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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

CDA HELMOND LAAT 
JE NIET IN DE STEEK.

FIJNE CARNAVAL 
ALLEMAAL!

ZONDAG 18 FEBRUARI
10.30 UUR OPERA BIJ 

PATHÉ HELMOND

L’ELISIR D’AMORE 
(DONIZETTI)
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De prinsen waren afgelopen woensdag allemaal op het Daupfi st bij CV de Kluppels, maar van tevoren werd deze mooie foto genomen. 
We kunnen vertellen dat ze er na de ‘doop’ nog beter uitzagen. Ze waren gelukkig en mooi afgedroogd en geföhnd door kapster Babette. 

Kortom helemaal klaar voor carnaval 2018. Weekkrant De Loop wenst alle feestvierders een mooie carnaval toe. Gaat u niet vieren? 
Dan een rustig weekend gewenst. Alaaf, blie braaf! (Foto Helmondnu.nl, Rik Aarts)

Sinds enkele jaren kan een Hel-
mondse prins niet meer ‘onge-
dôpt’ het carnaval in. Woens-
dagavond vond in Hoftempel  
De Geseldonk weer het ‘Daup-
fi st’ plaats. 

Meer dan 18 prinsen van be-
vriende verenigingen werden 
onder begeleiding van een per-
soonlijk gedicht gedoopt, want 
ze kunnen natuurlijk niet als 

een stel ‘ongedoopten’ de car-
naval ingaan. Pastoor Petrus en 
zijn misdienaars hielden regie en 
toezicht zodat alles netjes en or-
delijk verliep. 
Een ervaren kapster bracht de 
haren weer in de plooi en bij 
‘kale’ prinsen werd uiteraard 
alleen ‘gezeemd’.

Het evenement wordt elk jaar 
drukker en is zodoende een 
waardig opvolger van het oude 
‘mizunalle’ bal, dat vroeger in 
Helmond plaatsvond. s

HET FEEST KAN BEGINNUH!
Carnaval start met Daupfist

Helmond

Wil je bankzitten of wil je dansen? 

Zo, dat zit er op. De Helmondse 
cabaretier Maarten Saris maak-
te maandag 5 februari jl. zijn 
droom waar met een fantas-
tisch optreden in theater Carré. 
Verschillende theaters hebben 
hem al gevraagd zijn one-man-
show ook bij hen op de planken 
te brengen. Een geweldige kans, 
zou je zeggen. Maar hij doet het 
niet. “Nee. Ik heb alweer een 
volgende droom. Ik wil samen 

met Joop Vos mensen via ons 
bedrijfstheater opnieuw leren 
dansen.”

“Want dat is de hamvraag. Wil 
je bankzitten of wil je dansen? 
Met andere woorden: blijf je op 
je krent zitten en doe je wat je al-
tijd deed, of kom je in beweging 
en ga je nieuwe uitdagingen aan? 
Dat zijn vragen waarmee we me-
dewerkers van bedrijven steeds 
confronteren. 

(Lees verder op pag. 3)

Helmond
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ZA.
10 FEB.

LET'S GO MINIONS START 13.00
In de grote zaal bouwen de Klein Houtse Kluppelkes een onwijs gaaf feestje. Tijdens het open podium  
mogen alle kinderen laten zien waar zij goed in zijn! Ook zijn er tekentafels, veel spellen, schminkers en is er 
In de grote zaal bouwen de Klein Houtse Kluppelkes een onwijs gaaf feestje. Tijdens het open 
mogen alle kinderen laten zien waar zij goed in zijn! Ook zijn er tekentafels, veel spellen, schminkers en is er 
In de grote zaal bouwen de Klein Houtse Kluppelkes een onwijs gaaf feestje. Tijdens het open 

een limobar. DJ AAD geeft nog een keer gas in het café.
mogen alle kinderen laten zien waar zij goed in zijn! Ook zijn er tekentafels, veel spellen, schminkers en is er 
een limobar. DJ AAD geeft nog een keer gas in het café.
mogen alle kinderen laten zien waar zij goed in zijn! Ook zijn er tekentafels, veel spellen, schminkers en is er 

DINSDAGAVOND = 
TRAONENAVOND!    20.30
Om 23.11 uur nemen we afscheid van carnaval 2018, maar niet voordat we nog een keer feest hebben 
gevierd. Prins Marcel d'n 1e trekt nog een keer door, samen met DJ Patrick (HEG).

HOFTEMPEL IS NON-STOP GEOPEND VANAF 13.00 UUR • ENTREE EN GARDEROBE DE GEHELE DAG GRATIS 
• AVONDPROGRAMMA BEGINT OM 20.30 UUR • VANAF 20.30 UUR ALLEEN TOEGANG VANAF 16 JAAR

VOLG DE KLUPPELS OP TWITTER.COM/HOUTSEKLUPPELS & FACEBOOK.COM/HOUTSE.KLUPPELS 

CARNAVAL VIER JE BIJ 
DE KLUPPELS!  

START 13.00     OPTOCHT   
Aansluitend omstreeks 16.30 uur prijsuitreiking

 in de Geseldonk

20.30       ZATERDAGAVOND = LALBAL
MET FEESTBAND LIJN 7 EN FEEST DJ'S MAFFJA 

HEILIGE MIS   START 10.15
De Kluppels bezoeken de heilige mis in de Sint Luciakerk.

CIRCUSMIDDAG    START 13.00
In de grote zaal bouwen we een feestje met circus Bon Bourgon, tekentafels, een groot spellencircuit, 
schminkers en de limobar. Iedereen die de spelletjes ontgroeid is kan terecht in ons Hollands café.
In de grote zaal bouwen we een feestje met circus Bon Bourgon, tekentafels, een groot 
schminkers en de limobar. Iedereen die de spelletjes ontgroeid is kan terecht in ons Hollands café.
In de grote zaal bouwen we een feestje met circus Bon Bourgon, tekentafels, een groot 

PRINS MARCEL D'N 1E BAL 20.30
MET DJ AAD

START 13.00      KLEIN DEBBERKES MIDDAG
In de grote zaal haalt Clown Diedel Doedel de leukste grappen en grollen uit met de kids. Ook 

zijn er tekentafels, veel spellen, schminkers en is er een limobar. Iedereen die de spelletjes 
In de grote zaal haalt Clown Diedel Doedel de leukste grappen en grollen uit met de kids. 

zijn er tekentafels, veel spellen, schminkers en is er een limobar. Iedereen die de spelletjes 
In de grote zaal haalt Clown Diedel Doedel de leukste grappen en grollen uit met de kids. 

ontgroeid is kan terecht bij DJ AAD in het café.
zijn er tekentafels, veel spellen, schminkers en is er een limobar. Iedereen die de spelletjes 

ontgroeid is kan terecht bij DJ AAD in het café.
zijn er tekentafels, veel spellen, schminkers en is er een limobar. Iedereen die de spelletjes 

20.30      MAANDAGAVOND = 
DOE-EENS-GEK-BAL!

MET TOPORKEST 'DE HEEREN VAN' & DJ 'DOMINIC GRAAT'

DI. 13 
FEB.

MA 12 
FEB.

ZO. 11 
FEB.

Consumptie kost deze avond maar € 1,44! 

20.30       
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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,
Mandy Meeuwsen, Youri Buis,
Bjorn Klaasen en Roos Lebens

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.

Bezoek Kasteel Helmond in de krokusvakantie

Tijdens de krokusvakantie van 
dinsdag 13 t/m 18 februari zijn 
er bij Museum Helmond allerlei 
leuke activiteiten voor het ge-
zin te doen. De activiteiten zijn 
exclusief een museumticket en 
vinden met name plaats in Kas-
teel Helmond. Krokusactie: kin-
deren t/m 12 jaar kunnen gratis 
een vriendje of vriendinnetje 
meenemen bij een bezoek aan 
het kasteel in de bovengenoem-
de periode.

Het programma:
Speel mee met middeleeuwse 
spellen op het voorplein
Te doen op dinsdag 13 t/m vrij-
dag 16 februari van 10.00-17.00 
uur en op zaterdag 17 en zondag 
18 februari van 12.00-17.00 uur. 

Deze activiteit is gratis exclusief 
een museumticket.

Ga speuren door de kelders van 
het kasteel en bezoek de 
prachtige kasteelzalen
Deze activiteit is gratis exclusief 
een museumticket en geschikt 
voor verschillende leeftijden, te 
doen op zaterdag 17 en zondag 
18 februari  van 12.00-17.00 uur en 
van dinsdag 13 t/m vrijdag 16 fe-
bruari van 10.00-17.00 uur. 
De kinderen ontvangen een at-
tentie die ze mee naar huis kun-
nen nemen.

Luister naar de kasteelvrou-
wen... zij vertellen je spannende 
kasteelverhalen
Deze activiteit is gratis exclusief 
een museumticket, te doen op 
dinsdag 13 t/m vrijdag 16 februari 
tussen 13.00 en 15.30 uur.

Bezoek de tentoonstelling over 
bijna een eeuw trouwen in 
Kasteel Helmond
Wat een prachtige bruidsjurken, 
en bekijk ook de trouwfoto’s! De 
meeste jurken zijn afkomstig van 
mensen die ooit in het kasteel 
hun mooiste dag van hun leven 
vierden. Topper van de expositie 
is de bruidsjurk van Vlisco stof 
waarin de bruid op 21 april in 
Kasteel Helmond in het huwelijk 
treedt. Toegang: € 10,- p.p. Gratis 
toegang: o.a. Museumkaart en 
Vrienden van het museum.

Bezoek Kasteel Helmond en 
beleef het Kasteelverhaal
Te doen op zondag 18 februari 
om 14.30 uur. De instaprondlei-
ding kost €2,00 per persoon ex-
clusief een museumticket. De 
rondleiding eindigt in de kasteel-
zaal die is ingericht als woonver-

blijf van kasteelheer Wesselman 
van Helmond. 

Kom kunst kijken in de exposi-
tie over Constantin Meunier
Onder begeleiding van een rond-
leidster kom je veel te weten over 
de beeldhouwwerken en schilde-
rijen die de Belgische kunstenaar 
Constantin Meunier maakte aan 
het einde van de 19e eeuw. Je 
kunt in deze rondleiding 'instap-
pen' op vrijdag 16 februari om 
11.00 uur en op zondag 18 febru-
ari om 14.30 uur. Locatie: Kunst-
hal Helmond, F.J. van Thielpark 7. 
De instaprondleiding kost €2,00 
per persoon exclusief een muse-
umticket. 

Kijk voor het museumpro-
gramma, actuele prijzen en ope-
ningstijden op www.museum 
helmond.nl. s

Centrum

Tijdens de Krokusvakantie is er van alles te beleven in Museum Helmond (Mike Bink Fotografie).

(Vervolg pag. 1)

Durf je te dromen en hoe ver 
wil je gaan om die droom waar 
te maken? Ik wilde al vanaf 
mijn twaalfde een keer in Carré 
staan, vanaf het moment dat ik 
Youp van ‘t Hek daar zag staan. 
Hij is als cabaretier een belang-
rijk voorbeeld voor mij. Ik ben 
nu 44 en heb er dus 32 jaar over 
gedaan om op dat podium te 
belanden. Dat was een weg van 
vallen en opstaan, fouten maken 
en opnieuw beginnen, nieuwe 
dingen uitproberen en weer los-
laten. Daar ben ik enorm van ge-
groeid. Ik kies er dus voor om te 
dansen. Met ons bedrijfstheater 
dagen we mensen continu uit 
te stretchen, uit de welbekende 
comfortzone te stappen en zich 
te vernieuwen. Dan moet ik toch 

op zijn minst het goede voor-
beeld geven. Dat heb ik met mijn 
optreden in Carré gedaan.”

“Ik was alleen even zenuwach-
tig toen ik het podium opstapte. 
Toen ik er eenmaal midden op 
stond, voelde dat echt als thuis-
komen. Het gevoel van: dit ben 
ik en ik hoor hier. Hoe heerlijk 
is dat! Dat gevoel gun ik ieder-
een. En dan zijn de stappen er 
naar toe net zo belangrijk als 
de droom zelf. Klein of groot, 
dat maakt niet uit. Als je maar 
danst.”

Meer weten over het bedrijfsthe-
ater van Maarten Saris en Joop 
Vos? 

Kijk eens op de website van 
De Energieke Organisatie. s

www.helmondnu.nl
(Foto: Sabine Swinkels) Maarten in actie in koninklijk theater Carré
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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

Gemeenteraadsverkiezing en referendum 
21 maart 2018

De gemeenteraadsverkiezing van Helmond is op woensdag 21 maart 2018. 
U kunt op deze dag ook stemmen voor het raadgevend referendum over de 
nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). De stembussen 
zijn op deze dag open van 7.30 tot 21.00 uur.

De stempassen vallen uiterlijk op 1 maart in de bus. Gaat u stemmen, dan bent 
u verplicht om de stempas en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar 
het stembureau. Een geldig legitimatiebewijs is een paspoort, identiteitskaart of 
een rijbewijs. Dit document mag voor deze verkiezingen tot maximaal vijf jaar 
verlopen zijn. Zonder stempas én legitimatiebewijs kunt u niet stemmen.

Wie mag stemmen?
De voorwaarden om te mogen stemmen voor gemeenteraad en/of referendum 
zijn verschillend. Het kan dus, afhankelijk van uw situatie voorkomen dat u één 
stempas ontvangt.

Stembureaus in Helmond
U kiest zelf bij welk stembureau in Helmond u stemt. Op uw stempas staat het 
adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te 
stemmen. 

Stemhulp
Weet u nog niet op welke partij of groepering u wilt stemmen? Dan kan de 
Stemhulp (www.mijnstem.nl) u wellicht helpen in uw keuze.

Alle informatie op www.helmond.nl/verkiezingen
Op www.helmond.nl/verkiezingen vindt u alle informatie over:
• de gemeenteraadsverkiezingen
• het raadgevend referendum
• wie er mag stemmen voor gemeenteraad en/of referendum
• wat u kunt doen als u uw stempas kwijtraakt
• hoe u iemand kunt machtigen om voor u te stemmen
• alle stembureaus in Helmond
• de partijen die meedoen met de verkiezingen
• de Stemhulp.

Ophalen van afval tijdens carnaval 

Het afval wordt tijdens carnaval op maandag 12 en dinsdag 13 februari 
gewoon opgehaald. Ook de Milieustraat aan de Gerstdijk 1 is geopend op de 
reguliere openingstijden. Op zaterdag van 8.30 - 16.00 uur en op maandag 
en dinsdag van 13.00 - 17.00 uur. 

Voor meer informatie over de ophaaldagen van het afval in uw straat ga naar de 
website www.deafvalapp.nl of download ‘DeAfvalapp’ in de Google Play Store of 
de App Store.

In gesprek met de wethouders

Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen? Heeft u een idee of een 
initiatief, maar weet u nog niet hoe u dit moet aanpakken? Meldt u zich dan 
aan voor een gesprek met wethouder Van der Zanden, De Leeuw, De Vries, 
Stienen, Smeulders of Van Bree.

De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en 
kunnen u als het nodig is in contact brengen met andere mensen of organisaties. 
Uw ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen zij 
gebruiken bij het maken van beleidskeuzes.

22 februari spreekuur in wijkcentrum Parkzicht
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, 
De Leeuw en De Vries vindt plaats op donderdag 22 februari van 19.30 – 20.30 
uur in wijkcentrum Parkzicht (Dierdonk). Met wethouder Van der Zanden kunt 
u in gesprek over zorg (Wmo), armoede of ouderen. Wilt u praten over jeugd, 
onderwijs of gezondheid? Meldt u zich dan aan voor een gesprek met wethouder 
De Leeuw. Gaat het om mobiliteit, beheer en onderhoud, groen, wijkgericht 
werken en toerisme en recreatie, dan kunt u terecht bij wethouder De Vries.

Aanmelden tot en met 14 februari
U kunt zich tot en met 14 februari aanmelden voor het spreekuur. Wethouder Van 
der Zanden of De Leeuw: aanmelden bij Jolanda Benders, via
j.benders@helmond.nl of 0492 – 587151. Spreekuur wethouder De Vries: 
aanmelden bij Tanja Geelen via t.geelen@helmond.nl of 0492 - 587107. Vergeet 
niet te vermelden over welk onderwerp u graag wilt spreken en met hoeveel 
personen u wilt komen. 

Spreekuren overige wethouders
U kunt ook een afspraak maken met wethouder Stienen als u van gedachten 
wilt wisselen over bijvoorbeeld cultuur, sport, bouwen en wonen. Hij houdt geen 
maandelijks spreekuur. Een afspraak met wethouder Stienen regelt u via Tanja 
Geelen (zie hierboven). Wilt u het graag hebben over duurzaamheid? Wethouder 
Smeulders wisselt daarover graag met u van gedachten. Voor een gesprek met 
wethouder Smeulders kunt u mailen of bellen met Liesbeth Daub: 
l.daub@helmond.nl of 0492 - 587122. Wethouder Van Bree heeft vijf keer per jaar 
een speciaal spreekuur voor bedrijven. U kunt zich daarvoor ook aanmelden via 
mevrouw Daub.

De gesprekken zijn niet bedoeld om klachten in te dienen, bezwaar aan te 
tekenen of om persoonlijke dossiers door te spreken. Daarvoor biedt de gemeente 
andere mogelijkheden. Op www.helmond.nl leest u daarover meer. 

Voorkom het vastvriezen van afval

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

 Bied uw afval pas op de ophaaldag aan in plaats van de avond ervoor.
 Zet uw container de nacht voor de ophaaldag in een berging/garage, of in 
 ieder geval uit de wind. 
 Leg een krant of een eierdoos onderin de container. Dat neemt vocht op, 
 waardoor uw afval minder snel vast vriest. Of druppel wat slaolie op de 
 bodem.
 Laat nat afval uitlekken voordat u het in de container plaatst.
 Stamp uw afval niet aan. De kans dat uw afval vast blijft zitten, is met vorst 
 vele malen groter dan normaal.
 Wrik uw afval los met bijvoorbeeld een schop.

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

Supersnel internet voor Helmond

Op 27 februari beslist de gemeenteraad of er in Helmond glasvezel wordt 
aangelegd. Stemt de gemeenteraad in,  dan krijgt heel Helmond binnen 
3 jaar supersnel internet. De gemeente gaat er dan zelf voor zorgen dat 
overal glasvezel wordt aangelegd. En niet, zoals nu, alleen maar in een paar 
wijken en op de industrieterreinen. De gemeente ziet glasvezel als een 
nutsvoorziening zoals bijvoorbeeld riolering. Iedereen moet gebruik kunnen 
maken van heel snel internet en tegen betaalbare prijzen. 

Op dit moment kunnen we in Helmond met de bestaande kabels nog redelijk 
uit de voeten. Maar op korte termijn wordt dat anders. Vooral zorg op afstand 
vraagt om een snelle en uitgebreide internetvoorziening. Ideaal voor mensen, die 
ondanks beperkingen en medische problemen zo lang mogelijk zelfstandig willen 
blijven wonen.  Met  de nieuwe techniek is ook gratis Wifi mogelijk  op straat en 
in openbare gebouwen. 

Open voor alle diensten
Het is de bedoeling dat het een open glasvezelnetwerk wordt. Elk bedrijf of 
instelling, die digitale diensten aanbiedt, kan er straks gebruik van maken. 
De inwoners kunnen dan kiezen uit talrijke producten, van televisiezenders en 
telefoon tot medische hulp en bewaking. De gemeente wil de glasvezelkabels 
graag aanleggen samen met marktpartijen op dit gebied. Maar alleen als die 
partijen instemmen met de belangrijkste eisen, te weten aanleg over de hele stad 
en open voor alle diensten en producten. Als niet aan die eisen wordt voldaan, 
dan neemt de gemeente het heft in eigen handen.

Meer informatie
Inwoners worden uiteraard op de hoogte gehouden van de verdere 
ontwikkelingen. Voor meer informatie kijk op www.helmond.nl/glasvezel.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Bestuur en Economie
Donderdag 8 februari, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Uitvoeringsagenda Onderwijs en Arbeidsmarkt 2018-2020
2. Jaarverslag Integriteit
3. Aanleg van een glasvezelnetwerk in Helmond inclusief businesscases

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

Bekendmakingen

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

Claassensstraat 25-01-2018 oprichten POP-station OLO 3437587

Diepenbroek-Vaarleseweg 29-01-2018 aanleggen fietspad OLO 3441175

Verliefd Laantje 3A 29-01-2018 renoveren clubhuis OLO 3444621

Brandevoort,  26-01-2018 oprichten woning OLO 3441635

Coolendonk kavel L9, Liverdonk

Broenshofweide 20 27-01-2018 verbreden uitweg OLO 3442583

Pastoor Wichmansstraat 4 29-01-2018 oprichten garage 2018-X0072

Hemelrijksestraat 88 30-01-2018 oprichten garage OLO 3448251

Rooseindsestraat 30-01-2018 wijzigen bestemmingsplan van OLO 3348853

(lijn Helmond-Venlo)  NS-huisje in kantoor

Houtse Parallelweg 21 29-01-2018 vergroten woning  OLO 3446419

Pastoor Elsenstraat 26 29-01-2018 oprichten fietsenstalling en pergola OLO 3446027

Vlierdense Bosdijk 11 01-02-2018 vestigen Bed & Breakfast OLO 3451425

Dwergvlasbeek 11 31-01-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3451543

Cypresrode 6-8 31-01-2018 plaatsen dakkapellen OLO 3452261

Bakelsedijk 8 31-01-2018 wijzigen gevels en keimen pand OLO 3329513

Houtsestraat 18 31-01-2018 plaatsen kapschuur en maken uitweg OLO 3450601

Dongestraat 1 01-02-2018 maken uitweg OLO 3453199

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

1 parkeerplaats in de Koolakker aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor 

elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal.

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. 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.

Carnaval in Helmond

Tijdens Carnaval zijn er diverse festiviteiten in Helmond. De grootste 
carnavalsoptocht trekt door het centrum van de stad. Er zijn ook optochten 
in Mierlo-Hout, Stiphout en Brouwhuis.

Tijdens de optochten en bij andere festiviteiten zijn er wegen afgesloten. De 
gemeente roept weggebruikers op tijdens de carnavalsdagen extra alert te 
zijn en rekening te houden met grote wandelende groepen (met kinderen). 
De wegafsluitingen worden aangegeven met verkeersborden of begeleid door 
verkeersregelaars. Met de gebruikelijke gele borden worden de omleidingsroutes 
aangegeven. Let goed op de borden en volg aanwijzingen van verkeersregelaars 
op, zodat Carnaval veilig kan verlopen.

Centrum
In het centrum van Helmond zijn een gedeelte van de Kanaaldijk Noord-West en 
een deel van de Steenweg afgesloten voor alle verkeer van zaterdag 10 februari 
08.00 uur tot woensdag 14 februari 16.00 uur. Het verkeer wordt omgeleid via 
Eikendreef, Europaweg, Boerhaavelaan, Jan van Brabantlaan en Julianalaan. 
Tijdens de optocht in Helmond-Centrum op zondag 11 februari zijn diverse 
straten afgesloten tussen 8.00 en 18.00 uur. Ook hier wordt het verkeer omgeleid 
via Eikendreef, Europaweg, Boerhaavelaan, Jan van Brabantlaan en Julianalaan. 

Mierlo-Hout, Stiphout en Brouwhuis
Op zaterdag 10 februari van 11.30 tot 16.00 uur zijn in Mierlo-Hout de Houtse 
Parallelweg, Hoofdstraat, Slegersstraat (tussen Hoofdstraat en Sjef Remmenlaan) 
en de Kastanjehoutstraat afgesloten. In Stiphout zijn tussen 13.00 en 16.00 
uur de Dorpsstraat (tussen Mr Strikstraat en Elsdonk), Meester Strikstraat, 
Wevestraat, Van Heijnsbergenstraat, en delen van Elsdonk en Kloosterstraat 
afgesloten. In Brouwhuis zijn op maandag 12 februari tussen 12.00 tot 16.30 uur 
Edelhertlaan, een deel van de Rivierensingel, Peeleik, Trambaan, Bruhezerweg, 
Brouwhuissedijk en Rector Heuvelstraat afgesloten.

Ook tijdens Carnaval is Helmond Fris
Ook tijdens Carnaval geldt dat jongeren onder de 18 jaar geen alcohol mogen 
drinken. De gemeente voert tijdens Carnaval controles uit. Er kunnen zowel 
controles plaatsvinden in cafés als op straat. Als een jongere onder de 16 jaar 
wordt betrapt op alcohol drinken of op het in bezit hebben van alcohol op straat, 
kan hij of zij een boete krijgen van € 45,-. Voor 16- en 17-jarigen is de boete € 90,-. 
Blijf dus fris als je nog geen 18 bent.

Gemeentelijke kantoren gesloten tijdens Carnaval

Tijdens Carnaval zijn de kantoren van de gemeente gesloten op maandag 12 
en dinsdag 13 februari. Dit geldt ook voor de Stadswinkel. De gemeente is op 
deze twee dagen telefonisch niet bereikbaar.

Stadswinkel
Omdat de Stadswinkel twee dagen langer gesloten is, kunt u op 
woensdagochtend 14 februari zonder afspraak binnen lopen voor geboorte- en 
overlijdensaangifte. Dit geldt alleen voor deze aangiften. Voor andere zaken, 
bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of rijbewijs, moet u wel 
gewoon een afspraak maken. Ook tijdens de Carnavalsdagen kan dit via 
www.helmond.nl. Op woensdag 14 februari is er een extra avondopenstelling van 
16.00 uur tot 19.00 uur.

Melding doorgeven
Wilt u tijdens Carnaval een melding doorgeven van bijvoorbeeld een gat in de 
weg, losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting, dan kan dat ook via 
www.helmond.nl.

Telefonisch niet bereikbaar
De gemeente is tijdens Carnaval telefonisch niet bereikbaar. Heeft u vragen over 
zorg en ondersteuning? Kijk dan op www.helmond.nl/zorgenondersteuning. 
Daar vindt u antwoord op veel gestelde vragen.

SpoedvoorJeugd
Professionals, ouders en jeugdigen kunnen in geval van een crisis met een 
jeugdige contact opnemen met SpoedvoorJeugd, telefoonnummer 088 – 0666 
999. SEZ is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Dit nummer is alleen 
te bereiken voor crisissituaties.
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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

Voornemen tot registratie vertrek naar land onbekend
Uit onderzoek van afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen 

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

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

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

het voornemen het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land 

onbekend”. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan 

ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben 

voor uitkeringen, aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz. Het 

formele besluit tot registratie van het vertrek, zal ook op deze wijze worden gepubliceerd.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

FGHR v Hout 10-07-1983

N Oulaïdi 05-05-1992

O Mihajlovic 04-01-1972

HJ Kim 27-03-1958

M Maas 27-11-1963

Zienswijze

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

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

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

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

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

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

maken. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een definitief besluit genomen. 

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 7 februari 2018

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

Gistel 12 26-01-2018 vergroten woning OLO 3369479

St. Antoniusweg 10 26-01-2018 plaatsen en verplaatsen van lichtmasten OLO 3306499

zuidzijde tussen 26-01-2018 rooien 13 bomen t.b.v. aanleg fietsstraat OLO 3406175

Torenstraat en Willem Prinzenplein  Oostende

Goedhartdonk 73 29-01-2018 oprichten woning OLO 3349321

Abendonk 42 31-01-2018 oprichten woning OLO 3358131

Johannes  01-02-2018 plaatsen dakkapel OLO 3354319

Bosboomstraat 16 

Deltaweg 247 01-02-2018 oprichten winkel, plaatsen reclame,  OLO 3114959

  maken uitweg

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

Houtsdonk 15-01-2018 Garageverkoop/kofferbakverkoop 2018-00219

  (20 mei 2018)

Schootensedreef 29-01-2018 Jubileum Driessen HRM 2018-00429

  (2 t/m 7 april 2018)

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

Houtsdonk 02-02-2018  Garageverkoop/kofferbakverkoop 2018-00219

  (20 mei 2018)

Besluit maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken, gelet op artikel 1.9 van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer, bekend dat er maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld ten 

aanzien van:

• Custom Powders BV, Grasbeemd 10 te Helmond, het betreft een inrichting voor het be- en 

 verwerken van poeders voor de chemische- en voedingsmiddelenindustrie.

De maatwerkvoorschriften gaan over een nadere invulling of aanvulling van de voorschriften 

van het Activiteitenbesluit milieubeheer in het belang van de bescherming van het milieu.

Inzage

De beschikking waarbij maatwerkvoorschriften zijn vastgesteld en de bijbehorende stukken 

liggen ter inzage bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt 

getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen. Dit kan tot 6 weken na 

de dag van bekendmaking (26 januari 2018) van het besluit. Uw gemotiveerde bezwaarschrift 

dient u te richten aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, postbus 950, 

5700 AZ Helmond. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op 

www.helmond.nl. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking. 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking voor het besluit. 

Er bestaat daarom de mogelijk om, als een bezwaarschrift is ingediend en voor zover 

onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, een verzoek om voorlopige 

voorziening in de dienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, sector 

bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Kennisgeving intrekking beschikking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben ingetrokken van:

Vion N.V. voor het in werking hebben van een slachterij aan de Graandijk 5 (voorheen) in 

Helmond. 

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking 

is niet gewijzigd ten opzicht van het ontwerp.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 8 februari 2018 tot en met 

21 maart 2018 ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Voor een 

mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) een afspraak 

maken

Beroep

Gedurende de genoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet 

worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn 

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt 

dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist. Een verzoek 

om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de 

rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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.

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

Gebruikte vetten en oliën gooi je natuurlijk niet in de gootsteen. Dan heb je grote kans 

dat je riool verstopt raakt. Dus heb jij gebruikt frituurvet, bakolie of andere vetten? 

Stop dit dan in een afgesloten fles of bakje en lever het bij mij in. Dan word ik er een stuk 

vetter van en kunnen ze er bovendien biobrandstof van maken.

Het is veel vetter
om het in de gele bak te doen!

Kijk voor meer info op www.frituurvetrecyclehet.nl

Je vindt mij in Helmond bij:

• Milieustraat, Gerstdijk 1

• Jumbo, Azalealaan 64

• OEC Korfbal, Braakse Bosdijk 1A

• Plus, Nieuwveld 19 

 (winkelcentrum De Bus)

• Van Rijsingen Diepvries, 

 De Hoefkens 1B

• SC Helmondia, De Braak 5

• Jan Linders, 

 Janssen & Fritsenplein 11 (Mierlo-Hout)

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

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

WinterSaleWinterSale
WINTERKLEDING

JASSEN - BROEKEN - FLEECE - SHOFTSHELLS - SKIKLEDING
HANDSCHOENEN • MUTSEN • SJAALS

SNOWBOOTS & WINTERLAARZEN
SLEDE’S • SCHAATSEN

SKI HELMEN & SKIBRILLEN

STAPELKORTINGEN T/M 

100%
*HOOGSTE KORTING VOOR HET LAAGST 
GEPRIJSDE ARTIKEL, RUILEN NIET MOGELIJK. 

WINTERLAARZENWINTERLAARZENWINTERLAARZENWINTERLAARZENWINTERLAARZENWINTERLAARZEN
100%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 • SCHAATSEN

&& SKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLENSKIBRILLEN

STAPELKORTINGEN T/M

100%
SKIBRILLENSKIBRILLEN  

10e ARTIKEL

100%

1e ARTIKEL

10%
ARTIKEL

10%

2 ARTIKEL

20%

4e ARTIKEL

40%
60%

STAPELKORTINGEN T/M
7e ARTIKEL

70%
6e ARTIKEL

ARTIKEL

70% 8e ARTIKEL

80%

9e ARTIKEL

90%

100%
2e ARTIKEL

3e ARTIKEL

30%

70%
ARTIKEL

30%

5e ARTIKEL

50%100%
*HOOGSTE KORTING VOOR HET LAAGST 

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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De Louw van der Zanden 
vertrekt uit Helmond 

Door: Jet Vetter 

Wie de laatste tijd door de Kerk-
straat heeft gelopen, heeft vast 
opgemerkt, dat lampenwinkel 
De Louw van der Zanden bin-
nenkort sluit. Grote witte pos-
ters op de etalageruiten geven 
aan, dat per 1 april a.s. de deuren 
voorgoed dicht gaan.

Binnen kan je je dat haast niet 
voorstellen. Er staan en hangen 
nog veel lampen te koop met een 
mooie korting vanaf 20%. Wie 
op zoek is naar verlichting voor 
in huis, moet beslist een kijkje 
nemen nu dat nog in Helmond 
kan. Voor alle smaken is er van 
alles te vinden, modern, klassiek, 
trendy of industrieel. Iedereen 

op zoek naar een smaakvol lich-
telement komt aan zijn of haar 
trekken.
Eigenaar Herman de Louw ver-
telt over de geschiedenis van de 
winkel. Alles is begonnen in Erp, 
waar hij zo’n 45 jaar geleden een 
atelier voor het maken van run-
derblaas lampenkappen startte. 
Na een paar jaar was er behoefte 
aan een winkel en die werd ge-
opend in de Elzas Passage. La-
ter verhuisde de zaak naar de 
Kerkstraat. Ook in Deurne, Oss, 
Weert en Den Bosch opende De 
Louw lampenzaken. Na verloop 
van tijd werd het te veel en ble-
ven de winkels in Helmond, Erp 
en Den Bosch over. In april sluit 
de winkel in Helmond en kun-
nen klanten in Erp terecht voor 
het assortiment dat in Helmond 
werd verkocht en in Den Bosch 
voor het exclusievere aanbod in 

de zaak van De Louw junior.
Het gaat De Louw aan zijn hart, 
dat hij Helmond verlaat. “Ik ben 
een halve Helmonder geworden. 
Ik heb hier altijd goed den haard 
gehad. Ik hoop, dat ik elke week 
nog een keer of vier naar Hel-
mond mag.” En als dat niet is 
om een aankoop te installeren, 
is het wel om mensen te helpen 
bij het vervangen van een lamp. 
Want dat hoort bij de service die 
De Louw zijn klanten al die jaren 
heeft verleend. Hij hoopt dat ook 
nog lange tijd te kunnen blijven 
doen vanuit de winkel in Erp.

De Louw van der Zanden 
Erp, Rooyakker 4, 
telefoon 0413-211854

De Louw van der Zanden 
Den Bosch, Hinthamerstraat 125, 
telefoon 073-6139140  s

Centrum

Tot 1 april kun je nog terecht voor verlichting bij De Louw van der Zanden aan de Kerkstraat.
Foto: Eric van der Putten Helmondnu.nl

Welke sport 
past bij jou?
Ga maar tennissen meid, want dat kan hier om 
de hoek! We gaan naar een proeftraining hand-
bal jongen, dat heb ik vroeger ook gedaan, dat 
is leuk! Maar hoe ontdek je nu echt de sport die 
bij jou past? 

NOC*NSF organiseert tegenwoordig jaarlijks 
‘Nationale Talentdagen’. Ze kijken daarbij niet 
naar welke sporten jongeren op dit moment be-
oefenen maar welke sport bij de deelnemende 
tieners past. Ben je lang en/of sterk, snel en ex-
plosief? Of heb je veel uithoudingsvermogen? Er 
wordt dus gekeken naar het persoonlijke, fysieke 
profiel. Het talent wat je van nature hebt, wat we 
allemaal van nature hebben.
Het doel van NOC*NSF is om sneller de topspor-
ters van de toekomst te herkennen. De sport ont-
dekken die bij je past geldt zeker niet alleen voor 
de topsport. 
‘Een leven lang sporten’ staat in de ambities van 

de gemeente Helmond. Onderdeel van een ge-
zonde leefstijl is voldoende beweging. Maar hoe-
veel mensen zijn als klein kind begonnen met een 
sport die ze 30, 40 of zelfs 50 jaar later nog steeds 
doen? 
De fysieke eigenschappen van een kind zijn niet 
alleen relevant bij het kiezen van een sport. Soci-
ale aspecten zijn minimaal net zo belangrijk. Hoe 
is de sfeer bij een sportclub? Op welke manier 
gaat men om met ouders, vrijwilligers en andere 
betrokkenen? Ieder lid moet zich thuis voelen. Dé 
hoofdreden om te stoppen met een sport is ‘ple-
zier’. Dit plezier zit ‘m met name in de sfeer. 

Uiteraard is het geen garantie dat mensen dan 
tientallen jaren dezelfde sport blijven beoefenen. 
Dat hoeft ook niet. 
Maar de kans dat ze sowieso blijven sporten is 
wel groter. Misschien in iedere fase van het leven 
een andere sport maar wel ‘een leven lang in be-
weging’. 

JIBB’er Teun s

Helmond

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

Helmond-Oost

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

Maandag 12 februari is het fami-
liecarnaval in wijkhuis de Lier. 
De dag begint om 14.00 uur en 
duurt to 18.00 uur. Speciale con-
sumptie kaarten kinderen zijn te 

Op zaterdag 3 maart is het weer 
tijd voor een liveoptreden in het 
TOV-gebouw, Azalealaan te 
Helmond. Het optreden wordt 
verzorgd door Maxpoint en het 
beloofd  een echte sixties dans 
avond worden. Entree bedraagt 
€5,-.  De zaal gaat om 19.30 uur 
open 

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 
Informatiecentrum 
GGZ Oost Brabant Warant.

Oranjebuurt/Warande

Op zaterdag 3 februari om 15.30 
uur opende Nolly Braakenburg 
haar expositie bij Gerard van Hal 
Fotografie. Onder het genot van 
een drankje kunt u haar werk be-
wonderen 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 Fo-
tografie bevind zich midden in 
het centrum van Helmond, dus 
loop gerust even binnen en ge-
niet van het aanbod.

Centrum

koop voor €4,00 met 3x snoep of 
chips, 2x drinken en 1x grabbelen 
uit de ton.

wwww.
helmond

nu.nl
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Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

ZONDAG MET CARNAVAL GESLOTEN
MAANDAG EN DINSDAG NORMAAL GEOPEND
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www.tuincentrumdebiezen.nl

Spathiphyllum “lepelplant”

Sterke luchtzuiverende 
kamerplant
35cm hoog in 13cm pot
€3,99 p/stuk

10 stelen per bos
€3,99 per bos

Mini narcisMini narcis
15cm hoog in 9cm pot15cm hoog in 9cm pot
€0,99 p/stuk€0,99 p/stuk

Narcis “ Tête à Tête” Tulpen

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

Mini narcis
15cm hoog in 9cm pot
€0,99 p/stuk

Narcis “ Tête à Tête”

1 + 11 + 1
GRATISGRATIS

1 + 1 
GRATIS

1 + 1
GRATIS
1 + 1
GRATIS
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1 + 11 + 11 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

kamerplant
35cm hoog in 13cm pot
€3,99 p/stuk

1 + 1
GRATIS

Voor iedere klant

een gratis roos

Woensdag 14 februari 
Valentijn

Op 1 februari ontving Stichting Leergeld de sleutel van de nieuwe locatie. Zij zijn verhuist naar de oude Leonardus school, 
Wethouder Ebbenlaan 166. Weten wat Stichting Leergeld doet? Kijk op: www.leergeld.nl/helmond
Foto: Eric van der Putten, www.helmondnu.nl

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 12 februari
Overspoort/Suytkade/Stadskantoor

Dinsdag 13 februari
Binnenstad-Oost

Woensdag 14 februari
Binnenstad-West

Donderdag 15 februari
Helmond-West: Oost

www.helmond.nl/afvalapp 

DENK NIET WIT, DENK NIET ZWART

MAAR IN DE KLEUR 
VAN JE STAD

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

#HELMONDKIEST

In Kluppelland trouwde afgelopen zondag met de boerenbruiloft Corinne (echtgenote van politieagent Patrick) voor de onecht 
met Dennis (politieagent), beiden ook lid van CV de Bromsnorren. Onze burgemeester mw. Elly Blanksma was graag bereid om 
als hoogste baas in Helmond, dit paar in den onecht te verbinden. Zodoende nam ze plaats in de Kluppelton als buitengewoon 
ambtenaar en sloot dit onechte huwelijk. Hulde voor onze burgemeester, een burgemeester voor alle Helmonders.

ZET UW FILM OP HELMONDNU.NL   MAIL NAAR: VIDEO@HELMONDNU.NL

Filmverslagen door Wim Klaasen

Op www.helmondnu.nl staat een film van de boerengil-
de-avond 55+ van 2 februari j.l.. Dit is een samenvatting 
met The Voices, de Bemmelcommissie, De Raad van Elf, 
De oud-prinsen en als  afsluiting  Carlos Donkers. Een 
goed bezochte avond bij De Spurriezeiers.

Er staat ook nog een andere film op uit 2011 en is voor de 
dag gehaald omdat op de laatste zeivuravond Vorst Mark 
de inmiddels opgedroogde sanseveria nog eens wilde ho-
ren. OK Mark speciaal voor jou!!
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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.

!

!

Taxibedrijf Van der Zanden 
neemt failliete Martax over

Het vorige week door de rechtbank in 
Den Bosch failliet verklaarde  taxibedrijf 
Martax zal géén doorstart maken. Het 
Helmondse taxibedrijf Van der Zanden 
neemt het bedrijf van de stadsgenoot 
over. Directeur Richard Cox blijkt ach-
teraf bij de curator het hoogste bod neer-
gelegd te hebben.

“Daar zijn we natuurlijk zeer tevreden 
over,” luidt de eerste reactie van Cox die 
het 65 jaar oude bedrijf precies een kwart 
eeuw geleden van zijn schoonvader over-
nam. “Nadat op een gegeven ogenblik de 
geruchten de ronde deden dat het minder 
ging bij Martax, hebben we steeds goed 
opgelet en op het juiste moment accuraat  
gehandeld.”

Taxibedrijf Van der Zanden (gespeciali-
seerd in onder andere taxi-, zittend-, zake-
lijk-, rolstoel-, leerlingen- , groeps-, lucht-
havenvervoer en 55+ kortingstaxi) neemt 
voor alle duidelijkheid niet de chauffeurs 
maar alleen de goodwill zoals contracten 
en klantenbestanden van Martax over. 
“Het was ons ook meer te doen om de 
naam. Martax is een samensmelting van 
de firma's Martax en Vertax, en vooral de 

laatste is van oudsher een begrip in Hel-
mond. Dat zit nu voortaan allemaal onder 
één dak aan de Duizeldonksestraat 1c,” 
aldus Cox die een paar dagen na de over-
name al een groei in het aantal ritten ziet. 
Door de goodwill blijven de telefoonnum-
mers 0492-534499 en 0492-543000 van 
Martax en Vertax alsmede het nummer 
van Van der Zanden 0492-511517 gewoon 
bereikbaar.

Drukkere tijden voor taxibedrijf Van der 
Zanden betekent niet dat de klant de du-
pe gaat worden. “Integendeel,” zegt Cox 
resoluut. “Meer ritten betekent dat je op 
logistiek gebied de ritten efficiënter rit-
ten kan gaan indelen. Resultaat: mindere, 
kortere of nagenoeg geen wachttijden. Ik 
voorzie dan ook geen problemen voor de 
oud-Martax klanten die op vaste tijden ge-
bracht of gehaald moeten worden

De overname van Martax is niet het enige 
wapenfeit wat de Helmondse taxiwereld 
te wachten staat. Cox tot slot: “Door de 
crisis zijn we even tegengehouden. Maar 
we hebben plannen. Echt veel plannen 
waaronder het behalen van het IS0 9001 en 
het KIWA certificaat. Voor taxibedrijf Van 
der Zanden is nu de tijd rijp om daadwer-
kelijk door te pakken.” s 

Helmond

Directeur Richard Cox samen met zijn zonen Danny en Remco. 
Foto: Eric van der Putten www.helmondnu.nl

Politieke partijen bijeen

Op zaterdag 3 februari organiseerde de 
ZLTO afdeling Helmond-Mierlo een bij-
eenkomst voor de politieke partijen van 
de gemeente Helmond. Er zijn 3 agrari-
sche bedrijven bezocht en er werd af-
gesloten met een lunch waarbij enkele 
onderwerpen die spelen binnen de ge-
meente die van belang zijn voor agrari-
sche ondernemers aan de orde zijn ge-
steld. Er waren verschillende politieke 
partijen aanwezig, CU, Helmond Aktief, 
CDA, VVD, PvdA, Lokaal Sterk en D66.

De ontvangst was bij de paardenhoude-
rij Stiphoutse Hoeve.  Na een kort inlei-
dend praatje van voorzitter Henk van den 
Boogaard waar het belang van boeren en 
tuinders ook in een stedelijk gebied van 
meerwaarde is voor de gemeente, is er een 
rondgang door het bedrijf gehouden. 
Daarna is het melkveebedrijf van Jan de 
Brouwer aan de Lungendonk bezocht, 
vanaf de kalveren en het jongvee tot aan 
de melkkoeien die om de beurt de melk-
robot bezochten. De voor- en nadelen van 
beweiding werden besproken en de wer-
king van de melkrobot is uitgelegd.

Tijdens de lunch zijn een aantal onder-
werpen ter sprake gebracht waarover 
gediscussieerd wordt:
Het gebruik van de 200 hectaren agrari-
sche gronden die in het bezit zijn van de 
gemeente. De gemeente Helmond heeft 
de gewoonte om dit in eigen beheer te 
houden. Door veranderde richtlijnen is 
het echter zowel  voor de gemeente als 
voor de boeren  interessant om deze recht-
streeks te verpachten.
Zonne-weides, zoals gepland op Lierops 
grondgebied tegen Lungendonk aan, zijn 
niet gewenst. Er zijn voldoende daken ter 
beschikking, ook op openbare gebouwen 
in bezit van de gemeente zoals scholen en 
sporthallen, om zonnepanelen op te plaat-
sen. Snel internet in het buitengebied (via 
glasvezel) is zeer gewenst, ook voor agra-
rische bedrijven zoals bijvoorbeeld glas-
tuinders. Het saneren van asbestdaken, 
voornamelijk van kleine schuurtjes zowel 
in het buitengebied als binnen de stad, 
kan een impuls gebruiken. De omgevings-
dienst Zuidoost-Brabant heeft hiervoor 
een pilot lopen in bepaalde gemeentes, dit 
is een goed voorbeeld voor Helmond.
Eenzelfde bijeenkomst zal op 17 februari 
gehouden worden in Mierlo voor de poli-
tieke partijen van Geldrop-Mierlo. s

Helmond

Helmondse politieke partijen namen deze dag een kijkje in de agrarische sector.

De Mooie Wens Weken van
Electro World heeft twee winnaars!

Electro World Wout van Vlerken  felici-
teert Anita Feijen en Tony Bekkers  met de 
gewonnen 49inch Samsung UHD TV. Ani-

ta Feijen krijgt deze prijs overhandigt van 
Piet Berkers van de winkel in Someren, 
Tony Bekkers krijgt de prijs overhandigd 
van Ferry Poel van de winkel in Helmond. 
De feestdagenperiode stond in het teken 
van iets bijzonders voor een ander doen. 

Een speciaal iemand (of een speciale 
vereniging) die altijd aan anderen denkt 
en die ook zelf weleens in het zonne-
tje mag worden gezet. Dat doen wij als 
Electro World dan graag voor u. Met een 
hart onder de riem in de vorm van een 
prachtige TV.       

Op deze vraag “Wie Wenst u één van de 80 

Samsung 49inch UHD TV’s cadeau?” zijn 
duizenden inzendingen gekomen. 

De beste uit de regio Someren en Hel-
mond is ingeleverd door Jansie Feijen en 
Erwin Bekkers

Wij wensen de winnaars veel kijkplezier 
met deze schitterende Samsung TV.  s

Mierlo-Hout

Electro World Wout van Vlerken  feliciteert Anita Feijen en Tony Bekkers  met de 
gewonnen 49inch Samsung UHD TV
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004

www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 7 februari t/m dinsdag 20 februari 2018. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Frikandel of
hamburger
40/30 stuks

Ovi
Normaal 9,99-10,99

Tostiburger
Smulsaus, tomaat-ui en/of
vlamgehakt
1 stuk

Diepvriesspecialist
Normaal 5,16

Dikke- en/of dunne

Frites
2,5 kilogram

Diepvriesspecialist
Normaal 6,18

3,33

7,77

4,44

4 stuks
voor

2 stuks
voor

ruim 35% korting

Saté ajam, Babi pangang, 
Kip zoetzuur of Kip kerrie

Oosterse maaltijden
350 gram

Padifood
Normaal 

vanaf 2,99

350 gram
Oosterse maaltijden

350 gram

Normaal 
vanaf 2,

350 gram

vanaf 2,

Ambachtelijke 
Erwten- en/of 
Goulashsoep

1 liter

Diepvriesspecialist
Normaal 7,58

6,66

2 stuks
voor

2,22

GRATIS tegen 
inlevering van 

11 spaarpunten

Broodje
frikandel of 

pikante gehaktstaaf

2 stuks 
Diepvriesspecialist

1,99 2,39

Normaal

*M
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Worstenbroodjes
Ambachtelijk
24 stuks - Beckers
Normaal 14,79

Cool hé, 
normaal 

geopend met 
carnaval!

1+1
gratis
super stunt

Dit keer is Cissie Maas onze 
50-PLUSser van de maand

Maandelijks willen de mensen van 50PLUS 
Helmond een bijzondere Helmondse 
50-plusser in het zonnetje zetten voor wat 
hij of zij voor Helmond heeft betekend 
en nog betekent. Voor ons is deze maand 
Cissie Maas de Helmondse 50-PLUSser van 
de maand.

Cissie kun je met recht een Helmondse 
noemen. Geboren en getogen in het centrum 
van Helmond, als dochter van Adje Maas was 
ze al snel bekend als Cissie van de bakker. 
Haar vader bracht haar ook al vroeg de liefde 
voor de voetbalsport bij. Een vrouw met een 
echt Helmonds hart voor de medemens. Na 
de middelbare school ging Cissie werken 
bij Carp’s garenfabrieken. Hierna volgden 
banen bij Obragas en bij SPD, STAP en KLIQ 
(als jobcoach) en inmiddels alweer 12 jaar als 

heLmond

Restaurant De Steenoven
stelt een dinerbon 

ter waarde van 50 euro 
beschikbaar

arbeidsdeskundige bij Refrisk. Vanuit haar 
werk is zij lang vrijwilligster geweest bij ORO, 
de vriendschapskring voor verstandelijk be-
perkten. Maar dat is maar één kant van Cissie 
Maas. Cissie is ook iemand met een bijzonder 
talent voor organiseren en besturen. Met haar 
liefde voor de voetbalsport wist zij bij HVV 
Helmond al vroeg het vrouwenvoetbal in Hel-
mond op de kaart te zetten.  Al snel vond zij 
dat ook jonge meisjes in de jongenscompeti-
tie moesten kunnen spelen. Later heeft Cissie 
haar trainerslicentie behaald en is maar liefst 
42 jaar in diverse functies bij de KNVB betrok-
ken geweest, waarvoor zij de gouden speld 
heeft ontvangen. En nu is Cissie  alweer een 
aantal jaren voorzitster van HVV Helmond. 

Voor een vrouw als Cissie is dat echter nog 
niet genoeg. Inmiddels is zij ook voorzitster 
van de Stichting Homobelangen Helmond 
(SHH), die opkomt voor de belangen van de 
LHBT gemeenschap. De SHH beheert een 
ontmoetingsruimte, de Balloon, waar mensen 
elkaar in een ongedwongen sfeer kunnen ont-
moeten en waar informatie wordt gegeven 
en vriendschappen worden gesloten. In Cissie 
Maas hebben we een vrouw leren kennen 
die voor het verenigingsleven lijkt te zijn 
geboren. Cissie heeft dan ook een belang-
rijke boodschap aan alle Helmondse 50-plus 
opa’s en oma’s: wordt vrijwilliger en ga samen 
met de kleinkinderen naar de voetbalclub of 
andere vereniging. Want geen vereniging kan 
zonder vrijwilligers. En zonder de inzet van 
50-plussers zijn er straks helemaal geen ver-
enigingen meer. Ook daarom is Cissie terecht 
onze 50PLUSser van de maand.

50PLUS kandidaat René Heijl overhandigt Cissie 
Maas de welverdiende dinerbonnen.

www.50pluspartij.nl/helmond
info@50plushelmond.nl

0492 511 517
 • Straattaxi
 • Zakelijk vervoer
 • Luchthavenvervoer

 • Ziekenvervoer
 • Leerlingenvervoer

www.taxivdzanden.nl | info@taxivdzanden.nl
Duizeldonksestraat 1-C | 5705 CA Helmond
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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

CAMO
BROEK

van € 24.99 voor
€ 19.99

CAMO
T-SHIRT

van € 12.99 voor
€ 9.99

LEGER
KIST

van € 100.- voor
€ 89.99

OOK VOOR

KIDS

ORIGINELE LEGERSTOCK CAMOUFLAGE KLEDING VOOR CARNAVAL

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 
KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 14 FEBRUARI 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

Nieuws uit Mierlo-Hout

Mierlo-Hout zet sporten en 
bewegen letterlijk op de kaart

Het plan van de wijkraad Mier-
lo-Hout om de gemeente te 
vragen eens goed naar de sport-
zalen te kijken, kreeg een extra 
zetje van wethouder Frans Stie-
nen: ‘Kom met een visie en we 
zullen er serieus naar kijken,’ 
aldus de wethouder.

De wijkraad besloot bij het ont-
wikkelen van een visie alle be-
trokken instanties en verenigin-
gen te betrekken om zo te komen 
tot een brede wijkgedragen visie. 
Deze is tot stand gekomen in 
dialoog tussen gemeente, inwo-
ners, verenigingen, maatschap-
pelijke partners en de scholen: 
wijkraad Mierlo-Hout, KBO St 
Lucia, Turnclub HT’35, RKSV 
Mierlo-Hout, volleybalvereni-
ging VC Polaris, sportaccommo-
datie De Beemd, basisscholen ’t 
Baken, Joris en Odulfus, open-
bare basisschool ’t Hout, JIBB 
en de gemeente Helmond. Het 
totale plan betreft alle inwoners 
van Mierlo-Hout, dus niet alleen 
de groeperingen die in de werk-
groep betrokken zijn. De eerste 
bijeenkomst was in mei 2017. Het 
is duidelijk dat alle neuzen naar 
één kant staan en hoewel er toch 
nog individuele wensen zijn werd 
de visie op donderdag 1 februari 

gezamenlijk gepresenteerd aan 
de pers, gemeenteraadsleden en 
burgerleden.
Mierlo-Hout is een hechte ge-
meenschap met vele vrijwilligers 
die graag samenwerken. Dat 
blijkt ook nu weer uit het gepre-
senteerde plan waarbij op het ter-
rein van de voetbalvereniging een 
gloednieuw en multifunctioneel 
sportpark moet gaan verrijzen 
met plaats voor buiten- en bin-
nensporten en dat aansluit aan 
de sportvisie van de gemeente 
Helmond. Er is volgens de werk-
groep behoefte aan een nieuwe 
sportvoorziening met sporthal, 
instructiebad en turnhal gecom-
bineerd met een voetbalvoor-
ziening. Een moderne gymzaal 
met een klimwand, voldoende 
volleybalvelden, een turnhal met 
vaste toestellen en buiten ruimte 
voor atletiek, beachvolleybal, jeu 
de boulesbanen enz. Hiermee 
wordt gezorgd voor een cen-
trale ontmoetingsplek in de wijk, 
waar iedereen, jong en oud, kan 
ontspannen, bewegen en recreë-
ren in een natuurlijke omgeving. 
De plannen sluiten naadloos aan 
bij de ontwikkeling van twee 
beweegroutes die samenkomen 
bij De Geseldonk en het nieuwe 
beleidsplan van de gemeente: 
Natuurlijk Buiten Spelen, speel-
plekken in de wijk waar men 
er graag eentje bij de Odulfus-

Mierlo-Hout

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

Mierlo-Hout

Op woensdag 28 februari wordt 
in wijkhuis De Geseldonk een 
mantelzorgbijeenkomst georga-
niseerd met als onderwerp: de 
rol van een casemanager. Deze 
avond is gratis toegankelijk. U 
krijgt antwoorden op al uw vra-
gen betreffende de hulp die een 
casemanager u kan bieden en 
vanzelfsprekend kunt u ook zelf 
vragen stellen. De bijeenkomst 
begint om 19.00 uur met een in-
loop, waarna om 19.30 uur het 
informatieve gedeelte start.

www.stichtinglief.nl
Tel.: 0492-347662 

Calsstraat 2, Helmond

Stapelkorting tot en 
met 100% bij Adventure 
Store, sport & outdoor!

De wintersport vakantie staat 
nog voor de deur, maar bij Ad-
venture 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 gevoer-
de laarzen en zelfs de bekende 
Sorel boots, alle winterhand-
schoenen & sjaals & mutsen, de 
skihelmen en de skibrillen en tot 
slot geldt deze stapelkortingen 
ook op de schaatsen en slede’s. 

Hoe meer u koopt des te meer 
voordeel u geniet. Wees er wel 
snel bij want op=op. Kijk voor 
meer info over deze actie naar 
de advertentie of kijk op www.
adventurestore.nl.
 
50% korting op 
sportkleding van Nike, 
Adidas, Puma , Asics etc...
Naast deze fantastische stapel-
kortingen op de winterspullen is 
er ook nog een uitverkoop op de 
sportkleding, waarbij we com-
plete rekken vol met kleding en 
schoenen van Nike, Adidas, Pu-
ma en andere mooie sport mer-
ken 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 appara-
tuur van Kettler hebben we een 
minimale korting van 15% op 

alle showmodellen. Kwaliteits 
apparatuur met maar liefs 3 jaar 
garantie aan huis voor een zeer 
scherpe aanbiedingsprijs.

Stel je aankoop niet meer uit en 
ga aan de slag om je vet te ver-
branden of je conditie te verbe-
teren.
 
Camo Carnaval bij 
Adventure Store
Sinds jaren is de Adventure Sto-
re, ook vaak nog bekend als de 
USA Shop te Mierlo-Hout, be-
kend van de originele militaire 
outfits voor de carnaval. Ook dit 
jaar is er in de winkel een com-
plete afdeling gebouwd met alle 
mogelijkheden in de camouflage 
kleding, leger kleding en alle ac-
cessoires. Ook diverse (soms ori-
gineel 2e hands) commando jas-
sen, gevechtsblousen, baretten, 
afritsbroeken, tank overalls... te 
gek om op te noemen. Van de 
kleinste kinderen tot en met de 
xxxxl maten verkijgbaar. Is het 
koud met de carnaval hebben we 
natuurlijk ook voldoen de ther-
mo ondergoed om deze kou te 
trotseren. Maak gebruik van de 
kortingen op de populaire camo 
legerbroeken, camo t-shirts en 
legerkisten.
 

Kom snel naar de winkel en mis 
deze aanbiedingen niet!! Kijk 
voor meer info op 
www.adventurestore.nl s

Mierlo-Hout
school en een bij de Openbare 
school gerealiseerd zou zien. Met 
bovenstaande ambities wordt 
een beweegzone gecreëerd 
die bijdraagt aan een gezonde 
leefstijl. s
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Carnavals Nieuws

Verscentrum Nederland is op zoek naar enthousiaste kandidaten 
die het leuk vinden om in een groeiend bedrijf te werken.

Op dit moment zijn wij voor onze locatie in Helmond opzoek naar:

 

Chauffeur klein rijbewijs
Kijk op onze website voor uitgebreide informatie www.verscentrumnederland.nl 

Ook hebben wij regelmatig andere functies openstaan.

Vraag ons 
complete 

programma 
aan!

Indrukwekkend Krakau
Prijs: €427,50 p.p.
6-daagse indrukwekkende busreis naar 
Krakau-Auschwitz-Birkenau.

Krakau biedt u vele mogelijkheden voor een bezoek 
aan deze culturele- en geschiedkundige omgeving. 
Uit het rijke arsenaal aan bezienswaardigheden 
en historische gebouwen is een zeer gevarieerd 
programma samengesteld.

www.bustripjes.nl
040-7470032 / 06-50611850

info@bustripjes.nl
Wilhelminastraat 78, Mierlo

Carnavalsprogramma De Kluppels

Wat we gaan doen met de car-
naval? Er is genoeg te beleven! 
Neem een kijkje in het pro-
gramma van de kluppels.

Vrijdagavond 9 februari: 
5 Uurkes Vurraf
Een compleet nieuw evenement 
bij De Kluppels. We trappen 
rond de klok van 18:00 uur car-
naval 2018 officieel af met optre-
dens van Snollebollekes, Rene 
Schuurmans, Johnny Sleegers, 
Jurgen Jonkers en DJ’s MAFFJA. 
De entree is gratis!

Zaterdagavond 10 februari: 
Lalbal met toporkest Lijn7 en 
dj's MAFFJA
Deze zevenmansformatie van 
Lijn7 maakt van deze eerste car-
navalsavond een groot feest. Co-
vers van hier tot Tokio. Queen, 
K3, André Hazes, Swedish House 
Mafia... je kunt het zo gek niet 
bedenken of het komt voorbij. 
Een heuse Mini Playbackshow? 
Niets is te gek!

Zondagavond 11 februari: 
'Prins Marcel 1e-bal' met dj Aad
Hij draait de beste hits uit de 80's 
en 90's. 

Maandagavond 12 februari knal-
len met top-dj Dominic Graat en 
toporkest 'De Heeren Van'. 
Voor deze avond zijn de con-
sumptiebonnen voor knalprij-
zen: 1,44 euro per consumptie 
(bier, wijn, borreltje, fris).

Dinsdagavond 13 februari: 
Troanenavond
Helaas, carnaval 2018 zit er weer 
bijna op. We sluiten een topcar-
naval met z'n allen in stijl af. Nog 
een keer gaan we helemaal los. 
Naast deze carnavalsavonden el-
ke carnavalsdag vanaf 13.00 uur.

Kindermiddag
Een springkussen, tekentafels, 
een spellencircuit, popcorn en 
een limobar maken het zelfs de 
kleinste carnavalsvierders hoffe-
lijk. Voor drie euro is een stem-
pelkaart voor kinderen te koop 
(voor spellen, popcorn, suiker-
spin en drinken). 

Zondag
Circusmiddag met Circus Bon 
Bourgon en dj Aad. 
Maandag: Klein Debberkesmid-
dag met clown DIDOEDEL en 
de dj's MAFFJA.

Dinsdag: 
Let’s go Minion's-middag
Feest met de Minion's en bezoek 
van de Kiezelkeikes. Met muziek 
van de dj's MAFFJA.
Kijk voor het complete program-
ma op www.kluppels.nl of volg 
ons op twitter @houtsekluppels 
of via Facebook: 
Houtse.Kluppels. s

Mierlo-Hout

Programma Carnaval C.V. De Ao-Kanters 2018

Alle evenementen vinden plaats 
in onze Residentie Het Jan van 
Erp Clubhuis, kantine van S.V. 
Swift Helmond tenzij anders 
vermeld.

Vrijdag 09 februari 
Prinsenavond
Opening van het Carnaval met 
de sleuteloverdracht van de Re-
sidentie door de voorzitter van 
Swift.
Het hijsen van de Ao-Kanters-
vlag in de mast en het omdoen 
van de das bij het beeld D’n Ao-
Kanter. 
Aanvang: 20.00u – 01.00u. 

Zaterdag 10 februari Doedag
In de ochtend brengen we een 
bezoek aan Prins Carlo d’n Uur-
ste en Prinses Ellen. 
Vanaf 13.30u zijn we aanwezig bij 

de opening van het Helmondse 
Carnaval op het MI Z’N ALLEN 
PLEIN. Vanaf 17.00 uur is de 
onze residentie geopend waar 
we om 18.00-18.30 uur beginnen 
met Rond de Tobbe. Je kunt je 
opgeven als team (max.6 perso-
nen) Deelname per team € 6,-. 
Het welbekende Pielleuteren zal 
naast andere spellen niet ontbre-
ken. 

Zondag 11 februari
’s Middags: Deelname aan de 
Helmondse Optocht
’s Avonds:  Back to the 60’s. De 
muziek zal deze avond aange-
past worden en verder is het leuk 
als je je kleding aanpast aan het 
thema. Dit is niet verplicht. 
Aanvang: 20.00 – 01.00u

Maandag 12 februari Familie-
middag en Bonte Avond
Familiemiddag in Wijkhuis de 
Lier -> Aanvang 14.00u – 16.30u

De kinderen kunnen deze mid-
dag spelletjes doen en er wordt 
samen gedanst.

De toegang is GRATIS. Speciaal 
voor de kleine carnavalsvierders 
wordt deze middag gehouden.

’s Avonds: Onze grandioze Bonte 
Avond. Kantine is om 18.00 uur 
geopend en rond 18.30 uur begint 
de Bonte Avond. De artiesten van 
de Ao-Kanters zullen deze avond 
voor leuke en lachwekkende op-
tredens zorgen. Al vele jaren een 
drukke en gezellige avond.
Iedereen mag meedoen. Opge-
ven kan bij ceremoniemeester 
Dennis of Jurgen Ensche.
Dinsdag 13 februari Brasdag
‘s middags gaan we weer dwei-
len. Al enkele jaren met meer dan 
100 personen. Vertrek vanaf 13.30 
uur bij Charlee Browns Place. Let 
op de kleur is ZWART –WIT
Vanaf 20.00 uur is de residentie 

Helmond-Oost

Carnavalesk café bij de Brandeliers

Op dinsdag 13 februari gaat de 
geplande ouderen en minderva-
liden middag helaas niet door, 
MAAR niet getreurd: Er wordt 
een gezellig carnavalesk café 
georganiseerd met zeer geredu-
ceerde consumptieprijzen voor 
bier, fris en wijn. 

De entree is helemaal gratis!, 
dus minimaal 2 goede redenen 
om gezellig naar ’t BrandPunt te 
komen om gezellig met ons een 
drankje te drinken.

Let wel op: De garderobe is voor 
dit evenement verplicht en be-

draagt € 1,= per jas.

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

Gezellig thuis bij 
de Brandeliers! s

Brandevoort

Carnaval bij De Auw Fieppen

De Auw Fieppen verzorgen ook 
dit jaar weer het Auw Fieppen 
bal!

Deze 2 gezellige carnavalsmidda-
gen worden gehouden op maan-
dag 12 februari 2018 en dinsdag 
13 februari 2018 van 13.00 uur 
tot 18.00 uur. We willen er een 

gezellige avond van maken met 
veel dans, amusement, muziek, 
diverse optredens en een lekker 
hapje. 
We sluiten af met een loterij mi 
hil skon prijze. 
De middagen worden gehou-
den in de aula van het Jan van 
Brabantcollege (de oude Paters-
kerk) aan de Molenstraat 191 te 
Helmond.  De zaal gaat open om 
12.00 uur en de entree is gratis. s

Centrum

weer geopend voor het Brasbal.
De winnaars van het dwei-
len worden bekend gemaakt 

en om 24.00 uur is de sluiting 
van het carnaval. Bar sluit om 
01.00 uur. s
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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

Hallo allemaal, wa fijn da 
ge er bent.
 
Bende voor het eerst hier of 
bende al bekend.

Stamp met je voeten je 
handen in de zij, ik ben 
Marij en wie ben jij? 

Jaja het skonste 
fistje  van het jaor 

sta weer vur de deur.
Vandaag begint op veul plekken 
carnaval 2018. 
Dan wonen we weer een paar da-
gen in het Kattegat,
wai zing'r ok wir is het motto dees 
jaar in Helmond
Ik vind carnaval echt kei leuk, gul-
lie ook ?? 
Toen ik hier kwaam wonen viel me 
gelijk op da er hier kei veul leuke 
gezellige carnavals-
verenigingen zijn.   
 
Mee dansmariekus unne raad van 
elf unne eigen fotograaf dun hille 
mikmak hullemaal compleet.
De afgelopen jaren ben ik wel eens 

gewist bij de Kersenpitten, de Klup-
pels, de Brouwhazen, 
de Spekzullekus en de Narren , 
maar er zijn er nog veul meer.
Wa dochte gullie van het Keiebij-
ters kletstoernooi wat ver over de 
Helmondse grenzen bekend is en 
waar menig Brabander met een 
big smile naar kékt.
Hedde gezien hoe Rob Bouman 
de titel van opperkletsmajoor 2018 
won? 
geweldig toch dankzij Rob sta, na 
10 jaor, de narrekap weer in Hel-
mond.
Unne kei skone opstoet (optocht) 
hebben we in helmond, de grootste 
van het zuiden (zeggen ze).
Dun opstoet (optocht) komt trou-
wens ook op Helmond TV dus 
vinde het te koud om daar te gaan 
staan een zondag dan zette ge-
woon de TV aan. Maar aanwezig 
zijn bléft het leukste.
5 Dagen kunde ook naar Omroep 
Brabant kijken naar van alles wat 
er in Brabant te beleven valt.
Dun aftrap is vrijdagmiddag 15.00 
uur met 3 uurkus vuraf.
Bij men stoa dees dagen dun hille 
dag de TV aan als ik niet op reep 
ben. 
En wa denkte gullie van onze stads 
prins dees jaor ?
Daar wil ik het even mee jullie over 
hebben Prins Briek XLV, William 
Verkoelen.
We hebben allemaal da leuke blad 
de Keiebijter op de mat gekregen,
en daar staat me toch een leuk in-
terview in van onze prins da moete 
mar is lezen.
Ik was gelijk enthousiast, das nog 
is unne ECHTE leuke prins dees 
jaor.
Wiesten gullie da het er inne is van 
de harde kern van Helmond Sport 
zo inne dus mee unne grote smoel,
ginne skrik, stoer mar wel mee een 
klein hartje ;-) las ik in da interview.
Het vrouwlijk oog wil ook wa en 
ook da zit bij prins Briek XLV wel 
goed.
Hij is mede eigenaar van een skon 
bedrijf in Helmond en zingt zelfs in 
een koor (wel een stoer koor) de 
Keiergalmers, unne echte Helmon-

der in hart en nieren.
Komt uit een gezin waar ze trots 
zijn op Helmond en da MOET in 
men ogen ook,
da zoude meer Helmonders moe-
ten zijn. trots op HUN Helmond.
Bij de bekendmaking van de prins 
op 6 januari waren natuurlijk ook 
veul Helmond Sport fans 
aanwezig da snapte wel, de harde 
kern had een kei mooi kado speci-
aal vur onze prins laten maken.
Toevallig kwaam men dat kado 
vurige week onder ogen en ik 
docht gelijk die moet ik mee de
lezers van de loop delen. Ik vind 
hum zo kei kei gaaf !
De tekening is gemaakt door unne 
beroemde Helmondse tekenaar 
die tot ver over de grenzen 
bekend is.  Ray Nicholson. Een 
TOP illustrator  met een humoris-
tische tekenstijl.
Ik zag die tekening en keek naar 
alle details die echt allemaal op 
prins Briek sloegen,
ik docht WOWWW wa kan dieje 
goeie meens tekenen..niet wetende 
hoe beroemd hij was ;-)
Wa is ie skon war die tekening.
(Kijk voor de tekening op 
www.helmondnu.nl)  

Ik ga weer een end aan het column 
breien want ik ga men carnavals 
pekske aan trekken en op reep.
Prins Briek XLV, ik wens jou mee 
heel jou gevolg unne super leuke fé-
nne gezellige carnaval, en da wens 
ik ook aan alle lezers van De Loop 
maakt er samen iets gezelligs van . 
Op de instagram en facebook van 
De Loop vinde veul programma's 
van verschillende verenigingen, en 
andere leuke uittips vur de carna-
val zoda ge oe eigen niet hoeft te 
vervelen dees dagen. Heel belang-
rijk mee carnaval (trouwens altijd) 
glaasje op laat je rijden
   
#alaaf # fijnfisjenie
Tot de volgende keer,

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 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;

Zondag 11 februari:
10.15 uur Luciakerk Mierlo-Hout; Carnavalsmis m.m.v. het 
kerkkoor en een delegatie van Fanfare Unitas;

Woensdag 14 februari:
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Aswoensdagviering 
m.m.v. het kerkkoor;

Donderdag 15 februari:
13.30 uur Kerkpoetsen (1)
19.00 uur Alphonsuskapel; 

Zaterdag 17 februari;
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. 
Anna; Mariakoor;
Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; volkszang;
René Michielsen;

www.damiaanhelmond.nl

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

Zondag 11 februari
10.30 uur  Carnavalsmis, Trudokoor
Emma Vincentie-Dekeirschieter, Friedie Coolen, Cor van de 
Kimmenade, Antoon Colen, Nelly Cranenbroek-Meulen-
dijks, Marije Grünewald echtgenote van Luc Daniëls, Agnes 
van de Westerlo-Donkers, overleden ouders Reloe-Morssink 
en alle overleden familieleden, Herman Kaal, Julie Loop-
Lemans, Christina van Bussel, Wilma Wouters-Verhulst, 
Guus van Oorschot, Olga de Roij-Vissers, Els van Geene, Piet 
Sloots.

Zondag 18 februari 
10.30 uur  Gregoriaans koor
Femke van Stiphout, Ferdinand Boudewijns, Jan van Berkel, 
Trudo van Dijk, Jan Martens, Joke Geubbels-Verberne, Jan 
Rooijakkers en Jo Rooijakkers-Vogels, Mark Strijbosch en 
Lonne van Uden, Cees Schueler, Hans van Hoek, Rie Smits-
Verhofstad, Fran Hamilton, Pieter 
de Bok, Martien Donkers, Tonnie 
Bouw-Bevers, Chris Schriks.

www.damiaanhelmond.nl

Ons 

vertelt…

DENK NIET WIT, 
DENK NIET ZWART

MAAR IN DE 
KLEUR VAN 

JE STAD
LAAT JE STEM NIET 
VERLOREN GAAN, 

GA 21 MAART 2018 STEMMEN

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 
 

 



14 week nummer 6 vrijdag 9 februari 2018 de loop weekkrant HELMOND

save the datefebruari

+WEEK VAN 8 FEB. TM 28 FEB.

EVENEMENTEN

WERELDRECORD-
POGING LARGEST 
HUMAN IMAGE OF A 
MUSICAL INSTRUMENT
Ter gelegenheid van het 55 jarig jubileum van 
hofkapel de Klinkers organiseren zij een wereldre-
cordpoging om met zoveel mogelijk mensen een 
muziekinstrument uit te beelden.
Kasteelplein Helmond, Kasteelplein 1
Di. 13 februari 2018 12:30 - 13:45 uur.+

+
14 FEB. DRIVE-IN 
VALENTINE BIJ DE 
CACAOFABRIEK!

16 FEB. DUTCH EAGLES 
- FLY LIKE AN EAGLE

Voor de meest romantische date op Valentijns-
dag moet je in De Cacaofabriek zijn dit jaar. Op 
de parkeerplaats zal namelijk een echte drive-in 
bioscoop geplaatst worden. Cacaofabriek, Cacao-
kade 1. Wo. 14 februari 2018 20:00 - 23:00 uur.

Steengoede vertolkers van bekende en minder 
bekende songs van de Eagles. Theater Speelhuis, 
Wilhelminalaan 18. 20:15 - 23:00 uur.

+

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

ZATERDAG 10 FEBRUARI 
2018 14:00 - 15:30 UUR.
OPTREDEN THE LIME-
LIGHTS (BENL). REGGAE 
Rocksteady en authen-
tieke Ska. Lokaal 42, 
Markt 42

WEEKMARKT CENTRUM 
HELMOND ZATERDAG 
10 FEBRUARI 2018 
08:30 - 16:00 UUR. 
Kom elke zaterdag naar 
de gezellige Helmondse 
markt! De Helmondse 
Markt, elke week een 
feest. De Helmondse 
Markt, Watermolenwal

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

12 TOT 18 FEBRUARI
ACTIEVE CARNAVAL 
BIJ JIBB
Tijdens de carnavals-
vakantie heeft JIBB een 
zeer gevarieerd pro-
gramma. 3 Dagen na de 
carnaval zijn dan gevuld 
met een divers aanbod 
aan activiteiten. Tijden 
en informatie:  
www.jibbhelmond.nl
Wethouder Ebbenlaan 
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ZONDAG 18 FEBRUARI
LAMBERTUS CONCERTEN: 
OP WERELDVAART MET 
KLARINETTESQUE
Klarinettesque houdt 
van muziek en van 
mooie woorden. Een 
concert is daarom niet 
zomaar een concert, 
maar een muzikale 
voorstelling, een 
beleving.
Elkerliek kapel, wessel-
manlaan 25. Zondag 18 
februari: 15:00 - 16:00
http://www.lambertus-
concerten.com

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

DONDERDAG 8 FEBRUARI
LIVE: JOIN AND JAM ON STAGE FEB 2018
Elke 2e donderdag van de maand heeft het 
Muziekcafé de allerbeste jamsessie van de regio.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39 
21:00 - 23:59 uur.

RONALD SNIJDERS - WELKE SHOW
Kruising van taaluitvinder moppentapper en ver-
strooide professor. Theater Speelhuis, Wilhelminal-
aan 18. 20:15 - 23:00 uur. 

VRIJDAG 9 FEBRUARI
BIOLOGISCHE MARKT BRANDEVOORT
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een 
biologische markt onder de Markthal van 
Winkelcentrum Brandevoort in Helmond.

CARNAVAL: FOUTE AVOND XXL
Al jaren een begrip in het Muziekcafé. FOUTE 
AVOND De beste foutste en raarste plaatjes komen 
voorbij. Wat eigenlijk net niet kan, kan vanavond 
wel. 14:00 - 18:00 uur. Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39

WOODSTOCK PARTY MET DJ DAFRAAN AKA GOLLIE
Lokaal 42, Markt 42. 21:00 - 04:00 uur.

ZATERDAG 10 FEBRUARI
CARNAVALDISCOBAL XXL
Deze avond worden alle soorten muziek met 
natuurlijk een hoog feest percentage gedraaid. 
Geen strak thema dus maar alles is deze avond 
mogelijk. Rock disco classics etc. etc.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39.

CARNAVALSOPTOCHT - MIERLO-HOUT
Net niet de grootste maar zeker de gezelligste van het 
Zuiden met het thema Wai stoan op springe....
Mierlo-Hout centrum, Hoofdstraat 1. 21:00 - 04:00 uur.

CARNAVALSOPTOCHT – STIPHOUT
De optocht van Stiphout vindt plaats op carnaval-
szaterdag (10 februari 2018). Deze optocht zal 
beginnen om 14:00 uur. CV De Spurriezeiers.
Stiphout centrum, Dorpsstraat 1. 13:00 - 16:30 uur.

T/M 21 OKTOBER

+

HELMOND SPORT – 
FC UTRECHT 
VRIJDAG 16 FEB.
Helmond sport speelt thuis tegen FC Utrecht
16 februari 20.00 uur. Lavans stadion Sportpark de 
Braak 7 www.helmondsport.nl/kaartverkoop

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

THEATER
DONDERDAG 15 FEBRUARI

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 8 T/M WO. 14 FEBRUARI

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

12 Strong (DOV) Do 11:00, 17:30 uur / Di 15:15 uur / Wo 18:00 uur / 
Zo, Ma 18:15 uur / Vr, Za 18:45 uur / Do, Zo 21:45 uur / Za 22:30 uur 
12 Strong (DOV) 
Zo, Ma 18:15 uur / Vr, Za 18:45 uur / Do, Zo 21:45 uur / Za 22:30 uur 
12 Strong (DOV) 

/ Vr 22:45 uur
All The Money In The World (DOV) Zo 10:30 uur / Vr 12:30 uur / Za 
12:45 uur / Do 14:15 uur 
Black Panther (DOV) Wo 15:00 uur 
Black Panther (O3D) Wo 10:45, 13:30, 17:30 uur / Di 19:15 uur / 
Di, Wo 20:45 uur Wo 10:45, 13:30, 17:30 uur / Di 19:15 uur / Di, Wo 
20:45 uur 
Bob de Bouwer - Mega Machines (DNL) Zo - Di 10:00 uur / Za, 
Wo 10:15 uur / Vr 10:45 uur / Di 11:40, 12:50 uur / Ma 12:15 uur / Wo 
Bob de Bouwer - Mega Machines (DNL) 
Wo 10:15 uur / Vr 10:45 uur / Di 11:40, 12:50 uur / Ma 12:15 uur / Wo 
Bob de Bouwer - Mega Machines (DNL) 

12:45 uur / Zo 14:00 uur / Za 17:15 uur 
Coco (DNL) Za, Di 10:15 uur / Do, Ma 13:00 uur / Wo 14:30 uur
Coco (N3D) Ma 10:45 uur / Za 12:45 uur / Vr 13:00 uur / Zo 13:30 
uur / Di 14:45 uur 
Commuter, The (DOV) Do, Zo, Ma, Wo 19:30 uur / Vr, Za 20:30 uur 
/ Di 21:45 uur 
Diep In De Zee (DNL) Zo 10:00 uur / Di 13:00 uur / Za 13:45 uur / 
Wo 14:00 uur / Ma 15:00 uur 
Diep In De Zee (N3D) Wo 10:15 uur / Do 10:45 uur / Vr 11:00 uur / 
Di 12:30 uur / Ma 13:30 uur / Zo 13:45 uur 
Early Man (DNL) Ma, Di 10:00 uur / Za 10:15 uur / Do, Vr, Wo 10:30 
uur / Do 12:45 uur / Wo 13:00 uur / Ma 13:15, 15:30 uur / Di 13:45, 
16:00 uur / Zo 14:15, 16:15 uur / Vr, Za, Wo 15:15 uur
Earth: Een Onvergetelijke Dag (DOV) Di 14:30 uur
Elias: Alle Ankers Vooruit (DNL) 
Earth: Een Onvergetelijke Dag (DOV) 
Elias: Alle Ankers Vooruit (DNL) 
Earth: Een Onvergetelijke Dag (DOV) 

Di, Wo 11:00 uur / Zo 11:15 uur / Za, 
Earth: Een Onvergetelijke Dag (DOV) 

Di, Wo 11:00 uur / Zo 11:15 uur / Za, 
Earth: Een Onvergetelijke Dag (DOV) 

Ma 11:45 uur / Wo 12:00 uur 
Every Day (DOV) Wo 18:45 uur 
Ferdinand (DNL) Di 10:45 uur / Ma 11:00 uur / Wo 12:30 uur / Vr 
12:45 uur 
Ferdinand (N3D) Za 13:00 uur / Do 14:45 uur / Zo 15:00 uur / Vr, Ma 
16:00 uur / Wo 16:15 uur 
Fifty Shades Freed (DOV) Ma 10:00, 12:30, 18:45 uur / Zo 10:15, 
11:35 uur / Vr, Za 10:30, 20:00, 22:45 uur / Do 11:30, 14:00 uur / Vr 
13:15 uur / Za 16:00 uur / Do, Vr, Di 16:30 uur / Di, Wo 18:15 uur / Do 
- Zo 19:00, 21:30 uur / Wo 19:15, 21:45 uur / Do, Zo - Wo 20:30 uur
Gladiator (2018) (DOV) Za 14:00 uur 
Glass Castle, The (DOV) Di 13:30 uur 
Godfather, The (DOV) Di 18:00 uur
Greatest Showman, The (DOV)
Vr, Za 17:30 uur / Zo 17:45 uur / Ma 18:00 uur / Do 18:30 uur 
Huisvrouwen Bestaan Niet (DNL) Do 13:45 uur 
Jumanji: Welcome To The Jungle (O3D)
Ma 17:30 uur / Do 18:15 uur / Vr - Zo 18:30 uur 
Jumanji: Welcome To The Jungle (O3D)
Ma 17:30 uur / Do 18:15 uur / Vr - Zo 18:30 uur 
Jumanji: Welcome To The Jungle (O3D)

Kayhan (DOV) Vr - Ma 15:45 uur / Do 16:15 uur / Di 16:45 uur / Wo 
17:00 uur Maze Runner: The Death Cure (DOV)
Wo 10:30 uur / Zo 12:15 uur / Do 18:45 uur / Vr, Za 19:30 uur
Maze Runner: The Death Cure (O3D) Za, Ma 10:00 uur / Di 10:30, 
17:15 uur / Vr 11:30 uur / Ma 14:00 uur / Do 15:15 uur / Vr, Za 15:30, 
21:15 uur / Zo 18:45 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:00 uur
Patser (DNL) Do 15:30 uur / Zo 16:00 uur / Wo 16:30 uur / Vr, Za 
16:45 uur / Ma 17:00 uur / Di 19:00, 21:30 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:15 
uur / Vr 21:45 uur / Za 22:00 uur 
Podatek od Milosci (DOV) Zo 16:30 uur 
Rain Man (DOV) Zo 11:00 uur 
Silence of the Lambs, The (DOV) Ma 20:15 uur 
Sneak Preview 20180208 (DOV) Di 21:00 uur 
Star Wars: The Last Jedi (O3D)
Do 11:15 uur / Vr, Za 13:30 uur / Di 17:45 uur 
Taal Is Zeg Maar Echt Mijn Ding (DNL) Do 12:00 uur 
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL)
Taal Is Zeg Maar Echt Mijn Ding (DNL) 
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL)
Taal Is Zeg Maar Echt Mijn Ding (DNL) 

Za 10:00 uur / Vr 11:15 uur / Di 13:15 uur / Ma 13:45 uur / Zo 15:15 uur 
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL)
Za 10:00 uur / Vr 11:15 uur / Di 13:15 uur / Ma 13:45 uur / Zo 15:15 uur 
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL)

/ Wo 16:00 uur 
Ted & Het Geheim van Koning Midas (N3D) Za 12:00 uur / Zo 12:45 
uur / Wo 13:45 uur / Vr 14:30 uur / Ma, Di 15:30 uur 
Ted & Het Geheim van Koning Midas (N3D) 
uur / Wo 13:45 uur / Vr 14:30 uur / Ma, Di 15:30 uur 
Ted & Het Geheim van Koning Midas (N3D) 

Winchester: The House That Ghosts Built (DOV) Do, Zo, Ma 17:15 
uur / Vr, Za 18:15, 23:00 uur / Do, Zo, Ma, Wo 22:00 uur / Di 22:15 
uur 
You Were Never Really Here (DOV) Ma 20:00 uur
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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

TE HUUR

EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN

DE LOUW V.D. ZANDEN
VERLICHTING

V.A. 20% KORTING 
OP VERLICHTING, LAMPENKAPPEN 

EN GLOEILAMPEN

WWW.DELOUWVDZANDEN.NL
0492-477063. KERKSTRAAT 37, HELMOND

OPHEFFING

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder, 
Nek, Knie, Hamstrings etc.

Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

Bowen MierloBowen Mierlo

Uw Koopmakelaar
uw droomhuis voor de laagste prijs!

Huis kopen en geld besparen,

specialist in het kopen van woningen en appartementen

Theo Gransier  06 4786 8081  
www.uwkoopmakelaar.nl

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen
















6 dagen per week geopend!
(langs de weg van Helmond naar Deurne)

Een dinerbon t.w.v. E 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door: 
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Oplossing van week 4:

Mail de gele oplossing voor 16 februari naar:
actie@deloop.eu
o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer.
minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.
Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Prijswinnaar week 4: 
Anne Beks

b

b

a

a

3

6

1

d

c

c

Problemen met scheikunde?
Ervaren leraar Helmond,

gepensioneerd, kan helpen.
€30,- per uur

Tel. 06-23555556

www.patronaald.nl
Naai Atelier (Julia)
2e Haagstraat 40, 
achter de EMTÉ.

Dinsdag t/m vrijdag van
10.00 tot 17.30 uur

06-12105375

BELASTINGAANGIFTE?
Al jaren een vertrouwd adres.

Bel: 0492-475245
www.radhelmond.nl

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

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

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

DIENSTVERLENING
Scheiden doe je samen

* Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank
* Effectiever en goedkoper  dan een advocaat

* Een aanspreekpunt  tegen een vaste totaalprijs
Astrid Larue tel.  06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www. scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING 
HET SCHEIDINGSHUYS

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

(rol)gordijnen, jalouziën, etc. 
Zeer concurrerende prijzen. 
Gratis meten en prijsopgaaf.

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

11 februari  
VLOOIENMARKT

Sporthal 
Geert Grootestraat 72  

Eindhoven
9 tot 16 uur  € 2 p.p.

06-20299824

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

Anne Beks was bij haar moeder in Helmond 
op visite, zag Weekkrant de Loop daar op tafel 
liggen en dacht “ik zal eens een gokje wagen”, 
ze stuurde zoals velen de oplossing in en was 
verrast dat zij gewonnen had.
Marinus van den Elsen (Vormgever/DTP, Ad-
communicatie) overhandigde de Holland Ca-
sino dinercheque t.w.v. € 100,00 en een leuke 
Goodiebag aan Anne. Iedere 14 dagen plaatst 
Weekkrant De Loop Helmond een Sudoku. 
Lost u deze op? Dan maakt u ook kans op een 
dinercheque en een exclusieve Goodiebag van 
Holland Casino Eindhoven. s

Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop Helmond

 

Helmond

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.

Fleurige Flosje

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 
0492 - 51 39 71

Flosje is 4 jaar geleden bij ons als kitten ge-
adopteerd en is nu afgestaan omdat haar 
eigenaars naar een appartement gaan 
verhuizen waar de poes niet meer naar 
buiten kan; ze is gewend om de tuin in 
te kunnen. Ze ging overigens niet verder 
dan die tuin; met wat geluk blijft ze ook 
bij u vrijwillig in de tuin. Ze heeft uitbun-
dig van haar eten genoten en is van een 
Flosje getransformeerd in een weelderige 

“tante Flos”. Er mag gerust een kilootje af 
dus dat wordt wat minder verorberen en 
volop bewegen. Ze is gelukkig makkelijk 
in beweging te krijgen met speelgoed en 
vindt een laserlichtje ook hartstikke leuk. 
Flosje is geen schootpoes maar ze komt je 
‘s morgens wel goeiemorgen wensen door 
even lekker bij je te komen dabben. Zacht-
jes aaien wordt gewaardeerd. Ze is niet 
gewend aan kinderen. Ze was gewend 
aan een andere kat in huis maar die wilde 
niet met haar spelen. We weten niet hoe 
ze reageert op nieuwe katten.

DENK NIET WIT, DENK NIET ZWART

MAAR IN DE KLEUR 
VAN JE STAD

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

#HELMONDKIEST
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Dement en toch een 
goede oude dag?
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 
24 uur per dag professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 
Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’


