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Uw flyers voordelig laten meebezorgen? info@adcommunicatie.nl

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

ZONDAG 18 FEBRUARI
11.00 UUR OPERA BIJ 

PATHÉ HELMOND
L’ELISIR D’AMORE

GROTE INDOOR
VLOOIENMARKT
ZONDAG 18 FEBRUARI

van 9.00 t/m 16.00 uur
± 275 standplaatsen

GROTE INDOOR 
VLOOIENMARKT

zondag 14 december
van 9.00 t/m 16.00 uur

Tuinmarkthallen Boekel
beurzen & evenementen

Gemertseweg 9a
Boekel

www.tuinmarkthallen.nl

kersteditieZONDAG 
22 FEBRUARI

Gemertseweg 9a
Boekel
www.tuinmarkthallen.nl

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

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE*

WINTER
BANDEN
ELDERS GOEDKOPER? 
Wij betalen u het verschil terug*

JOSVERSCHURENSHOP.NL

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

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

10-jarig jubileum Theaterkoor Nutsz 

Theaterkoor Nutsz bestaat 10 jaar en dat moet gevierd worden! Op 1, 2 en 3 maart zullen zij met hun jubileumvoorstelling: ‘’10 to Celebrate’’ in 
Theater Speelhuis staan.

Nutsz bestaat 10 jaar en dat viert 
zij op 1, 2 en 3 maart in Theater 
Speelhuis met de jubileumvoor-
stelling “10 to Celebrate!”.

Inmiddels telt Nutsz zo’n 70 le-
den die op het podium actief 
zullen zijn tijdens de jubileum-
voorstelling. Achter de schermen 
zijn nog eens 30 mensen actief 
om iedere keer weer de mooi-
ste voorstelling te maken. Wim 
van Santvoort (zakelijk leider): 
“Nutsz dankt haar bestaansrecht 
aan alle leden die telkens weer 
samen naar hetzelfde streven: 

een fantastische voorstelling 
neer zetten door hard te werken 
en samen veel plezier hebben. 

De leeftijden van de leden op het 
podium varieert van 4 tot 55 jaar. 
Backstage is geen leeftijdsgrens. 
Nutsz heeft leden uit de hele re-
gio omdat hun aanbod uniek en 
professioneel is”.  
verteld Danny Mikesz (artistiek 
leider): “Nutsz is een hechte club 
mensen die veel verder gaat dan 
enkel repeteren. 
We zijn continue bezig met kwa-
liteit, educatie, inhoud, samen-
werking en gezelligheid wat altijd 
gepaard gaat met hard werken. 
Daarbij is iedereen belangrijk. Of 

je nou het decor maakt, kleding 
naait, choreografieën maakt of 
op het podium staat. Iedereen is 
hard nodig. We bundelen elkaars 
krachten en expertise”. Wim van 
Santvoort (zakelijk leider): “Door 
de jaren heen hebben we kunnen 
rekenen op veel hulp en gedre-
venheid. Naast het professionele 
artistieke team, is er een grote 
groep mensen die backstage het 
proces faciliteert. En iedereen 
samen, maakt dat Nutsz kwali-
tatief goede voorstellingen neer 
zet. 
We merken dit ook aan de bezoe-
kersaantallen. Eenmaal geweest 
komen de gasten terug. Dit jaar 
loopt de kaartverkoop enorm 
hard. Nutsz is voortaan een be-
grip voor Helmond en omgeving. 
Daar zijn we trots op!”.

De jubileumvoorstelling bevat 

veel herkenbare film- en musi-
calsongs, maar zoals altijd ma-
ken Nutsz ook uitstapjes naar 
het minder bekende repertoire. 
U gaat genieten van o.a. Joseph, 
Rent, Frozen, Shreck, Les mise-
rables, Chicago, Pippin, Newsies 
en Aida. 

Daarnaast kunt u weg dromen 
op enkele van de mooiste liedjes 
uit de vorige voorstellingen, ui-
teraard in een ander jasje. Nutsz 
staat garant voor een wervelende 
en dynamische voorstelling. Een 
spektakel waar je bij moet zijn! 

Kaartjes voor “10 to Celebrate!” 
kunt u bestellen op 
www.theaterspeelhuis.nl of via 
www.theaterkoornutsz.nl

1 maart 20.15 uur, 2 maart 20.15 
uur, 3 maart 14.30 en 20.15 uur s

Helmond
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SLA 
DE 
PLANK 
NIET 
MIS!

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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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.

Op 14 april 2018 gaat het team 
‘’Hike for Mike’’ zich inzetten 
tijdens “Lopen voor Lyme” in 
Woudenberg voor de 25-jarige 
Helmondse Mike Billekens. 
Mike lijdt aan de chronische 
ziekte van Lyme. Onze grote 
wens is dat Mike weer beter 
wordt. Mede dankzij uw dona-
tie zou deze wens werkelijkheid 
kunnen worden. 

In 2016 zette Mike zich nog zelf in 
voor “Lopen voor Lyme” voor zijn 
buurmeisje Lauri Giepmans. Het 
bizarre noodlot sloeg kort daarna 
toe, Mike werd zelf chronisch Ly-
mepatiënt. De ziekte van Lyme, 
vaak veroorzaakt door een teken-
beet, heeft hem zijn leven en toe-
komstdromen afgenomen. Door 
de vele klachten ligt hij veel op 
bed en kan niet meer werken. Om 
beter te kunnen worden heeft hij 
veel geld nodig. De ziekte wordt 
niet erkend in Nederland, de pe-
perdure behandelingen -die hij in 
België volgt- worden daardoor 
niet vergoed.

Een aantal lopers uit Helmond 
zult u wellicht kennen waaronder 

Renè Baggermans, dit jaar prins 
carnaval van ‘t Barierke, Marisca 
Kuypers van Fit for Free, haar 
dochter Kimberly Hurkmans, 
John Vogels, oud prins carnaval 
Brandeliers, Mike’s moeder Ma-
rion van Moorsel en zijn zusje 
Laura Meesters.

U kunt Mike helpen door één 
van de lopers van team ‘’Hike 
for Mike’’ te sponsoren. Dit geld 
komt direct bij Mike terecht en 
komt ten goede aan zijn behan-
deling.

Volg de volgende stappen om te 
doneren: Ga naar 
www.lopenvoorlyme.nl
Zoek ‘Hike for Mike’ via de zoek-
functie. Klik op de groene knop 
‘’steun het team’’
Vul het te sponsoren bedrag in en 
selecteer de loper die je wilt spon-
soren, Maak het bedrag over naar 
het rekeningnummer van Mike 
wat in het venster verschijnt

Ook namens Mike enorm be-
dankt!

Volg de updates en vorderingen 
omtrent het evenement en zijn 
traject op Facebook: www.face-
book.com/HelpMikeGenezen s

Team ‘Hike For Mike’ druk bezig met Lopen for Lyme 
Helmond

‘Lyme is… 
een ongehoorde schreeuw 
vanuit gevangenschap’

AES Artworks Fotografie

GEEF M
IKE 

ZIJN
 LEVEN TERUG!

29 Augustus 1998  was de start 
datum, iets wat Anja en Eric van 
der Putten van de gelijknamige 
dansschool niet snel zullen 
vergeten, omdat het ook hun 
trouwdatum was. Al zeker 12 
jaar gaven ze al dansles voordat 
ze uiteindelijk ervoor gekozen 
hebben om samen een dans-
school te starten.

Het was dan ook meteen een 
droomstart toen in ‘98 hun 
school groeide in korte tijd uit 
naar een  geweldig bedrijf met in 
de topjaren wel 1600 leerlingen. 
In die twintig jaar zijn er dan ook 
duizenden leerlingen die hun 
eerste danspasjes van het altijd 
opgewekte danspaar leerde. Vele 
bruidsparen leerden van hun de 
openingsdans. 20 jaar lang or-
ganiseerde ze  vele wedstrijden, 
Dancing with the Stars en haalde 
ze veelvuldig de wereldtop naar 
Nederland.  

Op zaterdag 1 september 2018 is 
er dan ook groot feest in Mierlo 
om dit jubileum te vieren. 
Het dansseizoen van 2017-2018 
bij Dansschool van der Putten  is 
nog maar net achter de rug of de 
open dag dient zich alweer aan. 
Op zaterdag 17 februari kan jong 
en oud komen kennismaken met 
alle facetten van de dansschool. 
Op deze dag staan dansdemon-
straties op het programma en 
kunt u kennismaken met het 
brede aanbod aan lessen. Dit al-
les onder het motto; kijken is pri-
ma, maar meedoen is veel leuker. 
U komt toch ook?

Partycentrum Den Heuvel aan 
de Heuvel 2 in Mierlo is de loca-
tie waar Eric van der Putten sa-
men met een super enthousiast 
team zich presenteren. Tijdens 
deze open dag wordt u op de 
hoogte gebracht van de vele mo-
gelijkheden van de dansschool. 
Denk aan Ballroom, Latin, Salsa, 
formatie dansen, en wedstrijd-
trainingen. En ook steeds meer 
aanstaande bruidsparen weten 
de dansschool te vinden. Ver-
der heeft de dansschool de af-
gelopen 20 jaar een uitstekende 
naam opgebouwd waar het gaat 
om het geven van trainingen en 
danslessen.
De aftrap van het jubileum sei-
zoen 2018 bij Dansschool van der 
Putten belooft dan ook weer veel 
goeds. tijdens deze avond zijn er 
leuke workshops en demonstra-
ties. Dit en meer op zaterdag 16 
februari aanvang 20.30 uur.

Dansen is veel meer dan het aan-
leren van verschillende pasjes. Er 
zijn vele dansvormen die zich uit-
stekend laten combineren met 
een sportbeleving. Dat is ook de 
insteek bij dansschool van der 
Putten. Lekker actief bezig zijn 
en dat gegeven zien we ook te-
rug tijdens de danslessen die op 
maandag, dinsdag en woensdag 
gegeven worden  in Geldrop en 
Mierlo, U kunt altijd de eerste les 
gratis meedoen, daarna beslis 
je of je de cursus gaat volgen.        
Eric en zijn complete dansteam 
heten u van harte welkom.
Voor meer informatie over de 
danslessen en de open dag kunt 
u terecht bij dansschool van der 
Putten tel. 06-30252512 of kijk op 
internet: www.danscursus.nl s

Anja en Eric van der Putten tijdens een dansdemonstratie. Foto: 
Yvonne van Kessel (Ykfotografi e).

Geldrop-Mierlo

Dansschool van der Putten 20 jaar

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 
 

 

www.stichtinglief.nl
Tel.: 0492-347662 

Calsstraat 2, 
Helmond
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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

Bewegingssensoren voor slimme 
straatverlichting

De gemeente rust alle straatlantaarns uit met duurzame Ledlampen en 
bewegingssensoren. Die sensoren merken het wanneer personen, fietsers 
of auto’s in de buurt zijn en zorgen dan voor de juiste verlichting. Is er 
niemand op straat, dan kan het een stuk minder met die verlichting. Dat 
spaart natuurlijk flink wat energie uit, terwijl als het nodig is er meer dan 
voldoende licht voorhanden is.

De sensoren zijn erg slim. Ze geven zelfs aan elkaar door dat er iemand aankomt. 
Dan kan de volgende straatlantaarn alvast de verlichting opschroeven. Ook 
‘ongewenste’ bezoekers worden natuurlijk door sensoren opgemerkt. De 
veiligheid is dus niet in het geding. 

Geen camera’s
De sensoren zijn geen camera’s. Ze kunnen niets registeren. Ze kunnen de 
gemeente wel laten weten wanneer de verlichting kapot is of de lantaarnpaal 
scheef staat. 

Op termijn de hele stad
Sinds 2014 zijn al ongeveer duizend bewegingssensoren geplaatst, verspreid over 
heel Helmond. Uit enquêtes blijkt dat de gebruikers daar tevreden over zijn. Op 
dit moment is de Akkers in Mierlo-Hout aan de beurt. De verder plaatsing valt 
samen met het jaarlijks groot onderhoud aan lantaarns. Over enkele jaren heeft 
heel Helmond zuinige en veilige straatverlichting. De stad levert daarmee een 
bijdrage aan het Energieakkoord, dat eist dat de openbare verlichting in 2020 
20% zuiniger moet zijn dan in 2013.

Vragen en opmerkingen
Voor vragen en opmerkingen kunnen bewoners terecht bij Alfred Groote. Hij is 
bereikbaar via a.groote@helmond.nl of via telefoonnummer 14 0492.

• 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

Commissievergaderingen

Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Maatschappij
Maandag 19 februari, 19.30 uur 
(Gewijzigde locatie: De Geseldonk, Cederhoutstraat 44) 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Vaststellen visie op gezondheidspreventie en onttrekking reserves GIDS en 
 Gezondheidsbeleid 
2. Kadernota sociaal domein

Commissie Omgeving
Dinsdag 20 februari, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Evaluatie GRR Blink 2017 en voornemen tot continuering deelname in GRR 
Blink
2. Vervolg Brainport Smart District

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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 20 februari 2018 en 6 
maart 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/welstandscommissie. 
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.

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

Stiphout Zuid,  02-02-2018 oprichten woning, maken uitweg OLO 3449473

kavel Z11, 

Kommavlinder  

de Groene Loper  02-02-2018 oprichten 19 appartementen met OLO 3455421

(Villa De Wit)  parkeerkelder en maken uitweg (villa de wit) 

Brandevoort 4 02-02-2018 verbouwen woonboerderij,  OLO 3456691

  afwijken bestemmingsplan 

Omgeving Graandijk 02-02-2018 oprichten opslagloods OLO 3453809

Statenlaan 93 02-02-2018 vergroten trapgat OLO 3457279

Weyerbeemd 5 05-02-2018 wijzigen bouwvergunning oprichten woning OLO 3460039

Mauritslaan 27 05-02-2018 verleggen uitweg OLO 3460577

Duizeldonksestraat,  06-02-2018 kappen boom OLO 3464035

t.h.v. huisnummer 25 

Gasthuisstraat 15 06-02-2018 wijzigen bestemming OLO 3463291

Berkehoutstraat 5 07-02-2018 vergroten woning met erker OLO 3467195

Hemelrijksestraat 90 07-02-2018 vergroten woning OLO 3464259

Bekendmakingen
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Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied – Heibergweg 1
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.9a van de 

Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het ontwerp 

wijzigingsplan ‘Buitengebied – Heibergweg 1’ met ingang van 15 februari 2018 gedurende zes 

weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit wijzigingsplan is gebaseerd op de wijzigingsregels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Helmond’. Het betreft de verschuiving van het agrarische bouwperceel, waarbij de oppervlakte 

van het bouwperceel niet toeneemt.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de 

gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.0000WP170160-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 

openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is 

juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 

hun  zienswijze naar voren brengen bij het College van burgemeester en wethouders.  

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het College van burgemeester en 

wethouders, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze wijzigingsplan Buitengebied – Heibergweg 1.

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 

0492 702 602. 

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 14 februari 2018

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

• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 

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

   7 dagen per week via www.helmond.nl

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie:       Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Verliefd Laantje 3A 02-02-2018 renoveren clubhuis OLO 3444621

Vossenbeemd  07-02-2018 wijziging brandcompartimenten OLO 3307207

111A-111B-111C-111 

Dongestraat 1 06-02-2018 maken uitweg OLO 3453199

Lage Dijk 26 06-02-2018 vergroten bedrijfshal OLO 3044369

Zeeuwendonk 6 07-02-2018 oprichten woning OLO 3310831

Dinkelstraat 19 06-02-2018 oprichten garage OLO 3388629

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Leemkuilenweg 5 07-12-2017 oprichten woning OLO 2901521

Zeeuwendonk 4 19-12-2017 oprichten woning, maken uitweg OLO 3131685

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

De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend 

nadat ons college over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen worden eveneens 

gepubliceerd.

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

Korte Beemd 2                             oprichten loods met overkapping,  OLO 3371545

                             plaatsen keerwand 

Wilgehoutstraat 6 -                              melding brandveilig gebruik bij evenement

Sportpark De Beemd  

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Van der  02-02-2018 vergroten woning met opbouw OLO 3342077

Brugghenstraat 70 

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

Mierloseweg,  07-02-2018     Braderie Helmond West (10 juni 2018) 2018-00575

stukje 2e Haagstraat 

Sportpark De Beemd 06-02-2018     Kringgilde Peelland 2018  2018-00585

  (21 t/m 24 juni 2018)  

Terrein De Cacaofabriek 07-02-2018     Ibiza Markt (8 april 2018 en 1 juli 2018) 2018-00590

Bruhezerweg 22-01-2018     Jeugdwielerronde van Brouwhuis  2018-00328

  (22 april 2018) 

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

Voormalig EHAD terrein 09-02-2018  Snuffelmarkt (24 juni 2018) 2018-00264

Besluit gewijzigde bedieningstijden sluizen 8 en 9 en brug insteekhaven
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat er gewijzigde bedieningstijden 

zijn vastgesteld ten aanzien van de bediening van de sluizen 8 en 9 en de brug in de 

insteekhaven te Helmond.

De nieuwe bedieningstijden zijn als volgt vastgesteld:

• Maandag tot vrijdag van 06.00 uur tot 18.00 uur

• Vrijdag van 06.00 uur tot 20.00 uur

• Zaterdags en zondags gesloten

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 (6 februari 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.

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

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)

• Raaytex, De Hoefkens 1B

• SC Helmondia, De Braak 5

• Van Rijsingen Diepvries, 

 Medevoort 31

• Jan Linders, 

 Janssen & Fritsenplein 11 (Mierlo-Hout)

Gemeente Deurne

poster vet staand helmond.indd   1 7-12-2017   12:16:12
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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!

Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

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

Vetplanten

Bij de biezen kan je kiezen!
Nu alle maten en soorten

10 stelen per bos
€3,99 per bos

Tulpen

Koffie met gebak

1+1 GRATIS
1 + 1 
GRATIS

nu 

20% 
korting

1 + 1 
GRATIS

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 19 februari
Helmond west: West

Dinsdag 20 februari
Rondom ziekenhuis

Woensdag 21 februari
Brandevoort - Oost

Donderdag 22 februari
Rijpel - Oost + Brandevoort - Veste

www.helmond.nl/afvalapp 

De gemeente is verantwoordelijk voor 
steeds meer belangrijke taken: de jeugd-
zorg, ouderenzorg, ondersteuning van 
mensen bij het vinden van werk en de 
verstrekking van uitkeringen. Maar ook 
in als opdrachtgever speelt de gemeente 
een grote rol: in de bouw of het vervoer 
is het de gemeente die kaders stelt voor 
het werk. 
Of er onder een cao wordt gewerkt, bij-

voorbeeld. 
FNV Peelgemeenten organiseert daar-
om op woensdag 21 februari een ver-
kiezingsdebat in de Cacaofabriek. We 
vragen lokale partijen om kleur te be-
kennen. 
Hoe sociaal zijn hun keuzes op het ge-
bied van werk, inkomen en zorg? 
Het debat wordt geleid door Paul Nun-
nink.

Het debat is toegankelijk voor leden en 
niet-leden van de FNV. 

FNV behartigt de belangen van meer 
dan een miljoen leden. 
In aanloop naar de Gemeenteraadsver-
kiezingen organiseren we zo’n 60 debat-
ten door het hele land. Voor meer infor-
matie: fnv.nl/kiessociaal.

Kleur bekennen: Het FNV Verkiezings-
debat in Helmond.
De Cacaofabriek in de Popzaal, Cacao-
kade 1, Helmond
Aanvang 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 
uur. s

Raadsverkiezingen belangrijker dan ooit: kies sociaal
Helmond

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

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 
 

 

Zelfhulpgroep Norwood 
Helmond

Deze zelfhulp groep is voor vrouwen die 
kampen met een relatie verslaving/co-
dependent. 
Als jij je verhaal kwijt wil en je zoekt lot-
genoten dan ben je in onze groep van 
harte welkom. Het ontmoeten van el-

kaar en elkaar ondersteunen staat cen-
traal. 
De groep komt één maal per 2 weken op 
donderdag avond in Helmond bij elkaar. 

Voor meer informatie of aanmelding: 
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost 
Brabant eindhoven@zelfhulpnetwerk.
nl of tel.: 040-2118328. s
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Veel mensen weten niet dat zij 
geld terug kunnen krijgen van 
de belasting. Het doen van aan-
gifte vinden veel senioren in-
gewikkeld. Daarom is er op 27 
februari een informatiebijeen-
komst over de belastingaan-
gifte in Bibliotheek Helmond 
verzorgd door de VBOH.

Wil je weten hoe je op de juiste 
manier je belastingopgave in-
vult? 
Of hoe je kunt controleren of de 
voor jou door de Belastingdienst 
ingevulde gegevens juist zijn?
Ben je benieuwd wat er veran-
derd is in de Belastingwetgeving 
t.o.v. van de aangifte van vorig 
jaar? Wil je weten hoe je kunt 
berekenen of je geld van de be-
lasting terugkrijgt en of het zin 
heeft om een verzoek tot terug-
gave in te dienen? Kom dan op 
dinsdag 27 februari van 14.00-
16.00 uur naar de informatiebij-

eenkomst over de belastingaan-
gifte in Bibliotheek Helmond 
door de Verenigde Bonden Over-
leg Helmond (VBOH).  
De informatie wordt afgewisseld 
met een quiz over de belasting-
aangifte. De VBOH behartigt 
de belangen van alle senioren 
in Helmond. Maar deze bijeen-
komst is ook voor niet-senioren 
interessant. Er worden specifieke 
onderwerpen voor ouderen be-
handeld, zoals bijvoorbeeld de 
zorgkosten, maar deze zijn ook, 
net als algemene onderwerpen,  
voor anderen wetenswaardig en 
nuttig. De Bibliotheek Helmond-
Peel ondersteunt mensen in 
haar werkgebied actief in hun 
persoonlijke ontwikkeling. Dit 
gaat om activiteiten op het ge-
bied van taal en lezen maar ook 
om service op het gebied van de 
(elektronische) overheid. 
Dinsdag 27 febr.  14.00-16.00 uur 
in Bibliotheek Helmond. 
De toegang is gratis, wel aanmel-
den www.bibliotheekhelmond-
peel.nl/activiteiten. s

Lezing mét quiz over de 
belastingaangifte

Centrum

ROC Ter AA, Brainport Industries 
College en elf maakbedrijven in 
de Peel starten met het Tech-
niekcentrum Brainport in Deur-
ne. Daar kunnen jongeren uit de 
Peel hun mbo-techniekopleiding 
volgen. De partners zetten deze 
opleiding neer als de voorkeurs-
route voor technische bbl’ers uit 
de Peel. De studenten werken 
drie dagen bij een van de deel-
nemende bedrijven en volgen 
twee dagen per week theorie- en 
praktijkles in Techniekcentrum 
Brainport. Het is een alternatief 
voor een bbl-traject met vier 

dagen werken en één dag oplei-
ding. De kwaliteit van de oplei-
ding is zodanig dat ze straks zeer 
gewild zijn op de arbeidsmarkt. 
Richting studenten bieden de 
partners daarom de zekerheid 
van werk bij een maakbedrijf in 
de Brainport. Meedoen met het 
Techniekcentrum Brainport be-
tekent voor bedrijven meedoen 
met de ontwikkeling van het 
onderwijs. De gemeente Deurne 
levert een financiële bijdrage. 
De komende maanden bepalen 
ROC Ter AA en de elf maakbe-
drijven welke bbl-opleidingen in 
metaalbewerken, constructie, 
mechatronica en onderhouds-
techniek via Techniekcentrum 

Brainport worden aangeboden. 
De eerste studenten worden 
vanaf september 2018 in Deurne 
verwacht.
Geïnteresseerde leerlingen uit 4 
vmbo kunnen tijdens de BBL Ba-
nenmarkt van ROC Ter AA ken-
nismaken met het Techniekcen-
trum Brainport. Op de Banen-
markt staan behalve de bedrijven 
van Techniekcentrum Brainport 
nog ruim vijftig technische en lo-
gistieke bedrijven die leerlingen 
graag een leerwerkplaats aanbie-
den en afgestudeerden een baan. 
De Banenmarkt vindt plaats op 
19 februari a.s. van 15.00 tot 17.00 
uur bij ROC Ter AA aan de Kei-
zerin Marialaan 2 in Helmond. s

Op 19 februari vindt er van 15.00 tot 17.00 bij het ROC Ter AA aan de Keizerin Marialaan 2 in Helmond, een 
banenmarkt plaats.

Techniekcentrum Brainport speciaal 
voor technische vmbo’ers uit de Peel 

Helmond

Het huisgezelschap van het An-
natheater, Vreemd Beest, speelt 
vanaf 17 maart 2018 ‘De Paga-
dor’, een groots opgezette jubile-
umvoorstelling naar het toneel-
stuk ‘O Pagador de Promessas’ 
(De ‘Betaler’ van de Belofte) van 
de Braziliaanse schrijver Alfredo 
Dias Gomes.

De Pagador speelt zich af op de 
dag van de Heilige Barbara, een 
feestdag met muziek en dans 
voor de hele stad. Vroeg in de 
ochtend komt Zé – een enorm 
houten kruis torsend – samen 
met zijn vrouw Rosa bij de kerk 
van de heilige Barbara aan om 
daar een belofte in te lossen. De 
pastoor wil hem echter niet bin-
nen laten. Zé wil zijn ‘heilige’ 
belofte niet zomaar opgeven en 
blijft koppig op de kerktrappen
bivakkeren. Alle feestvierders 
bemoeien zich ermee, de politie 
wordt erbij gehaald, de pers ruikt 

een sensationeel verhaal en zo 
escaleert in de loop van de dag 
de situatie meer en meer.

Een herkenbaar verhaal: hoe 
rampzalig kan het zijn als men-
sen niet naar elkaar luisteren en 
niet in staat zijn zich in de ander 
te verplaatsen? Dit pijnlijk
actuele thema wordt door de 
schrijver op tragikomische wijze 
met lichtheid en humor gebracht.

De op dit toneelstuk gebaseerde 
film uit 1962 won de Gouden Palm 

op het filmfestival van Cannes. 
 
De samenwerking van Vreemd 
Beest met Helmondse musici 
staat garant voor spectaculair to-
taaltheater.

Data  17, 18, 20, 23, 24, 25, 27, 29, 30 
en 31 maart 2018. Tijden  zondag 
15.00 uur, alle andere dagen 20.15 
uur. Entree  kinderen/CJP/CKV 
€ 10,00; volwassenen € 15,00
Kaartverkoop www.annatheater.
nl Informatie kaartverkoop 
06-28104333. s

Vreemd Beest speelt vanaf 17 maart 2018 ‘De Pagador.

De Pagador
Annawijk/Suytkade

Helmondse beeldende 
kunstenaars: toen en nu

Op dinsdag 20 februari geeft 
Martin Geerts een lezing in de 
Bibliotheek Helmond-Peel over 
Helmondse beeldende kunste-
naars van toen en nu. De eerste 
bekende beeldende kunstenaar 
uit Helmond leefde in de zes-
tiende eeuw en het heeft lang 
geduurd voordat hij opvolgers 
kreeg. Hoe kwam dat en wie 
waren zijn opvolgers? 

Het gaat om kunstenaars als Au-
gust Sassen, Gerard Princée, Jan 
van Eyk, Peter Marius Dillen, Har 
Sanders en anderen. 

Ook besteedt Geerts aandacht 
aan de heemkundige aspecten 
van het Helmondse artistieke le-
ven. Wat maakt bijvoorbeeld de 

tekeningen van August Sassen 
zo interessant?

Martin Geerts is jurist en heeft 
naast zijn rechtenstudie een op-
leiding aan de kunstacademie 
gevolgd. De lezing begint om 
20.00 uur en wordt gehouden in 

Centrum

de Bibliotheek Helmond-Peel, 
Watermolenwal 11 in Helmond. 
De entree bedraagt € 6,00. 

Om teleurstellingen te voorko-

men is inschrijven aanbevolen. 
Inschrijven is mogelijk tot daags 
voor de lezing, 11.00 uur op info@
vuhelmond.nl of op telefoon-
nummer 0492 532 729. s

August Sassen (1853-1913)

www.helmond
nu.nl
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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 woensdag t/m vrijdag.

✁

✁

Al sinds 2003 hét adres voor een gezond gewicht!
Wij helpen je    verantwoord af te vallen met een  effectieve methode.  

Zonder hongergevoel en met een positief effect op je conditie: je voelt je al snel 
veel beter. Onze  methode onderscheidt zich door een unieke combinatie van 

laagcalorische  voeding, voedingssupplementen en een  persoonlijke   
onder steuning: bij vragen of  problemen kun je altijd terecht bij je coach. 

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

Al sinds 2003 hét adres voor een gezond gewicht!
Wij helpen je    verantwoord af te vallen met een  effectieve methode.  

Zonder hongergevoel
veel beter. Onze  methode onderscheidt zich door een unieke combinatie van 

laagcalorische  voeding, voedingssupplementen en een  persoonlijke   
onder steuning: bij vragen of  problemen kun je altijd terecht bij je coach. 

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

Hortsedijk 81, 5708 HC Helmond  www.totalbodybalance.nl

Te dik? Bel Dick!
088 500 9000088 500 9000

WIL JIJ ONZE NIEUWE 
COLLEGA WORDEN?

NEEM SNEL CONTACT OP 
EN WELLICHT TOT BINNENKORT!

0492-210210
WWW.DUTCHFILAMENTS.COM

GEZOCHT: 
PRODUCTIE 

TOPPERS Zaterdag 17 februari 10-18 uur

FEESTELIJKE 
OPENING

Bij uw aankopen van die dag krijgt u een waardebon van 
20% korting op al uw volgende aankopen in de maand februari

Brouwhorst 12-a, Helmond
0492-510195 • www.suzettefashionforall.com0492-510195 • www.suzettefashionforall.com

NIEUWE

COLLECTIE

ADRIAANS BOUWGROEP B.V.
uw bouwplannen gerealiseerd!

BEZOEKADRES Europaweg 146, 5707 CL Helmond | POSTADRES Postbus 1001, 5700 BA Helmond

T +31 (0)492 523 759 | F +31 (0)492 523 985 | E info@adriaansbouwgroep.nl | I www.adriaansbouwgroep.nl

Adriaans
Bouwgroep
is een dynamisch, modern
en ontwikkelend bouwbedrijf voor
(grootschalige) woningbouw, utiliteitsbouw
en renovatie, actief in Zuid-Oost Nederland met
een eigen service- en onderhoudsdienst

Adriaans Bouwgroep is per direct op zoek naar:

Als medewerker service en onderhoud ben je samen met je collega’s van de afdeling
service en onderhoud verantwoordelijk voor de uitvoering van de volgende werkzaam-
heden:

•  Te woord staan van bewoners en opdrachtgevers met reparatie- of
   onderhoudsverzoeken
•  Afspraken plannen met bewoners en opdrachtgevers
•  Organiseren en plannen aansturing onderhoudsmonteurs
•  Doen van opnames, maken van offertes en voorbereiden van diverse bouwkundige
   werkzaamheden

Voor verdere inhoudelijke informatie inzake bovenstaande vacature bezoekt u onze
website: www.adriaansbouwgroep.nl.

Bent u geïnteresseerd in deze vacature stuur dan uw sollicitatiebrief met c.v. voor 23
februari a.s. naar Adriaans Aannemersbedrijf B.V. t.a.v. mevrouw G.de Jong (P&O) per
e-mail naar pz@adriaansbouwgroep.nl of per post naar Postbus 1001, 5700 BA Helmond.

Wilt u werken in een bedrijf met een informele en collegiale sfeer dat uitstekende
arbeidsvoorwaarden te bieden heeft dan zijn wij het bedrijf dat u zoekt!

Medewerker service &
onderhoud m/v

www.adriaansbouwgroep.nl
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Carnaval 2018 wat 
was je gezellig en 
leuk

Aan één kant ook blij dat het weer 
afgelopen is...want ge wordt er wel 
kei muug van !
Ik ben twee dagen bij het Fijnfisje-
nie cafe geweest bij Omroep Bra-
bant
Ook een avondje bij de Kersenpit-
ten en een middagje bij Roodwit 
62 !
Zondags een stuk van dun optocht 
( helmond) gezien.
Ondanks dat het echt kwaai weer 
was, was er best veul volk op de 
been het was echt unne leuke op-
tocht.
Hoe zaagde gij eruit mee carnaval 
Marij ??
zie mijn foto collage van men car-
navals outfitjes van dees jaor
Hoe hedde gulle de carnaval afge-
sloten?
Wij mee een etentje bij de Step-
pengras frietboer (hele dunne friet) 

was weer kei lekker !
Dan komt na de Carnaval As-
woensdag  ( als goeie katholiek) 
vruuger gingde dan een askruiske 
halen in de kerk maar da wordt 
nog maar weinig (of niet) gedaan. 
Dees jaor was het trouwens ook 
Valentijnsdag op aswoensdag 14 
februari
Veul mensen vinden het zakken-
vullerij  en doen aan dieje onzin 
niet mee die overgwaaid is vanuit 
Amerika.
Maar ik hou dur van ,ik doe ge-
woon mee en ben super blij met 
men skone bloemen van menne 
Valentijn.
Ik had vur menne valentijn een 
super ontbijtje klaar staan toe ie 
uit bed kwam incl hartjes en een 
rooske.
Ook mocht ik menne Valentijn 
meenemen naar de sportschool 
om samen te sporten maar die 
wou niet, die was nog muuger van 
Carnaval als ikke!
Oproep op menne facebook ge-
daan maar niemand wou menne 
sport Valentijn zijn zo jammer dus 
moest ik toch alleen gaan sporten.

Hedde een oogske op iemand kun-
de dat mooi op zonne valentijns-
dag laten weten :-)
Ik vond een paar jaar geleden toen 
ik thuiskwam op Valentijnsdag  
een paar hartjes ballonnen aan de 
voordeur geknoopt en allemaal 
hartjes op de grond.
Tot de dag van vandaag weet ik 
nog steeds niet wie da hed gedaan, 
en da vind ik dan eigenlijk ook wir 
niks :-)

Heb ik unne geheime aanbidder en 
weet ik nie wie het is.
Al mee al was het een gezellig druk 
weekske vur men
ik wens alle lezers alvast een heel 
fén weekend
En niet vergeten ,het leven is 1 groot 
feest maar ge moet wel zelf de slin-
gers op hangen!

Tot de volgende keer, 

Ons 

vertelt…

IVN-Helmond: Tuinworkshops

Net een huis gekocht? Ga dan 
dit voorjaar met je tuin aan de 
slag: Maak hem natuurvriende-
lijk!  Volg een paar workshops 
bij IVN-Helmond.

De workshops zijn verspreid 
over vijf avonden op donderdag 
van 20-22 uur en twee excursies 
op zaterdag van 10-12 uur (Start 
donderdag 22 februari ; vervol-
gens do. 15/3, 5/4, 26/4 en 17/5; 
za.7/4 en 19/5. In korte tijd creëer 
je een nieuwe tuin:  Het voorjaar 
is de tijd van het jaar dat je bo-
men, struiken en bloemen kunt 
planten. Heb je al een bestaande 
tuin en wil je deze aanpassen 
dan kun je gemakkelijk  her en 
der een plant verwisselen of een 
stoeptegel eruit gooien en ver-
vangen voor een struik.

De workshops zijn voor iedereen 
die tuinieren en natuur wil com-
bineren. Ervaring met tuinieren 
of veel kennis over natuur is 

niet nodig. Wat voor tuin je hebt 
maakt ook niet uit: elke bestaan-
de of nieuwe tuin kan zo aange-
past worden dat de natuur zich 
er thuis voelt. Dat geldt ook voor 
een dakterras of buurttuin. Zelfs 
een balkon biedt mogelijkheden!
Ook groepen kunnen zich aan-
sluiten, zoals buurtverenigingen 
of verenigingen van eigenaren.

Tijdens deze 'cursus' leer je hoe 
je jouw tuin om kunt toveren tot 
een diervriendelijke en natuur-
vriendelijke tuin. Veel praktische 
tips over natuurvriendelijk tuin-

onderhoud;  welke planten be-
paalde dieren aantrekken;  wat 
de juiste plek is om planten te 
laten groeien en nog veel meer.
 Jouw eigen tuin is gedurende de 
hele cursus het uitgangspunt. 

Voor meer info kun je kijken 
op de IVN-site www.ivn.nl/hel-
mond onder Activiteiten.
Locatie: IVN-trefpunt De Koe-
koek in Speeltuin Helmond 
West, Arbergstraat 85, 5707TK in 
Helmond. Aanmelden bij Setty 
Vos, setty_vos@hotmail.com 
(tel. 0492545649) s

Helmond-West

Brouwhuis: dit weekend opent 
Susanne Hohmann haar eigen 
damesmodezaak in winkelcen-
trum Brouwhorst in Helmond. 
De boetiek voorheen bekend als 
Roxette damesmode, zal voort-
aan onder een nieuwe eigenaar 
en een nieuwe naam nl. Suzette 
Fashion for all, door het leven 
gaan. 

Een nieuwe naam maar ook 
zeker een frisse nieuwe kijk op 
mode.
Susanne, zelf al ruim 20 jaar 
woonachtig in Brouwhuis, heeft 
meer dan voldoende ervaring op-
gedaan in diverse modeketens. 
Ze zag deze kans voorbij komen 
en laat zo haar langgekoesterde 
wens in vervulling gaan. Susanne 
vult aan: “ik kwam zelf al jaren 
als klant bij Roxette damesmode 
over de vloer en zag dit als een 
uitdaging die ik niet aan me voor-
bij kon laten gaan.” De winkel zal 
een groot gedeelte van haar col-
lectie blijven behouden tot tevre-
denheid van de vele vaste klan-
ten, maar Susanne zal ook zeker 
haar eigen “touch” aan de zaak 
geven. De collectie is speciaal 
gericht op de moderne zelfbe-

wuste vrouw tussen de 30 en 70 
jaar, die zowel sportief, modieus 
als elegant gekleed wil gaan. Elke 
klant krijgt desgevraagd een eer-
lijk en vakkundig advies want te-
vredenheid is waar het om draait 
bij Suzette Fashion for all. Draag 
kleding waarin je je goed voelt en 
je dag kan niet meer stuk.                                                
De merken waarvoor je zeker 
bij Suzette Fashion for all moet 
gaan kijken zijn: Monari, Michel-
le Faber, Poools, Sophie Perla, 
MaiCazz, Frank Lyman, Another 
Woman, LeComte, en ZiZo. Dit 
alles in een brede betaalbare 
prijsklasse. Er is verder voldoende 
gratis parkeergelegenheid en wilt 
u een keer tijdens een VIP avond 
samen met een aantal vriendin-
nen in alle rust komen shoppen, 
dan kan dat geregeld worden. 
Houdt tevens Facebook en In-
stagram in de gaten voor nieuwe 
aanvullingen op de collectie. De 
openingstijden zijn van dinsdag 
t/m vrijdag van 10.00-18.00u en 
op zaterdag van 10.00-17.00u.
Suzette fashion for all | Winkel-
centrum Brouwhorst 12a, Hel-
mond | tel: 0492 510195 | www.
suzettefashionforall.com
Het team van Weekkrant De 
Loop Helmond wenst Susanne: 
“van harte gefeliciteerd met deze 
prachtige winkel!” s

Susanne Hohmann is de nieuwe eigenaresse van damesmodezaak: 
Suzette Fashion for all. (Foto Helmondnu.nl, Eric van der Putten).

Nieuw in Helmond 
Suzette Fashion for all

Brouwhuis

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

Bij ons zit u goed.
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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

 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 

DE LOUW V.D. ZANDEN
VERLICHTING

V.A. 20% KORTING 
OP VERLICHTING, LAMPENKAPPEN 

EN GLOEILAMPEN

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

OPHEFFING

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)

NLDoet is Nederlands grootste vrijwilligersactie en ook in Helmond een actie 
waar veel aan deelgenomen wordt. Vrijwilligersorganisaties zoals, clubs en 
verenigingen gaan in dat weekend aan de slag met allerlei activiteiten en/of 

klussen. Deze activiteiten/klussen kunnen aangemeld worden op 
www.nldoet.nl. Hierbij kunnen zij aangeven of er (en eventueel hoeveel) 
vrijwilligers nog kunnen komen helpen.Individuele vrijwilligers, maar ook 

groepen vrijwilligers van bijvoorbeeld bedrijven of scholen kunnen zich hier 
vervolgens op aanmelden.

NLDOET HELMOND: 9 EN 10 MAART!

Wilt u ook meedoen aan NLDoet, meld uzelf of uw klus aan 
op www.nldoet.nl Kunt u hier wat hulp bij gebruiken, 

neem dan contact op met Team Vrijwilligerswerk 
Helmond van LEVgroep via 

vrijwilligerswerkhelmond@levgroep 
of via T. 0492-598989 

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

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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Binnentuin voor Kleinschalig Wonen 
(KSW) in Stiphout

Aan de Dorpsstraat in Stiphout 
was ooit het Rabobankkantoor 
te vinden. Dat heeft plaatsge-
maakt voor kleinschalig wonen 
van De Zorgboog. Er is plaats 
voor 28 bewoners, ouderen met 
dementie of met langdurige so-
matische (lichamelijke) klach-
ten. De binnentuin van dit pand 
wordt momenteel aangelegd en 
als alles volgens planning ver-
loopt gaat de tuin in het voor-
jaar open. Het Wijkfonds van 
Rabobank Helmond leverde 
een bijdrage.

Op 3 november 2017 gingen de 
deuren van KSW open. Op ver-
zoek van De Zorgboog vormde 
oud-ledenraadslid (ZorgboogEx-
tra) Frank Assendelft, samen met 
Henk Vermeulen en Harrie van 
de Kerkhof, een klankbordgroep. 
De klankbordgroep maakt zich 
vanaf het begin hard voor een 

goede invulling van de binnen-
tuin.  

‘Er is een tuin van 350 vierkante 
meter en de ervaring leert dat 
zo’n buitenruimte erg sober 
blijft. Vaak wordt er alleen wat 
gras ingezaaid, omdat zorgin-
stellingen het geld niet aan de 
tuin kunnen besteden. Dat is 
jammer, want de bewoners kun-
nen heel veel hebben aan een 
zogenaamde belevingstuin. Voor 
dementerenden is het een veilige 
plek waar ze fruit en bloemen 
kunnen plukken en samen met 
hun familie kunnen zitten. Ook 
de kippenren is van belang, van-
wege de interactie met dieren.’  

En dus werd een dergelijke be-
leeftuin ontworpen door de Stip-
houtse hoveniers. ‘Aan de aanleg 
en inrichting hangt echter wel 
een prijskaartje. We hebben echt 
ons best gedaan en er zijn heel 
wat fondsen die hieraan bij willen 
dragen. Daardoor gaat de tuin er 

ook daadwerkelijk komen. In het 
voorjaar hopen we de tuin offici-
eel te openen, mét muzikale om-
lijsting door Stiphoutse fanfare 
De Vooruitgang als onderdeel 
van hun buitendag. Qua onder-
houd zitten we ook al goed, de 
vrijwilligers zijn er al!’ 

Het Wijkfonds van Rabobank 
Helmond was dus één van de 
organisaties die een bijdrage le-
verde. Angela van Kemenade-
Hölzken is Wijkambassadeur 
van de Rabobank voor Stiphout 
en zij behandelde de aanvraag: 
‘We vinden ouderen een belang-
rijke doelgroep. 

Daarnaast is de tuin weliswaar 
bestemd voor de bewoners, 
maar zijn er ook plannen om ac-
tief een band met de omgeving 
tot stand te brengen. Tel daarbij 
op dat Stiphoutse vrijwilligers 
zich hiervoor inzetten, dan zie je 
dat dit van meerwaarde is voor 
Stiphout.’  s

Stiphout

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 
welkom en kunnen tegen een 
kleine vergoeding meespelen.  
Er zijn kleine prijzen te winnen. 
Aanmelden als paar op 13.00 uur 
aan de zaal. Meer weten: www.
houtseslem.nl

Mierlo-Hout

Seniorenvereniging  De  Schaaps-
kooi  organiseert  woensdag 21 
februari  een  kienmiddag bij  
wijkcentrum  de  Boerderij, Har-
moniestraat  105.  

Aanvang  14.00 uur. De  prijzen 
bestaan  uit  waardebonnen.
U  hoeft geen lid  te zijn om  aan  
deze  middag  deel te nemen.

Helmond-Noord

Op woensdag 21 februari organi-
seert zijactief een spellenavond. 
Op deze avond gaan we ouder-
wets spellen spelen. Dit varieert 
van gezelschapsspellen tot kaart-
spellen. Het beloofd een gezellige 
en ontspannen avond te worden.
Aanvang 20.00 uur in de muziek-
zaal van de geseldonk na af loop 
een loterij.

Mierlo-Hout

Hospice en logeerhuis Valken-
haeghe heeft de zolder en kas-
ten opgeruimd en organiseert 
daarom een minirommelmarkt 
op zaterdag 24 februari van 13.00 
uur tot 15.30. Tevens kunt u infor-
matie krijgen over Valkenhaeghe 
en een gastenkamer bezichtigen.
De opbrengst van de minirom-
melmarkt komt ten goede aan 
de lente-aankleding van Valken-
haeghe. Hospice en logeerhuis 
Valkenhaeghe is gelegen aan de 
1e Haagstraat 89 in Helmond.

Helmond-West

Op zaterdag 3 maart 2018 is er 
een Yoppers Grand Café in de 
kapel op het terrein van het El-
kerliek ziekenhuis in Helmond.
Deze middag wordt speciaal ge-
houden voor alle zogenoemde 
Young Onset Parkinsonians  
(YOPPERS): dat zijn mensen die 
voor hun 50e levensjaar de di-
agnose “Ziekte van Parkinson” 
hebben gekregen. Van 14.00-
16.00 uur zal deze middag plaats-
vinden (inloop vanaf 13.00 uur en 
napraten tot 17.00 uur) Voor kof-
fie/thee/lekkers wordt gezorgd 
en water staat voor u klaar op 
tafel Aanmelden vóór 1 maart 
2018 via yoppers@parkinsonca-
fehelmond.nl Toegang: 2 euro 
p.p. yoppers@parkinsoncafehel-
mond.nl of 06-14636701 (Simone 
Rensen)

Oranjebuurt/Warande

Mierlo-Hout

Wil je iets betekenen voor de 
wijk Mierlo-Hout? Wellicht ben 
je dan geïnteresseerd in een 
functie binnen de wijkraad. Ben 
je benieuwd wat een bestuurs-
functie inhoudt, stuur dan een 
mail naar secretariaat@wijk-
raadmierlohout.nl voor een 
afspraak. Meer informatie op 
www.wijkraadmierlohout.nl

www.helmondnu.nl

Helmond dementievriendelijke gemeenschap

Steeds vaker zullen mensen 
met dementie tussen ons wo-
nen. Zij zijn partner, vriend(in), 
sportmaat, lid van de vereni-
ging of klant. Iedereen van ge-
meente tot bank, van buurman 
tot ondernemer, van politie tot 
vereniging, kan iets doen om 
ervoor te zorgen dat mensen 
met dementie en hun naasten 
volwaardige leden van onze sa-
menleving zijn en blijven.

Op donderdag 22 februari ope-
nen om 19.30 uur de deuren van 
de huiskamer van De Ark, Dorp-
straat 29 te Helmond (Stiphout), 
vanaf 20.00 uur speelt Toneel-
groep ‘Medemens” het spel ‘Zoe-
ken’.
 “ZOEKEN” gaat over de zoek-
tocht van een man met dementie 
die steeds minder lijkt te passen 
in zijn omgeving. Zijn naasten 
willen hem steunen, maar door 
onwetendheid en onbegrip is dat 

nog niet zo makkelijk.
Het stuk wordt ingeleid door 
schrijfster en regisseur Lotte 
Goossens.
Na het toneelspel vindt een kor-
te interactie plaats met de toe-
schouwers.
Interactie met toeschouwers na 
het spel
Na het toneelstuk is er ruimte 
om vragen te stellen, of in dis-
cussie te gaan met de aanwezige 

casemanagers dementie van 
Zorgboog en Savant en opbouw-
werkers van LEVgroep Helmond.
Ook zal er voldoende informatie-
materiaal aanwezig zijn dat kan 
worden meegenomen om thuis 
nog eens rustig door te lezen.
Aanmelden kan door voor 20 
februari te mailen naar kim.ver-
wegen@levgroep.nl of te bellen 
met Sociaal Team West van de 
LEVgroep op 06-48 57 66 24  s

Stiphout

Toneelgroep “Medemens” speelt op donderdag 
22 februari in Huiskamer De Ark het spel 

 

“ZOEKEN” gaat over de zoektocht van een man met dementie die steeds 
minder lijkt te passen in zijn omgeving. Zijn naasten willen hem steunen, 

maar door onwetendheid en onbegrip is dat nog niet zo makkelijk. 
 

Het stuk wordt ingeleid door schrijfster en regisseur Lotte Goossens. 
Na het toneelspel vindt een korte interactie plaats met de toeschouwers 

Datum:  Donderdag 22 februari 2018 
Locatie:  Huiskamer De Ark, Dorpstraat 29 (Stiphout)  
Tijdstip:  Zaal open 19.30  - Start toneelstuk 20.00 uur 
Aanmelden: kim.verwegen@levgroep.nl, voor 20 februari Lambertus concert: Op wereldvaart met Klarinettesque

“Het was een zondagochtend, 
een gewone dag, die donker be-
gon. Ik hoorde een liedje dat mij 
meevoer door de lucht en keek 
naar alle mensen die steeds klei-
ner werden. Een prachtige reis 
vanuit een luchtballon. Waan 
uzelf in deze zelfde luchtballon. 
Stijg met ons op, geef u over aan 
een muzikale vaart in heden en 
verleden over verschillende 
landen. 
Prachtig vanuit de lucht. Maar 
hoe mooi is onze wereld nog als 
je weer afdaalt?” 

Klarinettesque houdt van mu-
ziek en van mooie woorden. Een 
concert is daarom niet zomaar 
een concert, maar een muzikale 
voorstelling, een beleving. De le-
den kennen elkaar van hun con-
servatoriumtijd. Samen musice-
ren, maar ook de mensen iets te 
vertellen hebben. Spreken met 
muziek én woord: uitgesproken 
muziek. Dat is wat Klarinettes-
que doet. En zo wil het u als pu-
bliek iets extra’s meegeven.  

Op 18 februari treedt Klarinettes-
que om 15.00 uur op in de kapel 
van het Elkerliek ziekenhuis. De 
toegang voor dit concert is €7.50. 

Voor meer informatie of kaarten 
kunt u kijken op : 
www.lambertusconcerten.com
/?tribe_events=op-wereldvaart-
met-klarinettesque  s

Oranjebuurt/Warande
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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

LAATSTE WEEK T/M ZATERDAG 24 FEBRUARI

SHOP NU OOK AL DE NIEUWE COLLECTIE

70% KORTING
OP DE HELE WINTERCOLLECTIE!

VLOGGERS EN
VIDEOREPORTERS 
GEZOCHT

Word jij het nieuwe 
vlogtalent van Helmond? 
Heb jij een natuurlijk 
gevoel voor stijl en ben 
je een echte storyteller? 
Weet jij jouw volgers te 
inspireren met creatieve 
vlogs? Verdienste in 
overleg. Mail dan naar: 
redactie@deloop.eu

OPEN
AVOND

17 februari 20.30 uur,
Zaal Den Heuvel 
Heuvel 2, Mierlo

1E LES IS ALTIJD 
GRATIS PROEFLES

DANSLES
in Geldrop en Mierlo

WWW.DANSCURSUS.NL
INFO@DANSSCHOOLVANDERPUTTEN.NL

T: 06-30252512

Dinsdag start 20 februari
Zaal Wapen van 
Zesgehugten, Geldrop

19.00 Beginners
20.00 Topklasse 1
21.00 Goudster
22.00 Salsa

Maandag start 19 februari
(eerste les 23 februari)
Zaal den Heuvel, Mierlo
19.00 uur  Beginners
20.00 uur Goud
21.00  uur Techniek Beginners
22.00 uur Techniek verder   

gevorderden

Woensdag start 21 februari
Zaal den Heuvel, Mierlo
17.00 uur  Jeugd beginners
18.00 uur  Dans fitness
19.00 uur  Topklasse
20.00 uur  Topklasse verder gev.
20.30 uur  Topklasse gevorderden
22.00 uur  Beginners

20 JAAR

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



13week nummer 7 vrijdag 16 februari 2018de loop weekkrant HELMOND

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

Nieuws uit Mierlo-Hout

Op donderdag 22 februari van 13.00 tot 
16.00 uur kunt u Uw defecte spulletjes weer 
laten repareren bij het Repaircafé KBO-St. 
Lucia. Het repaircafé is gevestigd in Wijk-
huis de Geseldonk , Cederhoutstraat 44 in 
Mierlo Hout. Het repaircafé is voor inwo-
ners uit Mierlo-Hout, Brandevoort en Hel-
mond-West, maar ook uit andere wijken 
mag men spullen ter reparatie aanbieden. 
Het repaircafé bestaat inmiddels al weer 
5 maanden en voorziet duidelijk in een 
behoefte zo is inmiddels wel gebleken. Er 
worden naar beste vermogen en kennis 
elektrische-en elektronische apparaten, 
speelgoed, gereedschap, fietsen, ander 
klein materieel, kleding en  kinderspeel-

goed gerepareerd. Ook kan klein gereed-
schap en scharen en messen geslepen 
worden. Het repaircafé heeft ook een naai-
ster voor de reparatie van kleding Ook is 
er een vrijwilliger die naaimachines repa-
reert. 
 
Wat zijn de kosten?
Omdat er volledig wordt gedraaid met 
vrijwilligers hoeft het reparatiewerk geen 
kosten met zich mee te brengen. Alleen de 
onderdelen voor reparatie moeten betaald 
worden. 
Voor meer informatie kunt U contact op-
nemen met de coördinator van het repair-
café Adriaan van Veggel, vicevoorzitter@
kbo-stlucia.nl of tel. 0492-841112. 
Direct e-mailen kan ook 
repaircafe@kbo-stlucia.nl s

Computer inloop KBO-St. LUCIA

Repaircafé KBO-St. LUCIA

Heeft u kleine problemen met uw com-
puter of tablet, of heeft u moeite met een 

bepaald programma, dan kunt u elke 3de 
woensdag van de maand (voor februari is 
dat woensdag 21 februari a.s.) vanaf 13.30 
uur terecht in wijkhuis De Geseldonk, Ce-
derhoutstraat 44. s

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

School
1e  16 OBS ‘t Hout 
2e  37  Odulfusschool 

Individueel 
1e   6 Huub van Duppen 
2e   26 Remi de Kim 

Paar  
1e   22 Social Ladies 

Grote Groep
1e   11 Lotte van Gils 
 
Kleine groep
1e  18 DOM   
2e  20 Boezemvriendinnen  
3e  3 Fam Rijkers   
4e  28 De Boetzen   
5e  21 D’r Hedde ze wir  
6e  5 Women’s Army  
7e  27 Goud van ‘t Hout  

8e  10 Wegwerkers  

Grote Wagen 
1e  15 De Gangmaokers  
2e  31  De Brouwzolen  
3e  25 De Dijkjes             
4e  8 De Mortel Zuid   
5e  34 CV Satifactory   
6e  30 Knap zat    
7e  36 CV Bulls / speulkwartier  
8e  23 ‘t Zooike    
9e  19 ‘t zal wel    

Houtse wagen
1e  9 CW De Goudblinkers 
2e  33 CV MDF   
3e  29 De Ebbers   
4e  4 De B ( r )ouwers  
5e  35 De Kluppelwacht   
6e  39  Zomaar wa geouwehoer 
7e  32 De Hout ( H )akkers 
8e  7 Rebels

Uitslag optocht Mierlo-Hout

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. H.Lambertus (Kerkstraat/Cen-
trum) 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 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 17 februari:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; Maria-
koor; Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; volkszang;
René Michielsen;

Zondag 18 februari:
10.15 uur Luciakerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor; Marie 
Manders-van Bussel; Wim van Doorn; Marius Kanters; Joke Bezemer-
Raaijmakers; Bets van Beek-van de Veerdonk; Käthie Saris-Spoorma-
kers; Zus de Vocht-Tielemans; Joke van Iersel-van Weert; Jan en Lien 
Verrijt-van Mierlo en hun zoon Johan; Harry van Bree; Jan en Anna 
Klomp-Verhees v.w. verjaardag Jan; 

Donderdag 22 februari:
19.00 uur Alphonsuskapel Jacques Smeulders;

Zaterdag 24 februari;
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; Mia van 
den Reek-Canters v.w. kaartclub Ruiten Troef Westwijzer;
19.00 uur Lucia kerk 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 18 februari
10.30 uur Gregoriaans koor,  Femke van Stiphout, Ferdinand Boude-
wijns, Jan van Berkel, Jan Martens, Joke Geubbels-Verberne, Jan Rooij-
akkers 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.

Zondag 25 februari 
10.30 uur Femmes, Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, 
Gerry Relou-Aarts, Hans Graat, Tom Swinkels, Ria van den Reek van 
den Hurk, Joep Schiffers, Trudo van Dijk, Sjaak en 
Elisa van Roij en hun dochter Maria.

www.damiaanhelmond.nl

www.helmondnu.nl
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save the datefebruari

+WEEK VAN 16 FEB. TM 28 FEB.

EVENEMENTEN

VRIJDAG 16 FEB. 
MY GENERATION 
PRESENTS: GET ON THE 
DANCE FLOOR
Deze avond staat My Generation LIVE in Muziek-
café en presenteert het een echte dansavond met 
een dubbele Dj-bezetting. DJ’s Nebur de Lyon en 
Frogson nemen je mee op een reis door de tijd met 
muziek uit alle decennia!Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 22.00 – 03.00 uur, Toegang: gratis.+
VRIJDAG 16 FEB. 
BLACK HAMMER 
VOODOO: BLUES 
FROM THE LOWLANDS
Black Hammer Voodoo begon in 2016 toen Mich-
iel van Leeuwen de band Rusty Apollo verliet om 
op een nieuwe missie te gaan. Sam ’Smokehouse’ 
Shine’, gevlucht van ‘downunder’, bood zijn dien-
sten aan als gitaar tovenaar. ‘Raggende Man’ Pall 
Gudmundson legde het ritmische fundament.
Info en tickets: www.cacaofabriek.nl
De Cacaofabriek, Cacaokade 1. Aanvang: 20.30 uur.

+

ZONDAG 18 FEB. 
LAMBERTUS CONCER
Op 18 februari treedt Klarinettesque om 15.00 uur 
op in de kapel van het Elkerliek ziekenhuis. De 
toegang voor dit concert is €7.50. 
Voor meer informatie of kaarten kunt u kijken op 
:www.lambertusconcerten.com
Elkerliek Ziekenhuis, Wesselmanlaan 25
Aanvang: 20.00 uur. Toegang: €7,50,- 

HARINGHAPPEN C.V. ‘T 
BARRIERKE BIJ EETCAFÉ 
DE BARRIER
17 feb 20:30 - 18 feb 
01:00 - Helmond
Eetcafe De Barrier, www.
debarrier.nl/

BLAASKAAK
23 Februari is het weer 
zover! En ik hoor jul-
lie denken: Wa ment 
hij de zal toch nie?!?! 
Allicht wel want in de 
avond van de 23e barst 
de Technosensatie in 
Helmond wederom los 
in onze techno tempel 
genaamd De Bascule. 
Voor de echte liefheb-
bers is dit het techno 
evenement van Brabant. 
‘The Reunion’ zal naar 
ongekende hoogtes 
worden gebracht en daar 
hoort een nieuwe naam 
bij.

PICK UP MUSIC CLUB
Pick Up Music Club 
is een evenement in 
Muziekcafé waarbij 
uitsluitend vinyl gedraaid 
wordt. Organisator DJ 
Frogson opent en sluit 
de avond en daartus-
sen draaien telkens 3 
à 4 Gast-DJ’s een uur 
lang hun persoonlijke 
vinylcollectie. Door een 
grote mate van vrijheid 
is de Pick Up Music Club 
steeds bijzonder verras-
send! De Pick Up Music 
Club is de kans voor 
vinylverzamelaars om 
hun passie te delen met 
andere verzamelaars of 
muziekliefhebbers!
vrijdag 23 februari 21.00 
– 03.00 Muziekcafé, Zuid-
Koniginnewal 39

JAARLIJKSE KRAMEN-
MARKT
Op 23 en 24 februari a.s. 
is het weer tijd voor onze 
jaarlijkse Kramenmarkt! 
Diverse ondernemers 
zullen met een kraam in 
het winkelcentrum sta-
an. Zij hebben deze dag 
leuke aanbiedingen en er 
is voor ieder wat wils! 23 
feb 09:30 - 24 feb 21:00 - 
Helmond. Elzas Passage, 
Elzas Passage 11

SVHS DARTTOERNOOI
Op zaterdag 24 februari 
2018 wordt het 3e SVHS 
darttoernooi gehouden 
in de zaal van de busi-
ness club Helmond 
Sport. De zaal gaat om 
13.00 uur open. Het toer-
nooi start om 14.00 uur. 
Tot 13.45 uur kunt u zich 
nog inschrijven. Voor 
leden van de SVHS is het 
inschrijfgeld 2,50 euro. 
Niet leden 5 euro.
Zaterdag 24 februari 
13.00 uur. Lavans stadu-
in, Sportpark de Braak 7.

EXPOSITIE UNFOLDING LANDSCAPE
Op uitnodiging van De Cacao Expo heeft kun-
stenares Rachel Bacon een tentoonstelling sa-
mengesteld rondom haar eigen werk. Haar serie 
tekeningen Emotional Landscape vormen de basis 
van deze expositie. Cacaofabriek, Cacaokade 1. 
di-zo: 13:00 - 17:00 uur.

ZATERDAG 17 FEBRUARI
BEZOEK KASTEEL HELMOND IN DE KROKUSVAKANTIE
Middeleeuwse spellen op het voorplein van 12.00-
17.00 uur. Speuren door de kelders van het kasteel 
van 12.00-17.00 uur. Ook op zondag op dezelfde tijd 
kun je deze activiteiten beleven! Kasteel Helmond, 
Kasteelplein 1 Voor meer info en tickets: 
www.museumhelmond.nl

LIVE: DR. ROCK BON SCOTCH, IT’S A HEADBANGERS BALL
Bon Scotch geldt als dé AC/DC tribute band van dit 
moment die het oudere werk uit de tijd van zanger 
Bon Scott op een waardige manier vertolkt. Onder 
leiding van een charismatische leadzanger evenals 
de in schooluniform geklede gitarist zorgt deze 
energieke band voor de ultieme AC/DC beleving.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39. 
22.00 – 02.00 uur, Toegang: gratis

3JS 10-JARIG JUBILEUM
In deze jubileumshow blikt het geliefde 
Volendamse trio muzikaal en verbaal terug op 
hun theatercarrière en zet de eerste stappen op 
weg naar de volgende tien jaar. Theater Speelhuis, 
Wilhelminalaan 18. Aanvang: 20.15. Tickets en info: 
www.theaterspeelhuis.nl

ZONDAG 18 FEBRUARI
RAY ROMEIN – POP-UP ZONDAGMIDDAG
In de cacaofabriek vindt vanaf 15.30 een live op-
treden plaats van Ray Romein. Ray Romijn speelt 
eigen werk, blues, rock’n roll en jazz covers van 
artiesten. De Cacaofabriek, Cacaokade 1. 
Tickets en info : www.cacaofabriek.nl

THE CHESSMASTERS: ODE AAN DE ARTIESTEN VAN 
HET LEGENDARISCHE CHESS LABEL
The Chess Masters die een ode brengen aan de 
artiesten van het legendarische Chess Label. The 
Chessmasters Musician/BandChicago Blues! Lokaal 
42, Markt 42. Aanvang: 16.00 uur. Toegang: gratis.

DINSDAG 20 FEBRUARI
LEZING: HELMONDSE KUNSTENAARS TOEN EN NU
Op dinsdag 20 februari geeft Martin Geerts een 
lezing in de Bibliotheek Helmond-Peel over Hel-
mondse beeldende kunstenaars van toen en nu. 
Om teleurstellingen te voorkomen is inschrijven 
aanbevolen. Inschrijven is mogelijk tot daags voor 
de lezing, 11.00 uur op info@vuhelmond.nl of op 
telefoonnummer 0492 532 729.
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Aanvang 20.00 uur. Entree: € 6,00.

T/M 4 MAART

+

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

HET NATIONALE THEATER: OTHELLO
Daria Bukvic kiest voor haar eerste bewerking 
als vaste regisseur bij Het Nationale Theater voor 
Shakespeares Othello, over het succes van een 
zwarte man in een witte wereld. Bukvic kennende, 
maakt ze er een eigenzinnige, actuele voorstelling 
van, over racisme, afgunst en identiteit, gespeeld op 
het scherpst van de snede, als een mokerslag met 
humor.

THEATER
DONDERDAG 15 FEBRUARI

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 15 T/M WO. 21 FEBRUARI

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

12 Strong (DOV) Ma 13:45 uur / Wo 18:30 uur / Di 19:00 
uur / Do 21:15 uur / Zo 21:30 uur / Vr, Za 22:15 uur 
Battle Of The Sexes (DOV) Di 13:30 uur 
Black Panther (DOV) Zo 15:15 uur / Do 15:45 uur / Ma 
16:00, 19:15 uur / Vr 16:45 uur / Za 17:15 uur / Do, Zo 
18:45 uur / Wo 19:00 uur / Vr, Za 20:00 uur
Black Panther (O3D) Zo 10:00, 20:30 uur / Do 10:15 uur / 
Di 10:45, 15:30, 18:30 uur / Vr, Za, Wo 11:15, 14:15 uur / 
Ma 11:30, 13:00, 15:00 uur / Do, Di 12:45 uur / Do, Zo, Wo 
17:30 uur / Vr, Za, Ma 18:00 uur / Do - Za, Ma 21:00 uur / 
Di, Wo 21:30 uur
Bob de Bouwer - Mega Machines (DNL) Do, Vr, Zo 10:00 
uur / Ma, Wo 10:30 uur / Za, Di 11:00 uur / Do 12:00 uur / 
Vr 13:40 uur / Zo 14:00 uur / Wo 14:45 uur / Za 15:00 uur 
/ Di 16:30 uur
Coco (DNL) Zo 12:45 uur / Do, Za 13:45 uur / Vr 13:50 uur 
Coco (N3D) Wo 14:00 uur 
Commuter, The (DOV) Ma, Wo 16:45 uur / Di 18:20 uur / 
Do, Zo 18:30 uur / Vr, Za 19:45 uur 
Den Of Thieves (DOV) Wo 21:15 uur 
Diep In De Zee (DNL) Vr 12:15 uur / Za 12:45 uur / Do 
14:30 uur / Zo 16:15 uur 
Diep In De Zee (N3D) Za 10:15 uur / Do 10:30 uur / Wo 
13:30 uur / Vr 15:15 uur 
Early Man (DNL) Vr, Zo 10:15 uur / Di 10:30, 13:15 uur / Ma 
10:45, 14:15 uur / Do 11:45, 14:00, 16:00 uur / Wo 12:15, 
14:30, 16:30 uur / Vr - Zo 12:30, 14:45 uur
Elias: Alle Ankers Vooruit (DNL) Do, Za 10:00 uur / Vr 10:15, 
11:45 uur / Wo 10:40 uur / Za 12:00 uur / Do 12:30 uur / 
Zo 14:15 uur 
Ferdinand (DNL) Do 10:00 uur / Vr, Za 11:15 uur / Zo 
11:45, 14:15 uur
Ferdinand (N3D) Do 13:15 uur / Wo 15:45 uur / Vr, Za 
16:15 uur 
Fifty Shades Freed (DOV) Di 10:45, 15:45, 18:10 uur / Ma 
11:15, 16:15, 21:30 uur / Wo 11:30, 19:15 uur / Do 16:30 
uur / Za, Zo 17:00 uur / Vr 17:30 uur / Do, Ma 19:00 uur / 
Vr - Zo 19:30 uur / Do, Di, Wo 20:30 uur / Zo 21:00 uur / 
Vr, Za 22:00 uur
Gek Van Oranje (DNL) Di 10:45, 12:45, 17:30 uur / Wo 
12:30 uur / Vr, Ma 14:30 uur / Do 16:15 uur / Zo 16:45, 
19:00 uur / Vr 17:00 uur / Za 17:45 uur / Ma, Wo 18:45 
uur / Do, Di 19:45 uur / Vr, Za 20:15 uur
Gladiator (2018) (DOV) Di 18:00 uur 
Godfather, The (DOV) Ma 20:15 uur 
Jumanji: Welcome To The Jungle (O3D) Di 16:15 uur / Ma 
17:30 uur / Do, Zo, Wo 18:15 uur / Vr, Za 18:45 uur 
Maze Runner: The Death Cure (DOV) Wo 10:30 uur / Ma 
11:45 uur / Di 15:00 uur / Zo 15:45 uur / Do, Za 16:45 uur 
/ Vr 17:15 uur 
Maze Runner: The Death Cure (O3D) Ma 17:00 uur / Wo 
21:00 uur / Zo, Di 21:15 uur / Do - Za 21:30 uur 
Medecin de Campagne (DOV) Ma 20:00 uur 
Opera: Elisir d’Amore, L’ (Donizetti) (DOV)
Medecin de Campagne (DOV)
Opera: Elisir d’Amore, L’ (Donizetti) (DOV)
Medecin de Campagne (DOV)

 Zo 11:00 uur 
Patser (DNL) Di 10:45 uur / Ma 12:30, 21:15 uur / Do, Zo, 
Di, Wo 21:45 uur / Vr, Za 22:30 uur 
Rain Man (DOV) Za 14:00 uur 
Silence of the Lambs, The (DOV) Zo 11:15 uur 
Sneak Preview 20180215 (DOV) Di 21:00 uur 
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) Do, Zo 10:45 
uur / Vr, Za 11:15 uur / Ma 12:15 uur / Do 13:00 uur / Za 
13:30 uur / Wo 13:45, 16:00 uur / Zo, Di 15:15 uur / Vr 
15:45 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (N3D) Ma 10:30 uur / 
Wo 11:30 uur / Zo, Di 13:00 uur / Vr 13:30 uur / Do 15:15 
uur / Za 15:45 uur 
Winchester: The House That Ghosts Built (DOV) Di 13:45 
uur / Ma 15:15 uur / Wo 16:45 uur / Do, Zo - Wo 22:00 
uur / Vr, Za 23:00 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

DIVERSEN

DIVERSEN

EVENEMENTEN DIVERSEN

TE KOOP/TE HUUR

Garage Sale wegens verhuizing
Zaterdag 17 feb.

van 12.00 tot 16.00 uur
meubilair/lampen/stoelen

kasten en kleingoed
Wautgershoeve 8

Brandevoort/Helmond

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

Rommelmarkt 
Mérthal Horst

18 februari 09.30-15.30 uur
Gasthuisstraat 30, 5961 GA

A73 afrit 11
www.carbootsalehorst.nl

VLOOIENMARKT
18 februari

Sporthal Genderbeemd
Sterkenburg 616  Eindhoven

9 tot 16 uur € 2 p.p.
06-20299824

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

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

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

Een onweerstaanbare droom 
had zich van mij meester ge-
maakt. Ik droomde van het 
onlangs gevormde carnavals-
orkest van Helmondse musici, 
dat nu nog naamloos door de 
stad dwaalt, maar dat ik van-
wege de door mij verwachte 
doorbraak, ‘de Durbrekers’ 
noem. 
Ik durf dat te zeggen als ouder 
van een der muzikanten en ik 
voel me nauw betrokken bij 
hun klankvolle prestaties, die 
ongetwijfeld komen gaan. Uit 
ervaring weet ik dat bij zo’n 
optreden, heftige  emoties 
door de keel kunnen gieren. 
Ik herinner me een carnavals-

zaterdag, lang geleden, dat er 
in het Kasteel-Raadhuis van 
Helmond bij de sleutelover-
dracht, burgemeester Wim 
van Elk, gekleed in het ambts-
kostuum van oud-kamer-
voorzitter Frans-Joseph van 
Thiel, compleet met steek en 
sleepsabel, een polonaise van 
de Keijenbijters, prins Briek en 
zijn dansmarietjes, hofkapel 
de Klinkers en de leden van 
de Gemeenteraad voorging, 
wapperend met z’n witte zak-
doekje. Tranen met tuiten! 
Van pure emotie.
Op iets dergelijks hoopte ik 
ook nu weer, misschien zou-
den hun fenomenale klanken 

wel eens een internationale 
doorbraak kunnen inluiden. 
Ik hield het zelfs niet voor on-
mogelijk dat “America first” 
uiteindelijk zou verstommen 
en wij Trump al zouden kun-
nen horen roepen: “Your fu-
ture is Helmond!” Tot zover 
mijn droom!
De werkelijkheid was echter 
gewoner.

Zaterdagavond werd ik thuis 
opgeschrikt toen de bel ging 
en mijn droomorkest al toe-
terend voor de deur stond. 
Zij gingen van start voor een 
gezellige avond en waren op 
weg naar de stad, o.a. naar de 
hof tempel van de Keijebijters. 
Het bleek dat men ook daar 
kwaliteit op waarde wist te 
schatten. Zij werden niet al-
leen toegelaten, maar konden 
ook hun hele repertoire aan 
carnavalsliederen aan een en-
thousiast gehoor kwijt. Maar 
tot een doorbraak kwam het 
zaterdag, jammer genoeg, 
nog niet. Een kwestie van tijd 
dus. Trump zal zich dus nog 
even moeten inhouden!

Jan van Rest

doordoor jan van rest

Carnaval: van droom naar 
werkelijkheid

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.

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 
0492 - 51 39 71

Chiva en Danger: een hartverwarmend stel
Chiva (Stafford, teefje) en Danger (kruising Jack Russell, reutje) zijn 11 
jaar en zijn afgestaan omdat hun eigenaar niet meer voor ze kon zorgen. 
Het is een rustig, leuk stel dat heel graag bij elkaar is. We willen ze dan 
ook samen in een nieuw thuis plaatsen. Beide honden zijn vriendelijk en 
volgens meegekomen info kunnen ze ook allebei overweg met kinderen. 
Ze hebben een gebitsreiniging gehad; sommige tanden en kiezen zijn ge-
trokken en ze kunnen nu weer probleemloos eten. Chiva krijgt pijnstilling 
voor haar heupen. Volgens info van de eigenaar is het mogelijk dat Chiva 
last heeft van epileptische aanvallen. De ene keer kreeg ze die 1 keer per 
maand, andere keren 2 keer per dag. We hebben in het asiel nog geen 
aanval gezien, we kunnen niet zeker zeggen of ze inderdaad epilepsie 
heeft. Wie gunt deze twee lieve schatten nog een warme mand? Het zou 
hartverscheurend zijn als dit lieve oude stel hun laatste dagen bij ons zou 
moeten slijten.

OLUM Danstoernooi

CV OLUM organiseert op zondag 
25 februari 2018 onder auspiciën 
van het samenwerkingsverband 
vrije danstoernooien (SVD), een 
toernooi voor garde- en showdans 
in het TOV gebouw in Helmond. 

Naast alle SVD leden zullen er ook 
dansgardes deelnemen van be-
vriende carnavalsverenigingen uit 
Helmond. Er zullen zo’n 75 dansen 
te zien zijn, uitgevoerd door circa 
200 meiden en jongens. In de och-
tend wordt er gedanst door de mi-
nioren en junioren A, in de middag 
door de junioren B en senioren. CV 
OLUM zal deelnemen met 8 dan-
sen, 2 groepsdansen en 6 solodan-
sen.

Het danstoernooi zal plaatsvinden 
in het TOV gebouw, Azalealaan 40 
in Helmond en begint om 9.15 uur. 

Het toernooi wordt geopend door 
Wethouder Stienen van Helmond.

CV OLUM is opgericht in 1948 en is 
een van de oudste verenigingen van 
Zuidoost Brabant. De laatste jaren 
is de dans-tak binnen ons vereni-
ging ontwikkeling en heeft er toe 
geleid dat de men onder leiding van 
3 enthousiaste leidsters al meer-
dere malen Nederlands Kampioen 
zijn geworden in de diverse klassen 
waaronder in 2017.

De entree kosten zijn 1,50 euro voor 
kinderen tot 12 jaar. Vanaf 12 jaar en 
volwassenen is 3 euro. De toegangs-
prijs is  voor volwassenen: 4.00 € / 
kinderen en 65plussers (bij vertoon 
van identiteitskaart) 2.00€

Aanvang 09:15
Locatie: TOV Gebouw Azalealaan 
40, Helmond
Zaal open 8u30 Meer informatie op 
www.olum.nl s 

Helmond-Oost

Uw sloopauto levert geld op!
Wij bieden v.a. 75,- euro voor 

sloopauto’s. Voor rijdende au-
to’s v.a. 150,- euro geboden. 

ODUS AUTO’S BV
Achterdijk 6, Helmond 

06-52642652

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

Filmverslagen door Wim Klaasen

4 Ex-prinsen zaten  weer aan de kassa bij jumbo Ralf Gijsbers. De Club 
van Niks zorgde met Het Bruggepleintje voor het uurke veuraf. 

Zaterdag werd het uurke veuraf voort gezet met diverse prinsen Hofka-
pel De Spurriezeiers en De BlueBand in de van de Brugghenstraat, om 
ook het 22 jarig jubileum van de Club van Niks te vieren.

Willy Rooyakkers liet nogmaals zien dat hij echt ne Stippentse is door 
met het oude gemeentebord in de optocht mee te lopen.
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save the datefebruari

+WEEK VAN 16 FEB. TM 28 FEB.

EVENEMENTEN

VRIJDAG 16 FEB. 
MY GENERATION 
PRESENTS: GET ON THE 
DANCE FLOOR
Deze avond staat My Generation LIVE in Muziek-
café en presenteert het een echte dansavond met 
een dubbele Dj-bezetting. DJ’s Nebur de Lyon en 
Frogson nemen je mee op een reis door de tijd met 
muziek uit alle decennia!Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 22.00 – 03.00 uur, Toegang: gratis.+

VRIJDAG 16 FEB. 
BLACK HAMMER 
VOODOO: BLUES 
FROM THE LOWLANDS
Black Hammer Voodoo begon in 2016 toen Mich-
iel van Leeuwen de band Rusty Apollo verliet om 
op een nieuwe missie te gaan. Sam ’Smokehouse’ 
Shine’, gevlucht van ‘downunder’, bood zijn dien-
sten aan als gitaar tovenaar. ‘Raggende Man’ Pall 
Gudmundson legde het ritmische fundament.
Info en tickets: www.cacaofabriek.nl
De Cacaofabriek, Cacaokade 1. Aanvang: 20.30 uur.

+

ZONDAG 18 FEB. 
LAMBERTUS CONCER
Op 18 februari treedt Klarinettesque om 15.00 uur 
op in de kapel van het Elkerliek ziekenhuis. De 
toegang voor dit concert is €7.50. 
Voor meer informatie of kaarten kunt u kijken op 
:www.lambertusconcerten.com
Elkerliek Ziekenhuis, Wesselmanlaan 25
Aanvang: 20.00 uur. Toegang: €7,50,- 

HARINGHAPPEN C.V. ‘T 
BARRIERKE BIJ EETCAFÉ 
DE BARRIER
17 feb 20:30 - 18 feb 
01:00 - Helmond
Eetcafe De Barrier, www.
debarrier.nl/

BLAASKAAK
23 Februari is het weer 
zover! En ik hoor jul-
lie denken: Wa ment 
hij de zal toch nie?!?! 
Allicht wel want in de 
avond van de 23e barst 
de Technosensatie in 
Helmond wederom los 
in onze techno tempel 
genaamd De Bascule. 
Voor de echte liefheb-
bers is dit het techno 
evenement van Brabant. 
‘The Reunion’ zal naar 
ongekende hoogtes 
worden gebracht en daar 
hoort een nieuwe naam 
bij.

PICK UP MUSIC CLUB
Pick Up Music Club 
is een evenement in 
Muziekcafé waarbij 
uitsluitend vinyl gedraaid 
wordt. Organisator DJ 
Frogson opent en sluit 
de avond en daartus-
sen draaien telkens 3 
à 4 Gast-DJ’s een uur 
lang hun persoonlijke 
vinylcollectie. Door een 
grote mate van vrijheid 
is de Pick Up Music Club 
steeds bijzonder verras-
send! De Pick Up Music 
Club is de kans voor 
vinylverzamelaars om 
hun passie te delen met 
andere verzamelaars of 
muziekliefhebbers!
vrijdag 23 februari 21.00 
– 03.00 Muziekcafé, Zuid-
Koniginnewal 39

JAARLIJKSE KRAMEN-
MARKT
Op 23 en 24 februari a.s. 
is het weer tijd voor onze 
jaarlijkse Kramenmarkt! 
Diverse ondernemers 
zullen met een kraam in 
het winkelcentrum sta-
an. Zij hebben deze dag 
leuke aanbiedingen en er 
is voor ieder wat wils! 23 
feb 09:30 - 24 feb 21:00 - 
Helmond. Elzas Passage, 
Elzas Passage 11

SVHS DARTTOERNOOI
Op zaterdag 24 februari 
2018 wordt het 3e SVHS 
darttoernooi gehouden 
in de zaal van de busi-
ness club Helmond 
Sport. De zaal gaat om 
13.00 uur open. Het toer-
nooi start om 14.00 uur. 
Tot 13.45 uur kunt u zich 
nog inschrijven. Voor 
leden van de SVHS is het 
inschrijfgeld 2,50 euro. 
Niet leden 5 euro.
Zaterdag 24 februari 
13.00 uur. Lavans stadu-
in, Sportpark de Braak 7.

EXPOSITIE UNFOLDING LANDSCAPE
Op uitnodiging van De Cacao Expo heeft kun-
stenares Rachel Bacon een tentoonstelling sa-
mengesteld rondom haar eigen werk. Haar serie 
tekeningen Emotional Landscape vormen de basis 
van deze expositie. Cacaofabriek, Cacaokade 1. 
di-zo: 13:00 - 17:00 uur.

ZATERDAG 17 FEBRUARI
BEZOEK KASTEEL HELMOND IN DE KROKUSVAKANTIE
Middeleeuwse spellen op het voorplein van 12.00-
17.00 uur. Speuren door de kelders van het kasteel 
van 12.00-17.00 uur. Ook op zondag op dezelfde tijd 
kun je deze activiteiten beleven! Kasteel Helmond, 
Kasteelplein 1 Voor meer info en tickets: 
www.museumhelmond.nl

LIVE: DR. ROCK BON SCOTCH, IT’S A HEADBANGERS BALL
Bon Scotch geldt als dé AC/DC tribute band van dit 
moment die het oudere werk uit de tijd van zanger 
Bon Scott op een waardige manier vertolkt. Onder 
leiding van een charismatische leadzanger evenals 
de in schooluniform geklede gitarist zorgt deze 
energieke band voor de ultieme AC/DC beleving.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39. 
22.00 – 02.00 uur, Toegang: gratis

3JS 10-JARIG JUBILEUM
In deze jubileumshow blikt het geliefde 
Volendamse trio muzikaal en verbaal terug op 
hun theatercarrière en zet de eerste stappen op 
weg naar de volgende tien jaar. Theater Speelhuis, 
Wilhelminalaan 18. Aanvang: 20.15. Tickets en info: 
www.theaterspeelhuis.nl

ZONDAG 18 FEBRUARI
RAY ROMEIN – POP-UP ZONDAGMIDDAG
In de cacaofabriek vindt vanaf 15.30 een live op-
treden plaats van Ray Romein. Ray Romijn speelt 
eigen werk, blues, rock’n roll en jazz covers van 
artiesten. De Cacaofabriek, Cacaokade 1. 
Tickets en info : www.cacaofabriek.nl

THE CHESSMASTERS: ODE AAN DE ARTIESTEN VAN 
HET LEGENDARISCHE CHESS LABEL
The Chess Masters die een ode brengen aan de 
artiesten van het legendarische Chess Label. The 
Chessmasters Musician/BandChicago Blues! Lokaal 
42, Markt 42. Aanvang: 16.00 uur. Toegang: gratis.

DINSDAG 20 FEBRUARI
LEZING: HELMONDSE KUNSTENAARS TOEN EN NU
Op dinsdag 20 februari geeft Martin Geerts een 
lezing in de Bibliotheek Helmond-Peel over Hel-
mondse beeldende kunstenaars van toen en nu. 
Om teleurstellingen te voorkomen is inschrijven 
aanbevolen. Inschrijven is mogelijk tot daags voor 
de lezing, 11.00 uur op info@vuhelmond.nl of op 
telefoonnummer 0492 532 729.
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Aanvang 20.00 uur. Entree: € 6,00.

T/M 4 MAART

+

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

HET NATIONALE THEATER: OTHELLO
Daria Bukvic kiest voor haar eerste bewerking 
als vaste regisseur bij Het Nationale Theater voor 
Shakespeares Othello, over het succes van een 
zwarte man in een witte wereld. Bukvic kennende, 
maakt ze er een eigenzinnige, actuele voorstelling 
van, over racisme, afgunst en identiteit, gespeeld op 
het scherpst van de snede, als een mokerslag met 
humor.

THEATER
DONDERDAG 15 FEBRUARI

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 15 T/M WO. 21 FEBRUARI

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

12 Strong (DOV) Ma 13:45 uur / Wo 18:30 uur / Di 19:00 
uur / Do 21:15 uur / Zo 21:30 uur / Vr, Za 22:15 uur 
Battle Of The Sexes (DOV) Di 13:30 uur 
Black Panther (DOV) Zo 15:15 uur / Do 15:45 uur / Ma 
16:00, 19:15 uur / Vr 16:45 uur / Za 17:15 uur / Do, Zo 
18:45 uur / Wo 19:00 uur / Vr, Za 20:00 uur
Black Panther (O3D) Zo 10:00, 20:30 uur / Do 10:15 uur / 
Di 10:45, 15:30, 18:30 uur / Vr, Za, Wo 11:15, 14:15 uur / 
Ma 11:30, 13:00, 15:00 uur / Do, Di 12:45 uur / Do, Zo, Wo 
17:30 uur / Vr, Za, Ma 18:00 uur / Do - Za, Ma 21:00 uur / 
Di, Wo 21:30 uur
Bob de Bouwer - Mega Machines (DNL) Do, Vr, Zo 10:00 
uur / Ma, Wo 10:30 uur / Za, Di 11:00 uur / Do 12:00 uur / 
Vr 13:40 uur / Zo 14:00 uur / Wo 14:45 uur / Za 15:00 uur 
/ Di 16:30 uur
Coco (DNL) Zo 12:45 uur / Do, Za 13:45 uur / Vr 13:50 uur 
Coco (N3D) Wo 14:00 uur 
Commuter, The (DOV) Ma, Wo 16:45 uur / Di 18:20 uur / 
Do, Zo 18:30 uur / Vr, Za 19:45 uur 
Den Of Thieves (DOV) Wo 21:15 uur 
Diep In De Zee (DNL) Vr 12:15 uur / Za 12:45 uur / Do 
14:30 uur / Zo 16:15 uur 
Diep In De Zee (N3D) Za 10:15 uur / Do 10:30 uur / Wo 
13:30 uur / Vr 15:15 uur 
Early Man (DNL) Vr, Zo 10:15 uur / Di 10:30, 13:15 uur / Ma 
10:45, 14:15 uur / Do 11:45, 14:00, 16:00 uur / Wo 12:15, 
14:30, 16:30 uur / Vr - Zo 12:30, 14:45 uur
Elias: Alle Ankers Vooruit (DNL) Do, Za 10:00 uur / Vr 10:15, 
11:45 uur / Wo 10:40 uur / Za 12:00 uur / Do 12:30 uur / 
Zo 14:15 uur 
Ferdinand (DNL) Do 10:00 uur / Vr, Za 11:15 uur / Zo 
11:45, 14:15 uur
Ferdinand (N3D) Do 13:15 uur / Wo 15:45 uur / Vr, Za 
16:15 uur 
Fifty Shades Freed (DOV) Di 10:45, 15:45, 18:10 uur / Ma 
11:15, 16:15, 21:30 uur / Wo 11:30, 19:15 uur / Do 16:30 
uur / Za, Zo 17:00 uur / Vr 17:30 uur / Do, Ma 19:00 uur / 
Vr - Zo 19:30 uur / Do, Di, Wo 20:30 uur / Zo 21:00 uur / 
Vr, Za 22:00 uur
Gek Van Oranje (DNL) Di 10:45, 12:45, 17:30 uur / Wo 
12:30 uur / Vr, Ma 14:30 uur / Do 16:15 uur / Zo 16:45, 
19:00 uur / Vr 17:00 uur / Za 17:45 uur / Ma, Wo 18:45 
uur / Do, Di 19:45 uur / Vr, Za 20:15 uur
Gladiator (2018) (DOV) Di 18:00 uur 
Godfather, The (DOV) Ma 20:15 uur 
Jumanji: Welcome To The Jungle (O3D) Di 16:15 uur / Ma 
17:30 uur / Do, Zo, Wo 18:15 uur / Vr, Za 18:45 uur 
Maze Runner: The Death Cure (DOV) Wo 10:30 uur / Ma 
11:45 uur / Di 15:00 uur / Zo 15:45 uur / Do, Za 16:45 uur 
/ Vr 17:15 uur 
Maze Runner: The Death Cure (O3D) Ma 17:00 uur / Wo 
21:00 uur / Zo, Di 21:15 uur / Do - Za 21:30 uur 
Medecin de Campagne (DOV) Ma 20:00 uur 
Opera: Elisir d’Amore, L’ (Donizetti) (DOV)
Medecin de Campagne (DOV)
Opera: Elisir d’Amore, L’ (Donizetti) (DOV)
Medecin de Campagne (DOV)

 Zo 11:00 uur 
Patser (DNL) Di 10:45 uur / Ma 12:30, 21:15 uur / Do, Zo, 
Di, Wo 21:45 uur / Vr, Za 22:30 uur 
Rain Man (DOV) Za 14:00 uur 
Silence of the Lambs, The (DOV) Zo 11:15 uur 
Sneak Preview 20180215 (DOV) Di 21:00 uur 
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) Do, Zo 10:45 
uur / Vr, Za 11:15 uur / Ma 12:15 uur / Do 13:00 uur / Za 
13:30 uur / Wo 13:45, 16:00 uur / Zo, Di 15:15 uur / Vr 
15:45 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (N3D) Ma 10:30 uur / 
Wo 11:30 uur / Zo, Di 13:00 uur / Vr 13:30 uur / Do 15:15 
uur / Za 15:45 uur 
Winchester: The House That Ghosts Built (DOV) Di 13:45 
uur / Ma 15:15 uur / Wo 16:45 uur / Do, Zo - Wo 22:00 
uur / Vr, Za 23:00 uur 
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NOOIT MEER UW PLAFOND WITTEN! 
Hoe klinkt dat?

KIJKDAGEN: 
Donderdag 15, vrijdag 16, zaterdag 17 en zondag 18 februari 
van 10.00 tot 16.00 uur. 

PLAFOND IN 1 DAG

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


