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Uw flyers voordelig laten meebezorgen? info@adcommunicatie.nl

BOSSCHEWEG 30  •  BEEK EN DONK
0492  46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL

APK 
KEURING

BINNEN 1 MAAND GRATIS HERKEURING!

ONAFHANKELIJK KEURINGSSTATION 
VERSCHUREN APK & BANDENSERVICE

JOSVERSCHURENSHOP.NL

VOORDELIGE  
BANDEN & VELGEN 
O N L I N E  B E S T E L L E N

KBWO is op zoek naar: Verzorgenden IG, Vrijwilligers 
en Verpleegkundigen (MBO/HBO)

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

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

KLEUTERBIOS
BOB DE BOUWER 
MEGA MACHINES

ZONDAG 4 FEBRUARI 
OM 10.30 UUR

NA DE FILM KUN JE OP DE FOTO MET BOB!

CDAHELMOND.NL

VEILIGHEID 
VOOROP!

Kom ook naar de open dag op het Vakcollege Helmond

Op zondag 4 februari houden 
Helmondse middelbare scho-
len hun Open Dag. Tussen 11 
en 15 uur zijn scholieren en hun 
ouders welkom om te komen 
kijken. Op het Vakcollege Hel-
mond kijken docenten ernaar 
uit.  Docent Maatschappijleer 
Veerle van Schaijk weet nog 
goed wat op de vorige Open 
Dag veel succes boekte. “De Es-
caperoom was een hit. Deelne-
mers stonden in de mediatheek 
naar vrienden te bellen, dat ze 
ook moesten komen”. Die heb-

ben we dit jaar natuurlijk ook 
weer opgebouwd. 

Je ziet: er zijn heel veel manieren 
om leerzaam bezig te zijn. Team-
leider Joseline Jacobs: “Bezoekers 
kunnen verder onze afdelingen 
ervaren. Ga maar aan de gang 
met een leuke technische uit-
daging, kom kijken wat onder-
nemen betekent op de afdeling 
Economie of neem een gezichts-
masker bij Zorg & Welzijn. Daar-
naast vertellen we meer over on-
ze workshops buiten schooltijd, 
onze trips over de grens, ons cul-
turele programma en het loop-
baancentrum. We laten al onze 

Helmond

Tijdens de open dag op het Vakcollege Helmond op 4 februari, kunnen jongeren komen proeven van  werelden als de zorg, techniek en economie. 

parels zien op de Open Dag.”  Le-
raar Engels Peter Claessen zag de 
afgelopen maanden al de nodige 
basisschoolleerlingen op bezoek 
komen. “Wekelijks kwamen 
scholen hier op bezoek. Weet je 
wat ik het mooiste compliment 
vond? Een begeleider gaf aan dat 
ze vijf jaar eerder ook al eens bij 
ons was geweest. Ze kende de 
school bijna niet meer terug, was 
vol lof over wat er allemaal ver-
anderd is. Erg fijn om te horen.”

Kwaliteit dichtbij
Op het Vakcollege Helmond, 
aan de Keizerin Marialaan naast 
het ROC Ter AA, kunnen jonge-
ren proeven van werelden als de 
zorg, techniek en economie. Ze 
leren vooral door te doen waar ze 
goed in zijn, in de praktijk, al van-

af de eerste schooldag. Uiteinde-
lijk maken ze een heel bewuste 
keuze richting het MBO. Goed 
onderwijs en een fijne schooltijd 
zijn belangrijk, daarnaast staat 
de persoonlijke begeleiding op 
een hoog niveau. 

En dat allemaal in een gebouw 
dat deze maanden flink wordt 
gerenoveerd: na de zomer staat 
er een hypermoderne leerom-
geving met faciliteiten om je 
vingers bij af te likken. En aan de 
horizon? Daar liggen voor leer-
lingen kansen als onder meer 
bedrijfsleider, logistiek mede-
werker, secretaresse, ICT-er, inte-
rieurontwerper, kapper, visagiste 
en ondernemer. Op het Vakcol-
lege kan veel meer dan je denkt: 
oordeel zelf op de Open Dag! s
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MEER INFORMATIE? 
Kijk dan op hureninliverdonk.nl  
of op onze facebookpagina
facebook.com/hureninliverdonk

Je kan ook contact opnemen met 
vb&t verhuurmakelaars T 088-545 46 45 
of via nieuwbouw@eravbtmakelaars.nl

Vrijdag 9 februari is de kans om een kijkje te nemen 
in één van de laatste vrije sector huurwoningen, gelegen 
aan de Goedhartdonk in de wijk Liverdonk in Brandevoort. 
Je bent tussen 16.00 en 17.30 uur van harte welkom: 
Goedhartdonk 3 en 5. 

• Wonoppervlakte van ca. 104 - 111 m2

• Volledig ingerichte keuken en badkamer  
en een tuin met berging 

• Op loopafstand van treinstation en winkels in De Veste
• De woningen worden gefaseerd opgeleverd  

in het 1e en 2e kwartaal van 2018. 
 
HUURPRIJS VANAF € 840,- p/mnd 

OPEN 
HUIS 
VR 9 FEB
16.00 - 17.30 UUR

nog enkele huurwoningen beschikbaar

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

0492-845350
bart@adcommunicatie.nl

WEBSITE 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

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

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen (06-13 82 90 17)
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81) 
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)

BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen 
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@deloop.eu  
Internet www.deloop.eu 
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

BEZORGING EN VERSPREIDING
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m. 
melden via bezorging@deloop.eu 
of telefonisch tijdens kantooruren 
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen en 
Mandy Meeuwsen

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

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

Gasten Holland Casino Eindhoven doneren 
€ 4.000,- aan wensambulance Brabant

In juli 2016 ontstond er, als ge-
volg van een wensvraag, een 
zeer warm contact tussen Wen-
sAmbulance Brabant en Hol-
land Casino Eindhoven. Dit 
contact leidde er toe dat Hol-
land Casino Eindhoven besloot 
om donaties en het zg. gevon-
den geld van haar gasten in 2017 
te verzamelen en ter beschik-
king te stellen aan WensAmbu-
lance Brabant.

Tijdens een bezoek aan Holland 
Casino Eindhoven vandaag na-
men Rieky Fabrie-Bongers en 
Barry van Brakel uit handen van 
Jo Schmitz de cheque ter waarde 

van € 4.000,- namens WensAm-
bulance Brabant in ontvangst. 
Beiden waren compleet over-
donderd. “Dit is absoluut fantas-
tisch voor onze organisatie en de 
wensen die we hiermee in ver-
vulling kunnen laten gaan. Wij 
zijn de gasten van Holland Casi-
no Eindhoven enorm dankbaar.” 
aldus Barry van Brakel.

Over Holland Casino
Holland Casino brengt het span-
nendste spel, altijd gastvrij en be-
trokken. Jaarlijks bezoeken circa 
5,8 miljoen gasten één van de 
veertien vestigingen van Holland 
Casino. Een uniek aanbod van 
spel in een veilige en betrouwba-
re omgeving staat centraal. Hol-
land Casino is wereldwijd toon-

aangevend op het gebied van 
veilig en verantwoord spelen. In 
samenwerking met verslavings-
zorg heeft Holland Casino het 
Preventiebeleid Kansspelen ont-
wikkeld. Het kansspelaanbod 
van Holland Casino staat onder 
extern toezicht van het NMi en 
de Kansspelautoriteit. De speel-
automaten in Holland Casino 
hebben gemiddeld een uitke-
ringspercentage van ongeveer 
92% (de wettelijke norm is 80%). 
Bij een tafelspel als Roulette kan 
dit oplopen tot 97,3%. Meer in-
formatie is  beschikbaar op de 
website of volg Holland Casino 
Eindhoven op Facebook.

Over WensAmbulance Brabant
Stichting WensAmbulance Bra-

bant is in juni 2011 opgericht 
door twee gepensioneerde me-
dewerkers van Ambulancezorg 
Brabant-Zuidoost. “Tijdens de 
ambulancehulpverlening loop je 
er wel eens tegen aan dat je wat 
meer zou willen kunnen doen 
voor de terminale patiënt. Er zijn 
nog teveel patiënten die overlij-
den zonder dat ze echt alles heb-
ben afgesloten”, aldus oprichters 
Frans van Gerven en Giel van Ge-
nugten. 
Zo ontstond het idee om een 
stichting op te richten die ter-
minaal zieke mensen nog één 
keer kosteloos en belange-
loos naar hun favoriete plek 
vervoert en begeleidt. Voor 
meer informatie www.wens 
ambulancebrabant.nl. s

Regio

V.l.n.r. Barry van Brakel, Jo Schmitz & Rieky Fabrie-Bongers

Geslaagde playbackshow bij Stichting Truckersday

Op 27 januari hield Stichting 
Truckersday weer haar jaar-
lijkse Playbackshow. Er waren 
een flink aantal deelnemers die 
stonden te trappelen van de ze-
nuwen. Om iets voor half acht 
was het dan eindelijk zover: de 
jeugdraad van de Spurriezeiers 
ging tezamen met de presenta-
trice, Karin Loch, en de 3 koppi-
ge jury naar het podium onder 
begeleiding van Spurriebras. 

De avond werd geopend met een 
geweldig optreden van de Bem-
melwacht. Hierna was het tijd 
voor het eerste optreden van de 
avond.  Het was aan Angelo Ver-
eggen om het spits af te bijten met 
zijn versie van Country Roads van 
de Hermes House Band.

Daarna ging het in hoog tempo 
verder met onze playbackster-
ren afgewisseld met muziek van 
Spurriebras en nog enkele gewel-
dige dansen van de dansgardes.

Na al deze geweldige optredens 
heeft de showdansgroep van de 
Spurriezeiers nog een prachtige 
dans opgevoerd en heeft de jury 
zich kunnen beraden. Tevens 
was de trekking van de loterij 
met prachtige hoofdprijzen en 
nog tal van kleinere prijsjes.

Alle deelnemers waren win-
naars. Ze kregen allemaal een 
mooie oorkonde, trofee, snoep-
zak, (pen)bloem, knuffel en een 
waardebon voor een heerlijk Mc-
Donalds menu (bedankt McDo-
nalds Helmond!).

Maar uiteindelijk strijden ze toch 

met zijn allen voor de wisseltro-
fee. Dit jaar werd deze trofee ge-
wonnen door Ingvild Seelen met 
haar vertolking van ‘’Het leven is 
van mij’’ van Pia Douwes uit de 
musical Elizabeth. Ze deed dit zo 
overtuigend en met zoveel zorg 
dat de jury unaniem voor haar 
gekozen heeft. Ingvild zal ko-
mend jaar onze “ambassadeur” 
zijn en zij zal op alle evenemen-
ten en officiële plichtplegingen 
de Stichting Truckersday gaan 
vertegenwoordigen. 

Natuurlijk zal zij ook op 10 juni 
2018 haar optreden nogmaals 
uitvoeren op het podium tijdens 
Truckersday 2018 en zij zal haar 
titel op de volgende editie van de 
playbackshow weer komen ver-
dedigen.

Wij hebben er als organisatie 

enorm van genoten en kijken al-
weer uit naar de editie van 2019.
Voor deze activiteiten heeft 
Stichting Truckersday altijd on-
dersteuning nodig.  We kunnen 
het natuurlijk niet alleen.
Denkt u iets voor de stichting te 

willen / kunnen betekenen hetzij 
in financiële zin, hetzij in mate-
riële zin of als vrijwilliger neem 
dan vooral even contact met ons 
op. Dit kan via het contactfor-
mulier op www.truckersdaystip 
hout.nl s

Stiphout

Winnares Ingvild Seelen met haar vertolking van ‘’Het leven is van 
mij’’ van Pia Douwes uit de musical Elizabeth.
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Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492

• Gemeente Helmond www.helmond.nl

• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  

   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 

   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

Parkeergarage Doorneind op zaterdag langer open

Door de toenemende vraag op zaterdag naar parkeerplaatsen in het centrum, zal 
vanaf 1 februari parkeergarage Doorneind op zaterdagavond langer open zijn. In 
plaats van 18.00 uur sluit de garage nu om 21.00 uur. Het is wel mogelijk om na 
sluitingstijd met de auto de parkeergarage uit te rijden. Dit kan 24 uur per dag. 

Voor tarieven en voorwaarden zie www.helmond.nl/parkeren. 

Het gaat om een proefperiode tot juli 2018 en geldt alleen voor parkeergarage 
Doorneind. De fietsenstalling sluit nog wel op de oude tijd, namelijk om 
18.15 uur. 

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.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Omgeving
Dinsdag 6 februari 2018, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Presentatie bewonersparticipatie in openbare ruimte
2. Presentatie herinrichting Mierloseweg; proces en ontwerp
3. Prestatieafspraken 2018 woningcorporaties en huurdersbelangenverenigingen
4. Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Helmond - Horst 27 (Hockeyclub)

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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 6 februari 2018 en 20 
februari 2018. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

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

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

Jeugdgemeenteraad 
1 februari 2018

De jeugdgemeenteraad vergadert op donderdag 1 februari om 19.00 uur in 
de raadzaal in Boscotondo. 

De jongeren hebben zelf 4 voorstellen aangedragen. Hierover gaan ze met 
elkaar in discussie. Als de voorstellen worden aangenomen, zullen ze worden 
aangeboden aan de gemeenteraad.

De jeugdraad bestaat uit 36 jongeren van de Helmondse middelbare scholen. Ze 
hebben een eigen jeugdburgemeester gekozen, Pauline Ackermans. 
Die is voorzitter van de vergaderingen en ambassadeur van de jeugdraad.

Op de agenda van 1 februari staan de volgende onderwerpen:
1. Voorstel fractie JONG! over jongerenparticipatie in de politiek
2. Voorstel fractie GroenAktief - Helmond groen en socialer
3. Voorstel fractie Partij voor Jongeren over plaatsing van een 
  muntgeldwisselautomaat op Station Helmond Centraal 
4. Voorstel fractie JONG! over aantrekkelijker maken uitgaan in Helmond voor 
  jongeren
5. Reactie Partij voor Jongeren op presentatie speelruimtebeleid

Bekendmakingen

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

Elbeplantsoen 31 19-01-2018 verhogen schoorsteen OLO 3425891

Aarle-Rixtelseweg 57 20-01-2018 kappen boom OLO 3428011

Oudartstraat 3 23-01-2018 maken dubbele uitweg OLO 3433695

Stiphout-Zuid kavel Z9 24-01-2018 oprichten woning OLO 3436499

Herselsestraat 23 24-01-2018 plaatsen gevelreclame OLO 3436551

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

Kromme Haagdijk 3 18-01-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3192313

Mommersdonk 18 19-01-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3333479

Gerwenseweg 25 19-01-2018 plaatsen tijdelijke woonunit OLO 3335091

Toermalijnstraat 3 23-01-2018 plaatsen dakkapel voor- en achterzijde OLO 3295953

Hortsedijk 51A 23-01-2018 plaatsen verplaatsbare OLO 3336901

  mantelzorgwoning

Wolfstraat 55 23-01-2018 strijdig gebruik i.v.m. kamerverhuur OLO 3257875

Suytboulevard 2 t/m 92 24-01-2018 oprichten 28 appartementen en OLO 3305353

even huisnummers  18 woningen

Beemdweg 41 25-01-2018 plaatsen bijgebouw 2017-X4569

Horstlandenpark 8A 25-01-2018 oprichten woning OLO 3334781

Mierloseweg 174 25-01-2018 oprichten berging OLO 3347505

Steenweg 23-25 25-01-2018 vergroten dakkapellen OLO 3187727
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 

   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 

   7 dagen per week via www.helmond.nl

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Wet bodembescherming (Wbb)
Besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft een verzoek ingediend voor het instemmen 

met het evaluatieverslag van de bodemsanering die is verricht op de locatie Kromme Haagdijk 

(U1530 e.o.) te Helmond (locatiecode: AA079400307).

Burgemeester en wethouders van Helmond hebben besloten om in te stemmen met het 

evaluatieverslag. De bodem van de gesaneerde locatie is geschikt voor de gebruiksfunctie 

openbaar groen met vervoersfunctie.

Inzage

Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop 

betrekking hebbende stukken liggen vanaf 31 januari 2018 zes weken ter inzage bij team 

Expertise en Ontwerpen gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. 

Inzage is alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 587 630.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 14 

maart 2018). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester 

en wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ  HELMOND. Het bezwaarschrift kan 

ook digitaal ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot 

het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA  DEN HAAG.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond hebben besloten:

in de Beatrixlaan, tussen de Steenweg en de Christinalaan, een verbod voor vrachtverkeer 

(uitgezonderd bestemmingsverkeer) in te stellen door middel van plaatsing van borden. 

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Het inzien van de besluiten kan 

alleen op afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak. Tevens zijn 

verkeersbesluiten in te zien op www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit 

kunt u contact opnemen met Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492 587 605.

Verkiezing Gemeenteraad Helmond 2018
Zitting van het Centraal Stembureau inzake beslissing geldigheid ingeleverde 

kandidatenlijsten en nummering

 

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op woensdag 21 maart 2018 te houden 

verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Helmond maakt, ingevolge artikel I 

2 van het Kiesbesluit bekend, dat dit bureau op vrijdag 9 februari 2018 om 16:00 uur, in de 

zittingsruimte in een openbare zitting zal beslissen over:

• de geldigheid van de ingeleverde kandidatenlijsten;

• het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;

• het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering en

• de nummering van de geldig verklaarde lijsten.

Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met het Klant Contact Centrum via 

tel. 14 0492.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 31 januari 2018

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Molenstraat 184 25-01-2018  wonen boven horeca OLO 3234171

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

Molenstraat 100 wijziging gebruik panden OLO 3349277

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

van Duijnhovenstraat 2 23-01-2018 vervangen dakpannen en OLO 3408265

  aanbrengen isolatie

Oeral 16 23-01-2018  vergroten woning OLO 3422471

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist. 

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

33 Good Food. Kamstraat 22 Het oprichten van een restaurant.

Ingediende evenementenvergunningen (1)
locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

centrum 18-01-2018 Kennedymars (7 en 8 juli 2018) 2018-00287

terrein De Zandbergen 19-01-2018 Regionale Scouting Wedstrijden 2018-00289

(Stiphoutse bossen)  (20 t/m 22 april 2018)

Hoogeindsestraat/Zandstraat 19-01-2018 Oliemolense Snuffelmarkt 2018-00295

  (27 mei 2018)

voormalig EHAD terrein 19-01-2018 Oliemolense Snuffelmarkt 2018-00296

  (16 september 2018)

Varenschut 25 19-01-2018 Multi Bier Xperience (7 t/m 9 april 2018) 

2018-00297

Suytkade 25-01-2018 Franse Markt (10 mei 2018) 2018-00377

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Mierlo-Hout 19-01-2018  Helmondse Lichtjes Parade 2017-04410

  (17 maart 2018)

Havenweg 14-16 19-01-2018  Tenten tijdens carnaval 2017-04601

  (5 t/m 15 februari 2018)

Icarusstraat 35 26-01-2018  Team Holzken Boksgala 2018-00084

  (3 en 4 februari 2018)

centrum 26-01-2018  Carnaval Helmond 2018  2017-04514

  (10 t/m 14 februari 2018)

Gedeeltelijke intrekking voorkeursrecht plangebied Centrum (2)
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij bij besluit van 23 januari 

2018, op grond van artikel 8 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), de aanwijzing in het 

kader van deze wet voor de gronden, kadastraal bekend gemeente Helmond sectie I nummers 

194 en 195, gelegen in het plangebied Centrum, hebben ingetrokken.

Gevolgen

De intrekking van de aanwijzing betekent dat de eigenaren en andere rechthebbenden van 

de betreffende gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte 

rechten wensen te vervreemden, deze niet langer eerst aan de gemeente Helmond te koop 

moeten aanbieden.

De eigenaren en beperkt gerechtigden van de percelen, ontvangen één dezer dagen schriftelijk 

bericht over de intrekking van de aanwijzing.

Ter inzage

Het besluit tot intrekking van het voorkeursrecht en de daarbij behorende stukken 

(de kadastrale situatietekening en de lijst met de betreffende percelen) ligt met ingang van 31 

januari 2018 gedurende zes weken (tot en met 13 maart 2018) voor een ieder kosteloos ter 

inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of tel. 14 0492. 

De stukken worden dan voor u klaargelegd. De stukken kunt u ook inzien via 

www.helmond.nl/bekendmakingen.

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
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www.tuincentrumdebiezen.nl

Muscari “blauwdruifje”

Haal het voorjaar in huis
25cm hoog in 9cm pot
0,99 p/stuk

Met 4 bloemtakken!
Div-Kleuren in 12cm pot
Van €14,95

10 stelen per bos
€3,99 per bos

Tulpen Vlinder ocrchidee
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Koffie met gebak

1+1 GRATIS
1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

25cm hoog in 9cm pot
0,99 p/stuk

1 + 1
GRATIS

Van €14,95

nu

€7,99

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

LEZERSACTIE
2e MENU GRATIS

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.

!

!

Passie voor Helmond
Lokaal sterk staat voor

Een veilige stad,

waarin burgers zich op hun gemak voelen.

Bij ongeregeldheden is

snel en adequaat optreden noodzakelijk.

Eigen ini�a�even van burgers ter

bevordering van de veiligheid in buurt en

wijk (bv buurtpreven�e� worden

ges�muleerd en gesteund.

Lokaal sterk stree� naar
meer banen op alle niveaus

bescherming van ons erfgoed

aandacht voor de wijken

Lokaal sterk
voor en door Helmonders

met hart voor de Helmondse zaak 

www.lokaalsterkhelmond.nl

Doe een wens voor een ander
De wijkambassadeurs van Rabobank 
Helmond gingen afgelopen november 
en december op zoek naar bijzondere 
kerstwensen. Kerstwensen ván wijk-
bewoners vóór wijkbewoners. Rabo-
bank ontving tientallen wensen voor 
mensen die de samenleving en de 
omgeving een stukje mooier maken. 
Rabobank Helmond selecteerde een 
aantal wensen, die in vervulling wer-
den gebracht. 

Een greep uit de uitgevoerde wensen
In Mierlo-Hout wandelt elke maandag 
een groep vrijwilligers met bewoners 
van Woonzorgcentrum Alphonsus. De 
vrijwilligers mochten heerlijk gaan high-
teaën bij de Brandevoortse Hoeve. ‘Het 
hoeft niet, maar wat heerlijk om een 
keer in het zonnetje gezet te worden. 
Dat doet ons goed”   
In Helmond-Noord mocht Jan Verhore-
voort de vrijwilligers die het sportwee-
kend voor mensen met een beperking 
organiseren, verrassen met een heerlijk 
kerstpakket (gemaakt door speciaal-
zaak Boter Kaas en Eieren). De vrijwilli-
gers van Mulo en Helmond Sport waren 
zeer aangenaam verrast!

Voor de vrijwilligers van Stichting Lief, 
werd door Sandra van Hoeck en Angela 
van Kemenade (beiden wijkambassa-
deur) een gezellige kerstborrel georga-
niseerd met een hapje en drankje. 
In de wijk Houtsdonk organiseren 4 vrij-

willigers jaarlijks een kerstdiner voor al-
leenstaande ouderen. Johan Verstappen 
stuurde een wens in, om deze vrijwil-
ligers eens lekker culinair te laten ver-
wennen. Jermaine de Rozario ontving 
hen hartelijk in zijn restaurant en zorgde 
voor een avondje genieten. Hij deed zelf 
ook nog een duit in de zak door middel 
van een financiële bijdrage.
In Helmond-Oost is een flinke groep 
vrijwilligers actief. Martien Martens en 
Wim van Lieshout stuurden een wens in 
om hen te bedanken. De 20 vrijwilligers 
ontvingen een uitnodiging voor een 
heerlijke avond bij restaurant 33Good-

Food. Zij genoten van een heerlijk sa-
menzijn. 

Nog te vervullen
Nog niet alle geselecteerde kerstwensen 
zijn al in vervulling gegaan.
Voor Hospice Valkenhaeghe werd door 
Sylvia Verschaeren een wens ingezon-
den: 
“Kunnen jullie helpen zodat de hoofd-
ingang rolstoel en rollator toegankelijk 
wordt?”
Hierover is Rabobank met verschillende 
partijen in gesprek om dit te kunnen re-
aliseren. s

Helmond

Vrijwilligers in Mierlo-Hout genoten van een high-tea bij de Brandevoortse hoeve.

Noorddijk 2, Helmond.
Tel. 0492-546893

www.kringloopwinkelhelmond.nl
Openingstijden: ma. t/m za. 9.30-16.30 uur

Nr. 1 in het gratis ophalen van al uw 
 herbruikbare goederen, materialen en metalen, 

welke u ook kunt afleveren op Noorddijk 2.

OPHAALSCHEMA 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond
Sinds 1987

Breng ook een bezoek aan 
onze winkel met 2000 m2

één van de grotere van het land! 
Bij ons slaagt u altijd, 
waarnaar u ook op 
zoek bent. Bezorging 
aan huis bespreekbaar.

Maandag 5 februari
Kroon

Dinsdag 6 februari
Zwanenbeemd

Woensdag 7 februari
Ashorst

Donderdag 8 februari
Binnenstad-Noord
Brandevoort-Veste

www.helmond.nl/afvalapp 
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Een nieuw plafond 

in 1 dag!
Een nieuw plafond 

in 1 dag!
Een nieuw plafond 

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

De 6 voordelen van Plameco6 voordelen 
Bezoek onze showroom 
op donderdag, vrijdag en 
zaterdag van 10.00 tot 
16.00 uur.
Maandag, dinsdag en 
woensdag op afspraak.

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

Bezoek onze showroom of bel 0492 368100

voor na

3 Schone montage in één dag
3 Zonder hakken en breken 
3 De meubels kunnen blijven staan
3 Voor elke interieurstijl
3Verlichting naar wens
3Uit één geheel op maat gemaakt

Tweede maal PSO certificaat voor 
Stichting Kringloop Helmond

Op vrijdag 26 januari  heeft 
wethouder en bestuursvoorzit-
ter van Senzer, Jos van Bree, het  
PSO certifi caat overhandigd 
aan Stichting Kringloop Hel-
mond.

In december heeft Stichting 
Kringloopwinkel Helmond het 
certificaat voor de Prestatielad-
der Socialer Ondernemen (PSO) 
voor de tweede maal toegekend 
gekregen.  Het keurmerk wordt 
verleend aan bedrijven die zich 
inzetten voor mensen met een 
kwetsbare positie op de arbeids-
markt. De stichting is al dertig 
jaar actief om deze groep men-
sen meer kansen op de arbeids-
markt te bieden. En met succes. 

De Prestatieladder Socialer 
Ondernemen wil het sociale 
gezicht van organisaties meer 
zichtbaar maken. Het meetin-
strument is ontwikkeld door 
TNO, in nauwe samenwer-
king met werkgevers en soci-
ale werkgelegenheidsbedrijven.                                                                       
De Helmondse Kringloopwinkel  
richt zich op product- en ma-
teriaalhergebruik en zet daarbij 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in.

Geert van Maurik, voorzitter van 
Stichting Kringloopwinkel Hel-
mond: 
“Een van onze doelstellingen be-
halve het bevorderen van  her-
gebruik van goederen en mate-
rialen is het creëren van werk-
gelegenheid, werkervaring en 
leermogelijkheden voor mensen 
met een afstand tot de reguliere 
arbeidsmarkt in een gemoedelijk 
werkklimaat.” Samen met het re-
gionale werkbedrijf Senzer biedt 
de kringloopwinkel  jaarlijks zo’n 
90 kans trajecten, leer-, werk-
ervarings- en stageplekken aan 
mensen met een (arbeids-)be-
perking, vrijwilligers, studerende 
jongeren, ouderen  en ook bur-
gers met een taakstraf. 

Stichting Kringloopwinkel Hel-
mond is gecertificeerd voor het 
hoogste niveau, trede 3. Dit is 
voor organisaties met bovenge-
middelde sociale prestaties: mi-
nimaal 6.8% van het personeels-
bestand moet afkomstig zijn uit 
kwetsbare groepen. Met 41.1 % 
zit Kringloopwinkel Helmond 
daar ruim boven. 

De medewerkers zijn werkzaam 
in het herstelatelier, - waar ge-
sorteerd, gemonteerd, gerepa-
reerd en gedemonteerd wordt,- 
in de winkel, het magazijn, bij 
de ophaal- en wegbrengdiensten 
van de Kringloop en bij het leeg 
maken en schoon opleveren van 
huizen en kantoren. s

Helmond

Otto Boudewijns tekent zijn nieuwe detacheringsovereenkomst onder toezicht van wethouder Jos van Bree.
(Foto: Eric van der Putten www.helmondnu.nl)

Jos van Bree (voorzitter van Senzer) overhandigd het certifi caat aan 
voorzitter Geert van Maurik (stichting Kringloop Helmond)
(Foto: Eric van der Putten www.helmondnu.nl)

Tweede Zit & Zo: 
Als u kiest voor kwaliteit

Het is haast niet te geloven, als 
je bij Tweede  Zit & Zo binnen 
loopt. De mooiste bankstellen 
en kasten, geen krasje erop en 
zien er uit als nieuw. Het zijn 
dan ook kwaliteitsmeubelen 
van alle topmerken. Je ziet niet 
dat ze ooit gebruikt zijn. En dat 
allemaal tegen uiterst lage prij-
zen vergeleken met de nieuw-
waarde.

Zoek je iets klassieks, of wil je 
echt topdesign in huis, het is er. 
Het enige dat wisselt is de aan-
voer. En daarom is het handig 
om geregeld langs te komen, 
want het totale aanbod aan 
kasten, banken, dressoirs en an-
dere meubels verandert van dag 
tot dag. Zo wordt winkelen bij 
Tweede Zit & Zo telkens weer 
een nieuwe belevenis.

Met name de lage prijsstelling 
vraagt om een toelichting, zegt 
eigenaar Ger Verleisdonk: ‘in 
principe kopen wij via diverse 
kanalen in, dat is verschillend. 
Maar altijd rechtstreeks van de 
bron. Door het wegsnijden van 
de tussenhandel ontstaan heel 

transparante prijzen. Zo koop je 
een bank van Montel, ook niet 
het eerste de beste merk, voor 
bijvoorbeeld 800 euro, zo goed 
als nieuw, die normaal elders 
voor 2400 euro wordt aangebo-
den. Het enige dat ontbreekt zijn 
de krasjes van het gebruikt zijn’. 
En zo kun je weer een heel aantal 
jaren vooruit. 

En, zegt Ger Verleisdonk, ‘wat 
je ook bedenkt, we hebben het, 
retro, klassiek, brocante, en al-
tijd topmerken van de bovenste 
plank, of je nou Rolf Benz zoekt, 
of Leolux of Jori. En als het er 
vandaag niet staat, dan mis-
schien morgen wel of volgende 
week. We hebben dan ook de 
grootste showroom binnen ons 
segment. Kortom 450 m2 show-
room vol impressies. 
Omdat tweede Zit & Zo alweer 
bijna 2 jaar in Mierlo-Hout is 
gevestigd organiseren zij een 
geweldige meubelshow. Tweede 
Zit & Zo is elke dag geopend van 
10.00 tot 17.00 uur behalve maan-
dag (vanaf 12 uur) en   a.s zondag 
4 februari  geopend  van 12.00 
– 16.00 uur, u vindt Tweede Zit 
& Zo aan de Mierloseweg 321 in 
Helmond.
www.tweedezitenzo.nl s

Mierlo-Hout

arbeidsmarkt in.

(Foto: Eric van der Putten www.helmondnu.nl)

Als u kiest voor kwaliteit

In- en verkoop van gebruikte kwaliteitsmeubelen 
voor een betaalbare prijs.

Bezoek onze winkel en overtuig uzelf.

Mierloseweg 321, Helmond
TEL. 06-12655003 WWW.TWEEDEZITENZO.NL

ZONDAG 4 FEBRUARI GEOPEND 
VAN 12.00 - 16.00 UUR

Ook in 2018 zit u bij ons goed
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6 dagen per week geopend!
(langs de weg van Helmond naar Deurne)

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

WinterSaleWinterSaleWinterSale
WINTERKLEDING

JASSEN - BROEKEN - FLEECE - SHOFTSHELLS - SKIKLEDING

HANDSCHOENEN • MUTSEN • SJAALS
SNOWBOOTS & WINTERLAARZEN

SLEDE’S • SCHAATSEN
SKI HELMEN & SKIBRILLEN

10e ARTIKEL

100%

STAPELKORTINGEN T/M 

100%

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

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 4 FEBRUARI 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

KOOPZONDAG

4 FEBRUARI
OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

SLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSENSLEDE’S • SCHAATSEN
SKI HELMENSKI HELMENSKI HELMEN && SKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLEN  

10e ARTIKEL

100%

STAPELKORTINGEN T/M

100%
ARTIKEL

100%

1e ARTIKEL

10%
2e ARTIKEL

20%

4e ARTIKEL

40%

6e ARTIKEL

60%

7e ARTIKEL

70%
ARTIKEL

ARTIKEL

70% 8e ARTIKEL

80%

9e ARTIKEL

90%

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

100%3e ARTIKEL

30%

70%5e ARTIKEL

50%

WinterSaleWinterSale
WINTERKLEDING
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KORTING*

Helmonds Slavisch Koor 
naar Hilvarenbeek

Op zondag 4 februari vindt in Hilvarenbeek, 
in de Concertserie ‘Verrassende Ontmoetin-
gen’, een bijzonder dubbelconcert plaats: het 
plaatselijk Accordeonensemble Apollo ’77 en 
Helmonds Slavisch Koor geven aldaar een ge-
zamenlijk zondagmiddagconcert in Cultureel 
Centrum Elckerlyc.  

Op het programma van het accordeonensemble 
staan  werken van César Franck, Jacob de Haan, 
Carl Wittrock, Antonio Alvares Alonso en Gerie 
Daanen. Dirigent is Leo van Lierop.
Helmonds Slavisch Koor brengt, naast enkele 
anonieme volksliederen, werken van B.Smetana, 
P.I.Tsjaikovski, D.Christov, G.Ponomarjenko, 
B.Tsereteli en E.Rodigien. Muzikale leiding: An-
toine van Wanrooij.
Kaartverkoop en informatie: telefoon 013 505 06 
63. Reserveren via info@elckerlyc.nu.
Entree:  voorverkoop € 7,50, aan de kassa € 10,-
De aanvang van het concert is 14.30 uur s

Helmond

Stapelkorting tot en met 100% korting 
op de winter(sport)spullen 
bij Adventure Store, sport & outdoor!

De wintersport vakantie staat nog voor 
de deur, maar bij Adventure Store zijn ze 
begonnen met een geweldige winter uit-
verkoop. 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 be-
kende Sorel boots, alle winterhandschoe-
nen & sjaals & mutsen, de skihelmen en 
de skibrillen en tot slot geldt deze stapel-
kortingen 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 adver-
tentie 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 an-
dere 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 fi ntess 
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 aanbie-
dingsprijs. 
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 Mier-
lo-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, ba-
retten, afritsbroeken, tank overalls... te gek 

om op te noemen. Van de kleinste kinde-
ren tot en met de xxxxl maten verkijgbaar. 
Is het koud met de carnaval hebben we na-
tuurlijk 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 aan-
biedingen niet!! Kijk voor meer info op 
www.adventurestore.nl s

Mierlo-Hout



9week nummer 5 vrijdag 2 februari 2018de loop weekkrant HELMOND

Carnavals Nieuws

Programma C.S. Brandeliers 

Op vrijdag 9 februari beginnen 
we de carnaval met de “Fancy 
Teen Dance Party”, dit is een 
leuk feest voor de tieners van 10 
tot en met 17 jaar. Dit leuke feest 
begint om 20:00. Binnenlopen 
kan vanaf 19:30 tot 20:00. Vanaf 
22:30 kunnen de tieners weer 
opgehaald worden. De entree 
bedraagt voor dit evenement 
€ 3,= en de garderobe is geheel 
gratis.

Op zaterdag 10 februari is er van-
af 15:30 de “After optocht Party”. 
Waar we vieren dat onze eerste 
optocht in Helmond ’t hout er 
weer op zit. U bent allemaal van 
harte uitgenodigd om dit feest 
met ons te vieren. De entree is 
helemaal gratis!! Let wel op: De 
garderobe is voor dit evenement 
verplicht en bedraagt € 1,= per 
jas.

Op zondag 11 februari zijn de 
Brandeliers te zien in de grote 
optocht van Helmond Dit jaar 
met een geheel nieuw concept 
op de prinsenwagen. Komt allen 
om dit te bekijken.
Let op!! De optocht start dit jaar 
om 13:30!

Op maandag 12 februari star-
ten we de dag om 11:00 met een 

heerlijke Brunch Carnavalesk. 
Binnenlopen kan van 10:45 tot 
11:00 waarna u kunt brunchen 
tot 12:30. Een ticket voor deze 
brunch kost slechts € 5,= en is 
te verkrijgen tot en met vrijdag 2 
februari aan de bar in ’t Brand-
Punt, Biezenlaan 29, 5708 ZD, 
Helmond (Brandevoort)

De dag gaat daarna verder met 
de traditionele kindermiddag. 
Dit jaar met een geheel nieuwe 
opzet verzorgd door Bart van 
Loon en Niels Damen! De mid-
dag begint om 14:00 en duurt tot 
ongeveer 18:30. Kaarten voor dit 
evenement kosten € 3,= per stuk. 

Op dinsdag 13 februari organise-
ren SBiA en C.S. de Brandeliers 
voor de éérste maal een gezellige 
middag voor de ouderen en vol-
wassen mindervaliden met een 
carnavalesk tintje.

De middag begint om 14:00 en 
eindigt om 18:30. De entree is € 
2,50. Ook tijdens dit evenement 
is de garderobe verplicht en be-
draagt € 1,= per jas. Uiteraard zijn 
de kaarten te verkrijgen aan de 
bar in ’t BrandPunt, Biezenlaan 
29, 5708 ZD, Helmond (Brande-
voort)

De Brandeliers heten u van har-
te welkom in onze hoftempel ’t 
BrandPunt. s

Brandevoort

Helmonder Rob Bouwman wint 
Keiebijters Kletstoernooi

Na tien jaar staat de Zilveren 
Narrenkap weer in Helmond; 
debutant Rob Bouwman wint 
als Robke de Taxichauff eur het 
Keiebijters Kletstoernooi 2018. 
Het was een sterke fi nale met 
verder Rob Scheepers (Hel-
mond), Boy Jansen (Budel) en 
Peter van der Maas (Hilvaren-
beek). 

Rob Bouwman wist de jury het 
meest te overtuigen dat hij zich 
Opperkletsmajoor 2018 mag 
noemen. De ton was nieuw 
voor hem, maar als onderdeel 
van amusementsgroep Hers en 
Dwers was het Keiebijterspo-
dium hem niet vreemd. Bij de 
Goeie To(o)n won hij een wild-
card voor het Keiebijters Klets-
toernooi en daar wist hij zich te 
plaatsen voor de Grand Finale. 
Dat is al een prestatie op zich. 
De 20 jaar ervaring op het po-
dium zorgde ervoor dat hij niet 
gespannen was toen Jan den Bok 
en de Opperceremoniemeester 
hem kwamen halen om naar de 
ton te brengen. Bij het horen van 
zijn naam aan het einde van de 

avond kon hij het haast niet ge-
loven. ‘Dit kan niet, heel onwer-
kelijk’, was dan ook zijn reactie. 

Ook de andere kletsers kregen 
veel bijval van het publiek en de 
Hofkapel. Rob Scheepers stond 
voor de achtste keer in de finale 
en dit keer als Theo van de Thuis-
zorg. Helaas kon hij het ook deze 
keer niet verzilveren. Voor Boy 
Jansen was het de eerste keer dat 
hij in de finale stond. Als Herman 
den Blijker had hij ten opzichte 
van de voorronde nieuwe ijzer-

sterke grappen in zijn buut ver-
werkt. Hij was ook favoriet, maar 
de jury koos uiteindelijk niet voor 
hem. Peter van der Maas stond 
voor de tweede keer in de finale 
en sloot de avond sterk af als De 
Mister. Ook hij ging uiteindelijk 
niet met de Zilveren Narrenkap 
naar huis. 

Ook het amusement was van 
hoog niveau. Striepke Veur en 
Tadaa, beiden uit Helmond, 
zorgden ervoor dat de zaal warm 
werd en bleef. s

Helmond

De prins van de keiebijters, Prins Briek XLV, feliciteert Rob Bouwman met 
het winnen van de Zilveren Narrenkap 2018. Foto: Harrie van de Sanden.

Carnaval buiten op het Mizunallen-plein

In gezamenlijkheid hebben de 
Helmondse carnavalsvereni-
gingen het idee opgepakt om 
het buitencarnaval in Helmond 
gestalte te geven. Het plein voor 
Hoftempel West-Ende wordt 
tijdens de vier dagen van car-
naval overkapt en omgedoopt 
tot het ‘Mizunallen-plein’. Ook 
de prijsuitreikingen van de op-
tocht en het Prijsbloaze vinden 
hier plaats.  

Op carnavalszaterdag wordt om 
13.00 uur het Mizunallen-plein 
feestelijk geopend. Om 13.30 uur 
wordt dit opgevolgd door de of-
ficiële overdracht van de stads-
sleutel. 
Niet net als andere jaren in het 
kasteel, maar op het Mizunallen-

plein. Ook de wijze waarop dit 
gebeurt, is vernieuwd.

De sleuteloverdracht wordt een 
vraag- en antwoordspel, tussen 
de zittende macht (het college 
van burgemeester en wethou-
ders) met als woordvoerster de 
burgemeester aan de ene kant 
en de carnavaleske macht (de 
carnavalsverenigingen) met als 
woordvoerder ‘De Steeksleu-
tel’ aan de andere kant. Dit spel 
wordt geleid en beoordeeld door 
‘De Loper’. Na afloop wordt de 
macht en de daarbij behorende 
stadssleutel en replica’s overge-
dragen aan de diverse prinsen 
van het Helmondse carnaval. 
Het openingsfestijn barst dan los 
met optredens van onder andere 
Het Feestteam en een door de lo-
kale horeca aangeboden optre-
den van One-two-trio. Om 16.11 

uur wordt volgens traditie De Kei 
uit de grond gehaald.

Het Mizunallen-plein moet ge-
durende de gehele carnaval de 
ontmoetingsplek voor alle car-
navalsvierders worden. Maar het 
is ook de plek waar de prijsuit-
reikingen van de optocht op car-
navalszondag en het Prijsbloaze 
op carnavalsmaandag plaatsvin-
den. 

Het nieuwe evenement op car-
navalsdinsdag Butskes Kroegen-
reundje wordt ook afgesloten op 
het Mizunallen-plein. Carnaval is 
echter pas echt voorbij nadat om 
23.11 uur De Kei is begraven.

Het Mizunallen-plein is gratis 
toegankelijk. Kijk voor meer 
informatie op 
www.keiebijters.nl. s

Helmond

Opgraving van de kei voor hoterl West-End. Foto: Harrie van der Sanden

Kattendonders vieren hun 1e Lustrum

Wat 5 jaar geleden begonnen is 
als een idee van een vrienden-
groep is uitgegroeid naar een 
ware verenging. C.V. de Katten-
donders die begonnen met een 
raad van een man of 7 is nu uit-
gegroeid naar een ledenbestand 
van ongeveer 75 personen. Ons 
clubje groeit nog steeds en daar 
zijn we zeker trots op. 

Nu met een complete raad van 11 
en een aantal hoogheden. Niet te 
vergeten  de dames van de raad 
en met onze 12 meiden van de 
dansgarde zijn de Kattendon-
ders op de goede weg. Dit jaar 
vieren ze hun 1e lustrum, wat een 
niet carnavaleske viering is maar 
voor hun al “huk veul betikkend” 

wie had dat gedacht.

Zij vieren ook dit jaar het carna-
val in hun residentie bij de ko-
ninklijke stadsharmonie Phileu-
tonia aan de kanaaldijk, met een  
Donders gezellig programma. 
Ook zijn ze dit jaar weer van de 
partij tijdens de optocht met een 
swingpaleis. Wat dat inhoud, 
kom maar  eens kijken tijdens de 
optocht.

Dit jaar hebben ook zij gekozen 
voor een prinses, namelijk Prin-
ses Astrida del Gato die wordt 
bijgestaan door 3 andere da-
mes namelijk: haar Adjudante 
Componera en haar 2 hofdames 
Sobrina en Hermana. Carnaval 
doen wij “4en” en dé is ôk, kom 
maar eens een kijkje nemen in 
onze residentie. s

Helmond-West



10 week nummer 5 vrijdag 2 februari 2018 de loop weekkrant HELMOND

OPLEIDINGEN BOUW|INFRA

MIERLO

WERKT IN OPLEIDINGEN 
SAMEN MET:

Carnavals Nieuws
Wai zin d’r bai, gai ok ?

Als onderdeel van het carnaval 
is de Boerenbruiloft een bijbe-
horend traditioneel feest met 
een grote knipoog, maar met 
vooral een erg groot gezellig-
heidsgehalte. 

Het concept is simpel: de Com-
missie Boerenbruiloft van de 
Houtse Kluppels kiest met grote 
zorg een potentiële bruid, en de-
ze bruid kiest in overleg haar toe-
komstige onechte bruidegom, 
en samen gaan ze op zoek naar 
de geschikte familie en getuigen, 

Mierlo-Hout

De bruidsparen van de afgelopen jaren na de H.Mis in de Lucia Kerk. V.l.n.r. boven: Lucien v.d. Putten, 
Saskia van Eck, Rob Relou, Ronnie den Ouden, Pim Schepers, Jan Duimelincks. V.l.n.r. onder: Jan Korbijn, 
Wencke v.d. Westerlo, Gertjan Neervens, Frank v.d. Vijfeijken, Lida Saris, Natasja Cornelissen, Riny v. Doo-
ren, Marlon v. Asten-Klaasen, Danielle v.d. Westerlo, Marie Jose Smedeman en Willem de Vries.

om hier vervolgens bijna ‘op zijn 
echt’ toe te leven naar een heuse 
‘antikkenaovend’ (verloving met 
alle tierelantijnen) en natuurlijk 
de Boerenbruiloft waar vrienden, 
familie, buren, kennissen van alle 
betrokkenen voor zijn uitgeno-
digd om er een fantastisch feest 
van te maken. 
In de afgelopen jaren zijn dan 
ook vele onechte huwelijken de 
revue gepasseerd.

De club ex-boerenbruidsparen 
en aanhang/familie is daarom in 
de afgelopen jaren flink gegroeid, 
en is een kolkend gezelschap dat 
wel van een feestje houdt. 

Bijna voltallig zijn wij dan ook 
aanwezig op zondagmiddag 4 
februari, als de Boerenbruiloft 
in Hoftempel De Geseldonk zal 
plaatsvinden. Deze middag zijn 
ook alle (!) Mierlo-Houtenaren 
welkom die van een gezellig 
feestje houden, en die samen 
met ons het glas willen heffen 
op het hopelijk nieuwe bruids-
paar (als de beletselen aan de 
kant zijn geschoven) Corine en 
Dennis, die deze middag vanaf 
ca 13.30 uur in de onecht worden 
verbonden door Ambtenaar Pe-
ter Slegers.
Dus… kom op 4 februari van die 
bank, en ben je nieuwsgierig ge-
worden ?

Wai zin d’r bai, gai ok ? Zouden 
we heel leuk vinden! s

Prinses Tessa 
d’n Uurste der 
HVMT !

Alaaf! Brouwhuis heeft er sinds 
kort een kersverse prinselijke re-
sidentie bij. Tessa Hendriks uit 
de Nierslaan is tot haar grootste 
blijdschap unaniem verkozen tot 
Prinses van carnavalsvereniging 
HVMT (Het Vat Moet Terug). In 
een spannende verkiezingsstrijd 
overtuigde zij de stemmers met 
gemak als beste de carnavals-
stoet te kunnen leiden.  s

Brouwhuis

Prinses Tessa d’n Uurste is de 
kersverse prinses van HVMT
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cadeau met VERJAARDAGEN, 
JUBILEA, RECEPTIES of 
WILT U GEWOON IEMAND BELONEN?
Besteedbaar bij meer dan 140 Helmondse ONDERNEMINGEN.

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

geef de hellemondgift waardebon cadeau!gift waardebon cadeau!

Restaurant De Rozario: 
De beste nieuwkomer van Nederland

Dinsdag 30 januari werden de 
winnaars bekend gemaakt van 
de Restaurant Awards 2018. 
Ook het Helmondse Restaurant 

De Rozario was hiervoor geno-
mineerd, samen met nog 4 an-
dere restaurants uit Nederland.  

Eigenaar Jermain de Rozario 
was dan ook blij verrast toen hij 
hoorde dat hij had gewonnen. 

Over de Beste Nieuwkomer
Welk restaurant wist zich dit jaar 
op de culinaire kaart te zetten? 
Ook dit jaar is er weer gekozen 
voor een nieuwkomer in de we-
reld van de gastronomie wat ze-
ker een bezoek waard is. s

Helmond

Jermain de Rozario in de keuken tijdens Ons Brabant Festival. Foto: Yvonne van Kessel, Ykfotografi e.nl

Zorgcentrum Alphonsus is het Goede Doel van 2018

Jan Linders fi liaal  Mierlo-Hout 
heeft  Zorgcentrum Alphonsus 
(onderdeel van Savant-Zorg) in 
Mierlo-Hout uitgekozen als hun 
Goede Doel in 2018.

Er worden gedurende het gehele 
jaar  2018 diverse activiteiten  ge-
organiseerd door de vrijwilligers 
en medewerkers van Alphonsus 
bij of in het filiaal van Jan Linders 
in Mierlo-Hout.
Hierbij valt te denken aan:

• Een loterij d.m.v. het rad 
 van fortuin
• Statiegeld actie.
• Verkoop van diverse 
 eetbare producten.
• Verkoop van kerststukjes.

De opbrengsten uit deze acties 
komen ten goede aan de aankle-
ding van de Buurtkamer op Alp-
honsus; opgestart in 2017

Doelstelling van de Buurtkamer
Bewoners van zorgcentra, zoals 
Alphonsus, hebben  steeds meer 
behoefte aan intensieve begelei-

ding gedurende de dag en tijdens 
de maaltijden. 
De Buurtkamer is een ruimte 
waar men de gehele dag mag 
verblijven  en is bestemd voor de 
diverse doelgroepen die op Alp-
honsus wonen.
In de Buurtkamer is verzorging 
aanwezig; zij zorgen voor bege-
leiding, ondersteuning en bieden 
passende activiteiten aan. s

Mierlo-Hout

Ik zal maar gelijk bekennen dat 
ik unne import Helmonder ben!
Want daar komde gullie toch 
snel genoeg achter.  17 Jaar gele-
den ben ik naar Helmond geëmi-
greerd  voor de liefde van mijn 
leven.
Ik ben van oorsprong een rasech-
te kruikenzeikster  dus ja ik kom 
eigenlijk van Tilburg!
En dat was wennen in het begin 
da wilde gullie niet weten...
Ik ben een soort missionaris en 
bracht het goede naar Helmond…
zo moete het eigenlijk zien!
Ik ben een fan van Nederlands-
talige muziek… elke zaterdag-
morgen op Omroep Brabant bij 
Hart voor Muziek zie je mij wel 
in beeld rondhuppelen, met mijn 
muziekvriendinnen.
Daar zijn we kind aan huis al 
meer als 10 jaar. 

Menne man vlagt al wel 30 jaar 
bij het eerste van een Helmondse 
voetbal club Rood Wit’62.

Veul meer hoefde gullie toch niet 
te weten war?
Dus dees is  genoeg over men!  
Wa ga ik nou eigenlijk allemaal 
doen voor De Loop?
Ik weet het zelf ook nog niet hul-
lemaal!  Ten eerste:  Ik heb toe-
stemming van dun grote baas bij 
De Loop om gewoon te schrijven 
zoals ik praat. En dat is een men-
geling van Nederlands Tilburgs 
en Helmonds!
Mochte het ooit nie kunnen le-
zen pakt dun Tilburgse dictiona-
re  erbij en volgens men bestaat 
er ook een Helmonds woorden-
boek dan komde er wel uit!
Ik ben niet van de hoofdletters 
punten komma’s en da gedoe... 
dus daar hoefde me ook niet op 
te attenderen da weet ik zelf ;-)
ik schrijf echt graag… en dat doe 
ik al jaren  op mijn Facebook 
en Instagram  wat niet onopge-
merkt is gebleven!
Ik ga jullie op de hoogte houden 
van mijn belevenissen in munne 
column: Ons Marije vertelt.
Maar ook de dingen die jullie in-
teressant vinden zal ik zo mee en 
dan mijn visie geven. Ik ga jullie 
ook attenderen op dingen die in 
en om Helmond gebeuren  en 
natuurlijk komen ook de min-
der leuke dingen soms aan bod. 
Ik hou vooral van het positieve 
in de mens al mee al misschien 
voor sommige gezever maar 
voor andere een stukske ont-
spanning om te lezen. 
Ik ga mijn stinkende best doen 
in ieder geval om jullie te gaan 
boeien en dan heb ik  ineens men 
eerste blog geschreven.
Mijn blogs zijn ook te lezen op de 
Facebook van De Loop dus geef 
die even een duimpje:
www.facebook.com/
weekkrantdeloop/

Ik ga ermee stoppen anders heb 
ik de hele krant vol staan en das 
nie de bedoeling denk ik.
Ik wil nog wel ff zeggen dat ik 
echt kaaaaaaai blij met mijn 
perskaart ben… net echt toch?
Ik hoop dat jullie het leuk vinden 
om  mijn blogs/columns te lezen!

Tot de volgende keer,

Lieve, leuke mensen in 
Helmond. Mag ik me even 
voorstellen: Ik ben Marij 
Scheepens, 57 winters jong 
en woon in de Rijpelberg 
in Helmond. Ik ga jullie 
proberen te boeien met 
mijn blogs en columns op 
de social media en in 
Weekkrant De Loop

Ons 

vertelt…

www.helmondnu.nl
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Meubelshow
Zondag 4 februari geopend

van 12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

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

75 
JAAR

Boxspring Grandeur 3000
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)

VLAK
140 x 200 cm  van 2393,- nu €     1799,-
160 x 200 cm  van 2712,- nu €     2039,-
180 x 200 cm  van 2911,- nu €     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,-

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

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

voor

1199,-

Vanaf

1399,-
3989,-
2999,-
140x200 cm

elektrisch 
verstelbaar

LAAT JE STEM NIET VERLOREN GAAN, GA 21 MAART 2018 STEMMEN

DENK NIET WIT, DENK NIET ZWART

MAAR IN DE KLEUR 
VAN JE STAD

#HELMONDKIEST

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

 

HEUVEL

5 T/M 18 FEBRUARI
EINDHOVEN

EEN CARIBBEAN CRUISEEEN CARIBBEAN CRUISE
BEZOEK & WIN

Houtse Toneelgroep speelt Pinokkio

Het verhaal begint als een marionet van 
poppenmaker Gepetto door de Blauwe 
Fee tot leven wordt gewekt. Ze noemt 
hem… Pinokkio! Ze belooft hem dat als 
hij gehoorzaam is en altijd de waarheid 
vertelt, hij zal veranderen in een echte 
jongen. Dat is zijn grootste wens!

Maar oei….. het gaat al snel mis. Op weg 
naar school loopt hij de Kat en de Vos te-
gen het lijf, die niet veel goeds van plan 
zijn. Kan Krekel Pinokkio misschien op het 
rechte pad houden? 

Waarom gaat hij optreden in Stromboli’s 
poppentheater? Is Luilekkerland eigenlijk 
wel zo leuk als het klinkt? En wat gebeurt 
er als hij niet luistert naar de wijze woor-

den van de Blauwe Fee? Beleef de avon-
turen van Pinokkio mee en kom kijken 
naar deze leuke familievoorstelling van de 
Houtse Toneelgroep.

Speeldata
• Zaterdag 3 maart, 19:00 uur in 
 De Geseldonk, Helmond
• Zondag 4 maart, 10:30 & 14:00 uur in 
 De Geseldonk, Helmond

Entree: 
€ 4,50 p.p

Reserveren:
• Online: 
 www.houtsetoneelgroep.nl/actueel
• Reserveerlijn: 06-12 89 57 27 of stuur 
 een SMS/WhatsApp bericht
• Stuur ons je reservering via een 
 Facebook-bericht s

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Ga jij ook mee Tourfietsen?

Nederland is een fietsend land. Of je nu 
op het platteland bent, of in hartje Am-
sterdam, er wordt gefietst! Fietsen kun 
je doen om zeer uiteenlopende redenen. 
Dit kan variëren van het dagelijkse ritje 
naar je werk en weer terug, naar school, 
gewoon voor je plezier, boodschappen 
doen en noem maar op.

We weten allemaal dat bewegen gezond is 
voor je lichaam, maar het bijzondere van 
tourfietsen, en van buitensporten in het al-
gemeen, is het feit dat je beweegt in de bui-
tenlucht. Dat heeft uiteindelijk méér effect 
dan bewegen/sporten in de sportschool. 
De voordelen strekken dan veel verder.
Wil je eens wegbreken van de dagelijkse 
sleur en nieuwe plekken ontdekken? 
Ga dan eens op zoek naar nieuwe bestem-
mingen in het Brabantse- en Limburgse 
land. 
Er is héél veel mogelijk en in je naaste om-
geving zul je zeker vele nieuwe beziens-
waardigheden en natuurgebieden kunnen 
ontdekken. Niets is mooier om dit te erva-
ren dan tijdens het tourfietsen.

Een ander aspect van fietsen is dat het 
leuk is om samen te doen. Kun je geen 
tourfietsmaatje vinden, kan je ervoor kie-
zen je aan te sluiten bij een club, waar je 
mensen ontmoet en nieuwe routes ver-
kent met een groep.  Elke zondagochtend  

kilometers maken door Nederlands prach-
tige bossen en landerijen.

Tourclub Mierlo-Hout biedt de moge-
lijkheid om, in het zomerseizoen iedere 
zondagmorgen, in groepsverband met de 
tourfiets, ritten te maken variërend tussen 
60 en 120 kilometers.
Voor aanvang van de zondagse rit kun je 
kiezen tussen twee snelheden. Dus voor 
elk wat wils.

Tijdens de zomerperiode wordt ook het 
jaarlijks tweedaagse clubweekend geor-
ganiseerd voor clubleden. Een uitdagende 
tweedaagse etappe voor de geoefende 
tourrijder.

Tevens zijn er mogelijkheden om in het 
winterseizoen in groepsverband ritten te 
maken met de mountainbike.

En dit alles uiteraard voor zowel dames als 
heren.

Wil je meer weten over tourfietsen en de 
mogelijkheden ervan bij Tourclub Mierlo-
Hout? neem dan gerust contact op met 
een van onderstaande personen:

Anton van Lieshout 06-30731800
Gerard van der Loo 06-20124727

 Tevens kunt u voor meer informatie onze 
website bezoeken:
 www.tourclub-mierlohout.nl s
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Al eens nagedacht over uw uitvaart?

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

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.

Dag en nacht (overlijden melden en info)

0492 - 78 06 60
www.uvdk.nl | info@uvdk.nl

‘t Damiaanhuis
Gelegen aan het 

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

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

Legpuzzels van Helmond
en omstreken

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

Nieuws uit Mierlo-Hout

www.helmondnu.nl

Activiteiten KBO-St. LUCIA

Repaircafé KBO-St. LUCIA
Op donderdag 1 februari van 
13.00 tot 16.00 uur kunt u weer 
terecht bij het repaircafé KBO-
St. Lucia in de Geseldonk. Voor 
meer informatie over het re-
paircafe kunt u contact opne-
men met de coördinator van 
het repaircafé Adriaan van Veg-
gel, vicevoorzitter@kbo-stlu-
cia.nl of tel. 0492-841112. Direct 
e-mailen kan ook repaircafe@
kbo-stlucia.nl  

Bloemschikken
Op 1 februari a.s. aanvang 10.00 
uur gaan we weer een mooi 
bloemstuk maken Graag zelf 
een ronde schaal meenemen. 
De kosten bedragen € 10,- 
Graag vooraf afrekenen, want 
Diny moet de bloemen en ac-
cessoires inkopen.
Wilt u zich voor het bloem-
schikken opgeven, dan kunt u 
zich aanmelden door een en-
veloppe bij Riky van Vegchel, 
Kaukasus 38 in de brievenbus 
te doen.

Koffi  eochtend
Dinsdag 6 februari a.s. is er van 
10.00 – 12.00 uur de maandelijk-
se koffieochtend in Wijkhuis de 
Geseldonk te Mierlo Hout
U kunt er kaarten maken (wel 
zelf een schaartje en kaartkar-
ton meenemen), breien, haken, 
sjoelen, biljarten, informatie 
uitwisselen over apps, kaarten 
of een spelletje doen, maar ook 

gewoon buurten.
Een kopje koffie/thee kost 
slechts € 0,50. U bent van harte 
welkom

Etentje buiten de deur
Op 7 februari a.s. 13.30 uur kunt 
U weer genieten van een heer-
lijk “Etentje buiten de deur” in 
Eet café de Barrier. De kosten 
zijn € 14,50 p.p. en de aanvang 
is om 13.30 uur.

Degenen die hieraan deel wil-
len nemen graag op de zondag 
voorafgaand aan de datum 
vóór 20.00 uur een enveloppe 
in de brievenbus te doen op 
het adres Dircxken van Meg-
henstraat 4 t.n.v. J. Geubbels. In 
de enveloppe het bedrag voor 
het etentje bijsluiten alsmede 
een briefje met vermelding 
van naam en aantal personen, 
adres en telefoonnummer. Als 
U nog vragen heeft kunt U al-
tijd contact opnemen met de 
coördinator: P. Hermans, De 
Winterstraat 36, 5703 XW Hel-
mond, telefoon: 0655818140. s

Het Gilde Sint Antonius Abt, Mierlo-Hout organiseert 
Kringgildefeest 2018

Ons Gilde is de oudste vereni-
ging van Mierlo-Hout en be-
staat onafgebroken sinds 1451. 
Het schietterrein heeft jaren ge-
legen tussen Mierlo en Mierlo-
Hout. Namen als de Schuts-
boom en St. Antoniusweg her-
inneren daar nog aan. Het daar 
aanwezige kapelletje is in 1988 
gerestaureerd in zijn oude staat. 
Tegenwoordig, en dat is sinds 
1969 ligt het schietterrein in de 
Beemd aan de Heeklaan.

Gildedagen worden ieder jaar 
gehouden door een van de gil-
den uit hun betreffende district 
en zelfs vaak daarbuiten. Op 
de Gildedag komen bijna alle 
schuttersgilden en schutterijen 
van kring Peelland bij elkaar. 
Het is een ontmoetingsdag 

voor alle deelnemende gilden 
en schutterijen. De afsluitende 
Gildedag geeft een presentatie 
van hetgeen de gildes in deze 
moderne tijd te bieden heb-
ben en is toegankelijk voor alle 
geïnteresseerden.

In het weekend van 21 t/m 24 juni 
2018 organiseert Gilde Sint Anto-
nius Abt haar Kring Gildedagen 
in Mierlo-Hout. We verwelko-
men dan 21 gilden uit onze kring 
Peelland EN een aantal internati-
onale bevriende schutterijen. Zij 
gaan onderling kampen op de 
verschillende onderdelen zoals: 
Trommen, vendelen, standaard 
rijden, ringsteken, kruisboog en 
geweer schieten, bazuin blazen 
en vlakboog schieten..
De komende maanden houden 
wij u op de hoogte van alle festi-
viteiten in dat weekend, met na-
me vragen wij uw aandacht voor 

onze loterij met de verbluffende 
hoofdprijs van 2 elektrische fiet-
sen. En het KONINGSFEEST op 
zaterdag 23 juni 2018.
Loten zijn te koop bij SLIJTERIJ ‘t 
PIJPKE en alle leden.
Voor informatie over de Kring-
gildedagen:
www.gildedagen.nl 
Voor bestellen van 
toegangskaarten: 
www.helmondticket.nl s

Mierlo-Hout
Mierlo-Hout

Tijd voor het volgende feestje: Minor!

Op 9 maart a.s. zal de negentien-
de editie van Minor plaatsvin-
den in Wijkhuis De Geseldonk. 
Ook voor deze editie is er een 
geweldige line-up uitgekozen 
met regionale DJ’s als Lady-D 
en Quindrx, maar ook arties-
ten die van verder weg komen 
zoals Dancaholics uit Veghel en 
Jackho x MC Jim-D uit Utrecht, 
die al vaker bij Minor te zien is 
geweest.

Ditmaal zal Sherman Doesburg 
van Hoomrun Dance Studios 
samen met DJ Nickstylzz een 
geweldige show neer gaan zet-

ten met een vette dance act! 
Natuurlijk zullen ook de danse-
ressen van Unity op deze avond 
weer aanwezig zijn. Dit belooft 
dus weer een geweldig feest te 
worden!
 
Het feest begint om 19.30 uur en 
duurt tot 00.00 uur. Entree is tot 
20.30 uur, zorg dus dat je op tijd 
bent! Bij Minor is de garderobe 
gratis, en consumpties kosten 
slechts 1 euro.
Tickets kosten 3 euro en zijn 
verkrijgbaar bij Jumbo Mierlo-
Hout, Primera Brandevoort, Pri-
mera Winkelcentrum De Bus en 
online via ticketview.nl/shop/
minor. Wacht niet te lang met 
kopen, want er is maar een be-

perkt aantal tickets verkrijgbaar, 
en op=op!
 
Voor meer informatie over Mi-
nor, kijk op onze Facebookpa-
gina (facebook.com/minor-
feest) of website (www.jongeren
mierlohout.nl) s

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

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

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

     Ook online kortingen! www.lenssenmodemierlo.nlSHOP NU OOK ONLINE!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

50% KORTING
OP DE HELE WINTERCOLLECTIE!

ZONDAG
4 FEBRUARI
11.00-15.00 UUR

Dr.-Knippenbergcollege
Nachtegaallaan 40. 0492-597587

Praktijkschool Helmond
Generaal Snijdersstraat 51. 0492-505360

Carolus Borromeus College
Markesingel 2. 0492-792000

Vakcollege Helmond
Keizerin Marialaan 4. 0492-792020

www.omoscholengroephelmond.nl

AANMELDINGEN VOOR HET 
SCHOOLJAAR 2018-2019
5 en 6 maart 2018 
15.30-17.00 of 19.00-20.30 uur

ZONDAG
4 FEBRUARI
11.00-15.00 UUR

Dr.-Knippenbergcollege
Nachtegaallaan 40. 0492-597587

Praktijkschool Helmond
Generaal Snijdersstraat 51. 0492-505360

Carolus Borromeus College
Markesingel 2. 0492-792000

Keizerin Marialaan 4. 0492-792020

VOOR HET 

ZONDAG
4 FEBRUARI
11.00-15.00 UUR

Nachtegaallaan 40. 0492-597587

Generaal Snijdersstraat 51. 0492-505360

Carolus Borromeus College

Keizerin Marialaan 4. 0492-792020

VOOR HET 

OPEN OPEN OPEN 
DAG

OPEN 
AVOND

KIJK VOOR MEER INFORMATIE 
OP WWW.ROC-TERAA.NL

�  /rocteraa   �  /rocteraaonline   �  /roc-ter-aa   � /rocteraa

27
30

0

MAANDAG

5 FEB
18.00 - 21.00 UUR

OPEN 

800e UITZENDING FEELIN' GOOD Jazz 
bij Omroep Helmond

Dinsdag 6 februari 2018 wordt 's 
avonds tussen 22.00 en 23.00 uur 
de 800e editie van het wekelijkse 
jazzprogramma 'Feelin'Good. Jazz 
bij Omroep Helmond uitgezonden.

Tijdens deze 800e editie wordt stil-
gestaan bij achthonderd keer jazz 
bij Omroep Helmond. Feelin’ Good 
is een programma dat aandacht 
schenkt aan de ontwikkelingen in de 
hedendaagse jazz, want echte jazz is 
muziek die zich blijft vernieuwen. En 
uiteraard besteedt Feelin’ Good elke 

week ruim aandacht aan de Neder-
landse jazz- en improscene. Jazz, zo-
als de naam van het programma al 
aangeeft, is voor de makers 'muziek 
om je lekker bij te voelen'. 

De achthonderdste editie zal dins-
dag 6 februari een feestelijk gebeu-
ren worden met een live optreden 
van de Tilburgse jazz formatie Mu-
dita in de grote zaal van de Cacao-
fabriek. 

Het concert begint om 22.00 uur en 
is gratis toegankelijk. Mudita bestaat 
uit jonge muzikanten afkomstig van 
het conservatorium in Tilburg. s

Helmond

v.l.n.r: Sjoerd van Eijck, Sanne Rambags , Koen Smits. 
Bron foto: Mudita © 2016 Suzanne Waijers

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Brainportbedrijven helpen jongeren met beroepskeuze

Eenentwintig bedrijven in de 
Brainportregio organiseren van 
februari tot en met april een 
Tech Event voor leerlingen van 
vmbo en havo. Het moment 
voor jongeren mét hun ouders 
om zich te oriënteren op de be-
roepen die de Hightechsector 
in de Brainportregio te bieden 
heeft. Begin 2017 bezochten 500 
leerlingen met ouders deze zo-
genoemde Tech Events.

Brainport Industries College 
organiseert jaarlijks met zijn le-
den de Tech Events. Eén Event 
per bedrijf, zodat leerlingen mét 
ouders de beroepen in voorna-
melijk de metaalbewerking in 
verschillende bedrijven kunnen 
meemaken. Leerlingen kunnen 
zich voor meerdere Tech Events 
aanmelden. 

Kijken, luisteren en beleven is 
het motto. De bedrijven laten de 
leerlingen en hun ouders de he-
dendaagse beroepen in de High-
tech sector beleven. Zo krijgen 
zij antwoord op de vragen: Is het 

beroep leuk, past het type bedrijf 
bij me en heb ik aanleg voor het 
vak? 

De Tech Events helpen de leerlin-
gen een keuze te maken door de 
beroepen te laten beleven in de 
echte bedrijfsomgeving.
Jaarlijks worden er circa 20 Tech 
Events georganiseerd door de 
ruim 50 leden van Brainport 
Industries College. Leren in de 
praktijk is voor veel mbo-leer-
lingen de beste leerschool en 
een opleidingsroute met veel 
toekomstperspectief. Eigenaren 
en directeuren van de leden zijn 
zelf ook het voorbeeld van ooit 
leerlingen die via het leren van 
het vak nu zelf leiding geven aan 
een bedrijf.   

De bedrijven die een Tech Event 
organiseren hebben in ieder ge-
val behoefte aan nieuwe mede-
werkers en laten zien in welk be-
roep ze op zoek zijn naar nieuw 
talent. Een actueel beeld van de 
arbeidsmarkt van nu en die van 
morgen. 
Via de Tech Events kom je in 
aanraking met opleidingen waar 
direct werk aan vast zit.

Brainport Industries College
Brainport Industries College is 
een samenwerking van ruim 50 
bedrijven in de Hightech indu-
strie én de onderwijsinstituten: 

ROC Ter AA, SUMMA Techniek 
en Teclab. Het geven van voor-
lichting, helpen met het vinden 
van het geschikte leerbedrijf en 
het maken van de match tus-

sen leerling en bedrijf zijn de  
hoofdactiviteiten. De focus ligt 
op de route van werkend leren: 
de Beroepsbegeleidende leerweg 
(bbl) in het mbo. s

Helmond

Van februari tot en met april organiseren 21 bedrijven in de Brainportregio  een Tech Event voor leerlingen 
van vmbo en havo.

Leerlingen Praktijkschool 
zamelen lege flessen in

De Praktijkschool, onderdeel 
van de OMO scholengroep, 
neemt deel aan het internatio-
naliseringsproject om hun leer-
lingen meer mondiaal bewust 
te maken. Onderdeel van dit 
project is het samenwerken met 
een organisatie in Helmond die 
zich bezig houdt met ontwik-
kelingssamenwerking. De Prak-
tijkschool werkt samen met 
Stichting Helmond San Marcos. 

In 2016 hebben ze al succesvol sa-
mengewerkt in een project van 2 
weken waarbij onder andere een 
muurschildering werd gemaakt 
door de leerlingen en een markt 
werd georganiseerd, waarvan de 
opbrengst voor de stichting was.

Ook dit jaar zet de Praktijkschool 
zich in voor Stichting Helmond 
San Marcos. Deze keer willen de 
leerlingen bijdragen aan de aan-
leg van internet en WiFi bij het 
ouderen opvanghuis Horizonte 

in San Marcos. Ze gaan dit doen 
door het inzamelen van lege 
inktcartridges, daarvoor staan 
speciale inzameldozen op de 
school, en een statiegeldflessen 
inzamelactie.
De leerlingen hopen zo veel mo-
gelijk lege flessen in te zamelen 
voor hun project.

Op maandag 5 februari zal een 
vertegenwoordiger van Stich-
ting Helmond San Marcos op de 
school aanwezig zijn om de lege 
statiegeld flessen in ontvangst te 
nemen. 

Ook de buurtbewoners van de 
Praktijkschool worden uitge-
nodigd om een steentje bij te 
dragen. Heeft u nog lege fles-
sen? Dan kunt u deze tot en met 
maandag 5 februari 12:00 uur in 
komen leveren op de Praktijk-
school aan de Generaal Snijders-
straat 51 in Helmond.

Namens de leerlingen en Hori-
zonte in San Marcos alvast be-
dankt! s

Helmond

Concert door De Rimboband met het laatste 
optreden van Qukske dur Bai 

Op zondag 4 februari van 14.00 
tot 16.00 uur verzorgd De Rim-
boband met de Amusements-
groep Qukske dur Bai een con-
cert carnavalesk bij de Stichting 
Draaiorgels Helmond in de Ga-
violizaal. 

Carnaval 2018 is in aantocht. De 
Rimboband is een muziekge-
zelschap voor mensen met een 
verstandelijke beperking. De le-
den wonen in de regio Helmond, 
namelijk in de gemeenten Asten, 
Deurne, Gemert-Bakel, Hel-
mond, Geldrop-Mierlo, Laarbeek 
en Someren. De band bestaat 
uit zo’n 60 leden, variërend in de 
leeftijd van 18 tot ruim 60 jaar. Al-

weer voor het 3e jaar op rij wordt 
door de Rimboband te midden 
van de draaiorgels een carnava-
lesk concert verzorgd. Naast de 
door de Rimboband gespeelde 
stukken zullen ook onze draai-
orgels voor, na en in de pauze 
carnavalsmuziek ten gehore 
brengen. Aan deze gezellige mid-
dag met muziek en zang wordt 
medewerking verleend door 
Amusementsgroep  ‘Qukske dur 
bai’. Dit muzikale trio zet met ei-
gen instrumenten een volledige 
act neer. Een groep met ervaring, 
zelfspot en vooral een sterke 
werking op de lachspieren. Dit 
is hun laatste optreden, na 11 jaar 
stoppen ze er mee. 

De Gaviolizaal met monumen-
ten en een stukje geschiedenis 

en cultuur in de cultuurstad Hel-
mond heet u welkom. De toe-
gang is gratis. Wel zien wij na af-
loop van het concert een vrijwil-
lige bijdrage in onze donatiepijp. 

Door de groei van het aantal be-
zoekers en activiteiten kunnen 
wij ook extra vrijwilligers, vooral 
voor de horeca gebruiken. Heeft 
u interesse om ook een stukje 
bij te dragen aan de Helmondse 
cultuur en monumenten neem 
dan contact op met de Stichting 
Draaiorgels Helmond. 

De Gaviolizaal is te vinden aan 
de Torenstraat 36a, 5701 SH Hel-
mond. Openingstijden zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen van minimaal 10 perso-
nen ook mogelijk op afspraak. s

Helmond
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wij gaan opruimen

OOK IN 2018 DE GOEDKOOPSTE VAN  NEDERLAND

UNIEK IN NEDERLAND
ALLEEN BIJ VLOER HET ZELF 

KLIK LAMINAAT
LANDHUISDELEN XL

8 mm dik, 24 cm breed, 
leverbaar in 12 kleuren.

per m2 incl. btw    Van 26,95 Voor

14.95

PLAK PVC
LANDHUISDELEN 

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.

per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

14.95

TRAPRENOVATIE
MASSIEF EIKEN 

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

montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

875.-

N
IE

U
WLAMINAAT

LANDHUISDELEN XXL
24 cm breed, 8 mm dik, 

klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 
structuur, leverbaar in 5 kleuren.

per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.95

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT

14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 
afmeting 15x75 cm, leverbaar in diverse 

kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 
per m2 incl. btw    Van 79,95  V.A.

42.95

LAMEL PARKET
RUSTIEK EIKEN
14 mm dik, 3 mm toplaag, 

19 cm breed, wit geolied en 
gerookt wit geolied.

per m2 incl. btw    Van 48,95 Voor

29.95
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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.
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Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV-
gebouw, 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 levensmiddelen-
manden en gratis kienkaarten. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 
vanaf 18.45.

Helmond-Oost

In buurthuis St. Anna aan de 
hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere zondagmiddag vanaf half 
2 en maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. De or-
ganisatie op zondag is door de 
Jubileumcommissie van Kv de 
Ollietrappers en maandagavond 
de seniorenvereniging St. Anna.

Annawijk/Suytkade

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

Helmond

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

Mierlo-Hout

Op zondagmiddag 4 februari, 
Wereldkankerdag, is regionaal 
inloophuis De Cirkel/De Peel  ge-
opend van 13.00 tot 16.00 uur. De 
Cirkel die op 4 februari 2010 of-
ficieel geopend is, en dus die dag 
ook haar verjaardag viert wil dat 
doen in de vorm van een open 
dag. Het adres van De Cirkel is 
Evertsenstraat  19 in Helmond. 
Het thema van Wereldkanker-
dag is dit jaar ’Kanker zet je we-
reld op zijn kop. Wat heb je dan 
nodig?’ 

Helmond-Oost

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op dinsdag 6 en 14 
februari van 13.00 tot 17.00 uur. 

Aanstaande zondag 4 februari 
is het EDAH Museum geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur. De entree 
bedraagt 4 euro inclusief kof-
fie met koek. U bent van harte 
welkom. Oostende 167, 5701 SM 
Helmond Tussen Julianabrug en 
tankstation.

Rijpelberg

Centrum

Centrum

Centrum

Op zaterdag 3 februari zal de 
beste voorlezer van Helmond en 
omstreken Rob van Os voorlezen 
bij boekenwinkel de Ganzenveer. 
Hij zal voorlezen tussen 11 en 13u.
Wij zorgen voor wat lekkers te 
eten en te drinken, dus schuif ge-
zellig aan! 

Op dinsdag 6 februari 2018 wordt 
in Wijkcentrum Westwijzer, Cor-
tenbachstraat 70 een workshop 
georganiseerd door stichting De 
Broekriem. Dit is bestemd voor 
werkzoekenden uit Helmond 
en omgeving.  Voor meer infor-
matie kunt u kijken op: www.de
broekriem.nl/over-ons/perskit/

Helmond-West

Donderdagavond 15 februari 
a.s. is er een contactavond van 
Ypsilon Helmond e.o.  voor fa-
milieleden en naastbetrokkenen 
van mensen met psychotische 
kwetsbaarheid.  Deze avond is 
vrij toegankelijk. Ggz ‘t Warant, 
Wesselmanlaan 25a in Helmond 
van 19.30-21.30 uur. Aanmelden 
via ypsilon-helmond@hotmail.
com of tel. 0492-844421 Informa-
tiecentrum GGZ Oost Brabant 
Warant.

Oranjebuurt/Warande

Op zaterdag 3 februari om 15.30 
uur opent Nolly Braakenburg 
haar expositie bij Gerard van 
Hal Fotografie. Onder het genot 
van een drankje kunt u dan haar 
werk bewonderen en een praatje 
maken met de kunstenaar. U 
bent van harte welkom in het 
atelier aan de Kerkstraat 46 te 
Helmond. Het werk van Nolly is 
te zien t/m 31 maart 2018. Gerard 
van Hal Fotografie bevind zich 
midden in het centrum van Hel-
mond, dus loop gerust even bin-
nen en geniet van het aanbod.

Locatie: oude basisschool De 
Torelaar op de Groningenhof 4, 
Helmond. Meer info: www.face-
book.com/RepaircafeRijpelberg 

Holland Baroque speelt Que l’amour: 
Brel & Rameau

Op zondag 4 februari zal om 
15.00 uur in Theater Speelhuis 
Holland Baroque, Que l’amour: 
Brel & Rameau spelen. 

Op het podium vindt een ont-
moeting plaats tussen twee co-
ryfeeën: Jacques Brel en de 18e 
eeuwse Franse componist Jean-
Philippe Rameau. 

Tussen deze grootheden gaapt 
een gat van 250 jaar muziekge-
schiedenis en toch vinden Brel 
en Rameau elkaar in uitersten. 
In muziek vol verlaten eenzaam-
heid, heftige uitgelatenheid, 
liefde, geluk en onvervuld ver-
langen. Ook ritmiek, harmonie 
en atmosfeer rijmen wonder-
baarlijk.
De veelzijdige sopraan Claron 
McFadden vertolkt Brels chan-
sons. Holland Baroque, met kla-

vecinist Lars Ulrik Mortensen, 
pakt uit met een grootse orkest-
bezetting, theatrale elementen 
en barokke arrangementen.  

Lars Ulrik Mortensen:
klavecimbel
Claron McFadden:
sopraan

Voor meer info: www.theater
speelhuis.nl/voorstelling/info/
id/3849 s

Helmond

Annatheater pakt uit met voorstelling De Pagador

Het Annatheater bestaat dit 
jaar 15 jaar. Het huisgezel-
schap, Vreemd Beest, speelt al-
weer 25 jaar. Dubbel feest, dus. 
Daarom pakt het Annatheater 
in Helmond groots uit met de 
Braziliaanse voorstelling De 
Pagador. Het Coöperatiefonds 
van Rabobank Helmond draagt 
hieraan bij.

15 jaar geleden: Lavínia Ger-
mano, Braziliaans van huis uit, 
geschoold aan de Theaterschool 
van Amsterdam heeft een droom. 
Een tempel voor amateurtheater. 
In Helmond…. Ze fietst langs de 
Annakerk in de Annawijk. Alle 
ramen ingegooid. En ze ziet het 
voor zich: Het Annatheater. Als 
de gemeente het pand koopt en 
een wedstrijd uitschrijft voor een 

mooie invulling van de voorma-
lige kerk, komt haar droom uit. 

We zijn 15 jaar verder. Het An-
natheater is die tempel voor 
amateurkunst geworden. Waar 
jong en oud het podium beklim-
men. Geen wijkhuis, maar een 
volwaardig theater. Om het ju-
bileum te bezegelen, wilde Laví-
nia met huisgezelschap Vreemd 
Beest, flink uitpakken.

‘Ik ben 30 jaar geleden afgestu-
deerd aan de Theaterschool van 
Amsterdam met dit stuk’, vertelt 
ze. ‘Een script dat misschien wel 
actueler dan ooit is. Met nep-
nieuws, mensen die recht tegen-
over elkaar staan en starre denk-
beelden.’ In maart is het zo ver 
en wordt De Pagador 10 keer ge-
speeld in het Annatheater. Niet 
alleen theatertalent beklimt dan 
het podium, ook muzikaal ta-

lent treedt op. ‘Via audities heb-
ben we musici gevonden die live 
spelen.’ Ook zijn er heel wat Hel-
mondse figuranten in de weer.

Het Annatheater krijgt geen 
vaste subsidie, maar is afhan-
kelijk van fondsen en giften. 
Voor de totstandkoming van het 
toneelstuk klopte het theater 
onder meer aan bij Rabobank 
Helmond (het Coöperatiefonds). 
Patrick Houthooft van dat fonds 
keurde de aanvraag goed. ‘Het 
wordt groots aangepakt: tien 
optredens. Daardoor is het toe-
gankelijk voor heel Helmond. 
We vinden het bijzonder dat er 
naast de culturele hotspots in 
Helmond, zoals de Cacaofabriek, 
ook in de Annawijk zo’n bijzon-
der cultureel podium te vinden 
is. Iedereen werkt hier met pas-
sie en plezier aan kunst, dat wil-
len we stimuleren.’ s

Annawijk/Suytkade

Het Annatheater en huisgezelschap Vreemd Beest pakken groots uit met  de Braziliaanse voorstelling De Pagador.
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Foodtechpark breidt uit
Ben je op zoek naar een uitdagende baan in de Food technologie? 
Een aantal groeiende bedrijven binnen Food Tech Brainport in Helmond 
bieden carrièrekansen voor food tech talenten op meerdere niveaus.

Interesse? Stuur je sollicitatie naar: 
Willem van de Ven.
vandeven@pascalprocessing.com

Pascal Processing is een groeiend bedrijf dat verpakte 
voeding met hoge waterdruk langer houdbaar maakt. 
Dat heet pascalisatie. Pascalisatie is geschikt voor 
bijvoorbeeld vlees, garnalen, kreeften en smoothies. 

Wil je meer weten, kijk dan eens rond op onze website 
www.pascalprocessing.com. Dan ontdek je vanzelf hoe 
bijzonder de techniek is waarmee we werken.
 
Om ons team te versterken zijn we op zoek naar:
Productie medewerkers
Allround operators
Kwaliteitsmedewerker

Bodec heeft in het FoodTechPark een multipurpose 
fabriek waar klanten terecht kunnen voor testen en proef 
producties doen. Daarvoor gebruiken we verschillende 
technieken waaronder indampen en sproeidrogen.
Op onze website www.bodec.nl kun je daar veel meer 
over vinden. 

We zijn op zoek naar productie medewerkers en hebben 
daarbij de belangrijkste functie eisen op een rijtje gezet:
Werk- en denkniveau MBO  4/HBO
Goed technisch inzicht
Nauwkeurig - Gedisciplineerd
Zelfstandig - Initiatiefrijk - Team werker

Interesse? Stuur je sollicitatie naar:
Paul Deckers
deckers@bodec.nl

Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Aanhangerland Gehamie B.V. in Helmond is een professioneel aanhangwagenbedrijf, 
gespecialiseerd in de verkoop, verhuur, onderhoud en reparatie van aanhangwagens. 
Tevens zijn wij in mei 2014 begonnen met het leveren en monteren van trekhaken voor 
alle merken en type auto’s via www.trekhaakcentrum.nl. Al onze activiteiten mogen wij 
doen voor een groeiend aantal klanten. In een levendig team wordt met grote 
betrokkenheid voor klanten gewerkt.

Op korte termijn zoeken wij een:

Allround Medewerker 
Receptie (fulltime) 

Verhuur, werkplaats en magazijn
Voor de complete afhandeling van Verhuuractiviteiten en het up-to-date houden van 
de verhuurvloot, en het assisteren van de chef werkplaats v.w.b. werkplaatsreceptie 
aangelegenheden.

Wij zijn op zoek naar een actieve collega, die:
· Een opleiding op MBO niveau heeft, verkregen door opleiding of ervaring
· Beschikt over praktische technische basis vaardigheden om eenvoudige storingen 
 op te lossen
· Affiniteit heeft met de aanhangwagenbranche
· Zelfstandig en accuraat is, maar ook goed flexibel kan samenwerken in een hecht 
 teamverband
· Zich graag wil inzetten om onze klanten de bèste kwaliteit en service te geven
· Goede communicatieve en administratieve vaardigheden
· Zich goed kan uitdrukken en de Nederlandse taal in woord en geschrift
· Initiatief toont en oplossingsgericht is
· In het bezit is van rijbewijs B, rijbewijs BE is een pré
· Geen probleem heeft met werken op zaterdag

Aanhangerland Gehamie B.V. biedt u goede secundaire arbeidsvoorwaarden, 
een afwisselende functie met ruimte voor uw eigen initiatief.

U kunt uw schriftelijk sollicitatie met een CV èn salaris indicatie tot uiterlijk 16 februari 
2018 richten aan: Aanhangerland Gehamie B.V. T.a.v. de heer H. Peels,
Schootense Dreef 19-a, 5708 HZ  Helmond. Of per e-mail: hpeels@gehamie.nl

Voor meer informatie kunt u tijdens openingstijden telefonisch contact 
opnemen met dhr. H. Peels op telefoonnummer 0492-53 53 52

Tandartsenpraktijk De Raafstraat

Ben je representatief, kindvriendelijk, een aanpakker en flexibel?
Kun je zelfstandig werken en doe je dat graag in een team?

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

In verband met uitbreiding van de werkzaamheden zijn wij op zoek naar een:

PARTTIME 
TANDARTSASSISTENTE

voor 20-30 uur per week

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

LAAT JE STEM NIET VERLOREN GAAN, GA 21 MAART 2018 STEMMEN

DENK NIET WIT, DENK NIET ZWART

MAAR IN DE KLEUR 
VAN JE STAD

#HELMONDKIEST

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
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Speuren in de Stiphoutse Bossen 
Ben jij de nieuwe Sherlock Holmes? De IVN-gidsen Stephan en 

Anne helpen je met speuren!

Een mooie twee uur durende 
wandeling voor de hele familie, 
dus ook voor gezinnen.
Welke dieren leven er eigenlijk 
allemaal in de Stiphoutse bos-
sen? 

Daarvoor gaan we tijdens de 
tocht van ca.4 km. op zoek naar 
de diverse diersporen. En we pro-
beren vogels te herkennen aan 

hun zang en aan hun verenkleed.
Op zondag 4 maart zal deze 
wandeling plaatsvinden. 
We starten om 14 uur bij het 
kruisbeeld in Stiphout (hoek 
Gerwenseweg/Molenven; voor 
navigatie aanhouden: Molenven 
5, 5708 DW). Deelname is gratis. 
Opgave vooraf is niet nodig.

We gaan op zoek naar o.a. 
pootafdrukken, plukplaatsen, 
vraatsporen, uitwerpselen, nes-
ten, graafsporen, holletjes in de 

grond en wissels.
De jeugd kan zijn Sherlock Hol-
mes kwaliteiten in praktijk bren-
gen: speur en wandel mee! 
Laat je verbazen in de Stiphoutse 
bossen.

Nadere inlichtingen bij 
Anne Regts tel. 0492-477392 / 
ivnhelmond@gmail.com

Voor meer informatie over IVN, 
kijk op: www.ivn.nl/afdeling/
helmond s

Stiphout

Rolstoelvaardigheidstraining

Op 24 februari start een cur-
sus van vijf zaterdagochtenden 
om te leren optimaal gebruik 
te maken van je rolstoel. Het is 
bedoeld voor iedereen, jong en 
oud, die in een rolstoel zit, of 
weet dat dit op korte termijn 
het vooruitzicht is. 

Naast het aanleren van vaar-
digheden maak je ook kennis 
met rolstoelsporten. De trainin-
gen vinden plaats op Suytkade 
in Helmond. Heb je interesse, 
geef je dan op voor 10 februari! 

Mail naar unieksportendepeel@
gmail.com of bel 06 13419875. 
Ook voor meer informatie kun je 
hier terecht. Deze training wordt 
aangeboden door Uniek Sporten 
de Peel in samenwerking met 
Basketball Experience Neder-
land. 

24 februari, 3, 10, 17 en 24 maart | 
10:30 – 12:00 | Scheepsboulevard 
2, Helmond | gratis deelname s

Helmond

In een bomvolle Geseldonk 
startte zaterdagavond de 27e 
om half acht de grote show 
en zwetsavond van de Houtse 
Kluppels. De avond werd mu-
zikaal ingeleid en begeleid door 
het veelkoppige orkest De Dur-
blaozers. De stemming kwam 
er al daardoor lekker in en zeker 
toen de Dansmarietjes, de Raad 
van Elf en Prins Marcel hun 
plaats op het podium innamen.
Het werd een geweldige avond, 
die begon met een wervelend 
optreden van de dansmariet-
jes. De eerste kletser was Andy 
Marcelissen als blinde Nico 
Vink, de blindste mens ter we-
reld, misschien wel van Europa. 
Als extra handicap plaagde hem 
een ernstige kleurenblindheid. 
Op het podium was hij gere-

geld het spoor bijster. Na Nico 
kwam de amusementsgroep 
Tadaa. De zaal was al geweldig 
op dreef, maar Tadaa maakte er 
een hectisch spektakel van. Het 
dak ging er bijna af.
Daarna was het de beurt van 
Berry Knapen in zijn rol als Toos 
van Bokhoven  die gedetailleerd 
inging op de midlive perikelen 
van haar man. Veel mensen in 
de zaal herkenden de geschetste 
euvelen en Toos kreeg dus veel 
bijval en enthousiaste reacties.
Arno Meulendijks leidde de ce-
remonie in van de ‘24 rozen hul-
de’. Die viel dit jaar ten deel aan 
Peter Jans, vrijwilliger bij de ge-
handicaptensport in de Wissen 
en werkzaam bij Senzer. Peter, 
altijd bescheiden opererend op 
de achtergrond, verdiende deze 

huldiging ten volle.
De derde kletser was Jasper van 
Gerwen, als Sepke de strand-
wacht. Hij was daarvoor opge-
leid omdat hij bij de turnver-
eniging niet geschikt bleek om 
als valmat te dienen. U begrijpt 
dat hij daar op het strand van 
alles meemaakte. Dikwijls be-
gon  hij wat later, zodat hij wat 
eerder kon ophouden. Hij had 
het druk, want vlakbij was het 
naaktstrand dat ook zijn aan-
dacht vroeg.

Vervolgens nam Peter van der 
Maas bezit van de ton. Zijn 
specialiteit was onderwijs aan 
hoogbegaafden. Op weg naar 
de Geseldonk had hij vier rechte 
bochten moeten nemen. Als 
hoogbegaafde kwam hij er ach-
ter dat dat toch eigenlijk een 
onmogelijke actie was. Zijn op-
treden als ‘kittelaar’ is moeilijk 
te beschrijven, maar oogstte de 
nodige hilariteit.

Het vervolg van het programma 
kende geen echte hoogtepun-
ten meer, en had eigenlijk niet 
gehoeven. Al met al werd het elf 
uur, en was het een lange avond 
geworden. Zowel de Kluppels, 
als het publiek kunnen terug-
zien op een buitengewoon ge-
slaagde avond. 

doordoor jan van rest

DAVEREND GEZWETS BIJ 
HOUTSE KLUPPELS

www.helmondnu.nl De eerste wens van de OVMH wensboom is een feit.  Stijn Lathouwers 
(9) wilde heel graag in een BMW i8 rijden. Mede dankzij Nobra 
Helmond is deze wens in vervulling gegaan.

Subsidies weer verdeeld over 
Helmondse Evenementen

Evenementen zijn belangrijk 
voor de stad. Dat bleek onder 
andere uit de evenementen-
monitor die eind vorig jaar 
verscheen. De zes grootste 
publieksevenementen in Hel-
mond werden vorig jaar door 
ruim 145.000 mensen bezocht. 
Gezamenlijk hebben de bezoe-
kers van die zes evenementen 
naar schatting € 1,25 miljoen 
besteed.

Het college heeft besloten het 
hoogste subsidiebedrag (30.000) 
toe te kennen aan Urban Mat-
terz. 
Vier evenementen ontvangen 
een bedrag van € 20.000: Kasteel-
tuinconcerten, Schaatsen in Hel-
mond, Kasteel van Sinterklaas en 
het H20 Festival. Andere organi-
satoren ontvangen bedragen van 
€ 10.000 of € 5.000.

Met dit besluit heeft het college 
alle, door de commissie bereken-
de, bedragen toegekend. Daar-
naast heeft het college besloten 
om nóg drie evenementen een 
subsidie toe te kennen: de Boe-
remèrt in Brouwhuis (3.500), de 
Frans Markt op Suytkade (5.000) 
en De Pagador in het Annathea-
ter (10.000). De Boeremèrt krijgt 
d itvanwege de lange traditie van 
het evenement en het belang 
daarvan voor de wijk Brouwhuis. 
Daarnaast wil het college de 
Franse Markt de kans geven zich 
verder bovenwijks te ontwikke-
len. De Pagador is in de ogen van 
het college feitelijk een voorstel-
ling, niet zozeer een evenement. 
Omwille van de culturele bete-
kenis van deze voorstelling, die 
verschillende keren opgevoerd 
wordt in het kader van het jubile-
umjaar van het Annatheater, wil 
het college toch graag financiële 
ondersteuning bieden. s

Helmond
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DE JUISTE VAKMAN 
VOOR ELKE KLUS

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

KANTE LBERG B O U W
K L U S  &  B O U W S E R V I C E

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www. d-tection.nl

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www.d-tection.nl

Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Frans van Asten

Noorddijk 1  5705 CX Helmond  Tel. 0492-512377  Mob. 06-53754231
E-mail: info@zonweringsreparateur.nl  www.zonweringsreparateur.nl

Ook verkoop van:

Rolluiken,
Horren & 

Hordeuren en 
Screens

Frans van Asten

Noorddijk 1  5705 CX Helmond  Tel. 0492-512377  Mob. 06-53754231
E-mail: info@zonweringsreparateur.nl  www.zonweringsreparateur.nl

Ook verkoop van:

Rolluiken,
Horren & 

Hordeuren en 
ScreensOOK REPARATIE ROLLUIKEN

WINTER
SPORTACTIE
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  t/m april 2018. Vraag naar de algemene 
voorwaarden en de beschikbaarheid

www.autoverhuur-helmond.nlwww.autoverhuur-helmond.nlwww.autoverhuur-helmond.nl
Vossenbeemd 13

5705 CL Helmond
T: 0492-820280

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.

Een ruw diamantje: 
Bliksum

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

Bliksum is een ondeugende vlegel van pas vijf maan-
den jong.  Over spelletjes hoef je hem niks wijs te 
maken, hij is enthousiast en bedreven.  Het is een 
geboren jager die simpel te triggeren is. 

Hij gaat overal heel fanatiek achteraan en hij geeft er 
niks om als hij daarbij misspringt, ergens af valt of een 
onhandige landing maakt. Je kunt fantastisch met hem 

spelen. Het is wijs om deze knaap volop naar buiten te 
laten gaan want hij barst van de energie. Bovendien is 
hij zéér onstuimig en nogal heetgebakerd. Geen mate-
riaal voor kindjes; meer iets voor een volwassene met 
ervaring die dit ruwe diamantje bij gaat polijsten. Het 
knaapje kan wel een cursusje omgangskunde gebrui-
ken, zowel richting andere katten als mensen. Hij is 
voor de duvel niet bang! 

Als u graag leeuwentemmer was geworden, dan is dit 
een prachtig oefenwelpje voor u. Overigens doet hij 
het momenteel bij ons eigenlijk best goed; we houden 
hem flink bezig en zorgen ervoor dat hij z’n energie op 
verschillende manieren goed kwijt kan. 
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Natuurbegraafplaats Weverslo
Waarom Weverslo een goede keus is!

• Sfeervolle natuurbegraafplaats op een beschermd landgoed
• Eeuwige grafrust in mooie natuur op een eigen plek naar keuze
• Nu vastleggen betekent  later geen zorgen en kosten
• De natuur verzorgt het graf, wij beheren de natuur
• Altijd vrije wandeling en tijd voor een persoonlijk gesprek op  afspraak.

Bezoekadres: Janslust 11 Heide, In de Peel tussen Deurne en Venray
T 0478 515721 M natuur@weverslo.nl  W www.weverslo.nl

Martin van Rooijen spreekt in de 
Cacaofabriek in Helmond

De afdeling Helmond van 
50Plus heeft Martin van Rooijen 
gevraagd om naar Helmond te 
komen voor een lezing in de Ca-
caofabriek. Martin van Rooijen 
is lid van Tweede Kamer voor 
50PLUS. Daarvoor was hij 
lid van de Eerste Kamer voor 
50PLUS en hij is ook Staatsse-
cretaris van Financiën geweest. 

Martin van Rooijen heeft aan 
ons verzoek gehoor gegeven en 
zal op vrijdag 16 februari 2018 
spreken in de Cacaofabriek over 
de volgende onderwerpen: 
1. AOW-leeftijd. 
2. De toekomst van ons pensi-

oenstelsel. 
3. Het initiatiefwetsvoorstel van 
50PLUS voor een bodem van 2% 
in de rekenrente voor pensioen-
fondsen. 
4.  Fiscale regelgeving van de ei-
gen woning (aflosboete). 
5. De ouderenwerkloosheid. 

De afdeling Helmond van 
50PLUS nodigt u graag voor 
deze lezing uit. De ontvangst 
(met koffie en thee) in de Cacao-
fabriek is van 19.00 tot 19.30 uur. 
Om 19.30 uur starten wij met een 
korte presentatie van ons team 
en kunt u kennis maken met 
onze kandidaat-raadsleden voor 
de gemeenteraad in Helmond. 
In aansluiting daarop zal Martin 
van Rooijen spreken tot uiter-

lijk 21.30 uur. De lezing is gratis 
toegankelijk. Aanmelding is niet 
nodig. 
Dus noteer nu alvast in uw
agenda: 

vrijdag 16 februari 2018, 19.00 uur, 
Martin van Rooijen, 
Cacaofabriek, Cacaokade 1, 5705 
AB Helmond. s

Helmond

60 jaar getrouwd: Wim en Jo van der Vorst 

Op 4 februari zijn Wim en Jo 60 
jaar getrouwd. Ze wonen vanaf 
hun huwelijk in de Pastoor Elsen 
straat . Eerst op nummer 50 en 
nu al 17 jaar op nummer 52.
Ze hebben twee kinderen en 
twee kleinkinderen. Wim en Jo 
zijn geen onbekenden op ‘t Hout; 
Ze hebben samen de Houtvon-
ken rondgebracht.  Wim houdt 
het kerkhof netjes en Jo zingt bij 
het Houts gemengd koor. Samen 
genieten ze van de tuin als die 
weer in bloei staat. 
In augustus zijn ze met de kinde-
ren en kleinkinderen op vakantie 
geweest om hun 60 jarig huwe-
lijk te vieren waar ze enorm van 
hebben genoten. s Wim en Jo delen al 60 jaar lief en leed met elkaar.

Mierlo-Hout

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

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

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl  
Website: www.heiligelambertus.nl

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

Zondag 4 februari:
10.15 uur Luciakerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor 
waarbij de gasten van de boerenbruiloft met ons meevieren. René 
van Hout; Theu van Deursen en Koosje van Deursen-van Kroonen-
burg; Mathieu de Bie; Jan van Gennip; Henk van de Waterbeemd; 
Sjef Remmen en Annie Noordman; Marie Smolenaars-van Deur-
sen; Jan van Bladel; Willy Drouen-Görtz; Darko Plestina; Noud en 
Nellie Meulendijks-Smits; Annie Verhoeven; Nelleke van Bussel; 
Carolien van den Reek-Zwanenberg; Hans Hafkenscheid; Hans 
Kummerer; Wim Ter Burg; Mies van der Velden; overleden familie 
Verhofstad-Verbakel; uit dankbaarheid vanwege 50 jarig huwelijk; 
Jaan Crielaars-Kuijpers; Wouda Raijmakers-Sleegers; overleden 
ouders Jan Lenders en Mien Lenders-Bosch.

Donderdag 8 februari:
19.00 uur Alphonsuskapel; 

Zaterdag 10 februari;
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang;
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; volkszang;
Overleden ouders Weijts-Janssen;

www.damiaanhelmond.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties 
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 4 februari
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 Olympio, Guusje Swinkels, 
Hans Verstappen en 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 Wijnhei-
mer-Roelofs, Marietje van de Goor-van Vlierberghe

Zondag 11 februari 
10.30 uur  Trudokoor
Friedie Coolen, Emma Vincentie-Dekeirschieter, Cor van de Kim-
menade, Antoon Colen, Nelly Cranenbroek-Meulendijks, Fran 
Hamilton, Marije Grünewald, echtgenote van Luc Daniëls, Agnes 
van de Westerlo-Donkers, Overleden ouders Reloe-Morssink en 
alle overleden familieleden, Chris Schriks, Herman Kaal, Julie Loop 
-Lemans, Christine van Bussel, Wilma 
Wouters – Verhulst, Guus van Oorschot, 
Olga de Rooij-Visser, Els van Geene, Piet 
Sloots

www.damiaanhelmond.nl
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond
Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK IN STIPHOUT

PATHÉ HELMOND
DO. 1 T/M WO. 7 FEBRUARI

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 
zaterdag en zondag 9.45 uur

12 Strong (DOV)
Za 10:15, 16:30 uur / Do, Vr, Ma - Wo 10:30 uur 
/ Wo 14:45 uur / Di 15:45, 19:00, 21:15 uur / Ma 
15:50, 18:40 uur / Do 16:00 uur / Vr 16:45 uur / 
Do, Zo 18:45 uur / Vr, Za 19:30, 22:15 uur / Do, Zo, 
Ma 21:30 uur
All The Money In The World (DOV)
Za 10:45 uur / Do, Vr, Ma 12:45 uur / Di 16:00 uur 
/ Do 20:30 uur / Zo 20:45 uur / Vr, Za 21:15 uur
Bob de Bouwer - Mega Machines (DNL)
Zo 10:30 uur 
Coco (DNL)
Zo 12:30 uur 
Coco (N3D)
Za 13:15 uur / Wo 13:45 uur / Do 14:00 uur / Vr 
14:30 uur / Zo 14:45 uur 
Commuter, The (DOV)
Di 11:15 uur / Wo 11:30 uur / Ma 13:30, 18:40, 21:45 
uur / Do, Vr 13:45 uur / Do, Zo 18:30 uur / Vr, Za 
19:15, 22:30 uur / Do 21:50 uur / Zo, Di 22:00 uur 
Diep In De Zee (DNL)
Zo 10:00 uur / Do, Ma - Wo 10:45 uur / Vr 11:45 
uur / Za 13:45 uur 
Diep In De Zee (N3D)
Za 10:00 uur / Do, Ma, Di 13:15 uur / Wo 13:30 uur 
/ Zo 14:30 uur / Vr 15:45 uur 
Early Man (DNL)
Wo 11:15, 14:00 uur 
Earth: Een Onvergetelijke Dag (DOV)
Za 11:45 uur / Do, Ma 15:45 uur / Zo 16:45 uur / Vr 
17:30 uur 
Elias: Alle Ankers Vooruit (DNL)
Za 10:00, 14:30 uur / Do, Ma, Di 10:30 uur / Vr 
10:45 uur / Wo 13:00 uur / Zo 14:15 uur
Father Figures (DOV)
Vr 16:15 uur / Do, Zo 17:15 uur 
Ferdinand (DNL)
Zo 10:00 uur / Za 12:00 uur / Ma 13:45 uur 
Ferdinand (N3D)
Do 11:30 uur / Vr 13:30 uur / Zo 13:45 uur / Wo 
14:15 uur / Za 16:15 uur 
Fifty Shades Freed (DOV)
Wo 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:30, 
21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 uur 
Gladiator (2018) (DOV)
Zo 11:15 uur 
Glass Castle, The (DOV)
Di 13:30 uur 
Godfather, The (DOV)
Za 14:00 uur 
Greatest Showman, The (DOV)
Di 11:00, 18:30 uur / Ma 11:20 uur / Do, Ma 16:15 
uur / Vr, Za 18:00 uur / Do, Zo, Di 21:45 uur 
Huisvrouwen Bestaan Niet (DNL)
Do, Ma 12:15, 18:00 uur / Di 15:00, 19:45 uur / Zo 
18:10 uur / Vr, Za 18:45 uur 
Jumanji: Welcome To The Jungle (O3D)
Za 11:00 uur / Wo 11:45 uur / Di 12:15, 17:15 uur / 
Vr 13:50 uur / Ma 14:30 uur / Do 14:45, 19:15 uur / 
Zo 19:00 uur / Vr, Za 19:45 uur 
K3 Love Cruise (DNL)
Zo 12:00 uur 
Maze Runner: The Death Cure (DOV)
Za 10:30, 15:45 uur / Vr 10:45, 16:00 uur / Zo 
15:00 uur / Do, Ma, Di 15:15 uur 
Maze Runner: The Death Cure (O3D)
Ma 10:40 uur / Do, Zo 10:45 uur / Wo 11:00, 14:30 
uur / Vr 11:30 uur / Di 12:45, 20:45 uur / Za 13:30 
uur / Do, Zo - Di 18:15 uur / Vr, Za 19:00, 22:00 
uur / Do, Zo, Ma 21:15 uur 
Opera: Tosca (Puccini) (DOV)
Zo 11:00 uur 
Patser (DNL)
Zo 15:30 uur / Di 16:15, 21:30 uur / Do, Vr 16:30 
uur / Za 16:45 uur / Ma 17:00 uur / Do, Zo, Ma 
21:00 uur / Vr, Za 21:45 uur
Podatek od Milosci (DOV)
Zo 16:15 uur 
Rain Man (DOV)
Ma 20:30 uur 
Silence of the Lambs, The (DOV)
Di 18:00 uur 
Sneak Preview 20180201 (DOV)
Di 21:00 uur 
Star Wars: The Last Jedi (DOV)
Vr 11:00 uur / Di 11:30 uur / Ma 13:30 uur 
Star Wars: The Last Jedi (O3D)
Zo 12:15 uur / Do 13:30 uur / Vr 14:15 uur / Di 
14:45 uur / Za 16:00 uur / Ma 16:45 uur 
Taal Is Zeg Maar Echt Mijn Ding (DNL)
Do, Ma 11:15 uur / Di 13:45, 19:15 uur / Zo 16:00 
uur / Do, Zo, Ma 19:45 uur / Vr, Za 20:30 uur 
Wilde Stad, De (DNL)
Za 14:00 uur 
Winchester: The House That Ghosts Built (DOV)
Vr, Za 22:45 uur 
You Were Never Really Here (DOV)
Ma 20:00 uur

www.helmondnu.nlBestuurder Henri Plagge kondigt vertrek aan

Bestuursvoorzitter Henri Plagge (55) 
verlaat op 1 mei de Zorgboog en gaat 
aan de slag bij Adelante Zorggroep, 
eveneens als voorzitter van de raad van 
bestuur. 

Henri Plagge is ruim zeven jaar bestuurs-
voorzitter geweest bij de Zorgboog. Hij 
blijft actief in zijn functie als bestuurs-
voorzitter tot 1 mei 2018. 

De raad van toezicht van de Zorgboog 
zal op zoek gaan naar een opvolger die 
in staat is om de sterke positie van de 
Zorgboog te bestendigen en de uitge-
zette koers verder te implementeren. 
Ton Borghs, lid van de raad van bestuur 

zal de continuïteit van de bedrijfsvoering 
van de Zorgboog waarborgen. 
"Henri Plagge heeft de organisatie door 
een woelige periode in een veranderend 
zorglandschap geloodst. Hij heeft samen 
met Ton Borghs en het management-
team belangrijke stappen gezet om van 
de Zorgboog een wendbare organisatie 
te maken die adequaat kan reageren 
op alle veranderingen. Daarnaast heeft 
hij zich sterk gemaakt voor een verder-
gaande regionale samenwerking op het 
gebied van zorg en welzijn", aldus Betty 
van de Walle - van Veen, voorzitter van 
de raad van toezicht. 

De raad van toezicht van de Zorgboog 
betreurt het vertrek van Henri Plagge, 
maar wenst hem tegelijkertijd veel suc-
ces met zijn nieuwe uitdaging. s

Helmond

Bestuursvoorzitter Henri Plagge (55) 
verlaat op 1 mei de Zorgboog
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helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

de loop weekkrant helmond
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

DIVERSEN TE KOOP

BELASTINGAANGIFTE?
Al jaren een vertrouwd adres.

Bel: 0492-475245
www.radhelmond.nl

ROMMELMARKT
‘De Schakel’

Reuver
4 Februari 

09.30-15.30 uur
Broeklaan 2, 5953 NB

A73 afrit 17/18
www.carbootsalehorst.nl

ZWARTE 
MARKT

Venray zon. 4 feb.
Evenementenhal 

600 kr.
vanaerlebv.nl
0492-525483

VLOOIENMARKT 
4 FEBRUARI

Tennishal
Rooijseweg 7 

Son en Breugel
9 tot 16 uur € 2 p.p.

06-20299824

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

Lenie Klaasen  |  06-52716622

BUSINESS     OWNER

Stichting Kringloop de Peel, 
2e hands spullen voor een 
zacht prijsje. Heuvelplein 

93, Beek en Donk. Ook voor 
uw woningontruimingen 

0492-330313

65+ KLUSSER/
STYLIST

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
Jaarrekening en IB 2017 of 

overstappen?
Boekhouding @ scherpe 

prijs.
Tel. 06-29202048

www.akbs.nl

Kapster Nicole
Ervaren kapper aan huis 

voor dames, heren en kids.
Knippen 10 Euro en voor

kleuren, fohnen en watergolf 
mag u mij altijd bellen, 

ook ‘s avonds. 
Kapper aan huis of thuis, 

tel.: 06-30075443

Check de site voor ons 
altijd actuele aanbod of 

kom langs!
 

-reparatiepunt 
Fietsenwinkel.nl/FietsNed/

F.S.N.!
-ook reparatie van 

tweewielers die elders 
gekocht zijn!

-24/7 online bestellen via 
onze webshop!
-ruime keuze in 

gebruikte fietsen!
 

Kuijpers Tweewielers
Heistraat 2-G

T: 0492-528944
www.kuijpers
tweewielers.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

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-; 
Staan tafel € 4,-; 
Karaoke € 25,-; 

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

Gefeliciteerd en een hele 
fijne verjaardag!

Angelique John Sharon Denise 
Tim Luca en Noah xx

O(pa) Kapper 80 jaar

www.stichtinglief.nl
Tel.: 0492-347662 

Calsstraat 2, Helmond

BO-RENT EINDHOVEN (Meerenakkerweg) 
zoekt een:

ZATERDAGHULP 
Interesse? www.borent.nl onder vacatures.

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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daagt
je uit!

mavo | havo | vwo
tweetalig  mavo | havo | vwo

Molenstraat
Onze speerpunten:

Brainport, technologie, design
Internationalisering

Cultuur
Sport

mavo | vmbo-t/g

deltaweg
Onze speerpunten:

Persoonlijke aandacht
De leerling centraal

Mavo TOP
Sportklas

Open
dag

zondag 4 februari 
van 11.00 tot 15.00 uur

daagt
je uit!
daagt
je uit!
Vestiging Molenstraat
Molenstraat 191 | Helmond | 0492 522 287

Vestiging Deltaweg
Deltaweg 205 | Helmond | 0492 510 306

Meer informatie of alvast sfeer proeven?

www.janvanbrabant.nl


