilarissen voor hun jarenlange betrokkenheid van onze
vereniging. s
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Saller nieuwe kledingpartner
Helmond Sport
Helmond
Helmond Sport draagt de komende drie seizoenen kleding
van Saller. Het Duitse kledingmerk vervangt daarmee de huidige kledingpartner Hummel.
“Wij zijn er trots op dat we deze
mooie club aan ons hebben weten te binden”, aldus Heiko Saller, directeur van het sportmerk.
Met de samenwerking tussen
Helmond Sport en Saller hoopt
het Duitse bedrijf voet aan de
grond te kunnen krijgen in Nederland. “Voor ons is het belangrijk dat we eindelijk een eerste
club in Nederland hebben die
onze kleding gaat dragen.
Wij hebben uitvoerig businessen marktonderzoek gedaan en

Helmond Sport is zonder twijfel
een zeer belangrijke strategische
partner voor ons in Nederland.
Wij zijn ervan overtuigd dat we
samen met Helmond Sport kunnen gaan groeien”, zegt Saller.
Helmond Sport is eveneens content met de samenwerking. “Met
Saller kleden wij ons in een outfit van geweldige kwaliteit. Dit is
een zeer mooi kledingcontract
met een zeer bereidwillige en
meedenkende partner. Wij zijn
er trots op dat Saller voor Helmond Sport heeft gekozen om
voet aan de grond te krijgen in
Nederland.
De komende drie seizoenen zal
Nederland via Helmond Sport
kennis gaan maken met dit
mooie merk. Wij delen samen
de honger om te winnen”, zegt

Antoine Beije, commercieel manager van Helmond Sport.
Helmond Sport en Saller kwamen in contact met elkaar via
Marco van der A, importeur van
Saller in Nederland en tevens
Helmond Sport-supporter. “Saller is een merk wat in Duitsland
al grote bekendheid geniet bij
2.Bundesliga-club SSV Jahn Regensburg en 3.Bundesliga-clubs
SC Paderborn 07 en VFR Aalen.
Ook in België heeft Saller al zijn
intreden gedaan bij KVC Westerlo.
Daarnaast wordt het nationale
team van Gambia ook door Saller gekleed.
Dat Helmond Sport nu de eerste
Nederlandse club wordt is iets
waar we enorm trots op zijn”, besluit van der A. s

door jan van rest

IJs op de kust
Als je de 80 bent gepasseerd
ziet het ernaar uit dat je toekomst beperkt van lengte en
redelijk goed te overzien is, indien je tenminste verder kunt
kijken dan de geraniums voor
je neus.
Over verwachtingen van wat
er nog komen gaat en over de
belevenissen van de dag van
vandaag ben ik tegenwoordig
vrij snel uitgepraat, terwijl er
wel met enige regelmaat beelden uit het verleden voorbijkomen. Zo meen ik te weten dat
de winter van 1946/1947 aan de
strenge kant was. Zo streng, dat
zelfs rivieren bevroren waren.
Wij woonden aan de kust, zo’n
8 km boven Hoek van Holland.
Er kwamen grote ijsschollen de
Nieuwe Waterweg afdrijven,
die vervolgens op het strand
samenklonterden tot een grote
rommelige vlakte.
Door de strenge vorst vroren
die schollen aan elkaar en werden ze begaanbaar.
Ideaal terrein voor jongens die
op zoek waren naar avontuur.
En avontuurlijk was het, want
door de invloed van het zoute
zeewater, was de ijsvlakte bros

van structuur en zeker niet
sterk.
Desalniettemin waagden we
ons vanaf het strand op het ijs.
Dat ging goed; tot het moment
dat er een doorheen zakte en
in het koude zeewater terecht
kwam. Gelukkig niet kopje
onder, maar wel helemaal nat.
Met vereende krachten trokken
we hem weer op het ‘droge’.
Wat nu gedaan? We trokken
toch maar richting huis, zo’n 20
minuten lopen, en kregen toen
het uitstekende idee om de
natte Bert bij onze bakker achter de oven te drogen te zetten.
Zo gezegd, zo gedaan.
Dat ging prima en ik kan me
niet meer herinneren of de ouders van Bert er nog achter gekomen zijn dat hun zoon nauwelijks aan de verdrinkingsdood ontsnapt was.
Diezelfde bakker had een zoon,
Aad die wel eens bij ons thuis
kwam om met een van mijn
broertjes iets te ondernemen.
In hun bakkerij hielp wekelijks
een oudere vrijgezellen man.
Hij heette Jaap en hij pruimde.
Wij hoorden Aad eens ’n keer
zeggen: “Ja, mijn vader zegt
ook, als Jaap nog één keer in
het deeg spuugt, moet hij weg!”

Stichting Vrienden Stadstuin Helmond start een nieuw seizoen
Helmond
Vorig jaar is Stichting Vrienden
Stadstuin Helmond opgericht.
De stichting helpt mensen in
onze samenleving.
Dit doen ze door gezonde ecologisch groenten te telen en maken hier groentepakketten van
voor mensen die het minder
hebben.
Daarnaast geven ze betaalbare
workshops aan diverse doelgroepen: (Eenzame )oudere,
jongere , mensen die het minder
hebben etc.
De workshops en lezingen hebben te maken met gezondheid,
telen van eigen groenten, koken
met erfgoed gewassen enz.
Een van de workshops die eind
maart begint is van “ je eigen
grond tot in je mond”.
Daar leren we de deelnemers hoe
je gezonde groenten moet telen
en hoe je ze op gezonde wijze
kunt bereiden. Je raakt niet meer
de weg kwijt in alle gezonde
groene wir war. De workshop

duurt 6 dagdelen en de lessen
zijn verdeeld over het hele jaar
zodat je van alle seizoenen wat
meekrijgt.
De inhoud bestaat uit: 3 dagdelen beginnende moestuin cursus
en 3 kook lessen over vitamines,
koolhydraten en winterkost. Je
leert dan hoe je je eigen groenten kunt bereiden en etiketten te
lezen.
Daarnaast telen ze erfgoed gewassen en dit doen ze samen
met Universiteit Wageningen.
Dus als je een keer een spitkool
uit 1700 wilt proeven kom dit seizoen zeker aan.
Omdat het seizoen weer begint
zoekt De Stichting ook vrijwil-

ligers die hen wil ondersteunen
op diverse vlakken oa: Promotie, gastvrouw, helpen bij workshops, onderhouden erfgoed
tuin, winkeltje, telen van groenten voor mensen die het minder
hebben enz.
Denk je in aanmerking te komen voor onze gezonde groenten pakket of wil je meedoen
aan een van de workshops
neem dan contact met ons op
via email stichtingvriendenstadstuin@gmail.com of kijk
op www.stadstuinhelmond.nl/
stichingvrienden
Wij zijn te vinden op de Suytkade
Katoenstraat 12 Helmond / 0617436458 s

GEZELLIGHEID
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CARnAvAL
BIj CAfé DE spoR

WEBSITE

Prijslijst

ADCOMMUNICATIE

BESTELLEN?

T

zaterdag optochtbal

gratis barbecue, open vanaf 12:00 uur

zondag na de optocht

ﬂuitje
vaasje
mixdrank
wĳn
speciaalbier
moezel

lekker kopje Unox soep, open vanaf 14:00 uur

maandag borrelbar

open vanaf 14:00 uur, alle

LS € 1,00

BORRE

dinsdag afsluitingsbal

open vanaf 14:00 uur en

BIER € 1,00

BELLEN!

€ 1,80
€ 2,10
€ 3,00
€ 2,50
€ 3,00
€ 2,00

0492-845350
bart@adcommunicatie.nl

Wist u dat?
Elke zondag krĳgen alle kinderen vanaf +/- 18:00 uur een gratis patatje met snack en een ĳsje!

GEZOCHT
BALIEMEDEWERKER
CHIROPRACTIE (vanaf 20 personen)

Feestje geveenn ook mixdrank
Cortenbachstraat 130
Helmond
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Café

25,00

€

telefoon beantwoording,
dossiers bijhouden, gastvrouw
zijn op beurzen, ontvangen en
begeleiden van cliënten.
Uren nader te bepalen.

Kwaliteiten:
Klantvriendelijk
Stressbestendig
Energiek
Empathisch
Accuraat

p.p.

Is je interesse gewekt? Stuur je sollicitatie en CV naar: info@iqwellness.nl
desportstiphout.nl
www.cafe
ut | reageren
Stiphoenkel
P. van
via e-mail.
at 62 |Gelieve
traDiepen.
Dorps
de Sport |t.a.v.

VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

NU NOG GROTERE STAPELKORTINGEN!

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

• VLOERVERWARMING

OPRUIMING

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

STAPELKORTING & SPECIALE KOOPJES TOT 70%
Ook online kortingen! www.lenssenmodemierlo.nl

Horstlandenpark
4 5709
MB Helmond
Complete Badkamers
5709 MB
Helmond
• COMPLETE BADKAMERS
Radiatoren
0492386100
0492-386100
Sanitair en Tegels

• RADIATOREN

SHOP NU OOK ONLINE!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

06-55895546
0655895546

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 140 TOPMERKEN
• STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • GRATIS PARKEREN • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

SHOP DE SALE OOK ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

Honden trimsalon Bulletje



Helmond-West













6 dagen per week geopend!

(langs de weg van Helmond naar Deurne)

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

HONDENTRIMSALON

‘Bulletje’

De Burcht 7
Helmond
06-20344693

WWW.HONDENTRIMSALONBULLETJE.NL

Bij Honden Trimsalon “Bulletje”
kunt u vanaf heden buiten het
honden trimmen ook terecht voor
het uitlaten van uw hond(en). Dit
gebeurd op persoonlijke manier.
Dit betekent: niet in groepsverband
ophalen en weer terugbrengen.
Nee, bij ons wordt uw hond(en)
persoonlijk in u eigen wijk uitgelaten.
Bent u een dagje weg of gaat u met
vakantie of u zit met wisselende
diensten van u werk dan is dit een

perfecte uitkomst voor u geliefde
huisdier.
Tevens kunt u ook bij ons terecht
voor kortdurende opvang van uw
huisdieren.
Dit alles in gezellige huiselijke kring.
Uw hond of kat mag vrij loslopen ,
uw knaagdierkooi wordt in huis geplaatst.
U kunt op de website hierover alle
informatie terugvinden:
www.hondentrimsalonbulletje.nl
Bellen mag natuurlijk ook:
06-20344693
Wij zien u graag in onze salon! s

www.helmondnu.nl
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Helder over drugs
Mierlo-Hout
Wijkraad Mierlo- Hout, Novadic - Kentron en Helder theater
organiseren op 22 februari van
20.00 - 22.15 uur een informatieavond over drugs voor ouders.
Jongeren ontdekken de wereld
en krijgen te maken met allerlei
verleidingen. Ze zijn nieuwsgierig en willen van alles uitproberen. Hierbij kan uw kind ook in
aanraking komen met drugs.
Ouders schrikken vaak als zij
worden geconfronteerd met het
“experimenteergedrag” van kun
kind.
Het is belangrijk dat je over drugs
praat met je kind. Als ouder heb

je namelijk meer invloed dan je
denkt. Tijdens de informatieavond krijg je onder andere antwoord op de volgende vragen:
Wat zijn drugs nu eigenlijk? Welke drugs worden op dit moment
veel gebruikt? En wat kunnen
jullie als ouders doen?
Praktische informatie
Voor wie: ouders van kinderen
in groep 7/8 en de middelbare
school.
Wanneer: donderdag 22 februari
van 20.00 - 22.15 uur, inloop vanaf
19.30 uur.
Waar: Wijkhuis De Geseldonk,
Cederhoutstraat 44, Helmond ’t Hout.
Aanmelden: infoavond@wijkraadmierlohout.nl s
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Al eens nagedacht over uw uitvaart?
Regeling en verzorging naar uw
persoonlijke wensen, met eigen
faciliteiten in Helmond (‘t Hout) en Mierlo.
Bel ons gerust voor meer info, ook als u
verzekerd bent bij Dela, Monuta of Yarden.
U bent vrij om zelf te kiezen wie uw
uitvaart regelt.
‘t Damiaanhuis

Gelegen aan het
Alphonsusplantsoen.

Kleinschalig en dichtbij
Helmond, Mierlo-Hout e.o.

Uw naasten met een gerust
gevoel achterlaten?
Kijk eens op: www.vooruitvaart.nl

Dag en nacht (overlijden melden en info)

0492 - 78 06 60

www.uvdk.nl | info@uvdk.nl

Legpuzzels van Helmond
en omstreken

T. 06 300 56 307 • www.puzzellokaal.nl

Vogelvereniging Mierlo-Hout:
Uitslag Nederlandse kampioenschappen

Turnwedstrijden HT 35
Mierlo-Hout
Nu alle feestdagen achter de
rug zijn, is het weer tijd voor
turnwedstrijden. De komende
weekenden zijn allemaal volgepland met voorwedstrijden,
regiokampioenschappen
en
oefenwedstrijden waarbij turnvereniging HT’35 ruim vertegenwoordigd is.
In Reusel wordt op zaterdag 20
en zondag 21 januari de tweede
voorwedstrijd geturnd voor onze
divisie 2 / N2 / Jeugd-N3 turnsters: Cleo, Danique, Destiny,
Dione, Indy, Inge, B, Inge K, Isa,
Kirsten, Lorraine, Marieke, Meyke, Pleun, Puck, Renske S, Renske V, Romy, Sophie en Yi Mei.

Eerder kwamen zij al in actie in
december, waarna op basis van
beide wedstrijden plaatsing voor
landelijke wedstrijden mogelijk
is.
Tevens komen voor het eerst
onze 1e divisie dames in actie bij
de regiokampioenschappen, namelijk Anouk, Daphne, Grietje,
Kim, Lara, Laura, Luna, Sara en
Tessa. En ook turnen op zondagochtend de instappers N3
Saartje, Susan en Zoë hun eerste
voorwedstrijd.

Leo Donders:

Goud stam kanaries geel mozaïek type 1
Goud stam kanaries geel mozaïek type 2
Goud kanarie bruinkobalt witdominant
Goud kanarie geel schimmel
Zilver kanarie geel mozaïek type 2
Brons stel kanaries geel mozaïek type 2

378 pnt
376 pnt
93 pnt
92 pnt
93 pnt
187 pnt

Aloys van Dijk:

Goud kanarie agaat topaas geel mozaïek type 2
Zilver stel kanaries agaat topaas geel mozaïek type 1

92 pnt
183 pnt

Henk Welten :

Zilver stel kanaries geel intensief
Brons kanarie geel intensief

198 pnt
93 pnt

Gerrie van Asten: Zilver Indische Muskaatvink
Brons st. Helenafazantje

92 pnt
92 pnt

In de Odulfusgymzaal in MierloHout wordt zaterdagmiddag een
oefen(team)wedstrijd geturnd
door de onderbouw D2 meisjes.
Te gast zijn twee teams van De
Molenwiek uit Asten.
Allen heel veel plezier en succes
toegewenst! s

Het Alzheimer Café
Mierlo-Hout
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor iedereen
die met dementie, in welke vorm
dan ook, te maken heeft. In een
ongedwongen sfeer kunt u lotgenoten ontmoeten, informatie
krijgen en ervaringen delen.
Elke derde donderdagavond van
de maand in Zorginstelling Alp-

honsus, Hoofdstraat 176, MierloHout in Helmond.
Als u een bezoek wilt brengen
aan het Alzheimer Café kunt u
op 18 januari a.s. zonder aanmelding vooraf langskomen. De entree is gratis.
Vanaf 19.00 uur bent u van harte
welkom voor een kopje koffie of
thee, het programma start om
19.30 uur. s

Mierloseweg 329, Helmond
0492-536450

Hoofdstraat 42, Best
0499-329997

Korte Kerkstraat 38, Geldrop
040-2985253
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WINTERWANDELREIS HOLZGAU – Oostenrijk

Genieten...

In het winterse berglandschap van het wondermooie Lechtal, is het aangenaam
vertoeven, zeker ook in de wintermaanden. In een dal waar traditie nog hoog staat
aangeschreven kunt u sportieve-dgn beleven tussen de hoge besneeuwde bergtoppen!
Ontdek de schitteringen van de bevroren Lech, terwijl u wandelt over sneeuwgeruimde
wandelwegen of een spoor trekt op een van de verlichte langlaufloipes. ontdek de natuur
in al zijn winterpracht en geniet van een actieve winterse vakantie in Holzgau!

7-dgn op basis van halfpension

€ 560,-

Vertrekdatum: 18 maart

VOORJAARSAANBIEDING FÜRSTENBERG

Vanwege het vroege voorjaar hebben we ervoor gekozen om de eerste dag in de mooie stad Kassel
door te brengen. U krijgt volop vrije tijd om een aantal van de bezienswaardigheden met eigen ogen
te aanschouwen. U kunt ook deelnemen aan een stadswandeling o.l.v. een gids (€ 7,50 p.p.). Via een
mooie route o.l.v. de chauffeur rijden we de tweede dag naar het verrassende stadje Soest.
Vertrekdata: 9, 10, 21 (VOL), 22 (VOL), 23 en 24 maart

2 dagen halfpension vanaf € 97,- JAAR GHIELEN

BLAIRGOWRIE – Schotland

Vanuit de standplaats Blairgowrie, bezoeken we diverse Highlights in het schitterende, ruige
‘Scotland’. Tijdens deze 9-daagse reis bezoeken we o.a. ‘Queen’s View’, vanwaar u een panoramisch
uitzicht heeft over het Loch. Tevens bezoeken we o.l.v. een gids de steden Edinburgh en Glasgow en
maken we een rondrit door de ‘Schotse Hooglanden’.
Vertrekdatum: 28 april

9 dagen op basis van halfpension € 875,-

LAATSTE CARNAVALSREIZEN
NIEUW

KATWIJK AAN ZEE
Nederland
Vertrekdatum:
10 februari
5-dgn halfpension

€ 490,-

WINTERSE OOSTZEECRUISE
& HELSINKI
Finland
Vertrekdatum:
10 februari

7- dgn halfpension

€ 725 ,-

ZELL AM HARMERSBACH
Duitsland

BERLIJN
Duitsland

Vertrekdatum:
10 februari

Vertrekdatum:
10 februari

6-dgn halfpension

€ 450,-

5-dgn logies/ ontbijt

€ 315,-

DISNEYLAND PARIJS
Frankrijk

NU
VERKRIJGBAAR:

Vertrekdatum:
16 februari

VAKANTIEGIDS

2-dgn logies/ ontbijt

€ 225,-

2018!!

VOORJAARSREIZEN
ELFSTEDENFIETSTOCHT
Nederland

RONDREIS
KROATIË

SALZBURGER
MUSIKFRÜHLING

Vertrekdatum:
5 mei

Vertrekdatum:
6 mei

Vertrekdatum:
30 mei

8-dgn halfpension

€ 595,-

12-dgn halfpension

€ 995,-

6-dgn halfpension

€ 625,-

KRAKAU
Polen

MATREI AM BRENNER
Oostenrijk

RONDREIS
MIDDELLANDSE ZEE

Vertrekdatum:
5 mei

Vertrekdatum:
13 mei

Vertrekdatum:
18 mei

9-dgn halfpension

€ 775,-

9-dgn halfpension

€ 845,-

12-dgn halfpension

€ 1250,-

KIJK VOOR NOG MEER GHIELEN DEALS OP ONZE WEBSITE!

VOORJAARSAANBIEDING NOWE – Polen

Voor het vroege voorjaar hebben we gekozen voor een standplaatsreis in het noorden van Polen.
We hebben hierbij een unieke combinatie gevonden tussen natuur, cultuur en historisch gezien
belangrijke bezienswaardigheden. Zo worden o.a. de steden Gniezno en Gdansk bezocht en is er
verder veel aandacht voor het waterrijke polderlandschap.
Vertrekdata: 7 en 14 april

8 dagen halfpension GHIELEN DEAL € 495,-

MILLINGEN AAN DE RIJN – Nederland

Met Nijmegen, Arnhem, Duitsland en diverse musea en bezienswaardigheden in de omgeving,
leent de omgeving zich bij uitstek voor leuke en gezellige uitstapjes. Vanuit het gezellige en mooie
plaatsje Millingen aan de Rijn hebben wij dan ook een gevarieerd excursieprogramma voor u
samengesteld. Zo bezoeken we o.a. Museumboerderij ‘Den Tip’, het Kijk- en Luistermuseum en
maken we een mooie Betuwetocht o.l.v. een ervaren gids.
Vertrekdatum: 30 april

5 dagen volpension GHIELEN DEAL € 395,-

tel.: (077) 3071988
www.ghielen.nl

ISO
9001
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Loco Loco Discoshow bij
Partycentrum denheuvel
Helmond

Helmond-West

Op vrijdag 26 januari houdt de
Nederlandse Vereniging van
Rugpatiënten het maandelijkse
inloopuur in het Elkerliek ziekenhuis op locatie Helmond.
Deze middag biedt u de mogelijkheid te praten met een ervaringsdeskundige van de vereniging. Deze is tussen 13.00 en 15.00
uur aanwezig voor het geven van
advies, informatie en voorlichting.
U kunt zonder afspraak tussen
13.00-15.00 uur binnenlopen.
Meer informatie is te vinden op
de website van de vereniging:
www.ruginfo.nl

Met de nieuwe expositie: ‘’penseelstreken’’ laat Loes Gruyters
weer een mooie serie kleurrijke
schilderijen zien, die zij de laatste
drie jaar in haar atelier maakte.
Je bent van harte welkom om
deze te komen bewonderen in
de sfeervolle meubelzaak van
Eric en Betty Smeulders aan de
Mierloseweg 136 in Helmond. Te
zien tijdens openingstijden van
de winkel vanaf 23 januari 2018.

Helmond-Oost
Iedere maandag organiseert het
HMC een Superkien in het TOVgebouw, Azalealaan te Helmond.
Er is een prijzenpot van €1.400
met als hoofdprijs een bedrag
van 350 euro. Tevens is er een
loterij voor het winnen van twee
grote gevulde levensmiddelenmanden en gratis kienkaarten.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open
vanaf 18.45.

Annawijk/Suytkade
In buurthuis St. Anna aan de
hoogeindsestraat 24 kun je iedere zondagmiddag vanaf half
2 en maandagavond vanaf half
8 prijskaarten. Je kunt er terecht
voor jokeren en rikken. De organisatie op zondag is door de
Jubileumcommissie van Kv de
Ollietrappers en maandagavond
de seniorenvereniging St. Anna.

Helmond
De Gaviolizaal met zijn collectie
draaiorgels en accordeons van
Arie Willems, beheerd door de
Stichting Draaiorgels Helmond,
is elke zaterdag en zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur.
Groepen ook op afspraak, info:
info@draaiorgelshelmond.nl
Op zondagen ook regelmatig
concerten. U bent welkom in de
Torenstraat 36a. 5701 SH Helmond.

Mierlo-Hout
Bridgeclub ’t Houtse Slem organiseert elke vrijdagmiddag een
bridgedrive in De Geseldonk.
Ook niet-leden zijn van hate
welkom en kunnen tegen een
kleine vergoeding meespelen.
Er zijn kleine prijzen te winnen.
Aanmelden als paar op 13.00 uur
aan de zaal. Meer weten: www.
houtseslem.nl

Mierlo-Hout
In 2017 hebben de vrijwilligers
veel betekend voor KBO-St. Lucia. Om hen daarvoor te bedanken zijn zij door het bestuur van
KBO-St. Lucia, uitgenodigd voor
een gezellige middag onder het
genot van hapjes en drankjes.
Dit zal zijn op 25 januari a.s. van
13.30 tot 16.30 in Wijkhuis De Geseldonk.
Als u niet aanwezig kunt zijn horen wij dat graag voor zaterdag
20 januari a.s.
U kunt dat doen per e-mail naar
j.vegchel6@chello.nl of bellen na
10.00 uur, telefoon 0492-525989.

Annawijk/Suytkade
Op 20 januari zal de expositie
'Unfolding Landscape' geopend
worden met vijf kunstenaars uit
Nederland, Engeland en Ierland.
De kunstenaars werken allen
met het thema landschap. Toeac
zal met werken van o.a. Edvard
Grieg een link maken naar deze
expositie. Aanvang: 15.00 uur.
Entree: € 7,50 graag reserveren
www.cacaofabriek.nl of 0492
529009.
Exporuimte Cacaofabriek: Cacaokade 1 5705 LA Helmond

Regio
Dé koningen van het onbezonnen dansfeest komen naar
Mierlo. Na Pinkpop, Lowlands,
Paaspop en Zwarte Cross komt
ook de Residentie van De Kersepit op het lijstje te staan van de
Loco Loco Discoshow.
Op zaterdag 27 januari zetten de
gebroeders Feniel en MC Stevie
Starlight Partycentrum Denheuvel op zijn kop.
Waar voorgaande jaren de Disco
Inferno een ongekend populair
evenement was en vorig jaar de
Party Animals een onvervalst
happy hardcore feestje hebben
gebouwd is het dit jaar de beurt
aan de heren van de LocoLoco
Discoshow om het publiek te
verrassen. En dat doen ze, gegarandeerd.

Alles Loco?
Deze drie mannen schakelen
moeiteloos tussen ouderwetse
gezelligheid en moderne hits. Ze
grabbelen in hun platenbak naar
disco, rock, maar ook vette partyknallers van nu en dansplaten
van de jaren ’90. Je wordt bij wijze
van spreken als een ware muzikale flipperbal heerlijk heen en
weer geschoten.
Tot zover niets nieuws onder
de zon zou je zeggen, maar er
is meer. De Loco’s gaan namelijk verder waar anderen stoppen. Want wat moet een DJ met
bijvoorbeeld korfbalbekers en
bladblazers? Onder leiding van
MC Stevie Starlight presenteert
het trio in hoog tempo tussen de
muziek door hilarische interactieve spelletjes, waaronder de inmiddels wereldberoemde 'Sambaballen Wedstrijd' en de 'Vlaggenzwaai Competitie'. Ludieke
wedstrijdjes tussen individuen,

vriendengroepen of gewoon
‘jongens tegen de meisjes’, het
lukt de drie DJ’s keer op keer het
publiek helemaal mee te trekken
in hun verrassende acts. Zinvol?
Nee, maar wel heel erg leuk!
Aan DJ W3SS de eer om er vooraf de stemming alvast in te krijgen en naderhand de feestelijke
uitzinnigheid nog lang vast te
houden.
Een avond vol gekkigheid en
gezelligheid met de enige echte
Loco Loco Discoshow, dat wil je
toch zelf meemaken? Daarvoor
hoef je dus geen dure festivaltickets op de kop te tikken, want
voor slechts €10,00 p.p. kun je
erbij zijn door in de voorverkoop
je kaarten aan te schaffen via
www.denheuvel.nl/tickets of af
te halen bij Partycentrum denheuvel, Heuvel 2 in Mierlo. Op de
avond zelf betaal je €12,50 aan de
deur, dus pak je voordeel. s

Applausshow
Centrum
“Wij zijn ontzettend trots op
al onze cursisten en bieden
hen graag een mooi podium
om hun talent te laten zien.”
In samenwerking met Theater
Speelhuis wordt deze wens van
Kunstkwartier werkelijkheid.
Op donderdagavond 25 januari zullen ruim 80 talenten zich
presenteren in de dynamische,
verrassende en avondvullende
APPLAUSSHOW.
“Maar we geven hen graag veel
meer dan alleen een podium”
zegt projectcoördinator Renate
van Maasakkers. “Het draait bij
ons nooit alleen om het eindresultaat. Wij vinden de weg daarnaartoe nog veel belangrijker.
Bij Kunstkwartier vinden we het
nou eenmaal het allerbelangrijkst dat je je talent optimaal
ontwikkelt. Dat kan alleen als je
geniet van wat je doet én als je

wordt uitgedaagd nieuwe paden
te bewandelen.” Daarom wordt
de
Applausshow-deelnemers
gevraagd buiten hun discipline
op zoek te gaan naar samenwerking. Tijdens een intensief repetitieproces worden zij zo ‘gedwongen’ om uit hun comfortzone te
stappen. “Door het koppelen van
je talent aan dat van een ander
ontstaan er nieuwe inzichten. De
deelnemers leren elkaars taal te
spreken en maken samen een act
waarbij ze elkaar ook de ruimte
geven. Dat is echt mooi om te
zien” zegt Van Maasakkers.
De eerste Applausshow was in
2014 te zien in Zaal Scala. Daarna
ging Kunstkwartier een stapje
verder en maakten zij een grotere show in Theater Speelhuis.
Dat bleek de perfecte omgeving
voor de veelzijdigheid van de
cursisten. “Ook dit keer belooft
het weer een bijzondere avond
te worden om niet snel te vergeten. Op het podium trakteert

zowel jong als ervaren talent je
op optredens van solozang tot
popband, van keramiek tot visueel spektakel, van monoloog tot
eigen choreografie. Allemaal op
verrasende wijze gemixt in één
wervelende show. ” aldus de projectcoördinator.
Het advies van Renate is dan
ook: “Train alvast thuis je handen, want je zal ze met genoegen
moe klappen!”
De Applausshow van Kunstkwartier is te zien op donderdag
25 januari in Theater Speelhuis.
Kaarten zijn voor 10 euro verkrijgbaar via www.theaterspeel
huis.nl. s
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Dement en toch een
goede oude dag?

‘Voor iedereen
betaalbaar’

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

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

Natuur binnen het stedelijk gebied heeft het overal moeilijk.
De afgelopen tientallen jaren is
in de Brabantse steden enorm
gebouwd en de volumes asfalt,
steen en beton zijn overal enorm
toegenomen.
Extreme temperatuurstijgingen
in de zomer, slechte omstandigheden voor insecten, vogels en
mensen zijn het ongewenste gevolg gebleken.
Hier willen de Brabantse steden Breda, Tilburg, Eindhoven,
Den Bosch en Helmond iets tegen gaan doen: meer 'blauw en
groen' in de stad komende jaren.
Natuurversterking is een belangrijk thema bij alle plannen rond
stads(her-)ontwikkeling.
Als eerste aanzet gaat Helmond
een helpende hand bieden aan
stadsvogels als gierzwaluwen,
huiszwaluwen en mussen. Ook
aan vleermuizen wordt extra
aandacht besteed.

IVN-Helmond geeft fotocursus
Werken met Lightroom!
Helmond-West

De gemeente Helmond heeft
in samenwerking met vier andere Brabantse steden een natuurversterkingsprogramma
opgesteld dat komende tijd in
uitvoering wordt genomen: Natuurbod B5. Dit plan, dat ook
de goedkeuring van het provinciebestuur heeft en waarmee in
totaal 40 miljoen Euro gemoeid
is, moet ertoe bijdragen dat binnen de stedelijke gebieden de
natuur een sterke impuls krijgt.

Wil je weten hoe je je foto’s
kunt verbeteren? En hoe je die
duizenden foto’s op je computer beter kunt organiseren? Dat
kun je leren tijdens de 4 bijeenkomsten Werken met Lightroom!

Nestelgelegenheid in de gevel
Deze diersoorten zijn afgelopen
jaren fors in aantal afgenomen,
mede veroorzaakt door de afname van insecten in het stedelijk
gebied. Alle vijf de steden hebben hierbij de hulp ingeroepen
van landelijke instanties, zoals
Vogelbescherming NL en de
Zoogdiervereniging. Er komen
gesprekken op gang met architecten, aannemers en projectontwikkelaars om natuurvriendelijker te bouwen. Ook wil men
via natuurwaarnemingen beter
kunnen volgen hoe de stand van
vogels en vleermuizen in de stad
zich komende jaren gaat ontwikkelen.
Er wordt namelijk op ruime
schaal extra broedgelegenheid
aangebracht in diverse wijken bij
kantoorpanden, kerken en andere gebouwen.

Op dinsdag 23 januari zijn vertegenwoordigers van Vogelbescherming NL en de Zoogdiervereniging in Helmond voor een
presentatie met toelichting van
de plannen rond stadsvogels en
vleermuizen. Deze avond is speciaal bedoeld voor vrijwilligers,
die zich betrokken voelen bij deze natuurthema’s en die wellicht
ook bereid zijn komende tijd te
helpen bij het monitoren van
de ontwikkelingen. De avond
begint al om 19 uur en wordt gehouden in het IVN-trefpunt
De Koekoek in speeltuin Helmond-West, Arbergstraat 85.
Aanmelden via een mail naar
ivnhelmond@gmail.com is dringend gewenst,
omdat men veel belangstelling
verwacht. s
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Tijdens deze workshop leer je
de uitgebreide mogelijkheden
van het digitaal optimaliseren en
bewerken van foto’s. Een ander
aandachtspunt is het inrichten
van een slimme workflow, waardoor je minder tijd kwijt bent aan
het organiseren en bewerken van
je beelden.
De workshop is bedoeld voor
mensen die al enige ervaring met
digitale fotografie hebben en
meer willen doen met al die fotobestanden op hun harde schijf.
Er wordt gewerkt met Adobe
Lightroom CC Classic. Lightroom is beschikbaar voor Windows en Mac OS X.
Tijdens de vier bijeenkomsten
komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
• Importeren van je foto’s op een
handige manier
• Optimaliseren van belichting
en contrast
• Kleurcorrectie en witbalans
• Omzetten zwart-wit
• Structuur aanbrengen in je
archief met behulp van

mappen en (slimme) collecties
• Toevoegen van trefwoorden
en omschrijving
• Lokale optimalisatie en
retouche
• Gebruik van presets om
veelgebruikte handelingen
te versnellen
• Mehtadata
• Exporteren naar bestand
geschikt voor internet of
afdruk
Na afloop van de workshop kun
je je foto’s met verschillende gereedschappen optimaliseren en
op een logische manier organiseren.
Voor leden van IVN Helmond
is de workshop gratis. Voor niet
leden € 45 (inclusief een jaar gratis lidmaatschap van IV N Helmond).
Inschrijven:
lightroom@kieknauw.nl
Wanneer & Waar: De bijeenkomsten vinden plaats op vier
dinsdagen (30 januari, 6, 20 en 27
februari) van 19.30 tot 22.00 uur
in trefpunt De Koekoek, Arbergstraat 85 in Helmond.
Aantal deelnemers is maximaal
12. Bij overinschrijving krijgen
potentiële deelnemers uiterlijk 5
dagen van tevoren een voorstel
voor nieuwe data.
Wil je meer informatie, neem
dan contact op met cursusleider
Jan van Bommel 06-54 37 81 73
www.ivn.nl/helmond s

Concert door Blaasorkest de Muziekvrienden
Centrum
Op zondag 21 januari van 14.00
tot 16.00 uur verzorgd Blaasorkest de Muziekvrienden uit
Huize Padua/Boekel een concert bij de Stichting Draaiorgels Helmond in de Gaviolizaal.
Blaasorkest “De Muziekvrienden”, is opgericht in 1947 en is
dus al 71 jaar jong. Zij zijn nog
altijd verbonden met Huize Padua te Boekel een onderdeel
van de GGZ Oost-Brabant.
Haar leden bestaan uit (oud)
personeelsleden,
familieleden
en vrienden. Blaasorkest “De
Muziekvrienden” is met zijn 25
actieve muzikanten zowel binnen Huize Padua, als daarbuiten
een gewaardeerd blaasorkest
met een breed en divers repertoire. “De Muziekvrienden” spelen moderne blaasmuziek zoals

pop, rock, Zuid-Amerikaans,
tango, cha-cha, swing, maar ook
Egerländer en Tsjechische blaasmuziek, dixieland, wals en polka.
Ook het solistisch werk wordt
niet geschuwd.
Jaarlijks verleent het orkest haar
medewerking aan de slotdag
van de Apeldoornse vierdaagse.
Optredens in het Caratpaviljoen
in de Helmondse Warande en
de Muziektuin in Beek en Donk
staan al een aantal jaren op de
agenda. Meerdere keren waren
ze uitgenodigd voor een optreden in de Efteling.
Natuurlijk bent u ook vooraf
reeds welkom om te genieten
van onze museale draaiorgels.
Onze deskundige vrijwilligers
staan klaar om u tekst en uitleg te geven over de orgels. Wilt
u zelf actief zijn dan is het ook
mogelijk uw draaiorgeldiploma

te halen op “onze Klenne”. Verder kan men ook kijken naar
de snaarinstrumenten en accordeoncollectie van Arie Willems
met exemplaren meer dan 100
jaar oud. Heeft u een dorstige
keel gekregen dan is er de horeca
om u van een glaasje fris of een
biertje te voorzien.
Door de groei van het aantal bezoekers en activiteiten kunnen
wij ook extra vrijwilligers, vooral
voor de horeca gebruiken. Heeft
u interesse om ook een stukje bij
te dragen aan de Helmondse cultuur en monumenten?
Neem dan contact op met de
Stichting Draaiorgels Helmond.
De Gaviolizaal is te vinden aan
de Torenstraat 36a, 5701 SH Helmond. Openingstijden zaterdag
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
Groepen van minimaal 10 personen ook mogelijk op afspraak. s

Nieuw Amsterdam Klarinet Kwartet in
het Theo Driessen Instituut Helmond
Helmond
Op zondagmiddag 28 januari
a.s. vindt om 15.30 uur in het
Theo Driessen Instituut, Willem Prinzenstraat 43 te Helmond, een concert plaats dat
uitgevoerd wordt door het
Nieuw Amsterdam Klarinet
Kwartet met Sergio Hamerslag,
Bart de Kater, Tom Wolfs en
Jesse Faber.
Uitgevoerd wordt (arrangementen) van G. Mahler - Symfonie
nr. 1, F. Mendelssohn - Variations
sérieuses, R. Wagner - Der Ring
des Nibelungen, M. Reger - aus
zehn Kompositionen, J.S. Bach uit Goldbergvariaties en R. Schumann - liederen uit Dichterliebe
Info:
www.kamermuziekcyclus-tdi.nl
Reserveren: 06 5397 3896,
e-mail: aukje20@kpnmail.nl s
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DÉ OCCASIONS VAN HELMOND!
Gegarandeerd scherpe prijzen
Aantrekkelijke financieringen
Lease en huur ook mogelijk
Alle ca. 400 occasions staan binnen in onze ruime showrooms
Reparatie en onderhoud
Op verzoek is Dekra of
ANWB-keuring geen probleem
Alle auto’s worden geleverd met NAP, Bovag garantie en een onderhoudsbeurt

8000M 2 AUTOPLEZIER!

RUIM 400 OCCASIONS!

VOOR HET LEASEN VAN NIEUWE EN GEBRUIKTE AUTO’S, BEL (0492) 588 972
(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl
Audi A5 Cabrio 1.8 TFSi ProLine AUT.,72Dkm., Leder, Navi, 2012 29.445
Audi A7 3.0 TFSi Quattro ProLine S Aut.,1e Eig., Xenon, 2014 49.945
BMW 520d Touring Exec. Aut., 70Dkm!!, 1e Eig., Zw.Leder 2013 26.945
Fiat 500sTwinAir T Cabrio, 34Dkm.,16 Inch, Lmv, Volleder, 2015 13.945
Mercedes GLC 250 Coupe AMG-Line Night+Comfort, 8Dkm, 2017 70.450
Mercedes GLC 220dAut.4Matic Exclusive ,8Dkm, 9-2016 63.945
Mercedes C180 AMG-Styling AUT.Cabrio, 86Dkm!, 2017 53.945
Mitsubishi ASX 1.6i ClearTec Intro Ed., 75Dkm, Airco, 2012 14.445
Opel Astra Sports Tourer 1.4i T 140Pk GT-Line 79Dkm!, 2012 15.945
Porsche Macan 3.0 S Dsl Aut., Active Suspens., Btw, 2015 68.945

Ac

tie

pri

js!
Ac

tie

pri

js!
Ac

tie

pri

js!
Ac

Renault Scenic 1.6i-16v Expression 10-2009 Renault Megane Coupe 2.0i 16v T RS 2011 Mercedes GLA 180 Aut.2016
Navi, Climat + Cruise control, Lmv,
USB/Ipod aansl.

8.445

250Pk, 67Dkm., Sportint., 18”lmv,
Climat + Cruise control, PDC

16.945

MG + Night + Business-Package
Leder + St. verw., Panodak, Xenon

tie

pri

js!

Bmw X5 3.0D XDrive High Exec. Aut8 2013

37.945

Navi Full, Comf. seats + st.verw +
Mem., H-Up, Bi-Xenon, SoftClose

39.945

(0492) 588 970 www.vdns-kia.nl
Opel Corsa 1.3i, 2011
Peugeot 107 XS Pack, 2007
Kia Rio 1.2i Plus Pack 5-DRS, 2014
VW Golf Plus 1.2TSI Comfort-Line, 2011
Fiat Panda 1.2i Airco, 2011
Kia Picanto Base, 2014
Kia Picanto 1.0i 5-drs, 2005
Seat Mii Leder Navi, zeer Luxe, 2013
Kia Venga 1.4i Comfort Pack, 2010
Renault Twingo, 2014

9.445
6.945
11.945
14.445
5.945
8.445
js!
js!
js!
js!
pri
pri
pri
pri
tie
tie
tie
tie
4.445
Ac
Ac
Ac
Ac
8.945 Kia Picanto Comfort-Line 2016
Kia Ceed 1.6i-16V First Edition 2016
Kia Ceed Wagon 1.6i Business Pack 2012 Kia Carens 1.6i Business Line 2016
10.945 Airco, 5-deurs, Elec.Ramen, NavigaNavigatie + Camera, Cruise,
NW Model, Clima, Cruise, Navigatie
7-Pers, Navigatie + Camera, Cruise/
9.945 6 Jaar Garantie
19.945 + Camera
13.945 Climate Control, 6 Jaar garantie 22.945
9.745 tie, Velgen, 6 jaar garantie

(0492) 588 976 www.suzuki.nl/vdns
Suzuki Baleno 1.2 Excl., Airco, Xenon, lmv, stoelverw., 2016 13.445
Suzuki Swift 1.2 Exclusive, Clima, l.m.velgen, keyless, 2011 9.945
Suzuki Celerio 1.0 Comfort, Airco, Bluetooth, Elek.ramen 2015 7.945
Suzuki Swift 1.2 Exclusive, 5Drs, Clima, Navi, 16Dkm, 2016 15.945
Seat Altea 1.2 TSi Copa, Climatecontrol, Cruisecontrol, 2012 13.445
Suzuki Swift 1.2 Bandit, 5Drs, Airco, Cruise, Dakspoiler, 2013 10.945
Mitsubishi Spacestar 1.0 Bright, Clima, l.m. velgen 11Dkm !!, 2015 8.945
Suzuki SX4 S-Cross, 1.6 High Executive, Leder, Navi, 2016 22.945
Honda Jazz 1.2 Trend, Airco, Audio, Elek.ramen, 38dkm!!, 2010 8.445
Toyota Yaris 1.3 Cool, 5Drs, 55Dkm, Airco, Audio, 1e eig., 2011 9.445

Ac

tie

pri

js!
Ac

Suzuki Celerio 1.0 Comfort 2016
Airco, Elek. ramen, Bluetooth, Audio,
Centr. vergr

tie

pri

js!
Ac

Suzuki Baleno 1.2 Exclusive 2016

8.945

Automaat Xenon, Airco,
Stoelverwarming

tie

pri

js!
Ac

Suzuki Swift 1.0 Turbo 2017

15.445

Stijl, Clima, Keyless, Navi, Camera,
Trekhaak, PDC

tie

pri

js!

Suzuki Vitara 1.6 Exclusive 2016

19.745

Clima, Navi, Trekhaak, l.m. velgen,
Cruise

19.945

Toyota Yaris, 2010
Hyundai i10, 2011
VW Touran A/T, 2009
Toyota GT86 A/T, 2014
Kia Venga 1.4i X-Tra, 2010
Kia Carens 2.0i Comfort, 2007
Renault Twingo 1.2i Airco, 2013
Renault Espace 1.9 Diesel, 2006
Kia Ceed 1.4 Wagon, 2010
Kia Venga 1.6i Plus Pack, 2015

7.945
6.945
13.945
32.945
9.945
8.945
7.445
8.945
9.945
16.945

Ac

tie

pri

js!

Seat Mii 1.0i Chiq Uitvoering 2013
Leder, Airco, Velgen, 5-Drs, 23DKm

8.945

Ac

tie

pri

js!

Nissan Qashqai Connect 2.0i 2009
Pano-Dak, Navigatie, Side-Bars,
Trekhaak

10.945

Ac

tie

pri

js!

Citroen C5 Tourer 1.6i Automaat 2012
Navigatie, Pano-Dak, PDC,
Automaat

13.945

Ac

tie

pri

js!

Kia Sportage 1.6i Exclusive 2012
Leder, Navgatie + Camera, Xenon,
Key-less

15.945

Openingstijden v.d. Nieuwenhuijzen Auto’s - VDNS, Varenschut 21 A-B-C : ma. t/m do. 09.00 - 18.00 uur, vrij. 09.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. Andere tijden op afspraak.

AUTODROOM HELMOND IS IEDERE WERKDAG TOT 18.00 UUR GEOPEND! VRIJDAG TOT 19.00 UUR

Vraag naar voorwaarden, prijs-, tekst-, afbeeldingsfouten voorbehouden.

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl
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Helmondse SeniorWeb-Leercentra
Rijpelberg/Brouwhuis

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

Zaterdag 20 januari:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid
en St. Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Gilde-mis met
volkszang;
Voor de levende en overleden leden van het Gilde
St. Antonius Abt; Oma en Opa van Mierlo-Vogels;
Ouders Sauvé-Vogels en dochter Ine;
Zondag 21 januari:
10.15 uur Luciakerk Mierlo-Hout; Gezinsviering
verzorgd door de Sint Odulfusschool;
Joke Bezemer-Raaijmakers;
Donderdag 25 januari:
19.00 uur Alphonsuskapel;
Zaterdag 27 januari;
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid
en St. Anna; Volkszang;
Mia van den Reek-Canters v.w. kaartclub Ruiten
Troef Westwijzer
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; volkszang;
Pierre Cuynen v.w. trouwdag;
www.damiaanhelmond.nl
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout

Zondag 21 januari
10.30 uur Gregoriaans koor:
Joke Geubbels-Verberne, Jan Rooijakkers en Jo
Rooijakkers-Vogels, Mark Strijbosch en Lonne
van Uden, Cees Schueler, Hans van Hoek, Trudo
van Dijk, Maria van den Hurk Reloe, Hans Graat.
Zondag 28 januari
10.30 uur Femmes:
Rie Smits Verhofstad, Tom Swinkels, Pieter de
Bok, Leo en Francine Dams, Bénédicte Raymakers, overleden ouders Frits en Lena van VlerkenVerhagen, dochter Helma
Kurvers en kleinkind Mariska
www.damiaanhelmond.nl
EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE
H.LAMBERTUS

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30.
H.Lambertus (Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00; H. Paulus
(Paulus Potterlaan/Noord) zo. 9.30; Edith Stein (Weg door de
Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00. Weekdagen: Jozefkerk. ma., di.,
wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur.
Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel tel. 477255.
pastoorseidel@live.nl Pastor W. Koopmans tel. 06-19223250.
pastorkoopmans@live.nl. Diaken drs. P.C.G. de Vries
tel. 476345. diaken@heiligelambertus.nl Diaken H.W. Dings,
tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor:
Tolpost 1, 5701 HE Helmond. (ingang onder de kerktoren
Jozefkerk) Tel. 522109 (maandag tot en met donderdag
9.30-12.30u.) Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond.
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl
Website: www.heiligelambertus.nl

Vrijwilligers helpen u meer plezier van uw hobby te beleven
met uw smartphone, tablet of
computer.
Hebt u een hobby waar u veel
plezier aan beleeft? Zoals bijvoorbeeld tuinieren, muziek
luisteren, verzamelen of fietsen?
Met internet beleeft u nóg meer
plezier van uw hobby. Denk aan
handige filmpjes met tips, uitleg
of ideeën van kenners. Of webwinkels met voordelige hobbymaterialen, of het lezen van
nuttige ervaringen van andere
liefhebbers. U zult zien wat een
schat aan informatie er op internet te vinden is voor uw persoonlijke hobby!
Maar óók nuttige zaken als de af-

valkalender, buienradar, achtergrondinformatie bij het nieuws
en diensten als internet bankieren staan tot uw beschikking.

Donderdag 25 januari van 10 tot
12 uur en van 14 tot 16 uur Wijkcentrum Dierdonk, Dierdonkpark 6.

De vrijwilligers van de Helmondse SeniorWeb Leercentra helpen
u graag nóg meer plezier van uw
hobby te beleven en om nuttige
informatie te raadplegen met internet.
Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken, kunt u verspreid
over de stad en over de week, ons
bezoeken. U vind ons:

Vrijdag 26 januari van 13.30 tot
16 uur Computercafé De Fonkel,
Prins Karelstraat 123.

Dinsdag 23 januari van 13.30 tot
16 uur Leercentrum Voor Elkaar,
Rijpelplein 1

Zaterdag 27 januari van 10 tot
14.30 uur Seniorweb Stiphout
Dorpsstraat 29 De Ark.
Kom gerust bij ons binnenlopen.
Wij zitten voor u klaar! Deelname is gratis. s

Woensdag 24 januari van 14 tot
16 uur Leercentrum De Loop
Brouwhuis, Gemeenschapshuis
De Loop, Peeleik 7

100 jaar trouwen in Kasteel Helmond
Centrum
Omdat in het kasteel alweer
(bijna) 100 jaar getrouwd kan
worden, is hier t/m 21 oktober
een speciale trouw-expositie
te zien. Met trouwfoto’s door
de jaren heen, (historische)
trouwjurken en als klap op de
vuurpijl een huisgemaakte Vlisco-trouwjurk. Het Coöperatiefonds van Rabobank Helmond
droeg bij aan de expositie.
Een expositie van Helmonders,
voor Helmonders. Zo zou je
‘Voor elkaar gemaakt’ kunnen
noemen. Jessica Hagenaars van
Museum Helmond vertelt: ‘We
hebben diverse oproepjes gedaan bij het publiek. Zo tonen
we een selectie trouwfoto’s, beschikbaar gesteld door Helmonders. Dat geeft een mooi tijdsbeeld. Zo’n 100 jaar geleden ging
je nog naar een studio en het resultaat was een ietwat stijve foto.
Tegenwoordig wordt er volop bij
het kasteel zelf gefotografeerd,
wat vaak ludieke plaatjes oplevert. Vroeger trouwde je heel officieel in het kasteel voor de wet,
nu is het een vaak informele en
feestelijke happening geworden.’
Vlisco-jurk
Al die Helmondse jurken geven
een beeld van hoe de mode door
de jaren heen is veranderd. ‘Het
meest bijzonder is de speciaal
voor Museum Helmond gemaakte trouwjurk. Vlisco stelde
hiervoor de stof (Royal Dutch
wax) ter beschikking. ‘We hebben er een prijsvraag aan verbonden, de winnares gaat in
april daadwerkelijk trouwen in
deze jurk’, vertelt Hagenaars. ‘We

vinden het als museum belangrijk om de interactie met ons publiek op te zoeken. Ook de aanvraag bij het Coöperatiefonds
past daarbij, we kijken steeds
vaker naar verschillende vormen
van financiering in én buiten de
stad. Zo hebben we onlangs een
mooie cheque van de BankGiroLoterij mogen ontvangen.’

te kennen. Bianca Wosyka keurde samen met Margriet Swinkels
van het fonds de aanvraag goed.
‘Ik denk dat je hier een jonger publiek mee kunt bereiken, mensen
die niet zo snel in het museum
te vinden zijn. Trouwen is een
breed thema, het spreekt bijna
iedereen wel op de een of andere
manier aan.’

Toegankelijk
Dat het dus echt een expositie
van Helmonders voor Helmonders is, was een belangrijke reden
voor het Coöperatiefonds van
Rabobank Helmond om geld toe

Bezoek brengen?
De tentoonstelling is tot 21 oktober te zien in Museum Helmond,
locatie Kasteel Helmond (Kasteelplein 1). Meer info:
www.museumhelmond.nl. s

Kun jij reanimeren?
Red levens in jouw buurt.
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie
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PATHÉ HELMOND

Do. 04 t/m wo. 10 jan. 2017

€ 10,00
per persoon

Op zaterdag 27 januari zetten de gebroeders Feniel en MC Stevie Starlight
Partycentrum Denheuvel op zijn kop.
www.denheuvel.nl/tickets. Heuvel 2, Mierlo.

Aanbieding
Verse kabeljauwfilet
of
verse zalmfilet

VISSPECIALITEITEN

Nu 500 gram

€10,

00

Mierloseweg 41, 5707 AB Helmond (0492) 55 34 23

Tegen inlevering van
deze advertentie.
Aanbieding geldig
van 23 jan. t/m 27 jan.

All The Money In The World (DOV) Vr 11:45 uur / Do, Ma 12:15
uur / Di 14:45 uur / Do, Zo, Di, Wo 20:30 uur / Ma 20:45 uur /
Vr, Za 21:30 uur
Coco (DNL) Di 10:30 uur / Do, Zo, Ma, Wo 10:45 uur / Za 14:00
uur / Zo, Wo 15:45 uur
Coco (N3D) Za 10:00 uur / Zo 13:10 uur / Wo 13:15 uur / Di 15:30
uur / Do, Ma 15:45 uur / Vr 17:15 uur
Commuter, The (DOV) Do, Ma - Wo 10:30 uur / Vr 11:15, 14:45
uur / Za 12:15, 17:15 uur / Di 13:00, 21:50 uur / Do, Ma 13:15 uur
/ Do, Zo - Wo 18:45 uur / Vr, Za 19:45, 22:00 uur / Ma 21:20 uur
/ Do, Zo, Wo 21:30 uur
Diep In De Zee (DNL) Wo 13:45 uur
Diep In De Zee (N3D) Wo 11:45 uur
Earth: Een Onvergetelijke Dag (DOV) Zo 12:30 uur / Wo 13:00
uur / Do, Vr, Ma, Di 13:45 uur / Za 15:30 uur
Elias: Alle Ankers Vooruit (DNL) Za, Zo 10:15 uur / Do, Vr, Ma
10:30 uur / Di, Wo 11:15 uur / Do, Zo, Ma 15:15 uur / Vr, Za, Wo
16:00 uur
Familie Slim, De (DNL) Za 10:00, 11:45 uur
Father Figures (DOV) Zo 13:30 uur / Vr, Za 14:30, 22:30 uur /
Wo 15:30 uur / Do, Ma, Di 16:00 uur / Dagelijks 18:00 uur / Ma
21:30 uur / Do, Zo, Di, Wo 21:45 uur
Ferdinand (DNL) Vr, Di 10:45 uur / Do, Ma, Wo 11:00 uur / Zo
11:15 uur / Za 13:30 uur / Zo, Wo 16:15 uur
Ferdinand (N3D) Za 11:00, 14:45 uur / Wo 13:30 uur / Zo 13:45
uur / Do, Ma, Di 16:15 uur / Vr 16:45 uur
Gifted (DOV) Di 13:30 uur
Greatest Showman, The (DOV) Di 11:00 uur / Do, Ma 11:15 uur /
Vr 13:15 uur / Zo 16:00, 21:50 uur / Vr, Za 17:00, 20:00, 22:45
uur / Do, Zo, Di, Wo 19:30 uur / Ma 21:00 uur / Do, Wo 22:00
uur
Huisvrouwen Bestaan Niet (DNL) Do, Zo - Di 18:30 uur / Vr, Za
19:30 uur
Jumanji: Welcome To The Jungle (DOV) Za 10:30 uur / Vr 11:00
uur / Wo 11:30 uur / Zo 12:15 uur
Jumanji: Welcome To The Jungle (O3D) Di 13:15, 18:15 uur / Do,
Ma 13:30 uur / Vr 14:00 uur / Za 16:30 uur / Do, Zo, Ma, Wo
17:00 uur / Vr, Za 19:15, 22:15 uur / Do, Zo - Wo 21:15 uur
K3 Love Cruise (DNL) Zo 10:30 uur / Za 13:45 uur / Wo 14:50
uur
Killing Of A Sacred Deer, The (DOV) Ma 20:00 uur
Maze Runner Marathon, The (DOV) Wo 19:00 uur
Maze Runner, The (DOV) Wo 19:10 uur
Maze Runner: Scorch Trials (DOV) Wo 21:30 uur
Maze Runner: The Death Cure (DOV) Wo 00:00 uur
Paddington 2 (DNL) Zo 10:00 uur / Za 12:00 uur / Wo 14:15 uur
Pitch Perfect 3 (DOV) Do, Zo - Di 15:00 uur / Vr, Za 15:45, 21:45
uur / Wo 16:30 uur / Do, Zo, Di 20:45 uur
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur
Star Wars: The Last Jedi (DOV) Zo 10:15 uur / Do, Ma 11:30 uur /
Vr 15:00 uur
Star Wars: The Last Jedi (O3D) Za 10:45 uur / Vr, Di 11:30 uur /
Do, Zo, Ma 14:45 uur / Di 16:30 uur / Do - Ma, Wo 18:15 uur
Taal Is Zeg Maar Echt Mijn Ding (DNL) Vr 12:15 uur / Do, Zo - Wo
12:45 uur / Za 13:15 uur / Do, Zo - Di 17:15 uur / Vr, Za, Wo 17:45
uur / Ma 19:20 uur / Do, Zo, Di 19:45 uur / Wo 20:00 uur / Vr,
Za 20:30 uur
Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag 10.15 uur
zaterdag en zondag 9.45 uur
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EVENEMENTEN

DIVERSEN

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

Snuffelmarkt
Veldhoven

Hurksestraat 5, 5701 GX

te koop
kennismaking
NH Koningshof cursussen
Helmond
te koop gevraagd
te huur
vakantie
zondag
29
januari
Ook de toebehoren
voor
diversen
huisdieren
personeel
300 kr. vanaerlebv.nl
evenementen
auto’s enmuntverzamelaars
motoren
onroerend
goed
kan ik
radio en tv
0492-5254 woningruil

DIVERSEN
www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren
T: 0492 - 546007
Rolluiken, luifels,
vloerbedekking, lamellen,
(rol)gordijnen, jalouziën, etc.
Zeer concurrerende prijzen.
Gratis meten en prijsopgaaf.
Willie’s stoffering,
Braaksestraat 10, Helmond,
T: (0492) 535901

u leveren.
Op vrijwel alle toebehoren
geef ik u korting.
Voor
de eerste 25 e 6,50
21 januari
Kapster Nicole
jeugdfilatelisten ligt e 8,00
VLOOIENMARKT een gratis postzegelpakket
Ervaren
kapper aan huis
e 9,50
Sporthal Eckart
voor
dames,
heren en kids.
klaar.
e 11,00
Airbornelaan 1a
Openingstijden: e 12,50 Knippen 10 Euro en voor
Eindhoven
woensdag van 14.00 tot
e 14,00 kleuren, fohnen en watergolf
9 tot 16 uur € 2 p.p.
20.00 uur.
mag u mij altijd bellen,
e 15,50
06-20299824
Na telefonische afspraak
ook ‘s avonds.
Inleveradres:
zijn ook andere tijden
Kapper aan huis of thuis,
de loop weekkrant helmondmogelijk.
tel.: 06-30075443
65+ KLUSSER/
of
Steenovenweg
20 | 5708 HN HelmondTelefoon:
| Tel.: 0492 0492-549730
84 53 50
06-31553518.
STYLIST
Graag tot ziens.
Bza voor timmerwerk
Biodanza
Maak kennis met deze
schilderen en
vorm van dans op de
behangen.
Stichting Kringloop de Peel,
woensdagen 17 - 24 en
2e hands spullen voor een
Van RESTYLEN tot
31 januari in Helmond.
zacht prijsje. Heuvelplein
STYLING.
Voor meer info:
93,
Beek
en
Donk.
Ook
voor
In woon en bedrijfswww.biodanzametelly.nl
uw
woningontruimingen
ruimte modern of
of bel: 06-10766361
0492-330313

landelijk.
Tevens tuin en terras
onderhoud.
Ruim 40 jaar ervaring.
info: 06-11441257 Kees

TE KOOP
Check de site voor ons
altijd actuele aanbod of
kom langs!
-reparatiepunt
Fietsenwinkel.nl/FietsNed/
F.S.N.!
-ook reparatie van
tweewielers die elders
gekocht zijn!
-24/7 online bestellen via
onze webshop!
-ruime keuze in
gebruikte fietsen!

de loop 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.
te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

Kuijpers Tweewielers
Heistraat 2-G
T: 0492-528944
www.kuijpers
tweewielers.nl

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

e 6,50
e 8,00
e 9,50

TE HUUR
FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-;
Staantafel € 4,-;
Karaoke € 25,-;
Tel. 0492-510855
www.ikgeefeenfeestje.nl

Jaarrekening en IB 2017 of overstappen?
Boekhouding @ scherpe prijs.
Tel. 06-29202048
www.akbs.nl

BUSINESS

23

OWNER

Lenie Klaasen | 06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend voor een afspraak. Geen
party of andere verplichtingen. De producten zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen bij Lenie
Klaasen, tel.: 06-527 16 622 (Business Owner Forever).
Kijk voor meer informatie op: www.foreverhelmond.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50
Inleveradres:

de loop weekkrant helmond

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

VLOGGERS/
BLOGGERS EN
VIDEOREPORTERS
GEZOCHT
Word jij het nieuwe vlog- of
blogtalent van Helmond?
Heb jij een natuurlijk
gevoel voor stijl en ben
je een echte storyteller?
Weet jij jouw volgers te
inspireren met creatieve
vlogs/blogs? Verdienste
in overleg. Mail dan naar:
redactie@deloop.eu

BELLEN!

0492-845350 info@adcommunicatie.nl

Verfijnd dametje: Kiessa
is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19
Brandevoort Brandevoortse Hoeve, Medevoort 23
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 |
Jumbo winkelcentrum Brouwhorst
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark)
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Wijkcentrum de Boerderij,
Harmoniestraat 105 | Primera, winkelcentrum De Bus
Wijkcentrum de Kamenij, Jeroen Boschstraat 19
Helmond-Oost Wijkhuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Industrieterrein Hoogeind Werkplein UWV aan de Churchilllaan
Mierlo-Hout Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse
Parallelweg 131 | Jumbo Houtsvoort
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 |
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

Kiessa is een beeldschoon poesje van 3 jaar met een weinig
voorkomende donkergrijze kleur, met flink wat witte accenten.
Hoewel ze eerst een op haar af komende hand maar spannend
vond, begon ze het toch fijn te vinden om geaaid te worden.
Ze heeft zich intussen prima ontwikkeld, ze heeft veel bijgeleerd en zit er al veel relaxter bij. Er zit geen kwaad in de poes;
als ze zich bedreigd voelt zal ze kiezen voor vluchten en niet
voor aanvallen. Prachtig beestje voor mensen met ervaring,
met de bereidheid om haar wat meer wentijd te gunnen in
het begin.
Ze zal het beter doen in een rustige omgeving; jonge kinderen
lijken ons niet zo’n goed plan. Als ze “getrakteerd” wordt op
een oranje besie, laat ze zien dat ze een volleerd jaagster is. Ze
gooit ‘m vakkundig rond, neemt ‘m in de bek om hem mee te
nemen naar haar holletje, en stoot een triomfkreet uit die zó
laag van toon is dat die eerder zou passen bij een stoere kater
dan bij zo’n verfijnd dametje... Verrassend!

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

Stichting Dierenasiel & Dierenambulance Helmond e.o. is geopend op
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 12.00u tot 16.00u en op
zaterdag van 12.00u tot 15.00u. Grasbeemd 17, 5705 DE Helmond,
tel. 0492-513971.
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NIEUW IN ONS ASSORTIMENT PEGASUS FIETSEN

Topkwaliteit

tegen een eerlijke prijs
PEGASUS

PEGASUS

in dames en heren,
verende voorvork en
zadelpen en
7 versnellingen van
699.95 voor

in dames en heren,
Bosch middenmotor
en 400wh accu, vering
en 7 versnellingen van
2399.- voor

SALERNO

SIENA

2199.-

599.95

Onze voordelen
Kijk ook op www.henkvanrooijfietsen.nl
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En dit alles tegen concurrerende prijzen
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overtuigd?

www.henkvanrooijfietsen.nl

MET DEZE BON

25% KORTING
op een fietsslot naar keuze

FIETSEN

waardebon|DL
MET DEZE BON

op een fietstas naar keuze
(geldig tm 3-2-2018)

#

25% KORTING

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
OFFICIËLE

DEALER

VA N

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DL WK03

(geldig tm 3-2-2018)

