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Helmond
Op woensdag 24 januari vond
in heel Nederland het Nationale
Voorleesontbijt plaats. Ook op
basisschool de Rakt in de Rijpelberg werd er voorgelezen
door Burgemeester Blanksmavan den Heuvel. Samen met
de jeugdburgemeester Pauline
Ackermans luidde zij de eerste
dag van de voorleesdagen in
Helmond in.
Nadat het voorlezen voorbij was,
waren de kinderen nog in de

gelegenheid om vragen te stellen aan de burgemeesters. De
jeugdburgemeester gaf hierbij
nog de tip dat de kinderen zelf
ook jeugdburgemeester konden
worden in de toekomst, mits ze
hun best doen op school.
Toen het vragenvuur voorbij
was, brachten de burgemeesters
het ontbijt rond en zat de ochtend er alweer op. Kortom; een
geslaagd voorleesontbijt!
Voorleesdagen
Tijdens de voorleesdagen besteden we overal waar kinderen
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voorlezen zo belangrijk is. En met
voorlezen aan kinderen kun je al
heel snel beginnen. Want ook
baby’s houden van boekjes. Niks
leukers dan op schoot samen
naar plaatjes kijken en luisteren
naar een eenvoudig verhaal. En
vanaf peuterleeftijd gaan ze al
TOSCA
helemaal op in een verhaal
Tijdens de Nationale Voorleesdagen staat altijd een nieuw
GROTE INDOOR
prentenboek centraal. Dit jaar is
dat SSST! De Tijger slaapt, van
VLOOIENMARKT
van Britta Teckentrup Een kleurkersteditie
ZONDAG
22 FEBRUARI
zondag
14 december
rijk boek voor peuters vanaf 2 tot
van 9.00 t/m 16.00 uur
3 jaar, met aantrekkelijke tekeGemertseweg
9a t/m 16.00 uur
van 9.00
ningen. Een (niet te) spannende
Boekel
± 275 standplaatsen
boek dat voldoende aanknowww.tuinmarkthallen.nl
pingspunten biedt voor interacGemertseweg 9a
tie met peuters en kleuters.
zie pagina 4 - 5
Tuinmarkthallen Boekel Boekel
Bron: www.helmond.nl
beurzen & evenementen
www.tuinmarkthallen.nl
Verder is er een prentenboeken
top tien samengesteld om iedereen die wil voorlezen aan kleintjes, te inspireren. En peuters die
(gratis) lid worden in deze periode krijgen een klein slapend caBron: www.helmond.nl
deautje mee naar huis. s

ZONDAG 4 FEBRUARI
OM 10.30 UUR
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PATHE HELMOND
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zondag 28 januari
geopend 12.00-17.00 uur

Groot PEELLAND
de loop weekkrant
HELMOND

SLA
DE
PLANK
NIET
MIS!

pe

rm

2

27 9
.0

gs ,
ka
nt
.

in
cl.
u
bt sse uu
r ids
w.
d
Va 31 , 5,
5 m em
,
n
39 4x
pi
, 95
n
Vo ve m
or llin dik g,

FA
LA
NDKLI MO
TE
K
K
VE HU P SA
to v urk
V
EL RK I VC
pl oe on
aa lb d
E K RI SD
g 0 ar er
,3 e h laag
LE JG E
0 ou v
UR EN L
m ts o
m tr or
EN IN E
, k uc ge
N
la t l

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
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Blikkie de voorleesbus draait overuren
Helmond
Door Aldi van Lierop

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

De eerste groep leerlingen van
vandaag stapt om 09.00 uur enthousiast de bus in. Chauffeur
Theo Henderik en voorlezer
Hetty Gruyters zijn maandag
22 januari de hele dag te gast bij
de Antoon van Dijkschool. Tien
groepen ontvangen ze.. Deze
drukke dag is een voorproefje
van wat komen gaat. Tijdens
de Nationale Voorleesdagen zit
Blikkies agenda bomvol.
Plezier brengen, daar gaat het
bij Blikkie de voorleesbus om.
Plezier in voorgelezen worden,
plezier in zelf lezen en dat allemaal in de bijzondere omgeving
van een knusse bus uit 1971. De
ruim 15.000 kinderen die Blikkie al bezochten, zijn allemaal
even enthousiast, volgens Hetty
en Theo. Ze rijden beiden al
vanaf het begin in mei 2014 op
de voorleesbus van bibliotheek
Helmond-Peel. Als vrijwilliger.
Het hele project draait op de inzet van enthousiaste vrijwilligers,
zo’n vijftien in totaal. Hetty: “Lezen en taal zijn mijn hele leven
al belangrijk voor me. Ik geniet
iedere keer weer van het voorlezen en de reacties van de kinderen. We maken ze zó blij, en zij
mij. Laatst zei een jongetje ‘hallo’
tegen me in de supermarkt en

3

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

Voorlezer Hetty Gruyters en chauffeur Theo Henderiks rijden regelmatig samen op Blikkie de Voorleesbus.
Samen met muis Piep van de Bieb.
vroeg zijn moeder, wie is dat?
“Dat is die mevrouw van Blikkie”,
zei hij. Een mooiere naam kan ik
me niet wensen.”
Theo rijdt de voorleesbus van
bieb naar voorleeslocatie en
weer terug. “Toen we net begonnen, zat ik een paar keer per
week achter het stuur. Nu we een
fijn team hebben, rijd ik nog een

keer per week. Tijdens het voorlezen houd ik de omgeving in de
gaten zodat onze voorlezers zich
op de kinderen en het voorlezen
kunnen concentreren. En ik help
graag mee met de PR. Blikkie is
een feestje op wielen. ‘Gaan we
rijden?’, vragen kinderen vaak.
Als ik uitleg dat we geen gordels
op de voorleesbankjes hebben,
snappen ze wel dat dat niet gaat.

Dan gaat de aandacht snel naar
het verhaal.”
De Nationale Voorleesdagen
zijn van woensdag 24 januari tot
en met zaterdag 3 februari. Kijk
voor alle activiteiten op de website van de bibliotheek HelmondPeel, www.bibliotheekhelmondpeel.nl. Volg Blikkie op Facebook
en Twitter @Voorleesbus s

Innovatiehuis De Peel van start

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
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.

Helmond
Op maandag 22 januari was op de
Automotive Campus in Helmond
de kick-off van Innovatiehuis de
Peel. “Een historische stap in de
regio”, vertelde burgemeester
Blanksma van de gemeente Helmond.
De focus van het Innovatiehuis
de Peel is gericht op zes speerpuntsectoren: Slimme Maakindustrie, Foodtech, Automotive,
Agro, Zorg en Vrijetijdseconomie.
Nadat enkele sprekers, waaronder
Smart Mobilty-onderzoeker Carlo
van de Weijer, projectleider onderwijsinnovatie Tessa van Zadelhoff
en de jeugdige hackathon winnares Kim Smulders maandagmiddag hun visie hadden gedeeld,
gingen de bezoekers gezamenlijk
op zoek naar gemeenschappelijke
vraagstukken en de antwoorden
daarop.
"Samenwerken op Innovatie door
Innovatie op Samenwerking", dit
is volgens voorzitter Joost Eijsbouts het motto van de nieuwe
netwerkorganisatie "Innovatiehuis van de Peel". Het netwerk is
geïnitieerd door VNO-NCW Brabant Zeeland, de gemeenten Asten, Deurne, Helmond, Gemert-

Bakel, Laarbeek en Someren en
door het Waterschap Aa en Maas.
Het Innovatiehuis de Peel is strategisch partner van Brainport Development.
Peter de Witte, directeur van Innovatiehuis de Peel: “Het Inno-

vatiehuis biedt ondernemers een
platform om hun vragen te bundelen. We gaan op zoek naar een
gemene deler.
Zodra die is gevonden, maken
we er een project van en gaan we
doelgericht op zoek naar oplossin-

gen. Doordat er meerdere participanten zijn, worden kennis, ervaringen en kosten gedeeld.”
Wederkerigheid is volgens De
Witte een belangrijk uitgangspunt
van Innovatiehuis de Peel. “Het is
de bedoeling dat deelnemers zelf

www.helmondnu.nl

mee-investeren, dat kan ook zijn
in tijd en kennis. Er is op deze manier veel te halen, maar dat kan
alleen als er iets gebracht wordt.”
Meer informatie vindt u
op de website
www.innovatiehuisdepeel.nl s
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Aanslag gemeentelijke belastingen

Aanvragen subsidie voor verwijderen asbestdaken

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.

Heeft u een asbesthoudend dak dat u wilt verwijderen? Dan kunt u daar
subsidie voor aanvragen. De landelijke ‘Subsidieregeling asbestdaken’ is
bedoeld voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

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
Gemeentelijke heffingen digitaal ontvangen
Wilt u uw post van de overheid voortaan digitaal ontvangen? Dat kan met de
berichtenbox van MijnOverheid.
In uw persoonlijke berichtenbox ontvangt u berichten over bijvoorbeeld
gemeentelijke aanslagen, uw toeslagen, uw kinderbijslag, betaalspecificaties van
uw WW, of het verlopen van uw rijbewijs of APK. Als er nieuwe berichten voor u
zijn, ontvangt u automatisch een e-mail. Ervaar het zelf en meld u aan met uw
DigiD op www.mijnoverheid.nl.
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)

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Deze maatregel moet
gezondheidsproblemen door asbest voorkomen.

Slechte asbestdaken nu verwijderen
Is uw asbestdak in een heel slechte toestand of verwaarloosd? Dan kan de
gemeente nu al eisen om het dak meteen te (laten) verwijderen. Beschadigde
daken mogen niet tot 2024 blijven liggen.
Meer informatie
Voor het aanvragen van subsidie kunt terecht op
www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken.
Meer informatie over bijvoorbeeld het inleveren van asbest en de gemeentelijke
regels vindt u op www.helmond.nl.

Uw mening telt: spreekrecht bij raad en commissies
De leden van de raadscommissies en de gemeenteraad horen graag uw mening.
Deze kunt u geven door onder andere gebruik te maken van het spreekrecht.
Wilt u hiervan gebruik maken? Dan is het goed om te weten dat er enkele
spelregels zijn:
• bij een raadsvergadering of een commissievergadering kunt u inspreken over
onderwerpen die op de agenda staan,
• als spreker krijgt u maximaal 5 minuten de gelegenheid om uw standpunt toe
te lichten,
• per groepering, instelling of organisatie mag slechts één persoon het woord
voeren. Als u wilt inspreken, geef dan vooraf aan namens welke groepering,
instelling of organisatie u gaat spreken.

Aanvragen spreekrecht
Wilt u inspreken bij de raadsvergadering? Meldt u zich dan uiterlijk 48 uur vóór
het begin van de raadsvergadering aan bij de griffier, de heer J. Jaspers
tel. (0492) 58 70 36.
Wilt u inspreken bij een van de commissievergaderingen, meldt u zich dan
uiterlijk vóór 14.00 uur op de dag van de commissievergadering aan bij de
commissiegriffier. Voor de vier commissies zijn dat:
• Bestuur en economie: de heer J. Couwenberg, tel. (0492) 58 73 62,
• Financiën, de heer J. Hendriks, tel. (0492) 58 71 95,
• Omgeving, mevrouw J. Frerichs, tel. (0492) 58 73 06,
• Maatschappij, de heer P. Berkers, tel. (0492) 58 74 06.
Zie ook: www.helmond.nl/spreekrecht

• 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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Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)

Digitale nieuwsbrief N279
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de plannen voor
provinciale weg N279 van Veghel naar Asten? Dat kan door u aan te melden voor
de digitale nieuwsbrief N279. Deze nieuwsbrief verschijnt enkele malen per jaar
en informeert u over het laatste nieuws over het project. Aanmelden kan via de
website van de provincie www.brabant.nl/N279.

Raadsvergadering
30 januari 2018

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 30 januari aanstaande in de raadzaal
in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.
Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet.
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek
portaal op uw tablet kunt u gemakkelijk de vergadering volgen. U vindt daar
ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies.
Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken
Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Prioriteiten en strategische thema’s t.b.v. opstellen Masterplan Integrale
Veiligheid Helmond 2019-2022
• Definitief Ontwerp Havenpark en zoeklocaties Multifunctioneel gebouw.
• Herziening speelruimtebeleid tot beleidskader voor een beweegvriendelijke
woonomgeving
• Rapport vervolgonderzoek WMO en Jeugdzorg 2017.
• Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Groene Loper II.
De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen erfafscheiding
plaatsen 3 unitgebouwen
OLO 3404807
verhogen kap
OLO 3413039
plaatsen dakkapel voor- en achterzijde
OLO 3295953
vervangen dakpannen en aanbrengen
OLO 3409265
isolatie
15-01-2018 verbouwen entree, wijzigen voorgevel
OLO 2697503
17-01-2018 vergroten woning
OLO 3422471
17-01-2018 plaatsen dakkapel (voorzijde)
OLO 3403541

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Gerwenseweg 25
12-01-2018
Damwand tegen Traverse, 12-01-2018
sectie G, perceelnummer 1691
Burgemeester Krollaan
12-01-2018
Herenlaan 145 t/m 183
12-01-2018
oneven
Laathoeve 64
16-01-2018
Herenlaan 99
17-01-2018
Rooseindsestraat 25
18-01-2018

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
vergroten woning met erker
OLO 3390291
plaatsen muur ter afwerking damwand OLO 3322863
maken vlonder t.b.v. voetpad
oprichten 51 woningen en
maken uitwegen
plaatsen dakkapel (voorzijde)
plaatsen balkonbeglazing
verplaatsen erfafscheiding en
maken uitweg

OLO 3406109
OLO 3038663
OLO 3328699
OLO 3362135
OLO 3335927

Verzenddatum besluit: Projectomschrijving:
17-08-2017 oprichten woning

Nr. Omgevingsloket:
OLO 2962093

Voornemen tot registratie vertrek naar land onbekend
Uit onderzoek van afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen
niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan
ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast
kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom
het voornemen het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land
onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan
ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben
voor uitkeringen, aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz. Het
formele besluit tot registratie van het vertrek, zal ook op deze wijze worden gepubliceerd.
Geslachtsnaam en voorletter(s)
Baggermans, BJ
Molenaar, AT
Martins Fernandes, MP

Geboortedatum
30-07-1979
09-11-1979
14-03-1976

Zienswijze
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen
zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van
Helmond, Postbus 950, 5700AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de
zienswijze is vier weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan
schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw
zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te
maken. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een definitief besluit genomen.

Ingediende evenementenvergunningen (1)
Locatie:
gemeente Helmond

Datum indiening: Werkomschrijving:
Registratienr.:
08-01-2018 Wandel Avond Vier Daagse en
2018-00221
Bloemenintocht (30 mei t/m 2 juni 2018)
Carat paviljoen Warandepark 15-01-2018 Carat Concerten (iedere zondag in de 2018-00225
periode van 6 mei t/m 30 september
2018 m.u.v. 8 juli 2018)
Molenstraat parkeerplaats 16-01-2018 Jaarmarkt Neverlandshop
2018-00237
tegenover nr. 181
(3 juni 2018)
Kanaaldijk Z.O. 50
01-01-2018 HIT2018 (13 t/m 15 april 2018)
2018-00239
voormalig EHAD terrein
18-01-2018 Snuffelmarkt (24 juni 2018)
2018-00264

Datum indiening: Projectomschrijving:
27-11-2017 oprichten woning
27-11-2017 wijziging gevels

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
Autosloperij P.T. Keijzer B.V.

Locatie
Kanaaldijk Z.W. 1

A&O Auto’s

Noorddijk 1a

ARS Sebastian

Binnendijk 9

Omschrijving melding
Het verwijderen van een ondergrondse tank
voor schone en vuile benzine en het
installeren van een bovengrondse opslag van
schone en vuile benzine.
Het starten van een bedrijf voor in- en verkoop
van gebruikte auto’s,
tevens doe-het-zelf-garage.
Het oprichten van een schadeherstelbedrijf.

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

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie:
Horstlandenpark 8A
Meester Strikstraat 8

Projectlocatie:
Brandevoort 24

Milieu (1)

Projectlocatie:
Datum indiening:
Hoofdstraat 151
11-01-2018
Varenschut 4
12-01-2018
Emmastraat 22
12-01-2018
Toermalijnstraat 3
15-01-2018
van Duijnhovenstraat 2 10-01-2018
Jan Hokaarsstraat 37
Oeral 16
de Kromme Geer 27
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24 januari 2018

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3334781
OLO 3092143

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.

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

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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Stichting Kringloopwinkel Helmond
Sinds 1987

Noorddijk 2, Helmond. Tel. 0492-546893
www.kringloopwinkelhelmond.nl
Openingstijden: maandag t/m zaterdag 9.30-16.30 uur

Kringloop Helmond, nr. 1 in het gratis ophalen van al uw herbruikbare goederen,
materialen en metalen in Helmond e.o. U kunt deze ook afleveren op de Noorddijk 2.
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EN VELE ANDE N!
LEUKE SPULLE
Breng ook eens bezoek aan
onze winkel, met 2000 m2 een
van de grootste van het land!
Bij ons slaagt u altijd, waar u
ook naar op zoek bent, bezorging aan huis bespreekbaar.
Kleding
Antiek/ spiegels
■ Lijsten/schilderijen
■ Elektronica
■ Serviesgoed/glaswerk
■ Lampen
■ Speelgoed

Kleingoed en curiosa
Boeken
■ CD's, DVD's en platen
■ Kasten/tafels/stoelen
■ Bedden
■ Fietsen
■ En nog veel meer!

■

■

■

■

STICHTING KRINGLOOPWINKEL HELMOND
BIEDT EEN NIEUWE KANS AAN MENS EN GOED

Een actieve bijdrage leveren aan een beter milieu.
Zo levert elke ton ingezamelde goederen een ton
besparing aan CO2 uitstoot op.
■ Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen
door arbeids- en werkervaringsplaatsen aan te bieden.
Momenteel werken in totaal 70 mensen bij Stichting
Kringloopwinkel Helmond.
■ Onze artikelen prijzen we zodanig dat ook mensen
met een klein inkomen deze kunnen kopen.
■

30%

40% 20% 10%
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OPHAALSCHEMA
Maandag 29 jan.
Geen ophaaldag
Dinsdag 30 jan.
Geen ophaaldag
Woensdag 31 jan.
Geen ophaaldag
Donderdag 1 feb.
Brandevoort - West
Vrijdag 2 feb.
Apostelwijk
kijk voor meer info op:
www.helmond.nl/afvalapp

de loop weekkrant HELMOND

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

hartstichting.nl

We zijn altijd op zoek naar de

EIGENTIJDS WONEN

nieuwste trends op woongebied en willen je blijven

inspireren. Daarom gaan we
van onze woonwinkel één grote
sfeerbeleving maken. Profiteer
nu van van spectaculaire aanbiedingen. See you soon at Stijl
& Co!
Elke zondag open van 12-17 uur
Engelseweg 212, Helmond
Tel. 0492-475624
www.stijlenco.nl
www.covetex.nl

de loop weekkrant HELMOND
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Tijdloos maakt dementie Beeldhouwers gezocht voor ‘open’
bespreekbaar
atelier brugwachtershuisje
Door Aldi van Lierop
Foto: Fotoclub Helmond
Ik sprak haar voor het eerst in
maart 2017 tijdens een fotoshoot op het politiebureau van
Helmond.
Plaats delict: de luchtplaats van
het oude cellenblok op de bovenste verdieping. Ine Nowak
uit Helmond werkte jarenlang
in een vrouwengevangenis. Zeven jaar geleden ontdekte ze
dat ze dementie had. Einde carrière en begin van een heel ander actief leven. Haar foto’s en
verhaal zijn onderdeel van de
tentoonstelling Tijdloos die tot
en met zondag 4 maart te zien
is in de Cacaofabriek.
Behalve Ine werkten nog zeven
mensen met beginnende dementie mee aan Tijdloos, een project
onder leiding van Maartje Vos
Swinkels. Doel van het hele project is dementie bespreekbaar
maken, te zorgen voor verbinding tussen al bestaande activiteiten en het bedenken van nieuwe. Allemaal gericht op de beste
ondersteuning van mensen met
dementie en hun mantelzorgers.
De opening van de complete tentoonstelling in de Cacaofabriek
is de afsluiting van het project.
Leden van de Helmondse fotoclub maakten prachtige dubbelportretten en verschillende Helmondse schrijvers zorgden voor
de bijbehorende verhalen. Toen
Maartje me vroeg om Ine Nowak te interviewen, zei ik meteen
ja. Het werd een bijzondere ontmoeting. Dit is haar verhaal.
Meer informatie ver het project
Tijdloos staat op Facebook.
Het verhaal van Ine Nowak
Het nieuws dat ze dementie
heeft, slaat in december 2014 als
een bom. Ine Nowak werkte zelf
twintig jaar in de zorg. Ze weet
van heel dichtbij wat deze ziekte
kan doen met een gezond en helder denkend mens. Wat nu? Ine
is 61 als de neuroloog haar vertelt
waarom ze wat vergeetachtig is.
Diezelfde neuroloog heeft inmiddels aangegeven dat ze de
komende tien tot vijftien jaar
niet terug hoeft te komen. De
ontwikkeling van haar dementie staat namelijk al drie jaar stil.
Daar heeft ze zelf voor gezorgd.
Door te doen wat ze haar hele

carrière heeft gedaan: met alle
menselijkheid en daadkracht die
ze in zich heeft, mensen motiveren en activeren om het beste
van zichzelf te laten zien. Daardoor zien we meteen het beste
van Ine Nowak.

“Als kind liep ik op weg naar
school altijd langs een weeshuis.
Na een excursie met de klas, wist
ik het zeker: Daar wil ik werken!
Ik heb zelf zo’n fantastische jeugd
gehad en kom uit een warm nest.
Hoe anders begint je leven als je
in een weeshuis opgroeit! Nou
ben ik nooit in een weeshuis
terecht gekomen, maar wel bij
justitie. Daar werkte ik in de loop
van de jaren in verschillende gevangenissen; met jongeren, verslaafden, tbs-ers en uiteindelijk
met vrouwen en kinderen.
“Toen ik in de vrouwengevangenis in Eversoort begon, zaten er
zestig vrouwen. Baby’s en kinderen woonden nog gewoon
bij hun moeder op de afdeling.
Iedereen was druk met de gedetineerde vrouwen. Niemand had
echt aandacht voor de kinderen
die je met van die grote, angstige ogen aankeken. Dat moest
anders. Ik werkte mee aan plannen voor een moeder en kind
huis, apart van de gevangenis.
Een half open inrichting waar de
moeders onder normalere omstandigheden met hun kinderen
konden samenwonen. Dus geen
uniformen, gesloten deuren en
kant en klaarmaaltijden. Maar
zelf koken, samen aan tafel eten
en spelen met andere kinderen
bij de kinderopvang buiten de
gevangenis. Ik waarschuwde de
moeders vooraf maar één keer:
vlucht je, dan gaat je kind naar
een pleeggezin en jij terug naar
de gewone gevangenis. Zonder
uitzondering. Niet één is er weggelopen.”

Annawijk/Suytkade
Van 25 maart t/m 13 mei zal De
Cacaofabriek in het teken staan
van gummen. Gummen, gommen, wissers. De objecten zelf,
maar ook de symbolische betekenis die samenhangt met de
handeling van het wegvagen.
Als goedmaker van fouten. Als
het scheppen van een nieuwe
kans. Voor die periode is De Cacaofabriek op zoek naar beeldhouwers uit de regio, om ten
minste 1 middag in de week atelier te houden in het brugwachtershuisje.
In de expositieruimte tonen 23
Nederlandse kunstenaars hun
werk waarin het gebruik van de
gum een grote rol speelt. Naast
het werk van deze kunstenaars is
de bizarre verzameling gummen

van Paul Dirks (kunstenaar en
initiator van deze tentoonstelling) te bewonderen. En er komt
een boek uit over de ontwikkeling en impact van de gum, met
werk van dichters en schrijvers
die daar hun filosofische of artistieke blik op hebben losgelaten
en werk van de deelnemende
kunstenaars. Daarnaast zal ook
het film- en popprogramma hier
en daar aansluiten op het thema.
‘Open’ atelier in het
brugwachtershuisje
Het brugwachtershuisje, dat
sinds 1 december 2017 het verlengstuk vormt van De Cacaofabriek, zal in deze periode fungeren als atelier voor de discipline
waarin het verwijderen, weghakken, snijden en vegen letterlijk
tot kunst is verheven: beeldhouwen. Gedurende 7 weken kijken
we mee over de schouder van

Meld je aan
We zoeken een of meerdere
beeldhouwers uit Helmond en
omstreken die gedurende 7
weken tenminste 1 middag per
week atelier willen houden in
het brugwachtershuisje en hun
werkproces met de stad willen delen. Iedereen kan zich
hiervoor aanmelden t/m 23
februari. Stuur een korte motivatie, een foto van jezelf en
een foto van eerder werk naar
brugwachter@cacaofabriek.nl.
Eind februari zal er een selectie plaatsvinden. De commissie
- bestaande uit Julienne Tullemans (programmeur expo bij De
Cacaofabriek), Paul Dirks (initiator expositie GUM) en Jochem
Otten (directeur De Cacaofabriek) - streeft naar diversiteit in
kunstenaars en werkwijze. s

LEGER
KIST

OOK VOOR

Met dezelfde voortvarendheid
waarmee ze bij justitie werkte,
neemt Ine nu de regie over haar
leven met dementie. Ze leidt een
eigen groep op de dagbehandeling bij De Landrijt. “Toen ik de
eerste keer kwam en een brok
klei voor mijn neus kreeg, dacht
ik: da’s niks voor mij. Ik heb andere dingen nodig. Lang verhaal,
kort: als jong-dementen hebben we inmiddels onze eigen
huiskamer en een eigen plan en
programma. Ik ben er drie dagen
in de week, sport veel, heb waardevolle contacten en voel me de
meeste dagen kiplekker.” s

een beeldhouwer uit de regio.

KIDS

van € 100.- voor

€ 89.99

CAMO
BROEK

van € 24.99 voor

€ 19.99

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK04 DL

Helmond

CAMO
T-SHIRT

van € 12.99 voor

€ 9.99

ORIGINELE LEGERSTOCK CAMOUFLAGE KLEDING VOOR CARNAVAL

Bestellen 24/7

KOOPZONDAG

www.adventurestore.nl
•
•
•
•

Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
Persoonlijke en deskundige bediening
Gratis parkeren voor de deur
Vertrouwd adres sinds 1947

4
FEBRUARI
OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR
Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
Ine Nowak vertraagt de ontwikkeling van Alzheimer met heel veel sporten.

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 14 FEBRUARI 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.
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VAN MEER

WAARDE
Oude Udenseweg 25A | 5405 PD Uden | 0413 - 395000

de loop weekkrant HELMOND

NU TOTAAL € 3.050,- MEER WAARDE
NU EXCLUSIEF BĲ OOSTENDORP AUTO:
GRATIS AUTOMAAT OP ALLE VOORRAADMODELLEN!
Door ANWB benoemd tot meest waardevaste auto
+ Met € 1.500,- extra inruilwaarde

Varenschut 13 | 5705 DK Helmond | 0492 - 745666

www.oostendorp-mazda.nl |

Mazda CX-5 vanaf € 31.990,-. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 5,0 tot 7,1 liter per 100 km / van 20,0 tot 14,1 km per liter / CO2-uitstoot van 132 tot 162 g/km. Prijzen incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken. Prijzen excl. metallic/mica lak en eventuele opties. Acties geldig bij
aanschaf van een Mazda CX-5 met registratie voor 31 maart 2018. Het automaat aanbod is alleen geldig i.c.m. SKYACTIV-G 165 motorisering, vanaf TS-uitvoering. Mazda CX-5 GT Luxury is niet mogelijk in combinatie met het automaataanbod. Afgebeeld model kan afwijken van de
daadwerkelijke speciﬁcaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl.

ONZE PRIJS IS HET BEWIJS
ACTIE KEUKEN
(250 x 305 cm)

PRIJS
INCLUSIEF
APPARATUUR
NETTO PRIJS:

€ 4.465,LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN
EN IN ALLE DENKBARE AFMETINGEN

BEZOEK EEN VAN
ONZE VESTIGINGEN

IN ROERMOND, HELMOND, HEERLEN
EN SITTARD

A .S.ZONDAG ALLE VESTIGINGEN GEOPEND. WWW.KEUKENHAL .NL

de loop weekkrant HELMOND
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IEDERE ZONDAG OPEN

Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

Koffie met gebak

1+1 GRATIS

Deze aanbiedingen zijn geldig van 24 t/m 30 januari 2018

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Woonaccessoires

Sanseveria

Tulpen

Sterke Kamerplant!
Bij de Biezen kun je kiezen!
Alle soorten en maten

10 stelen per bos
€3,99 per bos

Wij maken plaats voor de nieuwe
collectie van 2018

1+1

GRATIS

50%

1+1

KORTING

GRATIS

*op de gehele collectie van 2017

www.tuincentrumdebiezen.nl

Playbackshow Stichting Truckersday
Stiphout
Op zaterdag 27 januari houd Stichting
Truckersday i.s.m. Carnavalsvereniging
de Spurriezeiers weer haar jaarlijkse
playbackshow. We hebben dit jaar zelfs
een overvol programma met maar liefst
14 optredens. Tussendoor kunt u ook nog
genieten van optredens van de hofkapel
en van Spurriebras. Ook de dansgardes
van de Spurriezeiers zullen hun dansen
weer laten zien.
We hebben een mooie keur aan optredens
voor u op het programma staan. Zomaar

een paar voorbeelden; Meatloaf, Urbanus,
Michael Jackson, Pia Douwes, Hermes
House band en ga zo maar door. U ziet al
een lekker gevarieerd aanbod wat garant
staat voor een gezellige avond. In de pauze
zal er weer een loterij worden gehouden
waar leuke prijzen mee te winnen zijn.
Wij nodigen iedereen van harte uit om dit
grandioze spektakel bij te wonen, de entree
is gratis. De zaal gaat open om 18.50 uur en
de aanvang van de avond is 19.30 uur
Tot ziens op zaterdag 27 januari 2018 in
Zalencentrum de Smed, Dorpsstraat Stiphout. s

Boek over mislukken van Konmar
en het verdwijnen van Edah
Helmond
Rond de eeuwwisseling valt de beslissing. Laurus is door het samengaan van
Vendex Food Groep met De Boer Unigro
ineens nummer twee in supermarktland.
Het concern telt ruim 40.000 medewerkers en besluit verder te gaan met één
formule.
De nieuwe topman Ole van der Straaten
zit snel op een lijn met grootaandeelhouder Eric Albada Jelgersma en Peter Stuyts
die met een kleine keten (Konmar) in de
regio Den Haag de wind in de zeilen heeft.
Binnen twee jaar moeten 800 winkels omgebouwd worden tot Konmar. Een miljarden project! Zwarte plafonds, brede gangpaden, uitbundige service met een paraplu
en leesbril en een uitgebreid assortiment
met exotische versproducten, dát is de
Konmar-van-de-toekomst. Groen en geel
zijn de huiskleuren.
Na zo'n 120 nieuwe Konmars wordt de
ombouw abrupt stopgezet. De omzetten
kelderen. De consument heeft geen vertrouwen in de nieuwe formule. Laurus is
de regie volledig kwijt.
In amper twee jaar zijn ruim één miljard Nederlandse guldens verdampt.
Het aandeel Laurus is vrijwel niets
meer waard, als gevolg van megalomane bestuurders en doezelende
commissarissen.
Auteur Frans de Hoo constateert ruim
vijftien jaar later dat het mislukken van
de ombouw nog steeds emoties oproept.
Waarom moest een goed renderende formule als Edah verdwijnen? ‘Edah is niet

sexy’, zegt Ole van der Straaten. ‘Edah is
niet het mooiste eendje, maar wel het
gezondste en toch is er geen plaats in
de vijver,’ zegt Edah-directeur Jan Seerden bij zijn vertrek. ‘Er was intern voor
Konmar gekozen en daarom moest
Edah sneuvelen.’
Lachende derde is uiteindelijk Jumbo Supermarkten geworden, dat niet alleen medewerkers van Laurus heeft aangetrokken
maar ook geleerd heeft van de fouten die
door megalomane bestuurders en doezelende commissarissen zijn gemaakt.
Zwarte plafonds, rode cijfers:
www.hoven.nl s

zorgeloos huren
Woningbouwvereniging Volksbelang is een innovatieve en dynamische corporatie die voorziet
in goede en betaalbare sociale huurwoningen voor iedereen die daarop is aangewezen.
Wij leveren samen met maatschappelijke partners en bewoners een actieve bijdrage aan het
behoud van prettig leefbare buurten en wijken. De basis hiervoor wordt gevormd door de
gedreven inzet van 23 enthousiaste medewerkers en een bezit van ca. 2800 woningen.

Om de kwaliteit van de Technische Dienst verder
te optimaliseren zijn wij op zoek naar een:

Opzichter

die mede verantwoordelijk is voor het dagelijks- en planmatig onderhoud, nieuwbouw en groot
onderhoud. De opzichter heeft contact met huurders, (onder)aannemers en bouwtechnische
adviseurs, allen gericht op het handhaven van de kwaliteit van het woningbestand.
Wat vragen wij van jou?
- Een opleiding op HBO werk- en denkniveau, aangevuld met bouwkundige specialisatie;
- Je bent in bezit van rijbewijs B;
- Kennis van de volkshuisvesting is een pre;
- Je bent woonachtig in de omgeving van Helmond;
- Een gedegen kennis van en affiniteit met geautomatiseerde gegevensverwerking;
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
- Je bent accuraat, klantgericht, stressbestendig en een goede teamspeler;
- Vanwege de aard van de opdrachten zijn flexibiliteit, zelfstandigheid, loyaliteit en klantgerichtheid een must.
Wat bieden wij jou?
- Een 36-urige werkweek;
- Een afwisselende en uitdagende functie binnen de Technische Dienst;
- Goede honorering op basis van de CAO voor woningcorporaties.
Heb je interesse in deze functie? Stuur dan een schriftelijke reactie voorzien van CV en foto vóór
9 februari 2018 naar Volksbelang. Per post naar Postbus 276, 5700 AG Helmond ter attentie
van Karlijn Verberne, of per e-mail naar karlijn@volksbelanghelmond.nl.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Henri van de Kerkhof
via telefoonnummer 0492-538815.

!

LEZERSACTIE
2e MENU GRATIS
Bij inlevering van deze advertentie
krijgt u het 2e 3-gangen keuzemenu
à € 29,50 per persoon gratis.
U dient vooraf te reserveren o.v.v.: Actie Weekkrant De Loop.
Kijk voor de gerechten op:
www.paviljoendewarande.com
De Kluis 2, 5707 GP Helmond
0492 536 361

De reserveringen zijn op basis van beschikbaarheid. Deze actie is geldig
tot en met vrijdag 30 maart 2018. Actie geldig van dinsdag tot en met vrijdag.

!
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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
Bmw X5 3.0D XDrive High Exec. Aut8 2013, Navi Full, SoftClose 39.945
Mercedes GLA 80 Aut. 2016, AMG + Night + Business, LED 37.945
Mercedes GLC 250 AMG-Line Night + Comfort 2017, 8,5Dkm 69.445
Mercedes GLC 220d Aut. 4Matic Exclusive 9-2016, 8Dkm. 63.945
Mercedes C180 AUT. Cabrio 2017, 3,5Dkm!, Navi+Cam., LED 51.945
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

Fiat 500C Cabrio TwinAir 85 2013
52Dkm., 1e Eig., Halfleder, Lmv, Park.
sens., BlueT., IsoFix

tie

pri

js!
Ac

Bmw 520d Executive Aut. 2011

9.945

Navi, pdc v + a, Lmv, Cruise c. +
Dual Zone Clima, Startknop

tie

pri

js!
Ac

Peugeot 308 Active1.2i PureTech 2015

17.445

6-versn., 130pk, Navi, Panodak, pdc,
LED, Lmv

tie

pri

js!

Mercedes B180 Ambition 2013

17.445

Bi-Xenon, H6, pdc, LED, Trekh., Lmv,
Cruise + Clima

18.445

(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 8.945
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 Splash 1.2 Exclusive 2010
Airco, Audio, Elek.ramen, lm velgen,
47Dkm !!

tie

pri

js!
Ac

Suzuki Swift 1.2 Dynamic 2014

6.745

5drs, airco, cruise, stoelverwarming,
lm velgen, 16Dkm

tie

pri

js!
Ac

Suzuki Swift 1.0 Turbo 2017

12.445

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!

Kia Ceed SW Business 2011
Airco, LM-Velgen, Cruise Control

Ac

tie

pri

js!

Citroen C5 Tourer 1.6i Automaat 2012

9.945

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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IETS OP TE
RUIMEN?
Ook voor,
tijdens en na de
carnaval.
U kunt het allemaal vinden aan de
Engelseweg in Helmond.

Elke zondag geopend - Gratis parkeren

www.engelseweg.nl
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GOED DRUKWERK Geachte lezer,

BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

Er wordt op vele manieren gecommuniceerd op dit moment.
Vroeger was het makkelijk een keuze te maken tussen PRINT,
RADIO of TV.
Tegenwoordig is er een gigantisch platform bijgekomen op
internet en wordt er soms ‘overgecommuniceerd’. Men ziet
door de bomen het bos niet meer. De vraag is waar men voor
je boodschap/doelgroep het beste terecht kan?
Onze filosofie is dat alles begint met de boodschap in een
goed ontwerp te vertalen en je daarna bekijkt waar je voor
je doelgroep het beste terecht kan: PRINT of INTERNET of
BEIDEN?

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

WEBSITE
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

Een ding is zeker, PRINT komt in huis, kan door meerdere
gezinsleden worden gelezen en men kan het op een andere tijd
nog een keer raadplegen.
Wij (Adcommunicatie) zijn naast internetmarketing, nog
steeds succesvol met PRINT en als onze adverteerders geen
respons kregen op hun advertenties, zou het zo afgelopen zijn,
maar dit is nu juist wel. De helft van Nederland is 50plus en
leest voornamelijk PRINT om zich te orienteren. Men is ook
wel actief op social media maar dit valt mee, vraag maar eens
na als men met een groep bij elkaar zit en wie er echt actief
mee bezig is? De leeftijdsgroep van 30-50 jaar orienteert zich
op beiden. Onze jeugd zit massaal op internet, maar nu was al
in de media dat onze jeugd veel te weinig leest en zich daardoor
eenzijdig een beeld vormt. Hier ligt een taak voor de overheid,
zodat ook onze jeugd zich ontwikkeld tot burgers die zich
een goed beeld van de samenleving kunnen vormen en niet
eenzijdig met Youtube filmpjes of nietszeggende boodschapjes
op Facebook wordt geinformeerd.
Als communicatie bedrijf maken we voor onze klanten zowel
op print als internet reclame, samen bekijken we de opties en
maken we een plan.
Hoe lang PRINT nog blijft weet niemand, we weten wel zeker
dat het nog steeds werkt en nog steeds belangrijk is op dit
moment. De toekomst zal het zeggen, wel weet ik dat o.a. ook
Facebook in deze vorm niet zal blijven bestaan en zich aan zal
moeten passen en er misschien over 10 jaar ook heel anders
uit zal zien.
Communiceren? Ons vak.
Veel plezier met deze uitgave van Groot Peelland.

0492-845350
bart@adcommunicatie.nl

Ad Klaasen,
Uitgever
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Baenks is het merk dat zich specialiseert in kwalitatief
hoogstaand zitmeubilair, prachtige ontwerpen, de mooiste
vormen, de beste materialen, het eigen unieke zitcomfort
en vooral de perfecte confectie.
Stijlvol, verleidelijk, met oog voor detail. Eigenzinnig op
onze manier, omdat we weten wie jij wilt zijn. Wij zorgen
ervoor dat de bank je altijd past, in een stof- of lederkleur
die jou altijd goed staat.
Baenks steekt met kop en schouders boven het maaiveld
uit, bij alles wat we doen. Of het nu gaat om de producten
die wij ontwerpen, de hoffelijke service, of de heerlijke
koffie die wij graag serveren in onze koffiebar.

NU OPEN IN HELMOND

COVENT GARDEN
Oogverblindend mooi door de strakke belijning, en vol luxe comfort. Getoond in stof
Microfiber DeLuxe in de elegante kleur steel. Covent Garden heeft een fantastisch
zitcomfort door de combinatie van interieurvering en koudschuim. Verrijk deze
prachtige bank met een verstelbare armleuning, of stem hem zelf af op jouw zithoek.
Zoals getoond h71 x b302 x d104 cm € 1.899,00

BLOOMSBURY
Sophisticated en gemaakt van de allerbeste materialen. Op de foto presenteren
wij onze keuze voor dit model: Superieur Rancho leder in de kleur cognac en
voorzien van memoryfoam dat zich aanpast aan de contouren van je lichaam.
Zoals getoond h84 x b276 x d97/177 cm incl. memoryfoam en hoofdsteun € 2.829,00

in stof vanaf

1.799,00

in leder vanaf

2.999,00

in stof vanaf

1.399,00

in leder vanaf

2.259,00

WESTMOUNT
In één woord: stijlvol! Helemaal van deze tijd met designpoten, in de
stof Byte kleur army. Westmount biedt een zitcomfort van hoog niveau.
Zoals getoond excl. 2 sierkussens. h88 x b230 x d92 cm € 749,00
Sierkussen per stuk € 29,00

BONDI
Strak vormgegeven maar zeker ook eigenwijs! Uitgevoerd in stof
Brixton in de zachte kleur sand en voorzien van ultiem zitcomfort van
hoogwaardig koudschuim. De chromen poten Mandalay maken deze
(grote!) bank echt af! Zoals getoond: 3 zits met arm links + multicorner
rechts met armtype Memphis, h80 x b396 x d101/172 cm € 2.399,00

in stof vanaf

799,00

in stof vanaf

2.099,00

in leder vanaf

3.099,00

7 JAAR GARANTIE | HET BESTE ZITCOMFORT | GRATIS BEZORGING | HOFFELIJK AFGELEVERD | www.baenks.nl

BAENKS - ENGELSEWEG 150 - HELMOND
MAANDAG 13:00 - 18:00 UUR / DINSDAG, WOENSDAG, DONDERDAG 10:00 - 18:00 UUR / VRIJDAG 10:00 - 21:00 UUR / ZATERDAG 10:00 - 17:00 UUR / ZONDAG 12:00 - 17:00 UUR
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VAN 2018

PLANTAARDIG

PLANTEN UIT DE ZEE

DRY JANUARY?

De Vegan hype zet ook in 2018 door. Steeds meer mensen
kiezen er voor om vaker plantaardig te eten. Grote
merken en supermarkten haken hier op in door steeds
meer plantaardige producten op de markt te brengen. Zo
wordt het steeds makkelijker om je dagelijkse producten
te vervangen voor een plantaardige variant!

Zeewier wordt nu vooral gebruikt voor sushi, maar in 2018
zullen we deze superfood in steeds meer gerechten zien
terugkomen. Denk aan soepen, salades, noedels, maar
ook lekker bij de borrel, in plaats van een bak chips.

Dry January is een Brits initiatief dat al snel overgewaaid
is naar Nederland. Tijdens Dry January daag je jezelf de
hele maand januari uit om geen (druppel!) alcohol te
drinken. Een maandje droogstaan is een goede manier
om eens aan die overtollige kerstkilo’s te werken én om je
weer even bewust te worden van wat je eigenlijk allemaal
drinkt in een maand. Niet verkeerd, toch?

BLOEMEN
Bloemen in alle kleuren en maten, niet alleen erg gezellig
op tafel, maar ook op je bord! Bloemen zorgen voor de
finishing touch van je gerechten en
baksels. Ze zien er niet alleen
mooi uit, maar smaken
ook
nog
eens
heerlijk.

VAN SUPER FOOD NAAR SUPER FRUIT
Afgelopen jaren waren DE jaren van de superfoods.
Chiazaad, hennepzaad, tarwegras. We hebben ze allemaal
voorbij zien komen. 2018 wordt hét jaar van de superfruits,
geen appels, peren en bananen, kies liever voor de gojibes,
açaibes of dragonfruit.

LESS IS MORE
Terug naar de basis. Met een paar ingrediënten
tover je al de heerlijkste creaties op tafel. All-youcan-eat wordt ingewisseld voor kwaliteit. Het gaat
niet om de hoeveelheid, maar om de beleving!

DON’T WASTE IT, TASTE IT
Minder
voedselverspilling.
Restaurants
nemen hier al een voorbeeld in, er zijn
restaurants waar gerechten worden
geserveerd van onverkochte producten
uit de supermarkt. Ook is het steeds
gebruikelijker om je overgebleven
eten mee te nemen naar huis, zo kan
je morgen tijdens de lunch nog even
nagenieten, hello doggybag!

HOE IS DRY JANUARY ONTSTAAN?
De meeste Britten houden wel van een borrel. Misschien
dat juist daarom in 2013 de eerste Dry January campagne in
Engeland van start is gegaan, via de vrijwilligersorganisatie
Alcohol Concern. Hier deden toen nog maar een
bescheiden 4000 mensen aan mee. Pas vanaf 2014 werd
het een wijd bekend fenomeen, waarbij in dat jaar al zo’n
17.000 Britten meededen!
De afgelopen jaren is het pas echt een succes geworden:
in januari 2016 ging 16% van alle Britten de uitdaging aan.
Dat komt neer op 1 op de 6! Tegenwoordig is Dry January
overgewaaid naar andere landen, waaronder Nederland.
Alcoholvrij bier wordt steeds populairder en er zijn
inmiddels een hoop grote brouwerijen die alcoholvrij bier
op de markt hebben gebracht. Van wit bier tot IPA: het
kan allemaal best een maandje zonder die alcohol erin.
Inmiddels is er ook een groot aanbod aan alcoholvrije
wijn. Bij alcoholvrije wijn wordt na de productie van
de wijn de alcohol uit de wijn gefilterd. Zo krijg je toch
echt de lekkere smaak van wijn, maar dan zonder het
alcoholische effect!

INGREDIËNTEN
Voor de vulling:
• 3 appels
• 175 gram (diepvries)
blauwe bessen
• 50 gram gehakte walnoten
• 50 gram suiker
• 1/2 theelepel kaneel
• 1/2 eetpel custardpoeder

•
•
•
•
•
•

Voor de kruimels:
160 gram suiker
70 gram havermout
140 gram bloem
1/2 theelepel kaneel
1/2 theelepel zout
56 gram (zonnebloem)olie

BEREIDING
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Schil de appels en snijd ze in blokjes. Meng de blokjes
appel met de blauwe bessen, walnoten, suiker, kaneel en
custardpoeder. Meng de overige ingrediënten in een apart
schaaltje met een vork tot kruimels.
Schep het fruit in een kleine ovenschaal, en strooi de
kruimels er overheen. Bak zo’n 25 - 35 minuten tot
de kruimels goudbruin zijn.

16
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Meubels
Bedden
Gordijnen

We love
living
Kom langs en ontdek ons

Vloeren

EIGENTIJDS WONEN

verrassende assortiment.

In onze sfeervolle woonwinkel

Interieurcoach

vindt u een grote collectie
meubels, bedden, gordijnen,
vloeren en woonaccessoires,
getoond in prachtig gestylede
inspiratiekamers.
Elke zondag open van 12-17 uur
Engelseweg 212, Helmond
Tel. 0492-475624
Kijk voor al onze actuele
aanbiedingen op onze websites
www.stijlenco.nl
www.covetex.nl

Stapelkorting bij Adventure
Store, sport & outdoor!

Tot en met 100% korting op de winter(sport)spullen!
De wintersport vakantie staat nog voor
de deur, maar bij Adventure Store zijn
ze begonnen met een geweldige winter
uitverkoop. Alles moet weg en de
kortingen lopen op naar 100% korting!!
Ja, u leest het goed!! Alle winter spullen
tellen mee bij deze stapelkortingen.
Zowel de outdoor winterkleding als
de wintersport kleding, de snowboots
maar ook de gevoerde laarzen en
zelfs de bekende Sorel boots, alle
winterhandschoenen & sjaals & mutsen,
de skihelmen en de skibrillen en tot slot
geldt deze stapelkortingen ook op de
schaatsen en slede’s.
Hoe meer u koopt des te meer voordeel
u geniet. Wees er wel snel bij want
op=op. Kijk voor meer info over deze
actie naar de advertentie of kijk op www.
adventurestore.nl.
50% korting op sportkleding van Nike,
Adidas, Puma , Asics etc.
Naast deze fantastische stapelkortingen
op de winterspullen is er ook nog een
uitverkoop op de sportkleding, waarbij
we complete rekken vol met kleding en
schoenen van Nike, Adidas, Puma en
andere mooie sport merken met maar
liefst 50% hebben afgeprijsd.
Alles is duidelijk gestickerd en hangt op
maat, dus sla nu je slag en pak dat voordeel.

Kettler Fitness thuistrain fintess apparatuur
nu de hele collectie met 15% KORTING
Op de thuistrain fitness apparatuur van
Kettler hebben we een minimale korting
van 15% op alle showmodellen.
Kwaliteits apparatuur met maar liefs 3 jaar
garantie aan huis voor een zeer scherpe
aanbiedingsprijs. Stel je aankoop niet
meer uit en ga aan de slag om je vet te
verbranden of je conditie te verbeteren.
Camo Carnaval bij Adventure Store
Sinds jaren is de Adventure Store, ook
vaak nog bekend als de USA Shop te
Mierlo-Hout, bekend van de originele
militaire outfits voor de carnaval. Ook
dit jaar is er in de winkel een complete
afdeling gebouwd met alle mogelijkheden
in de camouflage kleding, leger kleding
en alle accessoires. Ook diverse (soms
origineel 2e hands) commando jassen,
gevechtsblousen, baretten, afritsbroeken,
tank overalls... te gek om op te noemen.
Van de kleinste kinderen tot en met de
xxxxl maten verkijgbaar. Is het koud
met de carnaval hebben we natuurlijk
ook voldoen de thermo ondergoed om
deze kou te trotseren. Maak gebruik
van de kortingen op de populaire camo
legerbroeken, camo t-shirts en legerkisten.
Kom snel naar de winkel en mis deze
aanbiedingen niet!! Kijk voor meer info op
www.adventurestore.nl

WINTER

SPORTACTIE

www.autoverhuur-helmond.nl
Vossenbeemd 13
5705 CL Helmond
T: 0492-820280

9-PERSOONSBUS
- 2000 KM vrij
(meerprijs € 0,25 per km.
exclusief brandstof)
- 7 Dagen huur
- Winterbanden
- Sneeuwkettingen
(zijn gratis, indien gebruikt
een meerprijs van € 25,-)
- Verzekering
- ANWB pech hulp service

VOOR:

€ 600,-

INCLUSIEF BTW!

*Actie geldig tot 31 maart 2018. Vraag naar de algemene
voorwaarden en de beschikbaarheid

100%
korting op de

winter(sport)
spullen!
ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

de loop
weekkrant HELMOND
Groot
PEELLAND

januari 2018

week nummer 4 vrijdag 26 januari 2018

177

WinterSale
WINTERKLEDING

JASSEN - BROEKEN - FLEECE - SHOFTSHELLS - SKIKLEDING

HANDSCHOENEN • MUTSEN • SJAALS
SNOWBOOTS & WINTERLAARZEN
SLEDE’S • SCHAATSEN 100%
SKI HELMEN & SKIBRILLEN
10e ARTIKEL

STAPELKORTINGEN T/M
3e ARTIKEL

KORTING*
*HOOGSTE KORTING VOOR HET LAAGST
GEPRIJSDE ARTIKEL, RUILEN NIET MOGELIJK.

Bestellen 24/7

www.adventurestore.nl
•
•
•
•

Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
Persoonlijke en deskundige bediening
Gratis parkeren voor de deur
Vertrouwd adres sinds 1947

30%

2e ARTIKEL

1 ARTIKEL
e

10%

20%

90%

7 e ARTIKEL

5e ARTIKEL

50%

70% 80%

4e ARTIKEL

40%

8e ARTIKEL

6e ARTIKEL

60%

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 04 GP

100%

9e ARTIKEL

KOOPZONDAG

4
FEBRUARI
OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 4 FEBRUARI 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

BUSINESS

OWNER

Lenie Klaasen | 06-52716622

KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

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
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Tentoonstelling over (bijna)

Trouwen

EEN EEUW

IN KASTEEL
HELMOND

NU TE ZIEN
T/M 21 OKTOBER

Voor
NU TEelkaar
ZIEN
T/M 21 OKTOBER
gemaakt

Voor elkaar
gemaakt

100 jaar trouwen
in Kasteel Helmond
NU TE ZIEN
T/M 21 OKTOBER

100 jaar trouwen
in Kasteel Helmond
M U S EU M H EL M O N D. N L

T/m 21 oktober toont Museum
Helmond een tentoonstelling
over (bijna) 100 jaar trouwen
in Kasteel Helmond. Vanaf
1923 wordt er in het kasteel
getrouwd. Reden temeer voor
het museum om de geschiedenis
in te duiken, en het publiek te
laten zien hoe er in de tijd is
getrouwd in Kasteel Helmond.
Topstuk van de tentoonstelling
is een bruidsjurk gemaakt van
Royal Dutch wax, de stof is
beschikbaar gesteld door Vlisco
Helmond.
De tentoonstelling ‘Voor elkaar
gemaakt’ toont de geschiedenis
van circa 100 jaar trouwen in
Kasteel Helmond aan de hand
van een selectie trouwfoto’s
en (een tiental) historische
bruidsjurken. Bijzonder is dat
een groot aantal bruiklenen
(bruidsjurken en trouwfoto’s)
afkomstig is van het publiek:
echtparen die ooit in het kasteel

trouwden. De tentoonstelling is
mede mogelijk gemaakt door
het Rabobank Coöperatiefonds.
De mooiste dag…
Aanvankelijk wordt er in het
kasteel
alleen voor de wet
getrouwd,
als
formaliteit.
Het feestelijke huwelijk vindt
plaats in de kerk, daar draagt
de bruid haar mooiste jurk. Dit
verandert vanaf de jaren zestig
als de bruiloft uitbundiger en
persoonlijker wordt gevierd.
De tentoonstelling geeft een
herkenbaar beeld van de
tijdsgeest, zoals het bruidspaar
dat onthaald wordt door een
Vespa-club of de bruid die
trouwt in een jurk van roze
fluweel. Ook wordt getoond hoe
de bruidsjurk door de jaren heen
verandert. Van aanvankelijk heel
eenvoudig van ontwerp tot het
gebruik van veel stof, ruches,
schoudervullingen en plooien

in de jaren tachtig en negentig.
Vandaag de dag is de bruiloft
één groot feest en trouwt de
bruid in haar droomjurk op haar
favoriete trouwlocatie. Zoals in
Kasteel Helmond.
Openingstijden/tarieven
Kasteel Helmond is geopend

van dinsdag t/m vrijdag van
10.00-17.00 uur en op zaterdag
en zondag (en feestdagen) van
12.00-17.00 uur. Het stadskasteel
ligt midden in het centrum van
Helmond en is gemakkelijk
bereikbaar met de auto en
het openbaar vervoer. Een
toegangskaart tot het kasteel en

de tentoonstelling kost 10 euro
(volwassenen), kinderen t/m 3
jaar, Vrienden en bezoekers met
Museumkaart hebben gratis
toegang.
Voor meer actuele info
over tarieven en het
museumprogramma kijk op
www.museumhelmond.nl.
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KRIEBELS?

K O M

D A N S N E L N A A R W I E G E R S X L I N
Bezoek onze
showroom met
unieke, originele,
bijzondere meubels
en woondecoratie!
Ieder meubel is
authentiek en
heeft zijn eigen
onze prijs
onze prijs
onze prijs
verhaal! Groot
99.89.aanbod in eetkamer- 99.
stoelen en altijd de
BRABO MXsofa
CONDOR MXsofa
CATCHY MXsofa
laagste prijs
eetkamerstoel
eetkamerstoel
eetkamerstoel

A S T E N

onze prijs
-

129.

SISI MXsofa
eetkamerstoel

Nergens zo’n groot aanbod in eetkamertafels. Honderden op voorraad.

OPRUIMING
Wij maken plaats voor onze tuinmeubelen.
Teak meubelen tot 70 % korting
nu van
119.- voor
-

zowel links
als rechts
-

89.

899.

499.

teakhouten vitrine
kast

EVIANNE 799.
OLD SCOTCH
vitrine oud teakhout

onze prijs
95

onze prijs
-

onze prijs
-

VENZ
eetkamerstoel

ARTIST
eetkamerstoel

CIELO
eetkamerstoel

ROZA MX
MXsofa
eetkamerstoel

65.

99.

76.

Ook voor bankstellen en relaxfauteuils op maat.

onze prijs
-

onze prijs
-

SPOT
stoel

INGE
relax fauteuil electrisch

67.

relax fauteuil

HJORTKNUDSEN
relax fauteuil

MERLIN
urban sofa landelijke
leefhoek

onze prijs
-

uit voorraad leverbaar

onze prijs
-

onze prijs
-

99.

PEGANO
eetkamerstoel

699.

399.

179.

PANDORA
fauteuil

banken in alle gewenste
opstellingen

OOK
GROTE
COLLECTIE

accessoires
in de opruiming

Meubels en Tuinmeubelen

AILEAN

urban sofa lifestyle
hoekbank

WWW.WIEGERSXL.NL
INDUSTRIELAAN 4, ASTEN T. 0493 670910
IEDERE ZONDAG GEOPEND
MA. 13.00-18.00 UUR
DI. T/M DO. 10.00-18.00 UUR
VR. 10.00-20.00 UUR - ZA. 10.00-17.00 UUR

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 04 GP

van 1299,nu voor
-

VERONA
grote loungebank

nu
compleet
-
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save
the
date
februari WEEK VAN 26 JAN. 28 FEB.
www.helmondnu.nl

TM

13 JANUARI T/M 21 OKTOBER
EXPOSITIE: 100 TROUWEN IN HELMOND

De tentoonstelling ‘Voor elkaar gemaakt’ toont de
geschiedenis van circa 100 jaar trouwen in Kasteel
Helmond aan de hand van een selectie trouwfoto’s
en (een tiental) historische bruidsjurken.
Kasteel Helmond Kasteelplein 1
Dinsdag tot en met vrijdag: 10.00 tot 17.00 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen:12.00 tot 17.00 uur
http://www.museumhelmond.nl/

Helmonder van het jaar 2018 stichting Lambertus
concerten verzorgt verschillende optredens in
2018. Op 28 januari zullen de studenten van de
Young Musicians Academy Fontys optreden.
Elkerliek kapel, Wesselmanlaan 25
Zondag 28 januari van 15.00 tot 16.00
http://www.lambertusconcerten.com

ZONDAG 4 FEBRUARI

ZONDAG 4 FEBRUARI
OPTREDEN THE ALL-TOGETHERS (USA)
Markt 42, 5701 RL HELMOND
zondag 4 februari 2018 16:00 - 23:00
http://www.lokaal42.nl

ZONDAG 18 FEBRUARI
LAMBERTUS CONCERTEN:
OP WERELDVAART MET
KLARINETTESQUE

Klarinettesque houdt
van muziek en van
mooie woorden. Een
concert is daarom niet
zomaar een concert,
maar een muzikale
voorstelling, een
beleving.
Elkerliek kapel, wesselmanlaan 25. Zondag 18
februari: 15:00 - 16:00
http://www.lambertusconcerten.com

DONDERDAG 15 FEBRUARI

OPVLIEGERS 3: NEW YORK!
NEW YORK!
Het derde deel van de hit ‘Opvliegers’ wordt net zo
hilarisch als zijn voorgangers. Schnabbelzangeres
Lydia vertrekt na een gênant filmpje op internet
naar New York. In het vliegtuig raakt ze aan de praat
met Moniek; dezelfde leeftijd, dezelfde overgangskwalen en toevallig verblijft ze ook in hetzelfde hotel.
Meer info op: www.theaterspeelhuis.nl

WEEKMARKT
CENTRUM HELMOND
ZATERDAG 3 FEB.

Elke zaterdag van 08:30 - 16:00 uur is het tijd voor
de weekmarkt. De gezelligste markt van Helmond!
Watermolenwal , 5701 RV HELMOND
http://www.dehelmondsemarkt.nl/

HELMOND SPORT –
FC UTRECHT
VRIJDAG 16 FEB.

Helmond sport speelt thuis tegen FC Utrecht
16 februari 20.00 uur. Lavans stadion Sportpark de
Braak 7 www.helmondsport.nl/kaartverkoop

+

HOLLAND BAROQUE SPEELT QUE L’AMOUR:
BREL & RAMEAU
Holland Baroque en Claron McFadden brengen de
grootmeesters voor het eerst in de geschiedenis
samen op een podium, op zoek naar de treffende
overeenkomst. Zondag 4 februari 15:00
Wilhelminalaan 18, 5707 BT HELMOND
Meer informatie: https://www.theaterspeelhuis.nl

12 TOT 18 FEBRUARI
ACTIEVE CARNAVAL
BIJ JIBB
Tijdens de carnavalsvakantie heeft JIBB een
zeer gevarieerd programma. 3 Dagen na de
carnaval zijn dan gevuld
met een divers aanbod
aan activiteiten. Tijden
en informatie:
www.jibbhelmond.nl
Wethouder Ebbenlaan
166

THEATER

Op de laatste zondag van januari is het Kinderkoopzondag met als thema: Piraten, ontdek de schatten
van Helmond. De Kinderkoopzondag is geldig voor
kinderen t/m 12 jaar. Uiteraard is iedereen welkom!
De winkels zijn geopend van 12:00 uur tot 17:00 uur.

+

LAMBERTUS CONCERTEN:
YOUNG MUSICIANS ACADEMY FONTYS

ZONDAG 11 FEBRUARI
DE GROOTSTE OPTOCHT
VAN HET ZUIDEN:
HELMONDSE OPTOCHT
Op carnavalszondag
trekt de Grootste
Optocht van het Zuiden
door Helmond. Deze
optocht staat bekend
om zijn fleurige, kleurige en grappige creaties en om de meest
mooie carnavalswagens
uit de regio waar veel
zorg en aandacht aan is
besteed.
Helmond centrum:
start 13.30 uur
www.keiebijters.nl

KINDERKOOPZONDAG
HELMOND CENTRUM
ZONDAG 28 JAN.

+

ZONDAG 28 JANUARI

MAANDAG 5 FEBRUARI
OPEN AVOND BIJ HET
ROC TER AA
Op maandagavond 5
februari vindt er op het
ROC Ter AA een open
avond plaats. Voor
leerlingen die nog niet
weten wat ze willen
doen, is dit een mooie
kans om een kijkje te
gaan nemen bij diverse
opleidingen.
Op de volgende locaties
van het ROC Ter AA:
Keizerinmarialaan 2
Goorsedijk 6
Nieuwveld 59
Maandag 5 februari van
19.00 tot 21.00
www.roc-teraa.nl/

+

EVENEMENTEN

FEELGOOD MARKET
ZONDAG 25 FEB.

Vrolijke markt met mooie, originele en aparte
producten, inspirerende activiteiten, de lekkerste
wereld hapjes en fijne live muziek.
25 februari: 12.00 tot 18.00
Klokgebouw 50, Eindhoven
www.feelgoodmarket.nl

MUZIEK

PATHÉ HELMOND
DO. 25 T/M WO. 31 JAN.

All The Money In The World (DOV) Do, Di 10:30, 20:45 uur /
Vr 13:00 uur / Wo 21:00 uur / Zo, Ma 21:15 uur / Vr, Za 22:15 uur
Coco (DNL) Za 10:30 uur / Zo 10:45 uur /
Ma 13:30 uur / Wo 13:45 uur / Vr 16:00 uur
Coco (N3D) Do 13:15 uur / Za 14:45 uur /
Ma 15:15 uur / Wo 15:30 uur / Di 15:45 uur
Commuter, The (DOV) Di 10:45, 18:30 uur / Ma 11:00 uur / Do
14:00, 19:30 uur / Vr 14:15, 19:45 uur / Za 14:30, 20:15 uur / Ma,
Wo 19:15 uur / Do, Zo - Wo 22:00 uur / Vr, Za 23:00 uur
Diep In De Zee (DNL) Zo 10:00 uur /
Za 10:15 uur / Do, Vr 10:30 uur / Di 10:45 uur / Wo 11:00, 13:30
uur / Ma 14:45 uur
Diep In De Zee (N3D) Vr, Za 12:30 uur /
Di 13:00 uur / Do 13:30 uur / Zo 14:00 uur
Earth: Een Onvergetelijke Dag (DOV)
Zo 14:20 uur / Do, Di 16:30 uur / Wo 16:45 uur / Vr 17:20 uur /
Za 17:30 uur / Ma 17:45 uur
Elias: Alle Ankers Vooruit (DNL) Zo 10:00, 12:00 uur /
Za 10:15, 13:00 uur / Do, Vr 10:30 uur / Wo 11:30, 15:45 uur /
Ma, Di 13:15 uur
Father Figures (DOV) Do 11:30 uur / Di 11:45 uur / Vr 12:45 uur
/ Do, Zo - Wo 21:45 uur / Vr, Za 22:45 uur Zo 10:30 uur /
Za 13:30 uur / Ma 14:00 uur / Wo 16:15 uur
Ferdinand (N3D) Di 11:15 uur / Zo 13:00 uur / Wo 14:15 uur /
Do, Vr 14:45 uur / Za, Ma 16:00 uur
Gifted (DOV) Di 13:30 uur
Greatest Showman, The (DOV) Vr 10:30 uur / Do, Ma 10:45
uur / Do 16:00 uur / Di 16:15 uur / Vr, Za 17:10, 22:00 uur /
Do, Di 21:00 uur / Zo, Ma, Wo 21:30 uur
Huisvrouwen Bestaan Niet (DNL)
Zo, Ma 16:30 uur / Di 18:15 uur / Do 18:20 uur /
Wo 19:00 uur / Vr 19:30 uur / Za 19:45 uur
I, Tonya (DOV) Zo 15:20 uur
Jumanji: Welcome To The Jungle (O3D)
Wo 11:15, 18:15 uur / Do 12:20 uur / Ma 12:45, 18:30 uur /
Za, Zo 13:15 uur / Vr 13:30, 20:00 uur / Zo 18:45 uur /
Do, Di 19:00 uur / Za 19:30 uur
K3 Love Cruise (DNL) Ma 11:45 uur /
Zo 12:10 uur / Za 12:15 uur / Wo 13:15 uur
Killing Of A Sacred Deer, The (DOV) Ma 20:00 uur
Maze Runner: The Death Cure (DOV) Wo 10:30, 17:00 uur /
Vr, Za 11:15, 17:45 uur / Zo 15:30 uur /
Di 16:40 uur / Do 16:45 uur / Ma 17:15 uur
Maze Runner: The Death Cure (O3D) Za 10:00, 16:00 uur / Zo
10:15, 16:45, 18:30 uur / Vr, Ma, Di 10:30 uur / Do 10:45, 15:00
uur / Wo 11:30, 14:45, 20:15 uur / Zo, Di 13:30 uur / Do, Ma
13:45 uur / Vr, Za 14:30, 19:15, 21:00, 22:30 uur / Di 15:15, 19:00
uur / Ma 15:30, 18:45, 20:30 uur / Vr 16:15 uur / Do, Wo 18:00,
21:15 uur / Do, Zo, Di 20:00 uur
PAC Fest Film 1 (DOV) Zo 10:30 uur
PAC Fest Film 2 (DOV) Zo 13:10 uur
PAC Fest Film 3 (DOV)Zo 21:05 uur
PAC Festival (DOV) Zo 10:30 uur
Paddington 2 (DNL) Wo 14:00 uur / Za 15:00 uur
Pitch Perfect 3 (DOV) Di 16:50 uur / Ma 17:00 uur / Do 17:15
uur / Wo 17:45 uur / Vr, Za 18:30 uur
Podatek od Milosci (DOV) 16:15, 19:30 uur
Shape Of Water, The (DOV) Zo 18:50 uur
Sneak Preview 20180125 (DOV) Di 21:00 uur
Star Wars: The Last Jedi (DOV) Za 10:15 uur /
Vr 11:00 uur / Ma 11:30 uur
Star Wars: The Last Jedi (O3D) Wo 10:45 uur / Di 13:45 uur /
Do 15:45 uur / Zo 16:00 uur / Vr 16:45 uur / Za 17:00 uur
Taal Is Zeg Maar Echt Mijn Ding (DNL) Ma 10:30 uur / Do
12:40 uur / Di 14:15 uur / Vr 15:15 uur / Do, Di 18:45 uur / Zo,
Ma 19:00 uur / Wo 19:55uur / Vr, Za 20:45 uur

CABARET

Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag 10.15 uur
zaterdag en zondag 9.45 uur
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HELMOND SPORT –
JONG FC UTRECHT
16/FEB/20.00 UUR
KOM NET ALS ONZE MIDDENVELDER
ROBERT EN ONZE SUPPORTER FRANS
100% ACHTER ONZE CLUB STAAN

Kassa’s open om 19.00 uur
of bestel online via
www.helmondsport.nl/tickets

VOLG ONS OOK OP
FACEBOOK.COM/HELMONDSPORT
EN TWITTER @HELMONDSPORT

ONZE HOOFDSPONSOREN

L I E S H O U T

H O L L A N D
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Carnavals Nieuws
Finalisten Keiebijters Kletstoernooi bekend! E.C.V Heipoort carnavalsprogramma
Helmond

Centrum

Op zaterdag 20 januari vond de
derde kletsavond van het Keiebijters Kletstoernooi plaats.
Niet alleen de laatste avond
in de reeks van kletsavonden,
maar ook de avond waarop de
ﬁnalisten bekend zijn gemaakt
die mee gaan dingen om de titel
van Opperkletsmajoor.

‘’Vur Veul Leut en Gein dor
Moete Gai , Bai de Molen zijn’’.
Mi dè motto heet ik U van harte
welkom bij Party Centrum de
Molen. Om gezellig Carnaval mi
ons te komen vieren en te beleven mi 1 van de jongste Prins
van Helmond en omgeving.

In een bomvolle zaal trapten De
Knallers af met hun carnavalskraker ‘4 dagen’. Hun jeugdige
enthousiasme werkte aanstekelijk op het aanwezige publiek. Er
kwam nog meer jeugdig enthousiasme ten tonele met de amusementsgroep ‘Jeroens Clan’. Hun
bijzondere kijk op de stelling van
Pythagoras werkte goed op de
lachspieren van het publiek. Ook
winkelketen Action ontkwam
niet aan hun verbale zanggeweld
tot grote hilariteit van het publiek.
Koop Drost alias Koop Stroop
beet daarna het spits af. Druipend van het kanaalwater gaf hij
te kennen dat hij toch een andere
vorm van ‘Verkoelen’ had verwacht. In typische tongval bracht
hij een spervuur aan actuele Helmondse grappen nog voordat
zijn eigenlijke verhaal begonnen
was en dat kon rekenen op een
glimlach van het publiek.
Titelverdediger Dirk Kouwenberg betrad als tweede de ton. Als
tandarts Arie Trekgraag rijdt hij
rond in een SRV-wagen en dan
kan het zomaar gebeuren dat je

Ons Programma luidt als volgt:
Zaterdag 10 februari ut
openingsbals-avond.
Zondag 11 februari s `middags
Peter van de Maas als De Mister. Fotograaf: Harrie van der Sanden
tijdens het boodschappen doen
met wat tanden minder naar
buiten gaat. Diverse BN'ers passeerden de revue waarbij vooral
de imitatie van Frank de Boer het
publiek bij zal blijven.
Amusementsgroep KUUB liet
op het Keiebijterspodium zien
over veel improvisatietalent te
beschikken. Bij gedeeltelijk gebrek aan pianobegeleiding werd
een a capella ode gebracht aan
het Helmondse kanaal. Ook een
klein ongelukje van één van de
heren kon geen roet in het eten
gooien en zelfs de raad van elf
stond te swingen.
Cor Reur (René van den Heuvel)
had vervolgens soms moeite om
zijn eigen snelle grappen bij te
houden. Zijn podiumplaats bij
de Keiebijters was in ieder geval
al een overwinning. Dat racen
geen kinderspel is, bewees hij
maar eens toen hij het publiek

mee nam op zijn Helmondse
circuit en bleek dat hij zijn kind
nog naar de crash had moeten
brengen.
Aan Peter van de Maas om het
publiek bij de les te houden als
De Mister. Met zijn interactieve
opening kreeg hij al snel de lachers op zijn hand. Zijn relaas
over alle bijzondere kinderen in
zijn klas kon rekenen op veel bijval vanuit de zaal. De Mister mag
dan ook in de finale terugkomen
om zijn klas nogmaals de les te
lezen.
Tijdens het tableau de la troupe
werden de finalisten bekendgemaakt: Rob Scheepers, Boy Jansen, Rob Bouwman en Peter van
de Maas staan volgende week
zaterdag in de finale van het Keiebijters Kletstoernooi. Zij strijden
dan om de Zilveren Narrenkap
die vorig jaar nog in handen viel
van Dirk Kouwenberg. s

Brouwhaas van het jaar 2018
Brouwhuis
Sinds 1992 wordt er ieder jaar
een Brouwhaas van het jaar
verkozen door de leden van de
raad. We zijn blij dat er steeds
nieuwe aanmeldingen binnenkomen om een Brouwhaas van
het jaar in het zonnetje te zetten. Deze titel is speciaal voor
mensen die zich op een speciale
of bijzondere manier verdienstelijk maken of gemaakt hebben voor de Brouwhuise gemeenschap.
Met grote trots mogen we melden dat tot Brouwhaas van het
jaar 2018 door de raadsleden is
uitverkozen: Jan van Leuken
Jan heeft zich vele jaren verdienstelijk gemaakt in Brouwhuis
voor verschillende verenigingen
en de Brouwhuise gemeenschap.
We hebben geprobeerd zoveel
mogelijk dingen na te gaan.
Jan is 5 jaar lid van onze vereniging geweest (van 1969 tot en
met 1973).
In 1971 werd hij verkozen tot Prins
Jan de 3e.
Na het moeilijke 33e jubileum-

jaar van de Brouwhazen trad
Jan nadrukkelijker naar voren
als vrijwilliger. Jan draaide in de
jaren die volgden vele bardiensten en oberde er lustig op los.
Tevens fungeerde hij vaak als
portier/uitsmijter om zodoende
een oogje in het zeil te houden
en te zorgen voor een gezellige
sfeer in en om het hazenleger.
Daarnaast draaide Jan mee in de
optochtcommissie en optochtbegeleiding. Elke vrijdag zorgt
Jan voor leven in de brouwerij bij
Café Bruheze. Hij legt graag een
kaartje; Ook van een potje beugelen is hij niet vies. Zodra Jan
binnen komt, weet je dat hij er is.
Je kan niet om zijn vrolijke aanwezigheid / geluid heen. Deson-

danks is Jan al vele jaren een stille
kracht achter het Brouwhuise
verenigingsleven en de Brouwhuise gemeenschap.
Al deze dingen kun je natuurlijk
niet alleen en daarom willen wij
ook graag zijn vrouw Hermien
bij deze benoeming betrekken,
want zonder haar steun was het
uiteraard niet mogelijk geweest
om dit allemaal te doen.
Door de jaren heen zijn er tal van
gelegenheden geweest waarbij
Jan betrokken was. Ongetwijfeld
zijn het er meer dan waar wij op
het moment weet van hebben.
Bovengenoemde opsomming
van diensten bevestigen volgens
ons zijn terechte benoeming tot
“Brouwhaas van het jaar 2018” s

Jan van Leuken is uitgeroepen tot brouwhaas van 2018.

Kindermiddag`s avonds ut
Optochtenbal avond
Maandag 12 februari s `middags
Kindermiddag`s avonds
van Alles-Wa balavond
Dinsdag 13 februari s `middags
laatste kindermiddags` avonds
sluitingsbal.
Alle middagen is de aanvangstijd 13.30uur t/m 18.00uur.
Alle avonden is de aanvangstijd
20.15uur t/m 01.00 uur.
Alle dagen is er volop muziek
verzorgt de DJ.John, en met de
leden van E.C.V.de.Heipoort. s

Wereldrecordpoging voor
55-jarig jublieum Hofkapel de Klinkers
Centrum
Hofkapel de Klinkers, van
stadscarnavalsvereniging
de
Keiebijters, viert dit jaar haar 55
jarig jubileum.

ken hebben we minimaal 1750
personen nodig.
De ontvangst zal tussen 12.30 en
13.00 uur op het kasteelplein. s

Dit willen we graag vieren met
heel Helmond en daarom gaan
we op carnavalsdinsdag 13 februari een officiële wereldpoging
wagen.
We willen met zoveel mogelijk
mensen een muziekinstrument
uitbeelden.
Om het huidige record te verbre-

Boerenbruiloft de Kwietkedieten
Mierlo-Hout
Op dinsdag 13 februari om 14.00
uur vindt in woonzorgcentrum
Savant Alphonsus bij De Kwietkedieten de boerenbruiloft
plaats.
Ook dit jaar belooft het weer een
gezellige feestmiddag te worden
met als verrassingsmiddelpunt :
“De huwelijksverbinding van het
onechte bruidspaar”.

De gehele middag is er passende
livemuziek van de Wiltons uit
Mierlo.
De entreekaarten voor deze middag zijn via de pinpas verkrijgbaar in het restaurant van
woonzorgcentrum Savant Alphonsus aan de hoofdstraat
te Mierlo-Hout. De kosten zijn
€10,- per persoon inclusief koffie
met gebak + een consumptie en
Boeren koffietafel.
U bent van harte Welkom. s

Kletsavond Ollietrappers
Annawijk/Suytkade
Op vrijdag 2 februari organiseert jubileumcommissie van Kv
de Olietrappers een kletsavond
in buurthuis St Anna.
Er treden o.a. voor u op:
Jan Strik, Jasper van Gerwen, Robert van Lamoen, Wichard de
Benis, Qukske dur Bai en natuurlijk de dansmarietjes van kv de
Olietrappers.
De aanvang is 20.30 uur en de
zaal is open vanaf 19.30 uur.
Kaarten kosten € 12.Ze zijn ook verkrijgbaar in buurthuis St. Anna aan de Hoogeindsestraat 24

telnr 0492-549216.
Berrie Klokgieters: Tolpost 4,
telnr: 06-42706977 en bij Peter
Bevers aan de Hoogeindsestraat
52, telnr 0492-544703
Voor meer informatie kijk op:
www.kvdeolietrappers.nl s
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Wat is jouw verhaal?
Werk je al in de zorg en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Of ben je
op zoek naar een leuke baan als schoonmaakmedewerker? Speelt het wel
eens door je hoofd om een zorgopleiding te volgen of om jezelf nuttig te
maken als vrijwilliger?
Iedereen heeft een verhaal en wij komen graag met je in contact
om naar jouw verhaal te luisteren. Wanneer het klikt gaan we
samen met jou op zoek naar een passende plek binnen
de Zorgboog. We ontmoeten je graag.

Zaterdag 3 februari 2018
10:00 - 13:00 uur
Keyserinnedael
Kanaaldijk Noordoost 70 in Helmond

Ben je benieuwd naar onze vacatures, neem dan
alvast een kijkje op www.werkenbijdezorgboog.nl

Loop vrijblijvend binnen om een kop koffie te
drinken en maak kennis met de Zorgboog.
Je bent van harte welkom.

de Zorgboog | Postbus 16 | 5760 AA Bakel
T 0900 - 899 86 36 (Zorgcentrale) | info@zorgboog.nl | www.zorgboog.nl
www.facebook.com/zorgboog |
@DeZorgboog |
www.youtube.com/zorgboog

Uitbreiding Lavans van start:
4.000 m2 duurzame nieuwbouw
Helmond
Op maandag 15 januari is in
samenzijn van alle Lavans medewerkers een symbolische aftrap gegeven aan de geplande
uitbreiding van de wasserij aan
de Ringdijk in Helmond. Op
een –tot ieders grote verrassing- enorme bulldozer legden
de eigenaren Piet en Michel
Heerkens de eerste hand aan
de sloop van de ‘oude garage’,
die plaats moet maken voor de
nieuwbouw. “Eindelijk, na bijna
een jaar van voorbereiding,
kunnen we onze plannen tot
uitvoering gaan brengen. Onze
medewerkers wachten hier al
lang op, dus een ﬂinke aftrap is
voor iedereen een mooie start
van 2018”, aldus Michel Heerkens.
’s Werelds hoogste
duurzaamheidskeurmerk
Lavans heeft grootse bouwplannen: een aanbouw van 4.000 m²
en een moderne cleanroom voor
onder andere de foodsector. Het
bouwproject, dat een jaar in beslag zal nemen, staat helemaal in
het teken van duurzaamheid.

Het te realiseren BREEAM-gebouw van Lavans

Het speciale bouwteam gaat de
nieuwbouw uitvoeren volgens
het belangrijkste internationale

Toiletten doorspoelen met regenwater,
ruimteverwarming
met restwarmte uit het waspro-

certificeringssysteem: BREEAM.
Lavans heeft zich als doel gesteld
het level Outstanding van BREEAM Nieuwbouw en Renovatie te
realiseren. Het hoogst mogelijke
‘5 sterren’ level en -met slechts 34
anderen- uniek in Nederland.

ces, een dak vol zonnepanelen en
een insectenhotel of vleermuisboom plaatsen...
Het zijn slechts enkele voorbeelden van het nieuwe bedrijfspand van Lavans, dat compleet
in het teken staat van energie, gezondheid en met name
duurzaamheid.

Toekomstbestendige wasserij
De keuze om een van de meest
duurzame gebouwen van Nederland te bouwen, is logisch na alle
duurzame stappen die Lavans
eerder heeft gezet. “Het huidige
bedrijfspand is al uitgerust met
300 m2 zonnecollectoren en
slimme warmte terugwinningstechnieken. Met onze manier
van denken is het hoogste BREE-

AM-level een uitdaging, maar
wel binnen bereik” vertelt Danny
van den Berkmortel, Coördinator Technische Zaken bij Lavans.
Piet vult aan: “Daarvoor moeten
we soms zoeken naar creatieve
oplossingen, maar we gaan er
voor. Zo bouwen we aan een
bedrijf dat volledig toekomstbestending is!” s
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Koninklijke onderscheiding voor Jeroen Felix Nieuw Winteronderkomen voor
Helmond
het Helmondse BMX Dreamteam
De heer Jeroen Felix (56) uit
Uden is zondag 21 januari benoemd tot Ridder in de Orde
van Oranje-Nassau. Hij ontving
de onderscheiding uit handen
van burgemeester Elly Blanksma-van den Heuvel bij gelegenheid van het 25-jarig jubileumconcert van het Helmonds Vocaal Ensemble.

Helmond
Het Helmondse BMX Dreamteam, wat zich in de winter jarenlang voorbereiden bij Sportcentrum Body Business, heeft
een nieuwe Sponsor gevonden
waar de rijders zich optimaal
voor kunnen bereiden op het
BMX Seizoen 2018.

Al 25 jaar geeft de heer Felix als
dirigent bezielende leiding aan
het Helmonds Vocaal Ensemble.
Hij weet mensen te verbinden, te
inspireren en te raken. Amateurs
en professionals, jong en oud, in
alle lagen van de maatschappij.
Als geen ander weet hij kinderen
meer zelfvertrouwen te geven en
amateurs naar een hoog niveau
te tillen.
Als zesjarige jongen begon hij in
de Heilig Hartkerk in Boxtel waar
hij later tevens bestuurslid werd.
Tijdens zijn studie koordirectie
in Utrecht werd hij aangenomen
als stadsdirigent in Stadskerk St.
Cathrien te Eindhoven. In 1996
werd hij aangesteld als Rector
Cantus van de Schola Cantorum
van de Kathedrale Basiliek St Jan
in Den Bosch en waar hij tot op
heden werkt. Zowel in Eindhoven als in Den Bosch heeft de
heer Felix succesvolle concertseries voor kerkmuziek geïnitieerd,
die veel waardering bij een breed
publiek genieten. Van 1990 tot en
met 2009 was hij dirigent van het
kamerkoor Musica Vocalis uit
Uden. Sinds 2006 is hij tevens dirigent van de Capella Jheronimus
Bosch.
In 2005 ontving Jeroen Felix de
Anjer Kinderkoor Zangprijs,

Onder begeleiding van Gerard
Feijen hebben, Roby Haazen en
Demi van Roy (eigenaren van

Fitness Centrum Infinity Fitness
die ook gevestigd zijn in Asten
en Someren onderscheiden zich
door persoonlijke aandacht aan
sporters t.o.v. vele andere sportcentrums.
Wij danken Roby en Demi voor
deze mogelijkheid. s

Jeroen Felix uit Uden heeft afgelopen zondag 21 januari een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Elly
Blanksma-van den Heuvel.
een cultuurprijs van het Prins
Bernhard Cultuurfonds NoordBrabant. Die prijs is hem toegekend voor zijn jarenlange inzet
op het terrein van methodisch
zangonderricht aan kinderen en
de wijze waarop hij daaraan als
dirigent van kinderzangkoren in
Noord-Brabant vorm en inhoud
heeft gegeven.
25-jarig bestaan Helmonds
Vocaal Ensemble
Het Helmonds Vocaal Ensemble

viert dit jaar haar 25-jarig bestaan. In 1929 werd het koor de
St. Jozefzangertjes opgericht. In
januari 1993 veranderde het koor
haar naam in het Helmonds Vocaal Ensemble, kortweg HVE. Het
koor bestaat op dat moment uit
een jeugdafdeling en een groep
volwassenen. Deze samenstelling maakt het ensemble uniek
in zijn soort. Het kamerkoor telt
20 leden en geeft jaarlijks 8 tot 10
concerten in Helmond en omstreken. s

Stichting JIBB gaat ‘vur alle auw’ werken
Helmond

Sophie van den Boogaard wint
brons op N.K. indoor
Stiphout
Op zaterdag 20 Januari werden
in Omniumsport in Apeldoorn
de Nationale kampioenschappen gehouden voor D junioren.
Sophie v d Boogaard van H.A.C
presteerde geweldig op de 60m
sprint.

Ze komt hiermee ook hoog op
de Nederlandse ranglijsten, echt
een top prestatie van deze Helmondse Athlete. s

Ze eindigde als 3e Ze begon in de
series met een tijd van8.68 sec.
In de halve finale liet ze 8.67sec
noteren en ze eindigde ijzersterk
in de finale met een tijd van 8 .63
sec; goed voor de bronzen plak.

Vanaf 2018 start stichting JIBB
middels subsidie van het Oranjefonds uit het programma
‘Samen Ouder’ ook met buurtsportcoachwerk in andere wijken in Helmond. Onder de titel
‘Vur alle auw’ heeft stichting
JIBB een succesvol beroep gedaan op een bijdrage uit dit landelijke fonds.
Sinds 2013 zijn er vanuit stichting
JIBB buurtsportcoaches actief
in de wijken Helmond-Noord,
Helmond-Oost, Helmond- West
en Binnenstad. Zij stimuleren bewegen en een actieve leefstijl en
werken hierbij nauw samen met
sportaanbieders, buurthuizen/
wijkcentra, zorg- en welzijnsinstellingen. Gezamenlijk brengen
ze wekelijks zo’n 1000 senioren/
volwassenen in beweging, verdeeld over deze 4 wijken.
Vanuit bewoners en vrijwilligersorganisaties uit de wijken Rijpelberg, Mierlo-Hout en Brouwhuis
is al vaker de vraag bij stichting
JIBB neergelegd of ook in die wij-

Sportcentrum Infinity Fitness)
gelegen aan de Hoofdstraat 123
te Helmond (Mierlo-Hout), hun
sportcentrum ter beschikking gesteld aan het BMX Dreamteam.

IVN-Helmond Seniorenwandeling
Helmond-Oost

ken beweegactiviteiten gestart
konden worden voor volwassenen/senioren.
Door de bijdrage van het Oranjefonds kan stichting JIBB nu invulling geven aan dit verzoek. Berbel
van Bree, manager bij stichting
JIBB vertelt: ‘We merken dat de
inzet van de buurtsportcoaches
echt werkt. De activiteiten zijn
zo laagdrempelig dat praktisch
iedereen die actiever wil worden,
mee kan doen.

Daarnaast krijgen we Helmonders actief die volgens eigen
zeggen anders ècht niet aan het
bewegen waren gegaan. Het is
mooi dat we de activiteiten nu
in andere wijken kunnen starten
en aan de vraag kunnen gaan
voldoen. De titel is ook niet voor
niets zo gekozen.
Wij willen er graag zijn voor alle
‘auw’ Helmonders, zoals we ook
al bijna 10 jaar actief zijn voor alle
jonge Helmonders’. s

Wie houdt van wandelen en van
de natuur, kan deze ochtend
mee op stap. Onder leiding van
IVN-gids Setty Vos wandel je 5
kilometer op de Beweegroute
van JIBB door Helmond Oost.
Je start met de groep om 10 uur
bij Wijkhuis de Lier (van Kinsbergenstraat 1, 5703 BW in Helmond).
We lopen een stukje langs het
nieuwe kanaal, stukje stad en
door het Hortensiapark.
Je zult tijdens deze tocht zien dat
het voorjaar eraan komt!

De wandeling duurt tot ongeveer
12 uur en deelname is gratis.
Informatie bij Setty Vos, tel.
0492-545649 of setty_vos@hotmail.com
Kijk ook op
www.ivn.nl/helmond s
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KBO Bernadette organiseert
woensdag 31 januari een informatieavond in Wijkhuis de Fonkel

Mexicano
15 stuks - De Vries
Normaal 13,99

Prins Karelstraat 131, Helmond
met het thema ‘Vrijwilligers-zoek-avond’.
Voor diverse heel interessante functies worden meedenkers gezocht, het is dankbaar werk en geeft veel
voldoening.
Aanvang 19:30 uur
Wij sluiten af met een drankje aan de bar.
KBO Bernadette
email: secretaris@kbobernadette.nl
mobiel: 06-54385326
postadres: Ruusbroeclaan 136
5702 AZ Helmond

8,

r stuk
0,60 pe

3

3989,2999,-

140x200 cm
elektrisch
verstelbaar

Bami- of nasischijf
Oriental
4 stuks

Diepvriesspecialist
Normaal 3,79

Ambachtelijke

Chinese tomatensoep
1liter

2 voor

Diepvriesspecialist

5,00
%
ruim 34

3,79

2,99

korting

Hoekbank Rigas

Boxspring Grandeur 3000

Rigas kun je naar je eigen wens vormgeven en
is in verschillende kleuren stof en leder verkrijgbaar. Kies uit diverse armleuningen, poten en
rugleuningen. Daarnaast biedt Rigas comfortabele
extra’s zoals: Hoofdsteun, bedfunctie, elektrische
relaxfunctie en opbergruimte.

Complete Boxspringcombinatie bestaande uit:
Hoofdbord Corsica, 2 boxsprings 30 cm hoog,
pocketvering interieur en Low Back Support, 2
gestoffeerde 7-zone pocketveringmatrassen Iris, 21 cm
hoog, afgedekt met koudschuim, voorzien van Low Back
Support. Koudschuim topdekmatras. Ronde houten
poten en ook leverbaar in 210 en 220 lengte. (meerprijs)

voor

1199,Soepballen Frites préfrites - VoorgebakkenVissticks
Frieten
1 kilogram

10x100 gram

Diepvriesspecialist

Frites
Frieten

Frites
Frieten

10/10 mm

Allfreez

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

VLAK
140 x 200 cm van 2393,- nu €
160 x 200 cm van 2712,- nu €
180 x 200 cm van 2911,- nu €

10/10 mm

75
JAAR

4,99

7,99

1020409

54 10376 722996
5 x 2 kg
1 54 10376 722987
7 x 9 c.-o.

1799,2039,2189,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
140 x 200 cm van 3989,- nu € 2999,160 x 200 cm van 4308,- nu € 3239,180 x 200 cm van 4507,- nu € 3389,-

5,99

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

1020407

5,99

1 kg
54 10376 722997
10 x 1 kg
1 54 10376 723007

10/10 mm

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

7 x 9 c.-o.

Dikke- of dunne

Frites
Lutosa

1,59

1020513
1 kg
54 10376 822604
Normaal
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

600 gram
Coppenrath & Wiese

2 kg
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

Pom’Steak

7/7 mm
10/18 mm

2,

www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 24 januari t/m dinsdag 6 februari 2018.
1016226
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

• Boekhoudopleidingen

��l� ��
�U no�
a��!

• Administratief medewerker
• Office modules Excel en Word
• Praktijkdiploma loonadministratie
• Telefoniste / receptioniste

39

7 x 9 c.-o.

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD Waalwijk - T 0416-534919

10 x 1 kg
1 54 10376 022322

Binnenkort starten we weer met alle
opleidingen, aanmelden kan nog!

Appel- of
vruchtenstrudel

2,09

7 x 9 c.-o.

7/7 mm

Allumettes
Fijne Frieten

7/7 mm

Allumettes
1 kilogram
Fijne
Frieten

6 822604
g
1 kg
54 10376 022325
76 822618

.

Zondag 28 januari geopend
van12.00-17.00 uur

1399,-

6 722997
g
1020536
376 723007

ettes
rieten

Meubelshow
Vanaf

7

.

*Max. 4 per klant.

99*

gebakken
Frieten
2 kg

n
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• Secretaresse
Bekijk het complete aanbod op www.wijzerworden.nl

kantoor- &
boekhoudopleidingen

Voordelige kantooropleidingen
voor de juiste baan!
GRATIS tegen
inlevering van
12 spaarpunten

1 lesavond per week • kleine lesgroepen • gekwalificeerde
docenten • hoog slagingspercentage • associatie examens •
div locaties in de regio

T 0492-362751

wijzerworden.nl
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Mededeling optocht Mierlo-Hout
Mierlo-Hout
Graag willen wij, Stichting Buitengebeuren Mierlo-Hout, het
volgende onder de aandacht
brengen en vragen hierbij graag
jullie medewerking. Dit jaar
vindt op zaterdag 10 februari
in samenwerking met CV De
Houtse Kluppels weer de “Gezelligste Optocht van ’t Zuiden”
plaats in Mierlo-Hout.

Deze optocht trekt door de
volgende straten: Wethouder
van Nunenstraat, Wethouder
den Oudenstraat (beide opstellen), Houtse Parallelweg en de
Hoofdstraat (ontsluiting).
Op last van de gemeente zijn wij
verplicht, middels de afgegeven
vergunning met nummer 201704408, om ervoor zorg te dagen
dat de optocht een goede en veilige doorgang kan vinden. Der-

halve willen wij u verzoeken om
op zaterdagmiddag tussen 11.30
uur en 16.30 uur uw auto elders
te parkeren.
Met uw medewerking kan de
optocht dan zonder stagnatie
plaatsvinden.
Bedankt, namens de organisatie, en wij zien u graag als toeschouwer of deelnemer van onze
mooie optocht. s

Tijdens de druk bezochte feestavond voor vrijwilligers en
genodigden van RKSV MierloHout afgelopen zaterdag 20 januari, werd ook de vrijwilliger
van het jaar bekend gemaakt.
Na een korte introductie door
voorzitter Paul Lambrechts werd

Mario Klomp door hem naar voren geroepen.
Vervolgens ontving hij felicitaties
alsmede een mooie bos Bloemen
en een aantal waardebonnen.
Mario was zichtbaar verrast
maar niet minder blij met zijn
uitverkiezing.

Donderdag 1 februari:
19.00 uur Alphonsuskapel;
20.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Informatie avond Eerste
Communie;
Zaterdag 3 februari;
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint
Anna; volkszang;
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; volkszang;
Tiny Knapen-Lijten v.w. verj.; Monique Jonkers-Meulendijks
v.w. 10 jarige sterfdag;

De vereniging hoopt dat Mario
nog lang als vrijwilliger actief wil
zijn voor de vereniging. s

www.damiaanhelmond.nl

Bijeenkomst over WhatsApp boom Mierlo-Hout
Mierlo-Hout
In Mierlo-Hout zijn verschillende WhatsApp-groepen actief op gebied van veiligheid.
Geweldig dat Buurtbewoners,
Buurtpreventie, Buurtvereniging zo op de hoogte kunnen
worden houden van situaties
die zich voordoen.
De website van Buurtpreventie
Helmond: www.buurtpreventiehelmond.nl is vernieuwd en
WhatsApp-groepen hebben een
grote rol gekregen. De WhatsApp boom is daarmee een (extra) goed middel om in eigen ge-

bied via WhatsApp op de hoogte
te houden. Breng daarom WhatsApp ook in uw buurt onder de
aandacht.
Op dinsdag 30 januari om 20.00
uur is er een bijeenkomst in wijkhuis De Geseldonk. De organisatie nodigt van elke WhatsAppgroep een persoon uit om samen
met Wijkraad Mierlo-Hout, Gemeente Helmond en opbouwwerker van de LEVgroep te kijken
hoe we verbindingen kunnen
leggen tussen de verschillende
groepen in Mierlo-Hout.
Voor meer vragen en om u aan
te melden kunt u zich richten tot
Chien Engel (LEVgroep). Aan-

melden: chien.engel@levgroep.
nl
Namens de organisatie: wijkraad: Jan Drouwen, gemeente:
Jeroen Tuns en Lex van Gennip
en LEVgroep: Chien Engel en
Erna van Happen. s

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.

Eucharistievieringen
27 januari – 3 februari 2018 / week 4
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; ouders van Kilsdonk-van Asten, Marille en Jos; overleden familie Dirks-Kanters;
Zondag 28 januari:
10.15 uur Luciakerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Resi Oud-Vennik; jrgt. Ellen Slegers-van der Aa; Jan Verbart
v.w. verj.;

RKSV Mierlo-Hout
Mierlo-Hout

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

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Eucharistievieringen en misintenties
28 januari – 4 februari 2018 / week 4 en 5
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 Vlerken-Verhagen, dochter Helma Kurvers
en kleinkind Mariska, Ria van den Reek-van den Hurk, Nelly
Cranenbroek-Meulendijks.
Zondag 28 januari
10.30 uur Mariakoor. Fons Adriaans en Suze Adriaans-van
Ras, Jac Panhuizen en Marie-José Panhuizen-Jacobs, Wim
en Hetty Evers-Wolters, Bert Wouters, Bert Meesterburrie,
Rie en Rinus van de Vorst- van Almen, Nico Seelen, Emilio
Olympia, Guusje Swinkels, Bep Verstappen-Gijsbers, Charles
Geelen en Will Geelen-Grundeken, Frans van Hoof en Ria
van Hoof-van Ras, Henk Sengers
en familie, Jac Jansen en overleden
familie Wijnheimer-Roelofs
www.damiaanhelmond.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE
H.LAMBERTUS

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

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

27

sale
sale

BADGOED, BADJASSEN,
DEKBEDOVERTREKKEN,
week nummer
4 vrijdag 26 januari 2018
HOESLAKENS, DEKBEDDEN EN HOOFDKUSSENS
ADGOED, BADJASSEN, DEKBEDOVERTREKKEN,
OESLAKENS, DEKBEDDEN EN HOOFDKUSSENS
28

tot

%
60
sale
sale
60 6sale
0
fina
l

sale
sale
inal%sale
fffinal
inal

tot

BADG
OE
HOESL D, BADJAS
SE
AKENS
, DEKB N, DEKBEDO
EDDEN
V
EN HO ERTREKKEN
,
OFDKU
SSENS

korting
inal
f
inal
f korting k%

luxeslapen
slapen voor een
sale!sale!
luxe
een zacht
zachtprijsje
prijsjetijdens
tijdensonzeonze

tot

tot
tot 60%
60%korting!
korting!

DEKBEDOVERTREKKEN
TOT
BADGOED, BADJASSEN, DEKBEDOVERTREKKEN,
DEKBEDOVERTREKKEN
TOT60%
60%
luxe
slapen
voor
een
zacht
prijsje
tijdens
onze
sale!
HOESLAKENS, DEKBEDDEN EN HOOFDKUSSENS
DEKBEDDEN
TOT
50%
oTOT
DEKBEDDEN
50%
r
luxe slapen voor een zacht prijsje tijdens
onze
t
i
n
g sale!
HOOFDKUSSENS tot 60% korting!
TOT 40%
HOOFDKUSSENS
TOT 40%
PLAIDS & SPREIEN
TOT
40%
DEKBEDOVERTREKKEN
TOT
60%
PLAIDS
& SPREIEN
TOT
40%
DEKBEDDEN
TOT
50%
BADGOED
TOT
40%
DEKBEDOVERTREKKEN
TOT
60%
BADGOED
TOT
40%
HOOFDKUSSENS
TOT
40%
BADJASSEN
TOT
40%
PLAIDS
& SPREIEN
TOTTOT
40%
DEKBEDDEN
50%
BADJASSEN
TOT
40%
KEUKENTEXTIEL
TOT
30%
BADGOED
TOT 40%
KEUKENTEXTIEL
TOT20%
30%
HOOFDKUSSENS
TOT
40%
HOESLAKENS & MOLTONS TOT
BADJASSEN
TOT 40%
HOESLAKENS
&
MOLTONS
20%
PLAIDS
&
SPREIEN
40%
KEUKENTEXTIEL
TOT TOT
30%

tot

%
60 korting

tot 60% korting!

HOESLAKENS & MOLTONS
BADGOED
BADJASSEN
KEUKENTEXTIEL
HOESLAKENS & MOLTONS

Hoewel ze nog geheel zelfstandig
woont maar geen vervoer heeft, zijn
wij deze keer de prijs bij haar thuis uit

Helmond
Ook Muziekcafé Helmond wordt gepakt
door de golf aan New Wave acts, Wave
2 the future brengt een inkijkje in de wereld van New Wave, Postpunk, Gothic en
Industrial.
Red Velvet Deception: Post-punk gedreven door drummachine en synthesizers.
De sound van Sisters Of Mercy gemengd
met de melodieën van the Cure.
Electronisch duister en dansbaar, op het
snijvlak van Industrial, Electro en Dark

Ambient brengt Noire Antidote een eigentijdse kijk op het donkere genre
Capcap_ cap: combineert new wave, postrock en triphop. In uitgesponnen composities wordt de luisteraar meegenomen op
een audio-visuele trip, ondersteund door
donkere synthesizers, stuwende drums,
repetitieve gitaren en gelaagde zangpartijen.
Jullie zijn allemaal van harte welkom op
zaterdag 20 januari vanaf 22:00 uur .
De toegang is gratis.
Voor meer informatie kun je kijken op:
www.muziekcafehelmond.nl s

TOT 40%
ELZASPASSAGE
HELMOND
TOT 35,30%
0492 529484
MARKT 5, VENLO
TOT 20%
077 8700082
DE WEVER 6, DEURNE
0493 315088

Winnaar Sudoku Weekkrant De Loop Helmond
Mevrouw van der Vorst (88 jaar) uit
Helmond stuurde zoals velen de oplossing in van de Sudoku en was verrast
dat zij gewonnen had.

Wave 2 the Future bij het Muziekcafé

TOT TOT
20%
40%

WWW.LINOLUX.NL

Helmond

de loop weekkrant HELMOND

komen reiken.
Christel Sanders (bladmanager, Weekkrant De Loop) overhandigde de Holland Casino dinercheque t.w.v. € 100,00
en een leuke Goodiebag aan mevr.
Van der Vorst. Iedere 14 dagen plaatst
Weekkrant De Loop Helmond een Sudoku. Lost u deze op? Dan maakt u ook
kans op een dinercheque en een exclusieve Goodiebag van Holland Casino
Eindhoven. s

Capcap_ cap combineert new wave, postrock en triphop. Fotograaf: Remco Nagtzaan

Open Avond ROC Ter AA Helmond
Op maandag 5 februari a.s. houdt ROC
Ter AA Helmond een open avond. Voor
alle belangstellenden staan op die avond
van 18.00 tot 21.00 uur de deuren van de
gebouwen aan Keizerin Marialaan 2,
Nieuwveld 59 en 61 in Helmond en Goorsedijk 6 in Mierlo open.
Tijdens de open avond kunnen toekomstige studenten, ouders/verzorgers en andere belangstellenden uitgebreid bekijken
welke opleidingsmogelijkheden de mbocolleges van ROC Ter AA bieden.
Op alle mbo-colleges van ROC Ter AA
(Bouw & Design, Business, Dienstverlening, ICT, Onderwijs & Kinderopvang,
Techniek & Technologie, Zorg & Welzijn,
Entreeopleidingen en VAVO) zijn studenten en medewerkers van ROC Ter AA en
vertegenwoordigers van leerbedrijven
aanwezig om alle vragen te beantwoorden. Verder worden er demonstraties en
presentaties gegeven.

Negen nieuwe opleidingen
Met ingang van het komende schooljaar
verzorgt ROC Ter AA negen nieuwe opleidingen: Medewerker productpresentatie, Financieel administratief medewerker,
Medewerker evenementenorganisatie, Secretaresse, Logistiek medewerker, Applicatie-ontwikkelaar (tweetalig) en Procesoperator A, B en C.
Een goede keuze
Een opleiding bij ROC Ter AA is een goede
keuze; in de Keuzegids* MBO 2018 is ROC
Ter AA gestegen tot het derde hoogst genoteerde ROC van Nederland. Achttien
opleidingen hebben zelfs het predicaat
‘Topopleiding 2018’ gekregen.
Aanmelden
Voor toekomstige studenten bestaat de
mogelijkheid om zich tijdens de open
avond aan te melden voor een opleiding.
Vergeet dan niet om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. s

Een thuis voor Tijs
Meneer Tijs van 10 jaar mag er wezen: imposant
formaat, goed op gewicht zonder dik te zijn, alles
keurig in verhouding.

Foto: Eric van der Putten www.helmondnu.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

0492-845350 info@adcommunicatie.nl

Prachtbeest voor de liefhebbers van flinke kerels!
Hij is naar het asiel gekomen omdat zijn vertrouwde
baasje was overleden. Hij was de eerste dagen van
slag en dat is begrijpelijk; hij was flink uit z’n hum
en at slecht. Zodra hij geacclimatiseerd was, liet hij
zich z’n brokjes gelukkig weer goed smaken en kalmeerde hij. Zijn vertrouwen is vrij snel gewonnen
en meneer uit dat vertrouwen door te genieten van
aaisessies. Als hij op z’n gemak is installeert hij zich
op schoot. Ook een speeltje vindt deze heer op leeftijd nog zeker de moeite waard. Hij is niet gediend
van andere katten. Hij is behoorlijk ongelukkig in
het asiel. We zoeken een rustig, kat-ervaren huishouden zonder kleine kinderen waar hij zijn leven
weer kan oppakken, waar hij de enige kat mag zijn
en weer fijn volop naar buiten kan. Wie geeft deze
senior nog een aantal mooie jaren?

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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jartliefhebber een mooie kans
om het KADERBILJARTSPEL te
bewonderen.

Mierlo-Hout

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

Helmond-West
Het bestuur van Buurtvereniging
Apostelwijk nodigt haar leden
uit om op donderdag 25 januari
aanwezig te zijn bij de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering.
Deze zal worden gehouden in de
kantine van Speeltuin Helmond
West aan de Arbergstraat; aanvang 20.00 uur.Er zal o.a. worden
teruggekeken op het afgelopen
verenigingsjaar en worden de
plannen gesmeed voor het komende jaar. Het bestuur legt verantwoording af en leden hebben
inspraak.

Brouwhuis/Rijpelberg
Vrijdag 2 februari is er een kienavond in wijkhuis De Lier aan
van Kinsbergenstraat 1 in Helmond.Let op, aanvang voortaan
19.30 uur, toegang vanaf 16 jaar.
Er zijn weer vele prijzen zoals
tassen met levensmiddelen, wasmiddel en diverse andere leuke
prijzen. De zaal is geopend vanaf
19.00 uur.

Mierlo-Hout
Op maandagavond 29 Januari
speelt het VIOS van Esch Biljarts
kaderteam weer een thuiswedstrijd tegen Mark Us.
Aanvang wedstrijden is om 19.30
in het wijkhuis de Geseldonk in
Mierlo- Hout. Dit is voor de bil-

Op woensdagavond 7 februari
om 19.30 uur, houdt inloophuis
De Cirkel een interactieve bijeenkomst over kanker en vitaliteit,
voor mensen die kanker hebben
of hebben gehad en hun naasten.
Het thema van de avond is ‘vertrouwen’. De gratis bijeenkomst,
begeleid door vitaliteitsspecialist
Mariëtte van Hooff, is in inloophuis De Cirkel, Evertsenstraat 19
in Helmond.

Centrum
KBO Bernadette organiseert
woensdag 31 januari een avondje in de Fonkel met het thema
'Vrijwilligers-zoek-avond'. Voor
diverse heel interessante functies
worden meedenkers gezocht;
het is dankbaar werk en geeft
veel voldoening. Aanvang 19:30 h
en wij sluiten af met een drankje
aan de bar. Wo.28 febr. IVNHelmond
Seniorenwandeling
(50Plus) Ontdek het voorjaar!

Op de eerste koopzondag van
het jaar trapt Helmond Centrum af met een speciale kinderkoopzondag met als thema:
Piraten, ontdek de schatten
van Helmond. Spelregels: in het
centrum lopen piraten rond die
aan elk kind speciale Helmond
dukaten uitdelen.
Deze dukaten kunnen worden
ingeruild tegen een leuk presentje bij de deelnemende centrum
ondernemers. Die ondernemers

staan op een speciale centrumschatkaart die wordt uitgedeeld
op de kop van de Markt. Er zal
ook een piratenspringkussen
staan.
In 2017 werd de kinderkoopzondag voor het eerst georganiseerd.
Na veel lovende reacties is er een
goede basis gelegd voor een vervolg in 2018.
De Kinderkoopzondag vindt
plaats op zondag 28 januari en is
geldig voor kinderen t/m 12 jaar.
Uiteraard is iedereen welkom! De
winkels zijn geopend van 12:00
uur tot 17:00 uur. s

Lambertus Concerten:
Young Musicians Academy Fontys
Oranjebuurt/Warande
In 2018 werkt Lambertus Concerten voor het eerst samen met
de Young Musicians Academy
van het Fontys Conservatorium
in Tilburg.
De Young Musicians Academy
is de opleiding aan het conservatorium van Tilburg voor getalenteerde en gemotiveerde
jonge musici in de leeftijd van 10
t/m 17 jaar. Bij de Young Musicians Academy worden alle lessen verzorgd door docenten van
het conservatorium. Naast de
individuele hoofdvaklessen zijn
er lessen in groepsverband. De
studenten presenteren zich gedurende het hele jaar op concerten en concoursen op speciale
locaties.

Op 28 januari 2018 zullen de
Young Musicians van het Fontys
Conservatorium om 15.00 uur in
de Elkerliek kapel een optreden
geven. De toegang hiervoor is
€7,50. Voor meer informatie en
tickets kijk op de website:
www. l a m b e r t u s co n ce r t e n .
com/?tribe_events=young-musicians-academy-fontys s

Centrum
Wie houdt van wandelen en van
de natuur, kan op 28 feb. mee op
stap. Onder leiding van IVN-gids
Setty Vos wandel je 5 kilometer op de Beweegroute van JIBB
door Helmond Oost.
Je start met de groep om 10 uur
bij Wijkhuis de Lier (van Kinsbergenstraat 1, 5703 BW in Helmond). We lopen een stukje
langs het nieuwe kanaal, stukje
stad en door het Hortensiapark.
Je zult tijdens deze tocht zien
dat het voorjaar eraan komt! De
wandeling duurt tot ongeveer 12
uur en deelname is gratis.
Informatie bij Setty Vos, tel.
0492-545649 of setty_vos@hotmail.com Kijk ook op
www.ivn.nl/helmond

hartstichting.nl

Kinderkoopzondag met piraten
Centrum
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Helmond Sport en Roy Hendriksen
na dit seizoen uit elkaar
Helmond
De wegen van Roy Hendriksen
en Helmond Sport scheiden na
aﬂoop van dit seizoen. De club
en de trainer hebben in onderling overleg besloten om het
aﬂopende contract niet te verlengen. Daarmee komt er een
einde aan de samenwerking die
twee seizoenen heeft geduurd.
Het absolute hoogtepunt onder
Hendriksen was het bereiken van
de halve finale van de Play-Offs
om promotie naar de Eredivisie.
“Ik wil de club graag bedanken
dat ik mijn carrière als hoofdtrainer hier heb mogen beginnen.
We willen het seizoen op een
mooie manier afsluiten.
De eerste seizoenshelft verliep
niet zoals gehoopt, maar met
nog twee periodes te gaan kan er
veel gebeuren. We willen graag
stijgen op de ranglijst en wie
weet kunnen we, net als vorig
seizoen, in de periode iets bewerkstelligen. Ik zal, samen met
de groep en de technische staf,
de komende maanden alles geven om met deze mooie club te
presteren”, aldus Hendriksen.

Onder Hendriksen wist Helmond Sport zich voor het eerst in
drie seizoenen te plaatsen voor
de Play-Offs. Helmond Sport
wil Hendriksen graag bedanken
voor zijn tijd als hoofdtrainer bij
de club. “De samenwerking tussen Helmond Sport en Roy Hendriksen is er tot nu toe, sportief
gezien, één met ups-and-downs
geweest.
‘’We hebben samen mooie successen meegemaakt, maar ook
mindere periodes gekend. We
hebben uiteindelijk in overleg
besloten om niet met elkaar verder te gaan.
We hebben met Roy altijd zeer
prettig en professioneel gewerkt
en hebben er daarom het volste
vertrouwen in dat we dit seizoen
samen op een mooie manier af
gaan sluiten”, aldus Marcel van
den Bunder, algemeen directeur
van Helmond Sport. s
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Tandartsenpraktijk

de Raafstraat
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Guido Helmond

Veilig op elke hoogte. DIRKS

Ben je representatief, kindvriendelijk,
een aanpakker en flexibel?
In verband met uitbreiding
van de werkzaamheden
zijn wij op zoek naar een

Kun je zelfstandig werken en doe je
dat graag in een team?

PARTTIME
TANDARTSASSISTENTE

Heb je een diploma als tandartsassistente of ben je van plan dat te
gaan halen?

voor 20-30 uur per week

Helmond
U kent het vast wel, een situatie waarop u (ineens) hulp nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat u een chronische ziekte heeft,
uit het ziekenhuis komt of ﬁnanciële problemen heeft. Het is
ﬁjn om dan een plek te hebben waar mogelijkheden tot hulp
verzameld zijn.

Stuur dan je brief met cv,
uitsluitend naar werff@raafstraat.nl

De specialist voor uw prothese

Ladders & trappen

Kooiladders

Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

Guido Helmond is een website waar u informatie kunt vinden
over verschillende vrijwilligersinitiatieven, wijk- en buurtgerichte activiteiten en allerlei kosteloze voorzieningen in uw eigen
omgeving. Er staan nu al zo’n 100 pagina’s met aanbod op deze
site.
Als voorbeeld van aanbod op Guido Helmond kunt u daarbij
denken aan bijvoorbeeld een cursus budgetteren of een informatiekoffer dementie, maar ook thuiszorgaanbieders. Zo’n divers mogelijk aanbod zodat iedereen iets kan vinden wat bij zijn
of haar situatie past.

www.kunstgebitbijsterveld.nl
Moduletrappen

In 2017 zijn er gemiddeld 250 bezoekers per maand geweest die
van Guido Helmond gebruik hebben gemaakt. Al deze mensen
hebben hulp kunnen vinden die past bij hun situatie. Of het nu
gaat om mantelzorg of dementie, op Guido Helmond staan zoveel mogelijk initiatieven en voorzieningen verzameld.
De versterking van het eigen netwerk van mensen wordt de komende jaren steeds belangrijker. Guido Helmond is bedoeld om
mensen te helpen hun sociale netwerk te vergroten zodat zij bij
een probleem in hun eigen omgeving tot een oplossing kunnen
komen.

Steigers

Valbeveiliging

Deurneseweg 5 • 5709 AH Helmond
T (0492) 538 124 • www.dirks.eu

Nieuwsgierig en wilt u ook
in uw buurt helpen of hulp
vinden? Neem een kijkje op
www.guidohelmond.nl. s

Basisschool Talentrijk in Helmond
aan de slag met Schoolschrijvers
hartstichting.nl

D I R K S

Helmond

K L I M M AT E R I A L E N

Feestelijke start van De Schoolschrijver op vier basisscholen
in Helmond! Eind januari 2018 viert Talentrijk de start van twee
Schoolschrijvers met de inhuldiging van Schoolschrijver Jørgen
Hofmans en Arend van Dam op basisschool Talentrijk in Helmond. Op vijftig basisscholen, waarvan vier in Helmond, gaan kinderboekenschrijvers een half schooljaar aan de slag met kinderen
om de kwaliteit van lezen en schrijven duurzaam te verbeteren. De
Schoolschrijver bereikt in deze 8e editie meer dan 10.000 kinderen.

OPEN
AVOND

In de provincie Noord-Brabant werkt De Schoolschrijver samen met
lokale professionele partners Bibliotheek Helmond-Peel en Cultuur
Contact. De Schoolschrijver zet de allerbeste kinderboekenauteurs
in om leerlingen op basisscholen taalsterk te maken. 70 procent van
onze kinderen verlaat het basisonderwijs met onvoldoende schrijfvaardigheid. De aanpak van De Schoolschrijver heeft resultaat: 94
procent van de leerkrachten constateert dat leerlingen vooruitgaan
in leesplezier, schrijven, taalontwikkeling, creativiteit en/of zelfvertrouwen.

MAANDAG

5 FEB
18.00 - 21.00 UUR

27300

KIJK VOOR MEER INFORMATIE
OP WWW.ROC-TERAA.NL
 /rocteraa  /rocteraaonline  /roc-ter-aa  /rocteraa

Alles wat je in je hoofd bedenkt komt tot leven
Schoolschrijver Jørgen Hofmans is kinderboekenauteur, maar
schrijft ook voor televisie (o.a. het bekende kinderprogramma Moffel en Piertje) en educatieve uitgeverijen. ‘Wat is er heerlijker dan het
bedenken van de meest grappige, spannende of angstaanjagende
avonturen? Eigenlijk niets … tenminste dat vind ik! Want alles wat je
in je hoofd bedenkt komt tot leven als het op papier staat. En heel de
wereld kan meegenieten. Als Schoolschrijver hoop ik dan ook heel
veel kinderen mee te nemen op dit fantastische schrijf- en leesavontuur!’ , zegt Hofmans.
Met de kinderen op zoek naar verhalen
Schoolschrijver Arend Van Dam debuteerde in 1989 met zijn Pietenboek. Hij schreef veel kinderboeken. In 2008 ontving hij voor het
kinderboek ‘Lang geleden… de geschiedenis van Nederland in 50
voorleesverhalen’ een zilveren griffel. Boeken van Van Dam worden
verkocht in vele landen zoals China en Denemarken. Van Dam wil
heel graag met de kinderen op zoek gaan naar hun eigen verhalen.
Wat is het verhaal van hun familie? Van hun eigen leven? ‘Het is een
mooie taak: samen op zoek gaan naar de allermooiste verhalen, die
opschrijven, en die heel stil aan elkaar voorlezen. En dan, als ze afgelopen zijn, heel hard klappen.’ s

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 4 vrijdag 26 januari 2018

de loop weekkrant

helmondloopjes
EVENEMENTEN

DIVERSEN

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 17.00Kapster
uur.
Nicole

ZWARTE
MARKT

aan huis
zon. 4 feb.cursussen Ervaren kapper
te Venray
koop
kennismaking
te koop gevraagd
te kr.
huur
vakantie
Evenementenhal
600
voor dames, heren
en kids.
diversen
personeel
vanaerlebv.nl huisdieren
Knippen 10 Euro
en voor
evenementen
onroerend
goed
0492-525483 auto’s en motoren
woningruil
en tv
kleuren, fohnenradio
en watergolf
mag u mij altijd bellen,
ook ‘s avonds.
MEGA
Kapper aan huis of thuis,
e 6,50
VLOOIENMARKT
tel.: 06-30075443 e 8,00
220 kramen 28 januari
e 9,50
Tennishallen
e 11,00
Eindhoven Noord
e 12,50
Vijfkamplaan
e 14,00
10 Eindhoven
www.dedakdekker.com
e 15,50
9 tot 16 uur € 2 p.p.
Ook voor particulieren
06-20299824
T: 0492 - 546007
Inleveradres:
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Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

BO-RENT EINDHOVEN (Meerenakkerweg)
zoekt een:
BALIEMEDEWERKER / CHAUFFEUR B(E)
Interesse? www.borent.nl onder vacatures.

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT
VERSCHILLENDE MEUBELS VAN
ROYAL ANTIQUE COLLECTION

DIVERSEN
FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-; Staantafel € 4,-;
Karaoke € 25,-; Tel. 0492-510855
www.ikgeefeenfeestje.nl
Rolluiken, luifels,
vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, jalouziën, etc.
Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en prijsopgaaf.
Willie’s stoffering, Braaksestraat 10, Helmond,
T: (0492) 535901

65+ KLUSSER/STYLIST
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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

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

Bza voor timmerwerk schilderen en
behangen.
Van RESTYLEN tot STYLING.
In woon en bedrijfsruimte modern of
landelijk. Tevens tuin en terras onderhoud.
Ruim 40 jaar ervaring.
info: 06-11441257 Kees

DIENSTVERLENING
Scheiden doe je samen
* Vanaf intakegesprek t/m
afhandeling rechtbank
* Effectiever en goedkoper dan
een advocaat
* Een aanspreekpunt tegen een
vaste totaalprijs
Astrid Larue tel. 06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl
www. scheidingshuys.nl
ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING
HET SCHEIDINGSHUYS
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kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

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

BUSINESS

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

John Verbruggen
nieuwe prins
CV d’n Turf

Een dinerbon t.w.v. E 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door:

Regio
John Verbruggen (49) is afgelopen zaterdag in het buurtschap Vreekwijk gepresenteerd als de nieuwe prins van CV d’n Turf.

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

Samen met zijn vrouw Marisa en zijn zonen
Kevin en Danny zal hij gaan heersen over het
Turfstekersrijk. Prins John den urste is in het
dagelijks leven al bijna 20 jaar eigenaar van
Metselwerken John Verbruggen op de Sint
Jozefstraat. Samen met zijn vrouw Marisa zit
hij al jaren in de leiding van Jeugdsoos d’n
Instuif in de Sint Jozefparochie.
Zij begeleiden daar ook al enkele jaren de
Jeugdraad van Elf en de Dansmariekes. s

9

6
b

8 2
6 8
5 1
4

c

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
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Oplossing van week 2:
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Prijswinnaar week 2:
Mevrouw van der Vorst
Mail de gele oplossing voor 2 februari naar:
actie@deloop.eu
o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer.
minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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BINNENKORT GROTE VOORJAARSSCHOONMAAK?
PLAN NU ALVAST EEN AFSPRAAK VOOR EEN NIEUW PLAFOND!
alle mogelijkheden doorgenomen.
Wij helpen u graag bij het maken
van uw keuzes. Elk PLAMECO-plafond
is dan ook uniek, omdat elk plafond
maatwerk is, afgestemd op uw
wensen en uw situatie. Levering en
montage vindt altijd plaats in overleg
met u. Dit weekend laten wij tijdens
de open dagen graag het gemak van
Plameco plafonds zien.

Het voorjaar is weer in aantocht.
Plan daarom nu een afspraak voor
een nieuw plafond. Ziet u op tegen
de rommel? Dan heeft Plameco
Vakbedrijf Van Osch de ideale
oplossing voor u! Het PLAMECOplafond wordt direct, doorgaans
binnen 1 dag, onder uw bestaande
plafond aangebracht. Hak- en
breek-werk is niet meer nodig en
uw meubels kunnen blijven staan.

in het detail. Elk PLAMECO-plafond
is uniek en wordt een plafond waar
u van opkijkt! Het PLAMECO-plafond
is een lichtgewicht plafond van
hoogwaardige kunststof, dat bestand
is tegen droogte, koude en warmte en
bovendien vochtbestendig.
Dankzij dit unieke materiaal zijn
PLAMECO-plafonds geschikt voor ELKE
ruimte in huis.
Er is heel veel mogelijk met de
PLAMECO-plafonds. Een scala aan
kleuren, in mat of hoogglans, met
hoogteverschillen of een gedurfde
kleurencombinatie.
U zegt het maar! Daarmee kunt u
accenten aanbrengen, ruimtes optisch
vergroten of juist verkleinen. Er zijn
nauwelijks grenzen aan het systeem.
En met verlichting en afwerkingsmaterialen maken wij uw plafond nog
persoonlijker.

Er zijn oneindig veel mogelijkheden:
van klassiek tot strak modern,
altijd passend bij uw specifieke
interieurwensen en afgewerkt tot

OPEN
DAGEN
Donderdag 25 januari,
vrijdag 26 januari,
zaterdag 27 januari &

ZONDAG
28 JANUARI
van 10.00 tot
16.00 uur

Op donderdag 25, vrijdag 26, zaterdag
27 en zondag 28 januari kunt u van
10.00 tot 16.00 uur terecht in onze
showroom aan het Kruiseind 16C te
Gemert. U bent van harte welkom!

Mark van Osch voorziet u graag
van deskundig advies.
Plameco Vakbedrijf VanOsch
Kruiseind 16c
5421 ND Gemert
T 0492-368100
I www.plamecogemert.nl
E info@plamecogemert.nl

Bij een huisbezoek door Mark van
Osch wordt er goed gekeken naar
wat uw specifieke wensen zijn en

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

