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Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl

slechts

Kijk voor meer info op onze website

€ 999,=

vd wiel  Tuinmachines         Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

AUTOMOWERRobotmaaiers  

al vanaf

model 105 

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

GROTE INDOOR
VLOOIENMARKT
ZONDAG 4 MAART

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

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

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

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

TICKETVERKOOP GESTART!

ANDRÉ RIEU
2018 MAASTRICHT CONCERT

28 & 29 JULI

TICKETS E 12,50

NIEUW IN HELMOND! 

Voor al uw tassen, 
reiskoffers, portemonnees, 
sieraden, shawls en meer. 

Mooi en betaalbaar.

Zie pagina 21

www.helmondnu.nl

Wachten op de lente

Wachten op de lente. (Foto: Eric van der Putten, www.helmondnu.nl)

Dat het de afgelopen dagen 
ijskoud is geweest, heeft u mis-
schien wel gemerkt. 

Fietsers zaten verkleumd op 
de fi ets en de voetgangers wa-
ren dik ingepakt om zich te be-
schermen tegen de kou. 

We mogen zelfs de zon verwel-
komen die zorgt voor een extra 
beetje warmte en vitamientjes 
die we goed kunnen gebruiken in 
dit kille weer. En zeg nou zelf; wat 
is er nu beter dan thuiskomen 
uit de bittere kou om vervolgens 
jezelf te verwennen met een lek-
kere warme chocomel met slag-
room want dat is natuurlijk extra 
lekker met dit weer.

Naast dat de kou zorgt voor 
mooie plaatjes van natuurgebie-
den zorgt het ook voor veel pret. 
Zo werd het skatepark in Brouw-
huis met dank aan het Tienerhuis 
afgelopen weekend omgetoverd 
tot een natuurschaatsbaan waar 
veel plezier aan beleefd is en ook 
bij boer Kuijpers kun je weer 
terecht voor een lekker rondje 
schaatsen. 

De temperatuur blijft nog wel 
een dag of twee onder het vries-
punt hangen. 
Maar als we de weerberichten 
kunnen geloven, zal in het week-
end de temperatuur een stukje 
omhoog gaan. Dus laten we nog 
even genieten van dit koude en 
kille weer want voor we het we-
ten is het weer voorbij en doet de 
lente al zijn intrede. s

Helmond
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nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

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

KitchenAid 
cadeau*

+ extra cadeau: 
tijdelijk een 

GRATIS vaatwasser**

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

JUBILEUMACTIE

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag alle 
vestigingen geopend

Geldropseweg 22

5706 LT Helmond

T. 0492 525935

info@verandaspecialist.nl

Koopzondag 4 februari 
geopend van 11.00 tot 16.00 uur

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag: 

10.00 - 17.00 uur

www.verandaspecialist.nl

Uw Verasol® Inspiration Point

5 / 10 jaar garantie  •  Volledige montageservice  •  Wij meten graag in  •  Levering op maat mogelijk  •  Vakkundig advies! Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Indien niet benoemd, zijn alle prijzen exclusief 
fundatie- en montagekosten. Getoonde foto’s kunnen afwijken van de genoemde acties. 

20% KORTING OP ZONNEDOEKEN

Bĳ  aankoop van een 

Greenline of Profi line veranda 

krĳ gt u nu 20% korting op 

zonnedoeken! 

Kies uit een van de pakketten 

voor de passende oplossing 

voor uw veranda.

 Kleur Afmeting van: voor:

Pakket 1 Wit t/m 5000 x 4000 mm  € 451,-    € 360,-

 Antraciet t/m 5000 x 4000 mm  € 464,-    € 371,-

Pakket 2 Wit  t/m 7000 x 4000 mm  € 633,-    € 506,-

 Antraciet t/m 7000 x 4000 mm  € 652,-    € 522,-

IEDER THUIS VERDIENT

EEN ECHTE VERASOL® 
VERANDA

Koopzondag 4 februari
geopend van 11.00 tot 16.00 uur

Koopzondag 4 en 18 maart
van 11.00 tot 16.00 uur

PER DIRECT GEZOCHT! Een monteur voor de buitendienst!

17,5 JAAR

17,5 JAAR

NIEUW! LUXE GREENLINE VERANDA MET GLASDAK

Greenline Veranda met glasdak:

Ã 4000 x 2500 mm   € 1.489,-

Ã 5000 x 3000 mm   € 1.998,-

Ã 6000 x 3000 mm   € 2.348,-

Ã 7000 x 3300 mm   € 3.084,-

Greenline Veranda met polycarbonaat dak:

Ã 4000 x 2500 mm    € 1.088,-

Ã 5000 x 3000 mm    € 1.399,-

Ã 6000 x 3500 mm    € 1.749,-

Ã 7000 x 4000 mm    € 2.249,-

Kleuren structuurlak:

RAL 9010RAL 7016

De oerdegelĳ ke Greenline veranda is uitvoerbaar 

in 2 moderne kleuren en 3 stĳ lvormen. Dankzĳ  

het doordachte profi elsysteem is de Greenline

veranda aantrekkelĳ k geprĳ sd, met gegaran-

deerde Duitse Verasol® kwaliteit. Deze veranda 

is leverbaar met een dak van polycarbonaat of 

gelaagd glas.

GLASTUINKAMER
 PRIJSINDICATIE 5000 X 3000 MM

  € 6.639,- 
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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.

Grafisch Atelier zet 
ambachtelijk werken op de kaart 

Even de computer aan de kant 
en werken op de oude, ver-
trouwde, ambachtelijke ma-
nier. Dat zien vijf creatievelin-
gen uit Helmond wel zitten. Zij 
starten in Ambachtscentrum ’t 
Patronaat (Helmond West) het 
Grafi sch Atelier. De industriële 
machines waarmee ze werken 
kunnen mede door een bijdrage 
van het Coöperatiefonds van 
Rabobank Helmond aange-
schaft worden. 

Iets doen met je passie… dát is de 
insteek van het Grafisch Atelier. 
‘Ik werk als vormgever meestal 
met een computer en ik mistte 
het ambachtelijke vakman-
schap een beetje. Daar wil ik 
graag meer mee, maar je koopt 
niet zomaar een grote, kostbare 
ambachtelijke machine’, vertelt 
Dennis van Helmond van het 
Grafisch Atelier.

Hij trok de stoute schoenen aan 
en ging op zoek naar meer ge-
interesseerden. En die vond hij. 
Roel van den Berg, Caren Lim-
pens, Marieke van de Kruys en 
Angie Gratton hadden hier wel 
oren naar. Angie vertelt: ‘We vin-
den het geweldig om vertrouwd 
te raken met die oude machines. 
De kennis en ervaring die we op-
doen, willen we in de toekomst 
delen. Denk aan workshops voor 
het onderwijs. Marieke kan die 
link makkelijk maken want ze 

werkt bij het Knippenberg Col-
lege. En natuurlijk willen we ons 
eigen creatieve werk gaan ma-
ken, het is een uitlaatklep naast 
onze eigen jobs.’  
Een geschikt pand was al snel ge-
vonden: het verbouwde Rijksmo-
nument ’t Patronaat in Helmond 
West. Hier wordt namelijk een 
ambachtscentrum gerealiseerd. 
De volgende stap: de aanschaf 
van de machines. ‘Dat is een 
fikse investering’, vertelt Dennis. 

‘We vinden het dan ook geweldig 
dat Rabobank Helmond hieraan 
bij wil dragen.’

Patrick Houthooft keurde de 
aanvraag namens het Coöpera-
tiefonds van de bank goed. Hij 
vertelt: ‘Ik vond het meteen een 
heel mooi initiatief, dat helemaal 
past bij de accommodatie: wat 
nostalgie in een Rijksmonument. 
Daarnaast zag ik een super-en-
thousiast team, voorbereid tot 

in de puntjes. De energie straalt 
ervan af’, vertelt hij. ‘Dat ze dit op 
eigen initiatief, grotendeels met 
eigen middelen, realiseren is heel 
mooi. Daarnaast zijn er in de toe-
komst volop mogelijkheden om 
kennis te delen, bijvoorbeeld via 
het onderwijs in Helmond.’ 

De opening van Ambachtscen-
trum ’t Patronaat is op zaterdag 
10 maart. Iedereen is welkom van 
13.00 tot 16.00. s

Helmond-West

Vijf creatievelingen starten in Ambachtscentrum ’t Patronaat (Helmond West) het Grafi sch Atelier.

Voorleeskampioen 2018 van Helmond

De voorleeswedstrijd is gestre-
den, de kampioen is bekend. 
Na een zinderende fi nale op 
dinsdag 27 februari bij Pathé, 
met 3 goede kandidaten, is 
uiteindelijk Melle Nooijen van 
basisschool de Goede Herder 
voorleeskampioen 2018 van 
Helmond geworden. 

In de voorronde heeft hij, samen 
met Imke Boetzkes van basis-
school ’t Baken en Sil Verweijen 
van de Jorisschool 19 andere 
voorleeskampioenen van de 22 
deelnemende Helmondse basis-
scholen in de voorronde achter 
zich gelaten. 

De winnaar van de Helmondse 
voorleeswedstrijd zal worden 
afgevaardigd naar de halve pro-
vinciale finale van de voorlees-
wedstrijd. 

Deze zal plaatsvinden in Goi-
rle op zaterdag 24 maart. Bij een 
goed resultaat zal hij doorgaan 
naar de finale van de provinci-
ale voorronde en, wie weet, mis-
schien wel naar de landelijke fi-
nale in Amstelveen op 23 mei! s Winnaar van de Helmondse voorleeswedstrijd 2018 is Melle Nooijen

Helmond

Inloopavond ontwerp Mierloseweg

Op maandag 5 maart houdt de 
gemeente een inloopavond over 
het ontwerp van de Mierlose-
weg. Deze weg wordt heringe-
richt. De herinrichting heeft be-
trekking op het gedeelte tussen 
de Troelstrastraat en loopt tot 
over het spoor tot ongeveer de 
Houtse Parallelweg. De inloop 
is van 17.00 tot 20.00 uur in zaal 
De Koning, Mierloseweg 301.

De gemeente en de commissie 
Mierlo-Hout 2021, met vertegen-
woordigers uit Mierlo-Hout, ge-

ven tijdens deze avond uitleg over 
het ontwerp. Over de uitvoering - 
het hoe en wanneer- wordt een 
aparte inloopavond georgani-
seerd als de aanbesteding heeft 
plaatsgevonden en bekend is wie 
de aannemer wordt. 

Meer informatie
Inwoners met vragen over de 
herinrichting kunnen contact 
opnemen met mevrouw No-
bel of mevrouw Bijsterveld van 
het secretariaat van de afde-
ling Ondernemen & Ontwikke-
len of mevr. Bijsterveld, (tel.nr. 
587800) of een mail sturen naar: 
j.frerichs@helmond.nl.  s

Helmond-West

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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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

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.

15 maart spreekuur in wijkhuis De Brem
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, 
De Leeuw en De Vries vindt plaats op donderdag 15 maart van 15.00 tot 16.00 
uur in wijkhuis De Brem (Rijpelberg). 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 7 maart
U kunt zich tot en met 7 maart 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. 

Inloopavond ontwerp Mierloseweg

Op maandag 5 maart houdt de gemeente een inloopavond over het ontwerp 
van de Mierloseweg. Deze weg wordt heringericht. De herinrichting heeft 
betrekking op het gedeelte tussen de Troelstrastraat en loopt tot over het 
spoor tot ongeveer de Houtse Parallelweg. De inloop is van 17.00 tot 20.00 
uur in zaal De Koning, Mierloseweg 301.

De gemeente en de commissie Mierlo-Hout 2021, met vertegenwoordigers 
uit Mierlo-Hout, geven tijdens deze avond uitleg over het ontwerp. Over de 
uitvoering - het hoe en wanneer- wordt een aparte inloopavond georganiseerd 
als de aanbesteding heeft plaatsgevonden en bekend is wie de aannemer wordt. 

Meer informatie
Inwoners met vragen over de herinrichting kunnen contact opnemen met 
mevrouw Nobel of mevrouw Bijsterveld van het secretariaat van de afdeling 
Ondernemen & Ontwikkelen of mevr. Bijsterveld, (tel.nr. 0492 587 800) of een 
mail sturen naar: j.frerichs@helmond.nl. 

Voorkom het vastvriezen van afval

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

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

Tips voor 
afval bij vorst 

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

OPHAALDAG

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

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

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.

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

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. 

Voorlichtingsavond voor ouders 
over seksuele ontwikkeling van kinderen 

Vraagt u zich als ouder wel eens af: Wanneer moet ik beginnen met 
seksuele voorlichting van mijn kind, en wat moet ik dan vertellen? Dan is de 
bijeenkomst “Relationele en seksuele ontwikkeling van kinderen” iets voor 
u. Deze voorlichtingsavond vindt plaats op 22 maart van 19.30 tot 21.00 uur 
in Bibliotheek Helmond.

In deze bijeenkomst geeft de GGD Brabant-Zuidoost inzicht in de seksuele 
ontwikkeling van een kind en hoe u als ouder uw zoon of dochter hierbij kunt 
begeleiden. De bijeenkomst richt zich op ouders met kinderen in de leeftijd van 
4 tot en met 12 jaar.

Aanmelden
Deelname is gratis. U kunt zich voor deze avond aanmelden op 
www.cjghelmond.nl. Of u stuurt een mail naar 
gezinsenjongerencoaches@helmond.nl. 
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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

Ontwerpbestemmingsplan 
“Helmond West – Mierloseweg-Kasteelherenlaan”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 van 

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

ontwerpbestemmingsplan Helmond West – Mierloseweg-Kasteelherenlaan met ingang van 

1 maart 2018 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Enkele jaren geleden is het bestemmingsplan voor het parkdeel van de Goorloopzone 

vastgesteld. In dit bestemmingsplan, waarvan het plangebied gelegen is naast dit parkdeel, is 

ruimte voor  de realisatie van hoogwaardige en duurzame woningbouw. Hiervoor is al in 2009 

zo’n 1,8 hectare voor de bouw van maximaal 110 woningen op het terrein van de voormalige 

houthandel Raaymakers gereserveerd. Met dit bestemmingsplan worden deze woningen 

juridisch-planologisch geregeld. 

Inzage plan

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

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100BP160061-1000. 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 kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

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

onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Helmond West – Mierloseweg-

Kasteelherenlaan. 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.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
bestemmingsplan “Helmond West – Mierloseweg-Kasteelherenlaan”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten 

behoeve van het bestemmingsplan “Helmond West – Mierloseweg-Kasteelherenlaan”. 

Deze waarden zijn: maximaal 59 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de 

Kasteelherenlaan en maximaal 58 dB ten gevolge van de Mierloseweg.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen woningen zoals deze worden 

geprojecteerd in het bestemmingsplan “Helmond West – Mierloseweg-Kasteelherenlaan”.

Inzage

Met ingang van 1 maart 2018 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek 

zes weken door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke website 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in op 

het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35. Het inzien van het papieren exemplaar kan via de 

openingstijden van de Stadswinkel. 

Zienswijze

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: College van burgemeester 

en wethouders, p/a Team Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond 

onder vermelding van: zienswijze Wet geluidhinder BP Helmond West – Mierloseweg-

Kasteelherenlaan. Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 

12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht door te bellen naar telefoonnummer 

14 0492.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 28 februari 2018

Huis energiezuiniger? 
Vraag de Duurzaamheidslening aan

Wilt u uw huis energiezuiniger maken en zo geld besparen en uw steentje 
bijdragen aan een schoner milieu? Dat kan met de Duurzaamheidslening van 
de gemeente Helmond!

Het energiezuinig maken van uw woning is een investering die altijd eerst geld 
kost. Om u daarin tegemoet te komen is er de Duurzaamheidslening. Een lening 
tegen gunstige voorwaarden, waarmee u energiebesparende maatregelen 
in en aan uw woning financiert. Denk bijvoorbeeld aan een energiezuinige 
verwarmingsinstallatie, gevelisolatie, isolerend glas of het plaatsen van 
zonnepanelen. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor bestaande woningen. 
Het bouwjaar is niet relevant. Het maximale bedrag van de lening is € 25.000,-.

Voorwaarden en meer informatie
Heeft u interesse in de duurzaamheidslening? Kijk dan voor meer informatie en 
de voorwaarden op www.helmond.nl/duurzaamheidslening en op www.svn.nl 
(Stimuleringsfonds Volkshuisvesting).

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 6 maart 2018 en 
20 maart 2018. Beide 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 - 587 575 
of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

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

Mgr. Swinkelsstraat 1 16-02-2018 maken uitweg OLO 3485267

Kluisstraat 3-5 18-02-2018 vestigen computermuseum OLO 3488895

Stiphout Zuid, kavel Z20 19-02-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3395501

(Vuurvlinder)

Keizerlaan 3 19-02-2018 plaatsen dakkapellen (zijgevels) OLO 3490523

de Kluis 2 19-02-2018 vergroten paviljoen (de Warande) OLO 3490633

Heistraat 2 03-02-2018 oprichten garage/berging OLO 3479573

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

Mierloseweg 35 19-02-2018 wijzigen bestemming 2017-X1177

Gerstdijk 14 21-02-2018 plaatsen overkapping tussen bestaande hallen OLO 3309839

Jan Hokaarsstraat 37 21-02-2018 verbouwen entree, wijzigen voorgevel OLO 2697503

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

Helmond 29-12-2017 Helmond Tour (10 juni 2018) 2018-00043

Nijverheidsweg 1-2 17-02-2018 Ultimate Car Event 2018 (29 juli 2018) 2018-00672

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

Boscotondo/ 16-02-2018  Nationale Straatvoetbaldag 2018 2017-04635

Frans Joseph van Thielpark  (5 mei 2018)

Markt, Ameideplein en 19-02-2018  Voorjaarskermis 2017-04832

Watermolenwal  (30 maart t/m 8 april 2018)

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Mosman Autoschadebedrijf BV Zuiddijk 20 Uitbreiden van het bedrijf. 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.
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Off the Record  Muzikaal politiek café 

Cacaofabriek
28 februari, 6 en 13 maart
20:00 - 22:30 uur
Gratis entree

Zij laten hun 
stem horen:

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 
 

 

Noorddijk 2, Helmond.
Tel. 0492-546893

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

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

welke u ook kunt afleveren op Noorddijk 2.

OPHAALSCHEMA 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond
Sinds 1987

Breng ook een bezoek aan 
onze winkel met 2000 m2

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

Maandag 5 maart
Kroon

Dinsdag 6 maart
Zwanenbeemd

Woensdag 7 maart
Ashorst

Donderdag 8 maart
Binnenstad-Noord
Brandevoort-Veste

www.helmond.nl/afvalapp 

Uitbreiding aantal buurtbeheerders
Helmond gaat het aantal buurtbeheer-
ders uitbreiden, van zes naar acht. Deze 
buurtbeheerders werken in opdracht 
van de vier woningcorporaties en van 
de gemeente. Ze zijn bedoeld om de 
leefbaarheid in de wijken te versterken. 
Maandag 26 februari jongstleden heb-
ben deze partijen daarvoor een samen-
werkingsovereenkomst afgesloten. 

Op dit moment zijn er zes buurtbeheer-
ders actief in de stad. Zij zijn in dienst 
van de woningbouwcorporaties en ver-
richten ook werk voor de gemeente. 

Op deze manier trekken corporaties 
en gemeente zichtbaar en gezamenlijk 
op in de wijk. In de wijken Brouwhuis, 
Rijpelberg, Helmond Oost, Binnenstad, 
Centrum, Helmond Noord en Helmond 
West is een buurtbeheerder actief. 

Voor de uitbreiding is structureel een be-
drag van € 150.000,-- opgenomen in de 
begroting. 

Dekkend netwerk
Op voorstel van de raad is onderzocht 
of ook in andere wijken een buurtbe-
heerder beschikbaar kan komen, zodat 
een dekkend netwerk ontstaat. Met de 
uitbreiding van twee buurtbeheerders is 
dit mogelijk. De woningcorporaties zet-
ten de buurtbeheerders in die wijken in 
waar ze zelf woningbezit hebben. Hoe-
wel de buurtbeheerders vooral werken 
vanuit een vaste wijk, stemmen ze hun 
inzet onderling af zodat een efficiënte 
inzet gewaarborgd is. In wijken met be-
perkt aantal huurwoningen is de buurt-
beheerder vooral in de omgeving van de 
huurwoningen beschikbaar. 

Speciale aandacht
Meer dan in het verleden zijn er inwoners 
die problemen ervaren in het zelfstandig 
wonen. Vroeg signaleren en/of aanpak-
ken om problemen te voorkomen komt 
de leefbaarheid in de wijk ten goede. Dit 
vraagt maatwerk. Om die reden wordt 
de achtste formatieplaats voor de buurt-
beheerder flexibel en stads breed ingezet. 
Deze uren worden in samenspraak met 
de corporaties  ingezet. Zo kan er effec-
tief worden ingegrepen bij huurders die 
moeite hebben bij het zelfstandig wonen 
en waarbij sprake is van bijvoorbeeld 
ernstige eenzaamheid, schuldenproble-
matiek, vervuiling en isolement. s

Het aantal buurtbeheerders is van zes naar acht gegaan. Tijdens de ondertekening 
van de samenwerkingsovereenkomst werd dit vastgelegd.

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

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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PASSIE
VOOR SPORT EN OUTDOOR

KIJK OOK 
EENS OP

WWW.
ADVENTURE-

STORE.NL

1500m2 avontuurlijk 
winkelplezier

HANWAG
BELORADO
MID GTX 

FALKE
TK2 
WANDELSOK 
and

DEUTER
RACE
DAYPACK

ASICS
FUZEX RUSH

WALKING • TRAVEL • SPORTS • BIKING • FITNESS • RUNNING

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 18 MAART 2018 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.  

VAN 189.VAN 189.99 NU NU NU 2e PAAR KORTING VAN VAN 69.99 NU VAN 120.00 NU

159.99 50% 49.99

WANDELSCHOEN
DAMES EN HEREN

DAMES, HEREN ENandDAMES, HEREN ENand
KINDEREN

10 LITER RUGZAK
IN ZWART EN ROOD

HARDLOOPSCHOEN 
DAMES (GRIJS) 
EN HEREN (ZWART)

79.99

Nieuwe attracties op de Helmondse kermissen
2018 Belooft wederom een mooi 
kermisjaar te worden in Hel-
mond met spectaculaire attrac-
ties en veel vermaak. De voor-
jaarskermis wordt nu 10 dagen 
gehouden van 30 maart tot en 
met 8 april en de zomerkermis 
van 5 tot en met 11 juli. 

De kermissen worden opgesteld 
op Markt, Ameideplein, de Wa-
termolenwal, Speelhuisplein, 
Havenpark en langs de Haven-
weg. Op de voorjaarskermis 
staan zo’n 50 attracties. Op de 
zomerkermis zijn er dat 60. Er 
komen enkele spectaculaire at-
tracties op de zomerkermis zoals 
de Goldmine Tower en de Rock-
it, die uniek zijn in hun soort. 

De draaiende effecten leveren 
beslist een zeer speciale ervaring 
op. Ook de Air Race Bungee, 
Muziekexpres, Jumper, Thriller 
(Spookhuis), Jumbo (leuk voor 
de kinderen en de ouders) zul-
len op de zomerkermis een echte 
blikvanger zijn en voor het no-
dige spektakel zorgen. 

De Rock-it is een schommel die 
met 4 gondels de lucht in slingert 
en over de kop gaat. Stuk voor 
stuk attracties waar een echte 

kermisliefhebber toch een keer 
in moet zijn geweest!  

Verder zullen de  attracties de 
Rups, Turbopolyp, BoosterMaxx, 
Fire Department (Funhouse) te 
zien zijn. Dit bijzonder mooie 
Funhouse komt ook naar de 
Helmondse Voorjaarskermis. Al 
met al zorgen de vele attracties, 
vermaak- en verkoopzaken er-
voor dat jong en oud zich op een 
betaalbare manier kunnen amu-
seren. De kinderzaken kosten in 
Helmond € 1,50 (10 ritten voor € 
10,-) andere attracties 

€ 2,- met uitzondering van Boos-
terMaxxx,  Air Race Bungee, 
Rock-it en de Super Mouse.

Website
In de loop van de 1e week maart 
zal de website www.helmond
kermis.nl in de lucht zijn. 

Op deze site staat alle informatie 
over de komende kermissen zo-
als een overzicht van de attrac-
ties, de indeling van de kermis, 
het programma van dag tot dag 
en alle promotionele acties die er 
gehouden worden. s

Centrum

De Jumper is een van de nieuwe attracties die op de kermis van Helmond komt te staan, . De voorjaarskermis wordt nu 10 dagen gehouden van 
30 maart tot en met 8 april en de zomerkermis van 5 tot en met 11 juli.

Voedingscoach wil te dikke Brabanders 
gezonder maken

27 Februari 2018, Voedingscoach 
Dick Sandbergen wil Braban-
ders die te dik zijn gratis helpen 
met afvallen. Hij bekommert 
zich om mensen die af zouden 
moeten vallen om gezondheids-
redenen maar dit niet doen om-
dat zij hiervoor de fi nanciële 
middelen niet hebben. 
 
Impact overgewicht
Sandbergen weet uit eigen er-
varing hoeveel impact overge-
wicht kan hebben. Hij was zelf 
ooit 25 kilo te zwaar. Dat had 
veel impact op zijn leven: “Ik ben 
nu nog steeds op gewicht. Met 
de afvalmethode die mij weer 
volop energie en zelfvertrouwen 
gaf, heb ik inmiddels duizenden 
mensen mogen helpen.” Con-
trole over je gewicht betekent 
volgens Sandbergen dat je meer 
controle over je leven krijgt. Hij 
gunt anderen ook een gelukkiger 
en gezonder leven. Het gaat niet 
om slank zijn maar om een ge-
zond gewicht. En het behouden 
van dat gewicht. Dat blijkt voor 
veel mensen ook een uitdaging 
te zijn. 
 
Wereld zonder obesitas
Sandbergen droomt van een 
wereld zonder obesitas. Dit jaar 
bestaat zijn onderneming, Total 
Body Balance, precies 15 jaar. Re-

den voor Sandbergen om zich in 
te zetten voor anderen. Daarom 
heeft hij een jubileumactie opge-
zet: mensen die maximaal 15 kilo 
te zwaar zijn, die gemotiveerd 
zijn om af te vallen en dit zich dit 
financieel niet kunnen veroorlo-
ven, maken kans om gratis hulp 
te krijgen. 
Ieder kwartaal wordt er geloot 
wie er gratis en persoonlijke be-
geleiding van Sandbergen krijgt. 
Sandbergen verricht de lotingen 
samen met een bekende Hel-
monder. Met deze actie wil Sand-
bergen graag zijn maatschap-
pelijke betrokkenheid tonen en 
bijdragen aan een gezondere 
samenleving. In totaal worden 
drie winnaars getrokken om het 
derde lustrum feestelijk te vieren.  
 
Over Total Body Balance
In de afgelopen 15 jaar heeft voe-
dingscoach Dick Sandbergen 
meer dan 6000 mensen gehol-
pen om een gezond gewicht te 
krijgen en te behouden. Zijn suc-
cesmethode is gebaseerd op sui-
kervrij en vetarm eten, voedings-
supplementen en persoonlijke 
begeleiding. Total Body Balance 
leert mensen weer gezond te 
eten. De wekelijkse controles zijn 
de stok achter de deur. Sandber-
gen heeft inmiddels samenwer-
kingen met een cateraar voor het 
bereiden van gezonde koelvers 
maaltijden, met ijssalons waar 
suikervrij ijs te verkrijgen is en 

meerdere restaurants koken vol-
gens de methode van Total Body 
Balance. Meer informatie vindt u 
op totalbodybalance.nl.
 
Over de actie
Mensen kunnen zichzelf of 
iemand anders via de web-
site opgeven. Opgeven kan tot 
maandag 30 april 2018 om mee 
te doen met de eerste trekking. 
Ieder kwartaal wordt er uit de 
inzendingen weer een nieuwe 
winnaar getrokken.  Meer infor-
matie vindt u op www.totalbody
balance.nl/jubileumactie s

Helmond

Voedingscoach Dick Sandbergen 
wil Brabanders die te dik zijn 
gratis helpen met afvallen

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

Wekelijks nieuwe aanvulling 
op onze meubelcollectie.

www.helmondnu.nl
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MAART 
WOONMAAND

21% KORTING 
op de maakkosten  
van overgordijnen, 
vitrages en in-be-tweens

10% KORTING 
op raamdecoratie  

systemen, zoals rol- en 
duorolgordijnen,  

lamellen, jaloezieën,  
plissés en paneelgordijnen

MOEITE MET METEN?
LAAT HET ONS WETEN! 

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492-547023 

Het Goedkope Huis 
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495-533552

STOFFEN, FOURNITUREN EN 
RAAMBEKLEDING PARADIJS!

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Yin Yoga | Hatha Yoga
Zwangerschapsyoga | Kinderyoga

www.yogayinyang.nl   |   Rivierensingel 728,  Helmond

OPENINGSACTIE: 
3 maanden yoga les betalen 
de 4e gratis. Bij aanmelding 

in week 10.

Aanmelden kan via 
info@yogayinyang.nl 

t.a.v. Kelly Merrington of 
tijdens de open dag.

Zondag 4 maart 
OPEN DAG 
11.00-16.00uur

IN
ANG
OGA

YOGA VOOR IEDEREEN

ONZE 
MENUKAART

IS TROEF

HEUVEL

EINDHOVEN

Deze advertentie geeft recht op 
50% korting van 1 t/m 31 maart 2018.

Reserveer nu via 040 - 23 57 35

vrijdag 2 maart t/m zaterdag 17 maart

Graag nodigen wij u uit om een kijkje te komen nemen naar onze 
voorjaarscollectie 2018. Tijdens de open huis dagen ontvangt u bij 

iedere €50,00 die u besteed een modecheque t.w.v. €5,00.
(Deze kunt u besteden van 2 april t/m 21 april)

Op donderdag 15 maart organiseren wij samen met de modestraat een 
modeshow in de manege te Asten.

Open Huis DAGen

MODesHOW
Emmastraat 24, Asten  0493-691354

Zondag 11 maart geopend van 13:00 tot 17:00 uur.

AKTIE: Tegen inlevering van deze advertentie 
10% korting op aankoop van tassen.

geldig t/m 31 maart 2018.

Ameidestraat 5,  5701 NN  Helmond • Tel.: 06 44249320

Voor al uw tassen, 
reiskoffers, portemonnees, 
sieraden, shawls en meer. 

Mooi en betaalbaar.
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www.lambertusconcerten.nl

ZONDAG 11 MAART 
JOHANNETTE 

ZOMER & 
FRED JACOBS 
15.00 UUR - ELKERLIEK KAPEL

Lambertus Concert: Bella Italia door Johannette Zomer en Fred Jacobs

Op 11 maart treedt Johannette 
Zomer samen met Fred Jacobs 
om 15:00 uur op in de kapel van 
het Elkerliek ziekenhuis.

17e eeuwse liedkunst uit Venetië, 
Florence en Rome.
 
Werken van: Giulio Caccini, 
Sigismondo D’India, Claudio 
Monteverdi, Giovanni Girolamo 
Kapsperger en Luigi Rossi.
 
De Nederlandse sopraan Johan-
nette Zomer werkte eerst enige 
jaren als microbiologisch ana-
liste, alvorens zij in 1990 haar 

zangopleiding begon bij Charles 
van Tassel aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam. 
In juni 1997 behaalde zij haar di-
ploma Uitvoerend Musicus. En 
sindsdien ontving ze coaching 
van Diane Forlano (London) en 
Marlena Malas (New York).
Het repertoire van Johannette 
reikt van de Middeleeuwen tot 
en met de 20e eeuw, met als ge-
volg een zeer gevarieerde en om-
vangrijke concertpraktijk. 
Regelmatig verleent zij mede-
werking aan CD-opnames, die 
alle zeer goed worden ontvangen 
in de pers. In dit recital werkt zij 
samen met de uit deze regio af-
komstige luitist Fred Jacobs. Fred 
speelde reeds bij alle grote baro-

korkesten in Europa en daarbui-
ten en is tevens docent aan het 
Sweelinck Conservatorium in 
Amsterdam.

Een kaartje kost €15,- en u kunt 
deze bestellen op www.lamber 
tusconcerten.com s

Oranjebuurt/Warande

Betaalbare kwaliteit en service 
Deelen Stoffen & Gordijnen

Welke kleuren gebruik ik en 
welke stijl wil ik creëren? Wat 
hang ik voor de ramen? stof 
of systeem, kleurrijk of rustig, 
trendy of basic?  Een ding is 
zeker: raambekleding zijn de 
sfeermakers in huis!  

Deelen Stoffen & Gordijnen heeft 
het grootste aanbod, Duizenden 
meters gordijnstoffen op voor-
raad, in ‘tig’ kleuren, heel veel 
dessins, transparante en dichte 
kwaliteiten. 
Naast de enorme voorraad kunt 
u nu ook veel meer raambekle-
ding bewonderen aan de vele 
presentatiewanden. Wil je nieu-
we gordijnen voor de kinderka-
mer of lekker uitslapen met ver-
duisterende gordijnen? Overdag 
de zon kunnen weren met een 
van onze trendy systemen zoals 
een duo-rolgordijn, plissé, lamel-
len of paneelgordijn? Met al deze 
vragen helpen en adviseren wij u 
graag. Ook voor advies aan huis 
kunt u ons inschakelen. Wij kun-
nen alles voor u verzorgen ,ad-
vies, meten, maken, hangen of 
leggen. U hoeft alleen maar van 
het resultaat te genieten. 
Een offerte en inmeten is altijd 
gratis en verplicht u tot niets.
Daarnaast kunt u bij ons terecht 
voor pvc vloeren, vloerbedek-

king, trapbekleding en insecten-
wering. Voor ieder interieur en 
elk budget een uitgebreide keuze 
en razend snel op maat gemaakt 
en geleverd.

Maart Woonmaand Kortingen
De gehele maand Maart Woon-
maand in beide filialen, u krijgt 
21% korting op maakkosten 

overgordijnen, vitrages, in-be-
tween, en 10% korting op diverse 
moderne raamdecoratiesyste-
men. 

Kom snel een kijkje nemen! 
De winkel in Weert vindt u aan 
de Maaspoort 58. De winkel in 
Helmond vindt u aan de Houtse 
Parallelweg 83. s

Helmond

Bij Deelen kunt u terecht voor een ruim assortiment aan 
raambekleding en andere sfeermakers voor in huis.

Training inzicht bij LEV goep

Herkent u dat, soms lijkt het 
niet zo goed te gaan in je leven. 
Het is lastiger om de regie zelf 
te behouden als je problemen 
tegen komt. En een tegenslag 
lijkt meteen een heel groot pro-
bleem te zijn. 

Je ziet meer de negatievere kant 
van dingen in dan de positieve 
kant. Soms lijkt het zelfs alsof je 
de grip op het leven verliest, iets 
wat je liever niet wilt natuurlijk. 

Misschien kan onze training In-
zicht je dan een handje helpen. 

In de training geven we je meer 
inzicht, tips en handvaten om 
meer grip te krijgen op je le-
ven. We gaan aan de slag met 
de kracht van denken, je eigen 
netwerk en je maakt een plan 
van aanpak. Het resultaat is dat 
er meer rust in je leven komt, je 
minder gaat piekeren, je nacht-
rust beter wordt en je meer 
energie krijgt. Kortom; allemaal 
positieve effecten waar je veel 
voordeel van hebt. 

In 6 bijeenkomsten van 3 uur 
gaan we met verschillende the-
ma’s aan de slag. Deelname is 
kosteloos en de training start op 
16 april a.s. voor gemeente Hel-
mond.  

Inschrijven en/of meer infor-
matie op www.lerenmetlev.nl/ 
zinzicht s

Helmond

Open Dag Yin Yang Yoga

Door: Jet Vetter

Na vijf jaar door Helmond te 
hebben gezworven en gebruik 
te hebben gemaakt van diverse 
lokalen in scholen en wijkhui-
zen opent Kelly Merrington bin-
nenkort haar eigen yogaschool 
aan de rand van Brouwhuis. 

Zondag 4 maart staan van 11.00 
tot 16.00 uur de deuren van Yin 
Yang Yoga aan de Rivierensin-
gel 728 wijd open voor belang-
stellenden. Iedereen is welkom 
een kijkje te komen nemen in 
de sfeervolle yogastudio achter 
het woonhuis. Vanaf maandag 
5 maart geeft zij er met enthou-
siasme en toewijding haar meer 
dan tachtig leerlingen les in yoga, 
meditatie en ademhalingstech-
nieken.
Kelly vertelt met passie over haar 
vak: “Jaren geleden ben ik begon-
nen met yoga. Ik leidde een heel 
druk leven, werkte in de zorg en 
had veel last van stress. Iemand 
vertelde me toen, dat ik eens aan 
yoga moest gaan doen. Ik dacht, 
dat dat niets voor mij was. Ik ten-
niste veel en dacht dat yoga te 
rustig voor mij zou zijn. Aan het 
eind van een proefles, had ik het 
gevoel, niets te hebben gedaan. 
Maar ik sliep als een roos en ik 
ben door gegaan. Ik voelde me 
steeds rustiger en beter in mijn 

vel zitten. Daar wilde ik meer 
van weten en ik besloot een op-
leiding te volgen, zodat ik zelf les 
kon geven”.
Van die beslissing toen tot nu, 
heeft Kelly hard gewerkt om 
haar leerlingen zo goed mogelijk 
te kunnen begeleiden. Zij gunt 
iedereen het proces, dat zij zelf 
heeft doorlopen. Een proces van 
leren ontspannen en tot jezelf 
komen, want daar draait het om 
bij haar lessen. “Het geeft me een 
kick mensen dit ook te laten voe-
len. Hoe langer ik les geef, hoe 
meer ik anderen en ook mezelf 
energie kan geven. Het brengt 
daarnaast veel kracht en positivi-
teit. Het is voor mij als een toefje 
op de taart. Dat is yoga”.

Meer informatie over de yoga-
school van Kelly Merrington: 
www. yogayinyang.nl s

Brouwhuis

Zondag 4 maart staan van 11.00 tot 16.00 uur de deuren van Yin Yang 
Yoga aan de Rivierensingel 728 wijd open voor belangstellenden. 
(Foto’s: Eric van der Putten, www.helmondnu.nl)
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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!’
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Van alle kanten steun voor 
Sociaal Restaurant Ratatouille
Projectleider Joop van Stiphout 
van Sociaal Restaurant Rata-
touille is erg verheugd met alle 
steun die hij sinds de opening 
van Sociaal Restaurant Rata-
touille per 1 november j.l. ont-
vangt.

Soroptimistclub 
Helmond-Peelland
Zo hebben de Soroptimist Club 
Helmond-Peelland die deel uit-
maken van een groot internatio-
naal vrouwennetwerk van clubs 
in 135 landen en met 80.000 le-
den het Sociaal Restaurant in 
Helmond voorlopig voor geheel 
2018 geadopteerd. De Helmond-
Peelland club telt 25 vrouwelijke 
professionals met diverse ach-
tergronden en profielen uit de 
regio. Zij komen 1 x per maand 
bij elkaar en zij zetten zich in om 
de positie van speciaal, meisjes 
en vrouwen te verbeteren. De 
Club doet dit in daad, zoals het 
vrijwilligerswerk bij het Sociaal 
Restaurant Ratatouille alsmede 
door fondswerving voor goede 
doelen, zoals samenwerking 
met Unicef tbv onderwijs voor 
Syrische vluchtelingkinderen, 
en lokale doelen zoals Stichting 
Leergeld, Inloophuis de Circel en 
Super Sociaal.
'Elke maandag en donderdag 
komen steeds 3 tot 4  vrouwen 
van de club om te helpen met de 
bediening, met de afwas, voor de 
sfeer, voor de poets en zo meer 
en dat is fantastisch. Ik krijg 
steeds tijdig een overzichtje aan-
geleverd welke dames wanneer 
komen, aldus een zeer tevreden 
projectleider'.

Maatschappelijke stage
Georgia Wallace is 14 jaar oud 
en zit in de tweede klas van het 
Gymnasium van het Carolus 
Borromeus College. Zij vervult 
op een fantastische wijze haar 
maatschappelijke stage bij het 
Sociaal Restaurant Ratatouille. 
Zij schroomt er niet voor om alle 
klussen zeer voortvarend aan 
te pakken. In haar motivatie-
gesprek gaf ze aan dat ze graag 
iets wil betekenen voor mensen 
die het op dit moment misschien 
iets minder goed hebben. Inmid-
dels is ze nu een paar maanden 
bezig en zegt ze dat ze het heel 
leuk vindt om te doen, ze heeft 
nieuwe mensen leren kennen die 
ze anders nooit ontmoet had, ze 
heeft veel plezier in de dingen die 

ze moet doen en is daarin ook 
een stuk handiger geworden en 
dat is mooi meegenomen aldus 
een spontane en opgewekte Ge-
orgia.

Goede doelen
Een aantal goede doelen/fond-
sen/bedrijven steunt Ratatouille 
met het adopteren van een ta-
fel in het Restaurant. Inmid-
dels is hiervoor al € 12.500,00  
ontvangen.

Andere initiatieven
Kerken, particulieren, een groot 
Helmonds bedrijf in de voedings-
industrie, een mannenkookclub, 
ze reageerden allemaal enthousi-
ast en steunen op een of andere 
manier het Sociaal Restaurant.  
'Wie had dat vooraf kunnen be-
denken'.

Sociaal Restaurant Ratatouille 
Sociaal Restaurant Ratatouille 
is een initiatief van de Stichting 
Maatschappelijke Opvang  re-
gio Helmond (SMO) en is ge-
legen aan de Engelseweg 127 te 
Helmond in het pand van de  
Jobfactory.
Elke maandag en donderdag 

stipt om 17.45 uur vangt het 3 
gangendiner aan en er wordt 
rond 19.00 uur afgesloten met 
een kop koffie of thee.

Alle klanten van Super 
Sociaal,alle klanten en vrijwilli-
gers van de Ruilwinkel van Hu-
manitas en alle deelnemers van 
de Jobfactory zijn steeds van 
Harte Welkom.

De kosten bedragen € 2,50 per 
maaltijd, kinderen tot 4 jaar gra-
tis en kinderen tot en met 12 jaar 
€ 1,25. Wie de eerste keer komt 
eet gratis mee, dat wordt gezien 
als kennismaking. 
Elke donderdag is het zoge-
naamd Halaldag.
Er kunnen maximaal 40 gasten 
per keer gebruik maken van het 
restaurant.

Aanmelden is noodzakelijk, 
dit kan dagelijks tussen 09.00 
en 15.00 uur op nummer 0492-
525098 of 06-17494158.

Nadere informatie is te verkrij-
gen bij de projectleider op 06-
17494158 of via mail j.v.stiphout@
smo-helmond.nl s

Annawijk/Suytkade

Alle klanten van Super Sociaal, alle klanten en vrijwilligers van de Ruil-
winkel van Humanitas en alle deelnemers van de Jobfactory zijn steeds 
van harte welkom om te komen genieten van een 3-gangen diner. 

Muzikale, politieke cafés in 
De Cacaofabriek

In de Cacaofabriek worden van-
af a.s. woensdag drie weken op 
rij van 20.00-22.30u gratis poli-
tieke, muzikale cafés georga-
niseerd. Lijsttrekkers vertellen 
aan de hand van hun favoriete 
nummers over zichzelf, hun 
partij en het verkiezingspro-
gramma. Middels zelfgekozen 
muziek laten zij hun stem ho-
ren. De avonden zijn bedoeld 
om kiezers op een informele 
manier kennis te laten maken 
met de lijsttrekkers.

28 februari: 
GroenLinks, ChristenUnie, 
Lokaal Sterk, VVD en 
Helmond Aktief. 
6 maart:  
Plan!, VKM Leo Broers, CDA en
PvdA.
13 maart:
50Plus, D66, Helder Helmond en
 SP. 

Lokale politiek wordt primair be-
paald door personen, veel meer 
dan door partijen. Mensen stem-
men op iemand die ze (toeval-
lig) kennen, op iemand van wie 
ze wel eens gehoord hebben of 
die ze een vriendelijke uitstraling 
vinden hebben. 

Om alle lijsttrekkers de gelegen-
heid te geven zich als persoon 
aan het publiek voor te stellen, 
worden deze avonden georga-
niseerd. Wie zijn de lijsttrekkers, 
wat drijft hen en wat betekent 
Helmond voor ze. Dit gaan ze 
vertellen middels zelf uitgekozen 
muziek. Liedjes die een speciale 
betekenis hebben. Door de tekst, 
de melodie, een herinnering. 

Het mag duidelijk zijn: deze 
avonden hebben een meer infor-
meel karakter; het gaat hier niet 
om politiek maar om personen. 
De presentatie is in handen van 
Robert van den Broek en Joop 
Vos. s

Annawijk/Suytkade

Weet u al op wie u gaat stemmen? U kunt met behulp van 
www.helmond.mijnstem.nl bekijken welke partij het beste bij uw 
menig past! De lijsttrekkers gingen u vorige week al voor zoals u op 
de foto kunt zien

19e editie: Minor

Op 9 maart a.s. zal de negen-
tiende editie van Minor plaats-
vinden in Wijkhuis De Ge-
seldonk. Zoals je gewend bent 
zal van 19.30 uur tot 00.00 uur 
het dak er weer af gaan! Entree 
is tot 20.30 uur, zorg dus dat je 
op tijd bent.

Ook bij deze editie van Minor, 
wat speciaal voor jongeren van 
13 tot en met 17 jaar georgani-
seerd wordt, zullen verschillende 
DJ’s het podium betreden. Zo 

Helmond

zullen Quindrx en Jackho x MC 
Jim-D, die je beide misschien al 
eens eerder bij Minor hebt ge-
zien, weer een set draaien. Daar-
naast zullen ook nieuwe gezich-
ten als Lady-D en Dancaholics 
plaatsnemen achter ‘the wheels 
of steel’.

Van 21.00 uur tot 21.30 uur zal er 
een vette dans act plaatsvinden 
door Sherman Doesburg van 

Hoomrun Dance Studios samen 
met DJ Nickstylzz. Natuurlijk 
zullen ook de danseressen van 
Unity op deze avond weer laten 
zien wat ze in huis hebben.
Dit wil je dus niet missen!

Bij Minor is de garderobe gratis, 
en consumpties kosten slechts 
1 euro. Tickets kosten 3 euro en 
zijn verkrijgbaar bij Jumbo Mier-
lo-Hout, Primera Brandevoort, 

Primera Winkelcentrum De Bus 
en online via ticketview.nl/shop/
minor. Wacht niet te lang met 
kopen, want er is maar een be-
perkt aantal tickets verkrijgbaar, 
en op=op!
 
Voor meer informatie over Mi-
nor, kijk op onze Facebookpagi-
na (facebook.com/minorfeest) 
of website (jongerenmierlohout.
nl) s
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SHOP OOK ONLINE 24/7!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

STYLETREND CASUAL

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

FASHIONCAFÉ

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

 
MODE TREND DAGEN T/M 3 MAART 

ELKE VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR!

NIEUWE COLLECTIE SHOPPEN IN MIERLO!

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: Bloemstudio tini Roefs, 
Cacaofabriek horeca, da drogist stiphout, giels bloemboetiek, jumbo stiphout, konings verf & behang, leef en zorg helmond, 
lunchroom de keijser, primera de luifel, the readshop, vvv kantoor en wijnhuis helmond. www.hellemondgift.nl

geef de hellemondgift waardebon cadeau!

maat 34     54 

nieuwstraat 34 gemert
www.hetwinkeltjegemert.nl 

alle maatjes
onder één dak

voor iedere 
klant een 

leuk kado!

m� e in    
   con� rt

feestweekend

vrijdag 2 maart
modefl itsen • dj remo
vanaf 18 uur live-muziek 
van talentvolle jonge muzikanten 

zaterdag 3 maart
modefl itsen • dj remo

13-17 uur sfeervolle live-muziek
van duo romanello 

mode en lifestyle

met een hapje 
en drankje vieren we
dat je nu voor alle maten op één 
locatie terecht kunt: nieuwstraat 34

'Klokgelui, de geschiedenis van klokken'

Op dinsdag 13 maart geeft dhr. 
W. van Vlerken een lezing onder 
de titel ‘Klokgelui, de geschiede-
nis van klokken’. De lezing wordt 
georganiseerd door de Volksuni-
versiteit Helmond en vindt plaats 
in de Bibliotheek Helmond-Peel. 

Klokkenliefhebber Willy van Vler-
ken vertelt over het gebruik van 
klokken variërend van Romeinse 
paardenbellen tot 15de-eeuwse 

luidklokken. Eeuwenoude klok-
ken communiceren nog steeds 
met bewoners van stad en plat-
teland. Het klokgelui dat ons op-
roept om naar de kerk te gaan is 
daarvan het bekendste voorbeeld. 

Aan de manier van luiden her-
kende men vroeger de functie: 
de brandklok ‘klepte’ en riep de 
bewoners op om te blussen. De 
tiend-, doods- en banklokken 
hadden weer andere functies. Het 
torenuurwerk geeft met een ha-
mer op de uurklok de tijd aan. En 

vaak worden de uurslagen vooraf 
gegaan door melodisch klokken-
spel. In de lage landen laten klok-
ken de tijd zingen, stelt Van Vler-
ken.

De lezing begint om 20.00 uur en 
de entree bedraagt € 6,00. Om 
teleurstellingen te voorkomen is 
inschrijven aanbevolen. 

Inschrijven is mogelijk tot daags 
voor de lezing, 11.00 uur. E-mail-
adres: info@vuhelmond.nl, tele-
foon: 0492 532 729. s

Centrum

Klokkenliefhebber Willy van Vlerken vertelt tijdens zijn lezing over 
het gebruik van klokken variërend van Romeinse paardenbellen tot 
15de-eeuwse luidklokken.
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Filmavond voor het goede doel

Soroptimistclub Helmond-
Peelland organiseert op inter-
nationale vrouwendag een fi lm-
avond voor het goede doel. “Een 
unieke kans die we niet aan ons 
voorbij konden laten gaan!” 
aldus voorzitter Monique de 
Leeuw.

Internationale vrouwendag
Op 8 maart is het internationale 
vrouwendag en ook in Helmond 
is daar aandacht voor! Sorop-
timisten zijn vrouwen die zich 
inzetten voor de positieverbete-
ring van vrouwen en meisjes we-
reldwijd. “Elk jaar zetten we ons 
in voor één of meerdere goede 
doelen. Dat doen we op verschil-
lende manieren. Zo helpen we 
mee in de bediening van sociaal 
restaurant Ratatouille op de En-
gelseweg. Maar ook door
geld in te zamelen voor projec-
ten. Dit jaar ons goede doel het 
project “Strijd tegen meisjesbe-
snijdenis” van Amref Flying Doc-
tors.”

Lady Bird van Greta Gerwin
Deze oscar genomineerde film is 

het regiedebuut van actrice Gre-
ta Gerwin, die tevens het scena-
rio heeft geschreven. De film legt 
zowel de humor als het drama 
bloot van de turbulente relatie 
tussen een moeder en haar tie-
nerdochter. De film werpt een 
indringende blik op de relaties 
die ons vormen, de idealen die 
ons kenmerken en de schoon-
heid van een plaats die je je thuis 
mag noemen. Kaarten kosten 
€20,-- inclusief welkomstdrankje 
en zijn te bestellen via cinesor-
helmond@gmail.com

Meer informatie:
www.soroptimist.nl 
www.facebook.com/
soroptimisthelmondpeelland/
www.internationale-vrouwen
dag.nl 0f www.amref.nl s

Centrum

Ben jij klaar om je 
Eigen Wijze Weg te gaan?

Wat houdt jou tegen om echt 
te groeien en bloeien, het leven 
ten volle te leven zoals jij dat 
zou willen? Wat vraagt om ver-
werking of rouw? Wat vraagt 
om opschoning of vernieuwing, 
omdat het oud is en je niet meer 
dient? Wat vraagt om hardop 
gezegd te worden, omdat het al 
een tijdje in jou aan het roepen 
is? 

Waar je ook in vastloopt, ik haal 
het boven en geef je altijd iets 
mee! Je bent zeker van helder-
heid in twee sessies.

Echt gezien worden en snel 
tot de kern
Het kan erg spannend zijn om 
je echt gelukkig en blij te wil-
len voelen, terwijl je niet precies 
weet hoe. Het is eng je buiten je 
comfortzone te begeven en de 
moed te tonen om jezelf echt in 
het volle licht te plaatsen. Ik weet 
hoe het voelt als je je niet echt 
begrepen en gezien voelt. Juist 
in onze prikkelrijke, prestatie- en 
controlegerichte maatschap-
pij raken steeds meer mensen 
overstemd. Dan wordt het soms 
moeilijk om te stralen, te bloeien 

en je eigen stem terug te vinden. 
Ik geloof in kwetsbaarheid als 
kracht en het durven tonen en 
doorvoelen van je eigen moedige 
hart. Dat is juist wat ik iedereen 
gun en waar ik graag met over-
gave mijn aandacht en energie 
aan geef. 
In mijn praktijk voor het gaan 
van je Eigen Wijze Weg begeleid 
ik mensen in het omarmen van 
hun eigenheid om een authen-
tiek en vrij leven te kunnen er-
varen! Ik heb een scherp oor om 
te horen achter jouw woorden, 
klanken en zelf wanneer iets on-
uitgesproken blijft. Mijn kracht 
is om snel te kunnen duiden wat 
de kern van jouw boodschap, 
verborgen verlangen of behoefte 
is. Dit doe ik vanuit opleiding en 
ervaring, zelfbewustzijn, helder-
horen en heldervoelen. 

Kwetsbaarheid als kracht
Op mijn pad heb ik regelmatig 
ziekte en chronische pijn erva-
ren, ik heb naast geestelijk ook 
heel fysiek moeten leren omgaan 
met mijn hoge gevoeligheid of 
eigenlijk met mijn natuurlijke ga-
ven (helderhoren en heldervoe-
len). Wat voor mij normaal is en 
altijd een rol speelt, waar ik reke-
ning mee moet houden, is voor 
anderen niet altijd begrijpelijk 

of logisch. Toen ik eenmaal de 
last kon transformeren tot een 
middel om zowel mezelf als ook 
anderen te begeleiden en dienen, 
ging alles volop stromen! 

Wil je in gesprek met een gelijk-
gestemde en begrepen worden 
zonder alles te hoeven benoe-
men?
Pleun van Gemert MA/drs.
Millekens 30
5763 BX Milheeze
06 43 81 97 97
info@pleunvangemert.nl
www.pleunvangemert.nl s

Helmond

In haar praktijk helpt Pleun van 
Gemert mensen met het 
omarmen van hun eigenheid 
om een authentiek en vrij leven te 
kunnen leven.

Workshop Pitch Yourself

9 Maart wordt in Wijkcentrum 
de Brem een workshop geor-
ganiseerd door stichting De 
Broekriem. Vertel me eens, wie 
ben jij? Krijg je deze vraag wel 
eens tijdens een sollicitatiege-
sprek of speeddate? Of krijg 
je weleens de vraag om je 'op 
originele wijze te presenteren’? 
Hoe doe je dat? Hoe zet je jezelf 
op krachtige wijze neer? Pit-
chen is hiervoor een hulpmid-
del: Jezelf krachtig neerzetten in 
1 minuut tijd!

We gaan niet alleen luisteren 
en leren, maar vooral ook doen! 
Zodanig dat je weet waar je aan 
kunt werken en wat je sterke 
kanten zijn die je kunt benutten 
in gesprekken. Je krijgt eerlijke 
feedback waar je wat aan hebt.
Geef je op en denk voor de bij-
eenkomst alvast na over je pitch. 

Realiseer je ook dat je wordt ge-
vraagd om je pitch voor de groep 
te presenteren en ben je ervan 
bewust dat je meerdere keren 
gefilmd wordt. Bij het terugkij-
ken krijg je feedback dus het is 
van belang dat je open staat voor 
feedback. Alle filmpjes worden 
na afloop verwijderd.

Rogier Kappen (RF Consult) 
confronteert met humor, spie-
gelt en is eerlijk. Hij coacht je in 
wie je bent, waar je voor staat 
en waar je naar toe wilt. Hij 
maakt gemakkelijk verbinding 
en maakt je door zijn werkwijze 
wakker, scherp en steviger. Hij 
laat je zien, horen en voelen hoe 
je je persoonlijke communicatie 
en presentatie, zelfs onder hoge 
druk, kunt versterken.

Praktische informatie
Wees er snel bij want er zijn 
slechts 8 plaatsen beschikbaar. 
Aanmelden via: www.debroek
riem.nl/event/pitch-yourself/

Denk voorafgaand aan de work-
shop vast na over je pitch: Wie 
ben ik? Wat kan ik? Wat doe ik/
heb ik gedaan/zou ik heel graag 
willen gaan doen?
(Achtergrond/opleiding/vorige 
job/volgende job) Wat heb ik 
daarmee bereikt/optelsom van 
mijn ervaring...wat wil ik nog 
bereiken? En wat vind ik daar zo 
ontzettend leuk aan?

Voor koffie en thee wordt een 
eigen bijdrage gevraagd van €1,- 
per consumptie. Graag contact 
geld meenemen. s

Rijpelberg

Concert door Imémato  uit Boekel

Muziekgroep Imémato is ont-
staan uit een jongerenkoor dat 
begonnen is als tienerkoor in 
1969. Toen de tieners ouder 
werden en nog steeds graag in 
het koor bleven zingen, is de 
naam gewijzigd in Muziekgroep 
Imémato. Het is een enthousi-
ast koor uit Boekel. 

Zij zingen 5-stemmig met be-
geleiding van een combo. Het 
koor zingt voornamelijk popu-
laire muziek, met liedjes uit de 
top 100 allertijden. Het koor en 
het combo staan onder leiding 
van Petra van den Biggelaar.

Het concert bij de Stichting 
Draaiorgels Helmond in de Gavi-
olizaal begint op zondag 4 maart 

om 14.00 uur en duurt tot onge-
veer 16.00 uur. 

Door de groei van het aantal 
bezoekers en activiteiten kun-
nen wij ook extra vrijwilligers 
gebruiken.  Heeft u interesse om 
ook een stukje bij te dragen aan 
de Helmondse cultuur en mo-
numenten neem dan contact 
op met de Stichting Draaiorgels 
Helmond.  

De Gaviolizaal is te vinden aan 
de Torenstraat 36a, 5701 SH Hel-
mond. Openingstijden zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen van minimaal 10 perso-
nen ook mogelijk op afspraak. 
Meer informatie op onze website 
www.draaiorgelshelmond.nl  of
 info per mail 
info@draaiorgelshelmond.nl  of
tel: 06-39682404. s

Centrum

Imémato  zal op 4 maart in de gaviolizaal optreden van 14.00 tot 16.00 uur.Tourclub’81 Helmond

Het wieler tourseizoen is weer 
begonnen. Tourclub’81 heeft 
voor dit seizoen wederom een 
mooi programma samenge-
steld. 
Op zondag a.s. 11 maart rijden 
we de Antonistocht onder lei-

ding van wegkapitein Jan Steen-
bakkers.

Vertrek is om 9.00 bij winkel-
centrum Geysendorfferstraat 
in Helmond. Gastrijders zijn al-
tijd welkom. Een volg/materiaal 
auto rijdt met ons mee, dus bij 
eventueel niet snel te verhelpen 
materiaal pech of persoonlijke 

problemen kun je de rit met de 
volgauto vervolgen.

Verder hebben we de Helmond 
Tour, de bekende peloton tocht 
begeleid door motards is ge-
pland op 10 juni. 

Inschrijven is nu al mogelijk via 
onze website www.tc81.nl. s

Helmond
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Orchideeën Vereniging Brabant Zuid Oost
Kring Nederlandse Orchideeën Vereniging

www.orchidee-bzo.nl

O r c h i d e e ë n s h o w

Orchideeën Vereniging Brabant Zuid Oost
Kring Nederlandse Orchideeën Vereniging

www.orchidee-bzo.nl

O r c h i d e e ë n s h o w

Biezenweg 2a    Beek en Donk      tuincentrumdebiezen.nl

Tuincentrum de Biezen organiseert:

Vrijdag 2 maart 09.30 - 20.00 | Zaterdag 3 maart 09.00 - 17.00 | Zondag  4 maart 12.00 - 17.00

Orchideeën Verenigingen:
* Regio antwerpen België
* Kring Noord Brabant, West en Zeeland 
* Kring N.O. Brabant
* Hart van Brabant
* O. V. Midden Limburg 

Met medewerking van:
* Akerne Orchids, België
* Tropiscape Orchids, België
* Orchideen Lucke, Duitsland
* Botanische Orchideeen, Nederland
* ImageCreation by light, professionele foto’s van trop-
schische orchideeen op aluminium  drager

Deze aanbiedingen zijn geldig van 28 februari t/m 6 maart 2018

Vlinder Orchidee Vlinder Orchidee Vlinder Orchidee
Met 2 bloemtakken
Div. kleuren
in 12 cm pot
Van 8,99

Met 3 bloemtakken
Div. kleuren
in 12 cm pot
Van 11,99

Met 4 bloemtakken
Div. kleuren
in 12 cm pot
Van 14,99

nu

€5,99
nu

€6,99
nu

€7,99

Vlinder Orchidee
Met 2 bloemtakken

Vlinder Orchidee
Met 4 bloemtakken

Vlinder Orchidee
Met 3 bloemtakken
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De Uitvinders van het Trainingspak is 
nu echt begonnen! 

In het afgelopen weekend von-
den de audities plaats voor de 
derde voorstelling van stich-
ting De Helmondse Musical. Na 
Berry en De Knaal gaan circa 25 
Helmondse acteurs en actrices 
nu spelen in De Uitvinders van 
het Trainingspak. “Het is toch 
iedere keer weer spannend wat 
voor vlees we in de kuip heb-
ben”, vertelt regisseur John van 
der Sanden na twee intensieve 
dagen. 

Steeds blijer
Een voorstelling over onderne-
merschap en creativiteit in Hel-
mond. Met een hele grote dosis 
relativerende humor en bijzon-
dere verhalen, van textiel tot 
automotive, van Oostappen tot 

Sassenplein – het komt allemaal 
voorbij. Maar je kunt nog zo’n 
mooi script schrijven, zonder 
een goede cast komt er nooit een 
goede voorstelling. John: “We zijn 
twee keer gezegend geweest met 
veel talent op het podium. Als we 
dan een nieuwe auditie uitschrij-
ven, is het maar afwachten of we 
opnieuw verwend worden. Doen 
bekende talenten mee? Zijn er 
ook weer goede nieuwe gezich-
ten? Over de hele breedte heb-
ben we opnieuw een erg goede 
groep kunnen samenstellen met 
mensen die het in zich hebben 
om te stralen voor een groot pu-
bliek. Het is mooi om te zien dat 
er telkens weer nieuwe mensen 
zijn die soms al rijp zijn en soms 
nog erg groen. Koppel daaraan 
de spelers die we al kennen van 
de vorige voorstellingen, en ik 
ben er nu al zeker van dat we op-

nieuw kunnen schitteren op het 
podium, eind dit jaar.”

“Erg fi jn om naar te kijken” 
Spelen, zingen en dansen: de he-
ren en dames moesten laten zien 
alle disciplines in huis te hebben 
– al maakt het helemaal niet uit 
als iemand ergens wat minder 
op scoort. “Veel belangrijker is 
dat mensen laten zien dat ze het 
serieus nemen”, vervolgt John. 
“En ook op dat vlak ben ik erg 
tevreden. Mensen hebben zich 
uitstekend voorbereid, kwamen 
goed voor de dag. En ze hebben 
laten zien dat ze er zin in hebben! 
Daar krijg je energie van. Erg fijn 
om naar te kijken.” De eerste re-
petitie is al medio maart, de pre-
mière is op Tweede Kerstdag. De 
Uitvinders van het Trainingspak: 
we gaan er de komende maan-
den vast meer van horen. s

Helmond

‘’Over de hele breedte hebben we opnieuw een erg goede groep kunnen samenstellen met mensen die het in 
zich hebben om te stralen voor een groot publiek’’. (Foto: Eric van der Putten, www.helmondnu.nl)

Kringgildedagen 2018:
het Programma

Het is inmiddels bekend; in het 
weekend van 21 t/m 24 juni 2018 
organiseert Gilde Sint Antonius 
Abt haar Kring Gildefeest in 
Mierlo-Hout. Door middel van 
dit bericht willen wij u alvast la-
ten weten aan welke geweldige 
activiteiten u, verdeeld over het 
hele weekend, kunt deelnemen.

Donderdagmiddag 21 juni 2018 
We beginnen al op de donder-
dagmiddag met het organiseren 
van een geweldige ouderenmid-
dag met veel amusement en een 
gratis loterij. 

Vrijdagmiddag 22 juni 2018
Op vrijdag vergeten we ook onze 
jeugd niet. Voor alle basisschool-
leerlingen van ’t Hout zullen 
activiteiten georganiseerd wor-
den, zodat zij ook meer te weten 
kunnen komen over het gilde 
Sint Antonius Abt. Deze dag zal 
’s avonds een geweldige afslui-
ting krijgen in de vorm van onze 
Gil(len)de Hilarische Kienavond, 
die op hun eigen speciale manier 
gepresenteerd gaat worden door 
het overbekende duo Striepke 
Veur. Kienkaarten zijn te koop, 
maar de entree voor deze fantas-
tische avond is helemaal gratis. 
Zorg dat u het niet mist, temeer 
omdat ook de trekking van de 

hoofdprijs van onze grote loterij 
zal plaats vinden. Wie weet wint 
u die mooie elektrische fietsen.

Zaterdag 23 juni 2018
Zaterdag staat de feesttent in 
het teken van een geweldige 
feestavond m.m.v. Jeroen van de 
Boom, Tino Martin, New Time-
less, onze eigen Johnny Slegers 
en het bekende DJ duo Sven en 
Jelco. Kaartjes voor deze avond 
zijn nu al verkrijgbaar via www.
helmondticket.nl. 

Zondag 24 juni 2018
We sluiten het lange weekend af 
met de Kringgildedag met alle 
historische activiteiten die zo ei-
gen zijn aan het Gilde. 

U kunt zien hoe de diverse gilden 
elkaar in de wedstrijden probe-
ren te overtreffen, beoogd een 
super mooie dag te worden voor 
het hele gezin.
Hopelijk tot ziens.
Voor meer informatie over
het feestweekend: 
www.gildedagen.nl s

Mierlo-Hout

Soms gaan gedachten op de 
loop en mijmeren we over ‘de 
tijd’; kijken we zowel om, als 
naar voren. En dat doe je zeker 
wanneer je een z.g. ‘gezegende‘ 
leeftijd hebt bereikt. Hoewel; 
vooruit kijken? Ik ben van 1935, 
dus reken maar uit! Het aantal 
jaren dat ik nog te gaan heb, zal 
wel meevallen. Toch kan ik nog 
beelden oproepen van vroeger.

Ik ben inmiddels al jaren lid van 
de KBO, maar kan me nog her-
inneren dat ik in mijn geboor-
tedorp Monster naar de kleu-
terschool, ‘de kakschool’, ging. 
Van soeur François moesten 
we soms heel stilzitten, zodat 
we het tikken van het uurwerk 
in de grote kerktoren zouden 
kunnen horen. Voor ons, ca 5 
jarigen, was het een tijdlang 
heel belangrijk te weten of de 
nonnen wel een onderbroek 
aan hadden. Ik ben er nooit 
achter gekomen, het zwarte 
habijt bleek steeds te lang om 
er goed zicht op te krijgen! 

Later werd ik misdienaar en 
smaakte het genoegen dan als 
dienstdoende ‘official’ bij een 
trouwerij een zakje bruidsui-
kers te krijgen. Ook bij begra-
fenissen was ik van de partij en 
met m’n collega’s gedroegen 
we ons aan het graf als profes-
sionele ondernemers en lever-
den onaangedaan met ‘koele 
blik’ onze kerkelijke diensten. 
Wij waren immers geharde die-
naren van de parochie. Nog ’n 
paar leuke jaren te gaan (hoop 
ik) en dan klinkt ook voor mij 
het ‘Requiem’. Ooit reed ik, als 
oudste van de kinderschaar, 
met ’n zusje of broertje in een 
wandelwagen door ons dorp. 
Later als jonge vader met on-
ze kinderen en weer later als 
nieuwbakken opa. Nu biedt de 
rollator mij steun en wandel-
ruimte.
Wij zijn nu 56 jaar getrouwd; 
zolang al wonen we in Mierlo-
Hout en de tijd is omgevlogen.’

In die tussentijd werden Brouw-

huis, Stiphout en Mierlo-Hout 
door Helmond geannexeerd. 
Nu 50 jaar geleden. Ik herin-
ner me de commotie die dat 
in Mierlo-Hout te weeg bracht. 
Protestvergaderingen in het 
Unitas-gebouw. Wie er protes-
teerden weet ik niet meer. Het 
zal in Stiphout niet veel anders 
geweest zijn.
Als bestuurder van De Ge-
seldonk stond ik in de jaren ’80 
voor de rechtbank in ’s Herto-
genbosch. Gedagvaard door 
Horeca-Nederland wegens ver-
meend paracommercialisme. 
Max Moscovicz sr. was onze te-
genspeler. Het gaf ons veel vol-
doening toen Horeca-Neder-
land uiteindelijk aan het kort-
ste eind trok. Mijn zoon (toen 
15) had met een andere uitslag 
rekening gehouden en zei: “Va-
der Jan, als je in de gevangenis 
zit, kom ik je wel opzoeken”. Ik 
hou veel van die jongen. Ik ben 
nu 82 en wil er graag nog enkele 
jaren aan vastknopen; het be-
valt me goed hier op dit onder-
maanse en vooral ook omdat 
het Helmond en Mierlo-Hout 
is! En nu staan de verkiezingen 
voor de nieuwe gemeenteraad 
voor de deur. 13 Partijen zijn in 
de race. Ik hoop niet dat ze alle 
13 de kiesdrempel halen; dat 
zou wel een beetje erg veel zijn. 
Maar ik vind het wel jammer, 
dat wethouder Margreet de 
Leeuw de Helmondse politiek 
gaat verlaten.

doordoor jan van rest

GEDACHTENSPRONG

Jeugdwervingsdag golfbaan 
Stippelberg

De golfvereniging Stippelberg 
wil graag laten zien dat golf ook 
een hele leuke sport is voor jon-
geren vanaf circa 6 jaar. Daarom 
wordt een jeugdwervingsdag 
georganiseerd op 4 maart a.s. 
op golfbaan Stippelberg. Vanaf 
11.00 uur zijn jeugdigen met hun 
ouders van harte welkom om 
een kijkje te kommen nemen en 
een balletje te slaan.

Bij golf wordt al gauw gedacht 
dat deze sport alleen maar be-
oefend wordt door volwassenen. 
Maar niets is minder waar. Er 
lopen diverse programma’s om 
ook voor jeugdigen de golfsport 
heel aantrekkelijk te maken en 
kinderen volop te laten genieten.
Om het zelf te ervaren krijgen 
kinderen de gelegenheid om on-
der leiding van een ervaren golf 
pro een balletje te slaan en in de 
vorm van een speels opgezette 
clinic zich de eerste beginselen 
van het golfspel eigen te maken.

Op zondag 4 maart vanaf 11.00 
wordt deze clinic van circa een 
half uur verzorgd, waarna er ge-
legenheid is om de golfbaan te 
verkennen en vervolgens in het 
clubhuis nadere informatie te 
krijgen over een lidmaatschap. 
Omdat de golfvereniging heel 

graag jeugdleden aan zich wil 
binden zijn de lidmaatschaps-
kosten zeer laag en worden kin-
deren 20 golflessen aangeboden 
tegen een zeer gereduceerd ta-
rief. Ook vinden er allerlei andere 
leuke activiteiten plaats, zoals 
het jaarlijkse golfkamp. 
Wanneer je graag mee wilt doen, 
stuur dan een mailjte met je 
naam en leeftijd naar stippel-
bergjeugd@outlook.com. 

Tot ziens op 4 maart op de golf-
baan. s

Regio

Golf is niet alleen voor volwas-
senen. Kom ook een kijkje nemen 
op 4 maart bij golfvereniging 
Stippelberg op de jeugdwervings-
dag.
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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.

✁

✁

DE WEVER 6 ,  DEURNE
0493 315088

ELZASPASSAGE 35,  HELMOND
0492 529484

MARKT 5 ,  VENLO
077 8700082

WWW.LINOLUX.NL

alle donzen dekbedden tot 50% korting 

  1 kussen kado* bij een 1-persoons dekbed

  2 kussens kado* bij een 2-persoons dekbed

*op vertoon van deze bon.... én alleen geldig in onze 3 winkels

heerlijke               nachtenheerlijke
julia wenst iedereen                                  Aanbieding

200 gram paas-salade 
(met gerookte zalm)
2 kabeljauw met spek 
en zeekraal à 200 gram
1 wrap gerookte zalm 
of makreel

-

-

-

V ISSPEC IAL I TE I TEN

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

€12,00
van 18,95  
Nu voor Tegen inlevering van 

deze advertentie.
Aanbieding geldig 

van 1 mrt. t/m 31 mrt.

Voortaan op maandag 
ook geopend!
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Squads, lunges, 
buikspieren en 
héél veul zweten

Ons 

vertelt…

Deze week magde gullie mi men 
mee naar de sportschool.
As ge 57 jaor bent, net as ik, moete 
er wel iets vur doen om fit te blij-
ven.
Wa da betreft heb ik echt de aller-
leukste manier (vur men) gevon-
den om dat te doen.
Ik ga 3 keer per week naar de sport-
school en doe mee aan groepsles-
sen.
En dit is de maandagmorgen. 
Onze instructrice Brigit staat ons 
al handenwrijvend op te wachten.
Ze zegt welke items we nodig heb-
ben voor de les soms gewichtjes, 
een bosubal, een matje een elas-
tiek, elke keer iets anders.
En met we bedoel ik een groepke 
50 plussers ongeveer 20/25 perso-
nen mannen en vrouwen (zie de 
bijgevoegde foto).
De gemiddelde leeftijd van ons 
groepke is denk ik ongeveer 65 jaar 
dus ik ben een jonkie.
Jaja ik hoor je al denken das ouwe 
mensen gym...nou echt nie no 
way!
Ongeleufelijk wat die allemaal 
kunnen er zijn mensen bij die dit 
al wel 20 jaar doen 2 tot 3 keer per 
week.
Die zijn vaak fitter als de jonge 
garde waar ik donderdags mee 
sport.
Ik doe dit nu 2 jaar, mee kei veel 
plezier

Dan start de les, de muziek gaot 
aan.
Altijd gezellige golden oldies mu-

ziek, leuk voor ons oldies.
Je hoort altijd wat mensen mee 
zingen maar Brigit zingt zelf het 
hardste mee.
We beginnen met de warming up, 
in een flink tempo op de maat van 
de muziek, doen we van allerlei 
pasjes en oefeningen. Het is echt 
toegespits op onze leeftijd maar 
ze duwt je wel over je grenzen. Er 
klinken termen  als mambo, four-
step, krossfine (of zoiets).
Iedereen weet precies wat ze be-
doelt soms ga ik wel is links as we 
rechts moeten maar foutjes meu-
gen gelukkig gemaakt worden.
Als we opgewarmd zijn begint het 
ECHTE werk. 
De favoriete kreet van Brigit is PIJN 
IS FIJN en dat roept ze dan ook re-
gelmatig in de les en geleuf me 
mar het doet ook echt pijn.
Soms heb ik er nog dagen plezier 
van.
Ook vraagt ze regelmatig of al-
les nog wel goed met ons gaat en 
vraagt ze of we het al warm krij-
gen..
Dan roepen we in koor ja hoor.. 
zeggen we nee dan meugen we het 
nog een keerke doen.
Je ziet echt dat ons Brigitje het ge-
weldig vind om les te geven, ze zegt 
ook altijd hoe trots ze op ons is.
Ze doet dit ook al 15 jaar. Ik weet nie 
of jouwe leeftijd in de kraant maag 
Brigit maar das nauw te laot.
Ze is 48 jaar en TOPFIT een frisse, 
leuke, fanatieke, gezellige verschij-
ning.
Als we ons 55 minuten in het zweet 
hebben gewerkt dan gaan we 
naar de cooling down, men favo-
riete onderdeel ;-).
Er gaat relax muziek op, de lichten 
gaan uit en er komt roze/blauw 
licht voor in de plaats, de ogen 
gaan dicht en we stretchen en ko-
men tot rust.

En dan zit er ons uurke sporten 
erop.. kei muug ben ik dan ,we ge-
ven Brigit een applaus en ruimen 
de attributen op. 
En NEEEEE we gaon nog nie naar 
huis...de meeste pakken nog ge-
zellig een bakske thee/koffie en 
vertellen elkaar natuurlijk de Hel-
mondse roddels. 
Op de woensdag doen we dit weer 
maar dan bij Michael die net zo fa-
natiek als Brigit is.
Dankzij deze 2 mensen hou ik het 
al 2 jaar vol en denk ik nooit ‘’bah, 
ik moet naar de sportschool’’ maar 
denk ik’’ ja, ik mag weer’’
Wat kan sporten toch ontzettend 
leuk zijn.

Tot de volgende week, 

Kinderkleding en speelgoedbeurs in 
wijkgebouw de Zonnesteen 

Zaterdag 14 april vindt er een 
kinderkledingbeurs plaats in 
wijkgebouw De Zonnesteen. 
Op de beurs is er tweedehands 
kinderkleding te koop, in de 
maten 74 tot maat 164. Er is een 
groot aanbod in meisjes- en 
jongenskleding. Zoals T-shirts, 
lange broeken, korte broeken, 
truien, vesten, pyjama's, jurken, 
rokjes, zomerjassen, kinder-
slaapzakjes en regenlaarzen.

Op de speelgoedafdeling zijn 
tweedehands boeken, gezel-
schapsspellen, dvd's te koop. 
Ook is er een groot aanbod aan 
baby- en kleuterspeelgoed, zoals 
rammellaars, blokken, en puz-
zels. Voor de oudere kinderen is 
er speelgoed te koop, zoals twee-
dehands poppen en autootjes. 
Er zijn aanverwante artikelen te 
koop zoals, campingbedjes en 
autostoeltjes. 
De opbrengsten van de verkoop 

gaan voor 75% naar de verkoper 
en voor 25% naar de organisa-
tie. De spullen die niet verkocht 
worden blijven eigendom van 
de aanbieder. De verkoop vindt 
plaats in wijkgebouw de Zon-
nesteen, rijnlaan 91 in Helmond 
Brouwhuis.  
De kledingbeurs in de Zonne-
steen is geopend van 9:30 tot 
11:00 uur.
Heeft u kleding of speelgoed die 
u eigen kinderen niet meer ge-
bruiken? 
Dan heeft u de mogelijkheid om 
deze op de beurs aan te bieden. 
We verwachten dat de spullen 
schoon en gewassen worden 
aangeleverd en het speelgoed 
mag niet stuk zijn. 

Voor het aanbieden van kinder-
kleding en speelgoed kunt u con-
tact opnemen met de organisatie 
via  kledingbeurszonnesteen@
hotmail.nl. Iedere aanbieder 
krijgt van de organisatie een per-
soonlijk klantnummer. Alleen 
met een klantnummer kunnen 
er spullen worden aangeboden.  
Het aantal klantnummers is be-
perkt. De organisatie geeft naast 
het klantnummer ook nog richt-
lijnen. Voor andere vragen over 
de kinderkleding en speelgoed-
beurs kunt u terecht bij kleding-
beurszonnesteen@hotmail.nl.

Ook is er een facebook pagina: 
De Zonnesteen kinderkleding en 
speelgoedbeurs. s

Brouwhuis

Helmond Sport wil drie punten 
tegen Jong AZ

Na de nederlaag op bezoek bij 
De Graafschap, neemt Helmond 
Sport het vrijdagavond om 20.00 
uur in eigen huis op tegen Jong 
AZ. De ploeg van Roy Hendrik-
sen gaat tegen de Alkmaarders 
voor de tweede thuisoverwin-
ning op rij. 

Ploeg in vorm
Jong AZ kent een lastig debuut-
seizoen, maar begint zijn draai 
steeds beter te vinden. Momen-
teel staat de ploeg van Martin 

Haar op een zestiende plaats. 

De laatste vier wedstrijden wer-
den allemaal winnend afgeslo-
ten. De ploeg van Roy Hendrik-
sen is dan ook gewaarschuwd 
voor het treffen met de beloften 
uit Alkmaar. 

Eerdere ontmoetingen
Helmond Sport en Jong AZ kwa-
men elkaar slechts één keer tegen 
in de historie. Dat was op 16 okto-
ber 2017 op het AFAS Trainings-
complex. Destijds werd het 1-3 
voor Helmond Sport door tref-
fers van Giovanni Hiwat, Robert 

Braber en Arne Naudts. Het was 
tevens de eerste competitiewed-
strijd die de Helmondse club wist 
te winnen in het huidige seizoen. 

Drie punten
Helmond Sport gaat tegen Jong 
AZ voor de tweede thuisoverwin-
ning op rij. Twee weken geleden 
werd er in het Lavans Stadion 
met 2-0 gewonnen tegen Jong FC 
Utrecht. Winst op AZ zou pas de 
vierde drie punter in eigen huis 
betekenen. Eerder dit seizoen 
werd er gewonnen van FC Em-
men, SC Cambuur en dus Jong 
FC Utrecht. s

Helmond

 (Foto: Wim van den Broek)
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Kettler Benelux B.V.      Indumastraat 18     NL-5753 RJ Deurne     www.kettler.nl / www.kettler.be

 Einde seizoen, showroom en restpartijen 2017 van TUINMEUBELEN en FITNESSAPPARATEN

tot

korting

2 - 3 MAART 2018 
VRIJDAG 2 MAART van 10.00-17.30 uur / ZATERDAG 3 MAART van 10.00-16.00 uur

MAGAZIJNUITVERKOOP
in DEURNE

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

Roefs
Jan

46
Yalcin Yeyden

Roefs
Jan

46
Lijst 2 nr. 4

Roefs
Jan

46
Ron Peters

Roefs
Jan

46
Lijst 2 nr. 5

Roefs
Jan

46
Sedat Dere

Roefs
Jan

46
Lijst 2 nr. 6

Roefs
Jan

46
Pieter Vervoort

Roefs
Jan

46
Lijst 2 nr. 7

Houtse 
Toneelgroep 
speelt Pinokkio

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

Maar oei….. het gaat al snel mis. Op weg naar 
school loopt hij de Kat en de Vos tegen het lijf, die 
niet veel goeds van plan zijn. Kan Krekel Pinokkio 
misschien op het rechte pad houden? Waarom 
gaat hij optreden in Stromboli’s poppenthea-
ter? Is Luilekkerland eigenlijk wel zo leuk als het 
klinkt? En wat gebeurt er als hij niet luistert naar 
de wijze woorden van de Blauwe Fee?

Beleef de avonturen van Pinokkio mee en kom 
kijken naar deze leuke familievoorstelling van de 
Houtse Toneelgroep.

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

Entree: 
€ 4,50 p.p

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

Mierlo-Hout
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Eigenaar woonwinkel tevreden 
over nieuwe Kia Stonic 

Persoonlijke aandacht is ken-
merkend bij Lévora woonwinkel 
in Eindhoven. Die klantvriende-
lijkheid ontdekte Adrie, eige-
naar van Lévora, ook bij VDNS 
Kia in Helmond. Onlangs kocht 
hij daar zijn bedrijfswagen: de 
nieuwe Kia Stonic.

Lévora is UrbanSofa premium 
dealer voor de regio Eindhoven. 
“Urban Sofa levert banken van 
Europese topkwaliteit tegen 
een betaalbare prijs. Ik ben dan 
ook blij met het dealerschap 
van UrbanSofa. Een sterk merk 
met een goede service en volop 
in ontwikkeling”, legt Adrie uit. 
Met de start van Lévora ging 
voor hem een droom in vervul-
ling. “Na jarenlang in de finan-
ciële dienstverlening te hebben 
gewerkt wilde ik een eigen on-
derneming starten en dan met 
name in de woonbranche.” Adrie 
runt de zaak voornamelijk in zijn 
eentje. Daar waar nodig krijgt hij 
hulp van onder meer zijn partner 
Karin, die naast haar baan bij de 
Rabobank regelmatig te vinden 
is in de winkel. 

Premium Store
Lévora woonwinkel is prachtig 
gelegen op een landelijke loca-
tie aan De Kleine Dommel, nabij 
de Collse Watermolen. “Als Pre-
mium Store hebben wij de vol-
ledige collectie van UrbanSofa 
in onze showroom staan. We 
geven graag advies aan mensen 
hoe ze hun bank geheel naar ei-
gen wens kunnen samenstellen.” 
Naast banken van UrbanSofa 
kunt u bij Lévora terecht voor 
overige meubelen zoals eettafels, 
eetkamerstoelen, kasten, vloer-
kleden en accessoires. En dat al-
les tegen aantrekkelijke prijzen. 
Persoonlijke aandacht staat 
voorop bij Lévora. “De winkel 
straalt rust en warmte met een 

persoonlijke touch uit. Wij vin-
den het belangrijk dat een klant 
in alle rust zijn aankoop kan 
doen, ongedwongen. Gewoon 
gezellig onder het genot van een 
kopje koffie samen kijken wat 
het beste past bij de klant”, ver-
telt Adrie. 

Extra service
Een persoonlijke touch is ook 
belangrijk voor VDNS Kia in Hel-
mond, Platinum Dealer van Kia. 
“Luisteren naar de wensen van 
de klant en een goede service 
bieden, dat zijn voor ons belang-
rijke kenmerken”, stelt Danny 
Vriens, manager Kia bij VDNS 
Helmond. “Service gaat ver bij 
ons”, beaamt ook Adrie Van de 
Vorle. “Wij bieden extra service 
zoals afspraken buiten de nor-
male openingstijden en advies 
op maat bij de klant thuis.”
De keuze voor Kia en voor VDNS 
was voor de eigenaar van Lévora 
een logische. Adrie: “We hebben 
jarenlang als tweede auto een 
Kia Picanto gereden. Kia is een 
prima merk, voor het onderhoud 
met goede en persoonlijke ser-
vice gaan we al lange tijd naar 
VDNS. De persoonlijke aandacht 
vanuit VDNS spreekt ons aan en 
we hebben met Danny Vriens 

goede afspraken kunnen maken. 
Dat waarderen we enorm.”
Danny Vriens is blij met de sa-
menwerking. “Kia is een sterk 
merk en de enige fabrikant die 
zeven jaar garantie biedt. Wij on-
derscheiden ons met service en 
klantvriendelijkheid.”

De nieuwe Kia Stonic bevalt 
Adrie en Karin uitstekend. “Een 
aanrader. De auto rijdt heerlijk 
en stuurt heel soepel. Een spor-
tief model, we zijn er erg blij 
mee.”

VDNS Kia
VDNS KIA in Helmond  is Plati-
num Dealer van Kia en gevestigd 
in Autodroom Helmond aan de 
Varenschut 21D, op Autoboule-
vard Helmond. VDNS Kia Hel-
mond behoort tot de automotive 
groep waar ook VDNS Kia Venlo 
aan de Sondert 12 en VDNS Kia 
Hansen Venray aan Keizersveld 
12 onderdeel van zijn. De auto-
motive groep bestaat verder uit 
VDNS Suzuki, V.d. Nieuwenhuij-
zen Auto’s, Brabant Autolease, 
Limburg Autolease en Carmove-
ment.  

www.kia-vdns.nl 
www.levora.nl s

Regio

Lévora woonwinkel en VDNS Kia staan voor persoonlijke service.

`t Winkeltje plus size mode heeft mode voor alle maatjes.

Alle maatjes onder één dak

`t Winkeltje plus size mode 
verhuist per 2 maart naar `t 
winkeltje mode en lifestyle aan 
de Nieuwstraat 34, 5421 KP, 
Gemert. Wij lanceren dan een 
nieuw concept alle maatjes on-
der een dak. We brengen onze 
twee winkels (`t winkeltje mode 
en lifestyle en `t winkeltje plus 
size mode) bij elkaar zodat je 
gezellig kan shoppen met je 
moeder of dochter onder één 
dak. Hoe makkelijk is dat! Want 
we zijn er voor elke vrouw in ie-
dere maat (34-54).

Laat jij je ook verrassen tijdens 
ons feestweekend vrijdag 2 en 
zaterdag 3 maart? 

Tijdens dit weekend hebben we 
Mode in concert: talentvolle jon-
ge muzikanten komen vrijdag 
vanaf 16.00 life in de winkel spe-
len. En zaterdag middag hebben 
we het duo Romanello (sfeer-
volle saxofoon en gitaarmuziek). 
En natuurlijk onderbreekt onze 
bekende dj Remo niet. Daar-
naast hebben we Modeflitsen: 
Op verzoek showen modellen je 
de laatste mode. 

Maar laat je vooral inspireren 
door onze sprankelende, kleurrij-
ke voorjaarscollectie. Bovendien 
krijgt elke klant een leuk cadeau. 
Wij hebben er zin in! 
Je bent van harte welkom om te 
komen luisteren, kijken en vooral 
te genieten van al het moois wat 
we je aanbieden. s

Regio

Filmcyclus historisch Helmond

Zuid-Oost Brabant in het alge-
meen en Helmond in het bijzon-
der hebben een rijke geschiede-
nis, een geschiedenis die het 
waard is om meer bekendheid 
te krijgen. Van veel gebeurte-
nissen uit de vorige eeuw zijn 
filmopnames gemaakt. Deze 
opnames, soms met en soms 
zonder geluid, laten een prach-
tig tijdsbeeld zien van Helmond 
in de 20e eeuw. 

Dit jaar is het 80 jaar geleden 
dat er de grote beurs ‘Klim Op’ 
in Helmond werd georganiseerd 
met vele stands uit binnen -en 
buitenland en waar uiteindelijk 
maar liefst 55.000 bezoekers in 
10 dagen op af kwamen. 

Deze beurs vond dus plaats in 

1938, op de locatie tussen Ned-
schroef en villa Swinkels langs 
het kanaal. Er waren onder meer 
stands van bedrijven als Vlisco, 
Robur, v Thiel, Diddens v Asten, 
Hatema en H.T.M. De opbouw 
hiervan wordt ingesproken door 
Frans Joseph Van Thiel, later ka-
mer voorzitter in Den Haag. 

Daarnaast zijn er beelden te zien 
van grote drukte op de Helmond-
se stadsbrug, uit de jaren ‘50/60’. 
Na de pauze zijn er nog prachtige 
historische beelden van Hoog-
end, de Tarcisius school uit 1932, 
de Bevrijding van Helmond in 
1944 en de haven van Helmond.
Uiteraard is stadshistoricus Jan 
van Bussel ook weer van de partij 
om samen met u – aan de hand 
van beeldmateriaal - het een en 
ander te bespreken. Aanvang: 
maandag 5 maart om 14:00 uur.
www.cacaofabriek.nl s

Annawijk/Suytkade

Dit jaar is het 80 jaar geleden dat er de grote beurs ‘Klim Op’ in 
Helmond werd georganiseerd met vele stands uit binnen -en buitenland.

Groene Handen zijn welkom!

Op Zaterdag 3 maart gaat de 
IVN-knotploeg de wilgen knot-
ten langs het fietspad van de 
Schootense Loop bij de krui-
sing Hortsedijk (voor navigatie 
aanhouden: Schootense Loop 2, 
5708 HX Helmond). Om 9 uur 
staat de tent er al en is iedereen 
welkom. 

Langs de het hele traject van dit 
fietspad zijn wilgen geplant die 
om de drie jaar geknot moeten 
worden. Dit jaar zijn ze weer 
aan de beurt. Op verzoek van de 
gemeente Helmond zal IVN dit 
verzorgen met eigen leden, maar 
daarbij zijn ook andere vrijwilli-
gers zeker welkom.
IVN zorgt daarbij voor voldoen-
de gereedschap en ladders, maar 

een eigen trapje meebrengen is 
zeker aan te bevelen. Natuurlijk 
is er bij het knotten voldoende 
koffie en thee voor iedereen en 
is er in de lunchpauze soep met 
een broodje. 

Heb je groene voeten? 
Wandel dan mee!
Op Zondag 4 mrt IVN Vogel- en 
diersporenwandeling in de Stip-
houtse Bossen.
We starten om 14 uur bij het 
kruisbeeld in Stiphout (hoek 
Gerwenseweg/Molenven; voor 
navigatie aanhouden: Molenven 
5, 5708 DW).
Een mooie twee uur durende 
wandeling voor de hele familie, 
dus ook voor gezinnen.
Ben jij de nieuwe Sherlock Hol-
mes? De IVN-gidsen Stephan en 
Anne helpen je met speuren!
Welke dieren leven er eigenlijk 

allemaal in de Stiphoutse bos-
sen? Daarvoor gaan we tijdens 
de tocht van ca.4 km. op zoek 
naar de diverse diersporen. En 
we proberen vogels te herken-
nen aan hun zang en aan hun 
verenkleed. Deelname is gratis. 
Opgave vooraf is niet nodig.
Nadere inlichtingen bij Anne 
Regts tel. 0492-477392 / ivnhel-
mond@gmail.com
Voor meer informatie over IVN, 
kijk op: www.ivn.nl/afdeling/
helmond s

Stiphout

Kom je ook wilgen knotten bij 
IVN Helmond?
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Oostendorp Auto   Gerard van Lieshout en zijn T4F rallyteam hebben droom waargemaakt 
door mee te doen aan de Africa Eco Race. Het resultaat mag er zijn: 
een prachtige tweede plaats in de T2 Klasse en zelfs de winst in de T2 
Diesel klasse. Bekijk op 2 en 3 maart hun winnende Toyota Landcruiser 
200 in de showroom van Oostendorp Auto Toyota in Cuijk. 

Oostendorp Auto Toyota Cuijk, Ewinkel 10,  5431 ND Cuijk

SPECIALIST

OOSTENDORP

Kom 

2 en 3 maart 

naar onze 

showroom 

in Cuijk

feliciteert   

Ga voor het volledige verkiezingsprogramma naar www.helderhelmond.nl

1.BESTE ZORG VOOR IEDEREEN
2.GOED ONDERWIJS, WERKT
3.VEILIG EN LEEFBAAR HELMOND
4.HELMONDSE CULTUUR KOESTEREN
5.INTEGREREN IS AANPASSEN

Helder Helmond is dé lokale partij van, voor en vooral met 
Helmonders. En is daarmee de stem van de Helmonder. De 
communicatie met deze Helmonders loopt als een oranje 
draad door onze heldere politiek. Alleen samen kan 
Helder Helmond voor ons Helmond doelen bereiken. 
Samen voor ons Helmond. Helder Helmond wil samen met de 
Helmonders werken aan een Helmond, waar het voor iedereen Helmonders werken aan een Helmond, waar het voor iedereen 
fijn is om samen te wonen, werken en leven. 
Samen voor ons Helmond. Die vier woorden zijn niet voor niets 
ons motto.

Lijst4

72Louis van de Werff
ONZE LIJSTDUWER

5Gerard Hurks
www.helderhelmond.nl

4Martijn Rieter
www.helderhelmond.nl

3Alexandra van der Zee
www.helderhelmond.nl

2René van de Westerlo
www.helderhelmond.nl

1Michael Rieter
ONZE LIJSTTREKKER
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Onze lijsttrekker

www.helderhelmond.nlwww.helderhelmond.nl www.helderhelmond.nl www.helderhelmond.nl

Onze lijstduwer

€70.-
KORTING OP EEN COMPLETE BRIL 

MET MULTIFOCALE GLAZEN

€35.-
KORTING OP EEN COMPLETE BRIL 

MET ENKELVOUDIGE GLAZEN

FEESTELIJKE
AANBIEDING

GELLING OPTIEK

70.-
KORTING OP EEN COMPLETE BRIL 

MET MULTIFOCALE GLAZEN

35.-
KORTING OP EEN COMPLETE BRIL 

MET ENKELVOUDIGE GLAZEN

LING OPTIEK
Hoofdstraat 99, Helmond  Hoofdstraat 99, Helmond  |  www.gellingoptiek.nl

1 maart 2018 bestaan wij 35 jaar.
Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Actie de gehele maand maart 2018 geldig. Gratis parkeren recht voor de deur.Actie de gehele maand maart 2018 geldig. Gratis parkeren recht voor de deur.
Wij verrekenen ziekenfonds vergoeding direct op factuur.Wij verrekenen ziekenfonds vergoeding direct op factuur.
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Woningstichting Compaen is een klantgerichte organisatie die actief is in 
de gemeente Helmond in de wijken Mierlo-Hout, Stiphout, Brouwhuis en 
Brandevoort en in de gemeente Geldrop-Mierlo en wel in Mierlo. Compaen 
heeft circa 3.500 woningen in haar bezit.
Met 19 enthousiaste en betrokken medewerkers streven wij ernaar, samen met 
de samenwerkingspartners, om zoveel mogelijk in te spelen op de wensen van 
onze huurders. Dit geldt voor ons woningaanbod maar ook voor onze diensten. 
Compaen is een goed georganiseerd bedrijf met korte lijnen en staat dicht bij 
haar kerntaak, waardoor huurders en klanten op een professionele en efficiënte 
manier bediend kunnen worden.

Compaen vindt het belangrijk dat haar huurders in een prettige leefomgeving 
wonen. De basis voor een goede leefbaarheid is een buurt die schoon, heel 
en veilig is. Wij vinden het belangrijk dat er voldoende oren en ogen in de wijk 
aanwezig zijn die signalen oppikken en bewoners aanspreken op hun eigen 
verantwoordelijkheid voor de leefomgeving. Daarom zijn wij op zoek naar een:

Het betreft hier een functie in het kader van een samenwerkingsverband tussen 
de gemeente Helmond en de woningcorporaties in Helmond, waaronder 
woningstichting Compaen.

Als buurtbeheerder ben je belast met beheer van de woonomgeving en lever 
je een bijdrage aan de sociale cohesie in een buurt of wijk. Je functioneert in 
jouw werkgebied, zowel in openbare als private ruimte, als een gastheer en zet 
jezelf volledig in voor een optimaal woon- en leefklimaat. Je betrekt daar heel 
nadrukkelijk bewoners bij, je spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheden en 
je werkt samen met andere organisaties. Je bent aanspreekpunt voor bewoners, 
die bij je aankloppen met vragen en problemen. Je kunt signaleren, informeren, 
coördinerend toezicht houden en doorverwijzen. Je bent daarnaast ook een 
doener en kunt kleine klussen uitvoeren.

Functie-eisen:

•	 Opleiding op mbo-niveau of verworven competenties;
•		 Goede mondelinge en schriftelijke contactuele en communicatieve 
 vaardigheden;
•	 Gericht op samenwerking, durft mensen aan te spreken op hun 
 verantwoordelijkheden;
•	 Klant- en servicegerichte instelling;
•	 Correct en discreet kunnen optreden;
•	 Proactieve houding en van aanpakken weten;
•	 Stressbestendig;
•	 In bezit van rijbewijs B;
•	 Groot signalerend vermogen.

Ons aanbod:

•	 Een uitdagende baan met volop vrijheid en ruimte voor eigen initiatief;
•	 Een salaris conform de CAO Woondiensten.

Heb je interesse in deze baan als buurtbeheerder bij Compaen? Stuur dan vóór 
12 maart 2018 je brief met motivatie en je cv naar woningstichting Compaen, 
Postbus 249, 5700 AE Helmond of per mail naar info@compaen-wonen.nl.

Wil je meer informatie over deze functie? Bel dan met Compaen en vraag naar 
mevrouw A.C. Metz, bereikbaar tijdens kantooruren via telefoonnummer 
0492- 57 90 90.

BuurtBeheerder (36 uur/week)

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 eu-
ro. 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.

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

Helmond-Oost

In buurthuis St. Anna aan de hoogeind-
sestraat 24 kun je iedere zondagmiddag 
vanaf half 2 en maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht voor jo-
keren en rikken. De organisatie op zondag 
is door de Jubileumcommissie van Kv de 
Ollietrappers en maandagavond de senio-
renvereniging St. Anna.

Annawijk/Suytkade

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

Helmond

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Vrijdag 2 maart is er een kien avond in 
wijkhuis De Lier aan van Kinsbergenstraat 
1 in Helmond.  Let op, aanvang voortaan 
19.30 uur, toegang vanaf 16 jaar.
Er zijn prijzen zoals koffie en wasmiddel-
ronde en diverse andere mooie prijzen.
De zaal is geopend vanaf 19.00 uur.

op woensdag 7 maart komt de wijkagent 
voorlichting geven over beveiliging, bab-
beltrucs en digitaal bewustzijn. Een inte-
ressante avond over incidenten die dage-
lijks gebeuren. 
Aanvang 20.00 uur in de muziekzaal ge-
seldonk. Het is een open avond die gratis 
is voor leden. Voor niet-leden bedraagt de 
entree €5,-

Gratis reparaties bij Repaircafé Rijpelberg 
op dinsdag 6 maart van 13.00 tot 17.00 uur. 
Locatie: oude basisschool De Torelaar op 
de Groningenhof 4, Helmond. 
Meer info: www.facebook.com/Repairca-
feRijpelberg  Wegens drukte tevens nieu-
we vrijwilligers welkom!  

Rijpelberg

Creatieve Paasmarkt

U bent van harte welkom op zondag 18 
maart 2018 op de creatieve Paasmarkt in 
het wijkcentrum De Brem, aan Rijpel-
plein 1, 5709 BT Helmond.  Deze markt is 
van 10:00 uur tot 16:00 uur. Tijdens deze 
markt laten bewoners van de wijk hun 
creatieve werken zien en zullen zij deze 
ook verkopen.

Ook zal er in een workshop aandacht be-
steed worden aan het beschilderen van ei-
eren.  Wilt u ook meedoen aan de markt? 
dat kan! U kunt zich aanmelden bij één 
van de organisatoren en aangeven of u een 
kleine of grote tafel wenst. De kosten van 

de huur van deze tafels zijn: € 3,50 voor 
een kleine en € 5,– voor een grote tafel. Ui-
terste aanmelddatum: 9 maart 2018. Voor 
meer informatie en aanmelden: Wilma 
Webb 0492-517635 of Jeanne de Bruin 
0492-511905, via de mail mag natuurlijk 
ook: wilmawebb@upcmail.nl. Tot ziens 
op zondag 18 maart! s

Rijpelberg

www.helmondnu.nl

LEVEL Yourself Eigen Kracht voor anderstalige vrouwen
Veel vrouwen willen graag hun kwaliteiten verder ontwikkelen en 

inzetten, maar hoe pak je dat aan? Vertrouwen in jezelf en het gevoel 
dat wat je wilt bereiken ook bij je past, dat je er zelf voor kiest, is dan 

belangrijk om te ontdekken. We starten op maandag 9 april, 
10 keer op maandag van 09.15-11.15 uur. 

LEVEL YOURSELF EIGEN KRACHT 
VOOR ANDERSTALIGE VROUWEN

Heb je interesse neem dan contact op met 
Nicole de Ruijter nicole.deruijter@levgroep.nl Grieks Restaurant “Mythos” Heerlijk, Authentiek Grieks Eten voor weinig! 

Nieuwendijk 40, Someren-Eind - T: (0493) 470 800

Bekijk het menu & reserveer online op: www.mythos-someren.nl
Deze actie is geldig t/m zondag 25 maart 2018 op woensdag t/m zondag

Dit menu bevat:
Welkomstdrankje & hapje, voorgerecht (naar keuze), saladebuffet 

(naar keuze), hoofdgerecht (naar keuze) en een nagerecht (naar keuze)

op onze 4* TOP driegangen keuzemenu!      
50% KORTING 
Normaal € 29,50 p.p.

ACTIE
PRIJS €14,75

p.p.
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BELASTINGAANGIFTE
2017
Wanneer?
Tussen 5 maart en 31 maart 2018
Maandag  14:00 - 16:30 uur 
    18:00 - 20:30 uur
Zaterdag  14:00 - 16:00 uur

Wilt u een afspraak maken?
Dat kan, neem dan even contact op.

WWW.BREMINK.NL / 0492-317420

€55
Al vanaf

5. Tiny Kuypers

Passie voor Helmond

www.lokaalsterkhelmond.nl99LijstLijst

stem woensdag 21 maart 2018 lijst 9

voor een
(verkeers)veilig

Helmond

Passie voor Helmond
Lokaal sterk staat voor

Goede zorg op maat voor

alle Helmonders die dat nodig hebben.

Het verkrijgen van die zorg moet

simpel en inzichtelijk geregeld zijn.

Klachten moeten bij

een centraal en toegankelijk loket

snel kunnen worden afgehandeld. 

Lokaal sterk pleit voor
kansen voor jongeren

respect voor ouderen

bestrijding van ongelijkwaardigheid

bestrijding van armoede

Lokaal sterk
voor en door Helmonders

met hart voor de Helmondse zaak 

www.lokaalsterkhelmond.nl

de juiste 
connectie 

de juiste 
connectie 

de juiste 

naar succes

Webdesign
Webshops

Apps
Software

Innovatieve
ideeën

Succesvolle
projecten

Laatste 
technologieën

Nieuwe
mogelijkheden

Blijf in
contact

Steenovenweg 20, Helmond   0492-845 350   bart@adcommunicatie.nl

Innovatieve ideeën
Bij de ontwikkeling van een nieuwe 
website is de online strategie van 
groot belang. Deze is gebaseerd op 
de missie, visie en doelen van het 
bedrijf.

Succesvolle projecten
We versterken de mogelijkheden 
van uw bestaande producten om uw 
bedrijf meer succesvol te maken.

Laatste technologieën
Onze websites en diensten maken 
gebruik van de nieuwste 
technologieën en trends. Ontdek de 
mogelijkheden die wij aanbieden.

Nieuwe mogelijkheden
Onze projecten veranderen de 
manier waarop klanten en personeel 
tegen uw onderneming aankijken. 
Overtuig uzelf. 

Blijf in contact
Ons team zal al uw vragen 
beantwoorden en in oplossingen 
denken!

Herman Koch bij literair café Helmond

In een boekhandel in Lissabon stond af-
gelopen zomer de vertaling van ‘Het Di-
ner’ op een prominente plek, heel dicht 
bij de kassa: Schrijver Herman Koch 
hoeft eigenlijk al niet meer geïntrodu-
ceerd te worden, zo bekend is hij in bin-
nen- en buitenland.  Koch is op woens-
dag 14 maart te gast bij het Literair Café 
Helmond.   

Zijn eerste stappen op weg naar bekend-
heid bij het grote publiek maakte Koch 
(1953) overigens niet al schrijver, maar als 
televisiemaker en acteur in de televisiese-
rie Jiskefet. 
Dat was een humoristische, absurdis-

tisch-satirische serie, uitgezonden door 
de VPRO van 1990 tot 2005. Herman Koch 
was een van de drie makers van de serie.                                                                                                    
Zijn literaire romandebuut was Red ons, 
Maria Montanelli (1989). Een van zijn be-
kendste romans is  Het Diner.(2009)  Daar-
na volgden de romans Zomerhuis met 
zwembad (2011), Geachte heer M. (2014) en 
De Greppel (2016) . In 2017 schreef Koch het 
boekenweekgeschenk Makkelijk leven.

Herman Koch wordt geïnterviewd door 
Helmonder Udo Holtappels.  De literaire 
avond vindt plaats in zaal Traverse, ingang 
Kromme Steenweg in Helmond, aanvang 
20.00 uur. Toegangskaartjes kosten 10 euro 
per stuk;  scholieren betalen 5 euro.  In de 
pauze zal Herman Koch zijn boeken sig-
neren. s

Helmond

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Nieuws uit Mierlo-Hout

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

Pedicurepraktijk Footcomfort 
nu in Mierlo-Hout

Footcomfort is een nieuwe Pedicure-
praktijk in Mierlo-Hout. De eigenaresse, 
Renate Hermans,  werkt al ruim 13 jaar 
zowel aan huis als ambulant voor men-
sen die slecht ter been zijn. Als gediplo-
meerd pedicure behandelt Renate veel 
voorkomende voetproblemen als lik-
doorns, kloven, overmatig eeltvorming 
en ingegroeide nagels. 

Bij Renate staat professionaliteit, kwali-
teit en service voorop. Ze blijft bijscholen 
en beurzen bezoeken om van de nieuwste 
technieken op de hoogte te blijven. Ze be-
schikt over de aantekeningen diabetische 
voet en reumatische voet. Daarnaast ver-

went ze de voeten door onder andere mas-
sage, scrub en maskers. Ook gel nagellak 
en een nieuwe nagel maken door NCM 
sculpture gel bestaat bij haar tot de mo-
gelijkheden.
Als lid van Provoet kan ze de klanten ver-
der voorlichten over standafwijkingen van 
de voet, schoenen, het gebruik van hulp-
middelen in en aan de schoen en advise-
rend doorverwijzen naar huisarts, specia-
list of podotherapeut.   
De Pedicurepraktijk van Renate is geves-
tigd aan de Koeveldsestraat 18 in Mierlo- 
Hout. Voor een afspraak maken kunt u 
haar bereiken op 06-21417781. Daarnaast 
kunt u een kijkje nemen op de website 
www.footcomfort.nl
Renate begroet u graag in haar praktijk of 
aan huis. s

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Footcomfort is een nieuwe Pedicurepraktijk in Mierlo Hout waar professionaliteit, 
kwaliteit en service voorop staan.

Jubilarissen EHBO Mierlo-Hout 

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenver-
gadering van de EHBO-vereniging Mier-
lo-Hout, zijn zoals gewoonlijk de jubila-
rissen gefêteerd op een bos bloemen en 
een speldje van de EHBO-vereniging.

Dit jaar waren drie jubilarissen aanwezig 
op de vergadering: v.l.n.r. Erik de Greef 40 
jaar lidmaatschap, Ingrid der Kinderen 25 
jaar en Carla van Hout 30 jaar. Zij kregen 

uit handen van het bestuur de bloemen en 
het speldje uitgereikt.

Weet jij wat je moet bij een hartstilstand? 
EHBO-vereniging Mierlo-Hout heeft in 
samenwerking met de wijkraad Mierlo-
Hout een opleiding verzorgd voor inwo-
ners van Mierlo-Hout die willen leren re-
animeren m.b.v. een AED. Hebt u interesse 
in lidmaatschap van de EHBO-vereniging 
en/of wilt u leren reanimeren, neem dan 
contact op met Ingrid der Kinderen, sec@
ehbomierlohout.nl s

V.l.n.r. Erik de Greef 40 jaar lidmaatschap, Ingrid der Kinderen 25 jaar en Carla van Hout 
30 jaar. (Foto: Anja Donkers)

Repaircafé KBO st. Lucia

Op zaterdag 3 maart a.s. van 11.00-15.00 
uur kunt u weer terecht bij het Repair-
café KBO-St. Lucia in de Geseldonk. Het 
repaircafé voorziet duidelijk in een be-
hoefte 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. 

Zelfs voor reparatie van bijvoorbeeld kle-
ding kunt u er terecht.! Voor meer informa-
tie over het repaircafe kunt u contact op-
nemen met Adriaan van Veggel, vicevoor-
zitter@kbo-stlucia.nl of tel. 0492-841112. 
Direct e-mailen kan ook repaircafe@kbo-  
stlucia.nl 

Koffieochtend KBO st. Lucia
Dinsdag 6 maart a.s. is er van 10.00 – 12.00 
uur de maandelijkse koffieochtend in 
Wijkhuis de Geseldonk te Mierlo Hout.
U kunt er kaarten maken (wel zelf een 

schaartje en kaartkarton meenemen), 
breien, haken, sjoelen, biljarten. Ook in-
formatie uitwisselen over apps, kaarten of 
een spelletje doen kan natuurlijk ook. Een 
kopje koffie/thee kost slechts € 0,50. Wilt 
u gewoon even wat  buurten dan bent u 
ook zeer van harte welkom!!

Inschrijven diner KBO st. Lucia
Op donderdag 8 maart a.s. van 10:00 – 11:00 
uur en op vrijdag 9 maart van 13:30 – 14:30 
uur kunt U zich in Woonzorgcentrum Sa-
vant Alphonsus, Hoofdstraat 176 in Mierlo 
Hout inschrijven voor het eerste KBO-di-
ner van 2018 op 14 maart a.s.
Kosten: leden betalen op vertoon van hun 
KBO-pas € 13,50 en niet-leden € 16,00. 
Leden vergeet uw pasje niet! s

KBO
ST. LUCIA

Volleyclinic bij Polaris 

Zondag 4 maart geeft Saskia van Hintum 
in Sporthal 't Hout van 13.00 tot 17.00 uur 
een volleybal clinic voor de jeugdleden 
van VC Polaris. De jeugd van Polaris is in 
drie blokken ingedeeld. De C-jeugd be-
gint om 13.00 uur en daarna volgt blok 2 
met de A- en B - jeugd. Het derde blok is 
gereserveerd voor de jeugdleden, die al in 
de seniorenteams spelen. Vier jeugd- en 
hulptrainers zullen Saskia van Hintum 
assisteren.

Saskia van Hintum is al decennialang in 
de zaal en op het strand een bekendheid 
in het Nederlandse volleybal. Als spelver-
deelster speelde ze zeventien jaar op het 
hoogste niveau in meerdere landen. Ze 
kwam maar liefst 275 keer uit voor Oranje 
en werd met de nationale ploeg in 1996 
vijfde op de Olympische Spelen van Atlan-
ta. Later coachte ze meerdere verenigingen 
en Jong Oranje. In 2006 maakte ze kennis 
met het beachvolleybal om vervolgens van 
2009 tot 2012 fulltime voor Beachvolleybal 

Team Nederland te werken. Van Hintum 
was op de Olympische Spelen van Londen 
coach van de Nederlands  ploegen.
Uiteraard zijn de seniorenleden, trainers, 
ouders van jeugdleden en overige geïnte-
resseerden welkom. s

Saskia van Hintum, (Foto: Hoogendoorn.nl)
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DE JUISTE VAKMAN 
VOOR ELKE KLUS

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

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

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

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

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

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

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Frans van Asten

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

Ook verkoop van:

Rolluiken,
Horren & 

Hordeuren en 
Screens

Frans van Asten

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

Ook verkoop van:

Rolluiken,
Horren & 

Hordeuren en 
ScreensOOK REPARATIE ROLLUIKEN
















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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

HELMONDNU.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 verkenning van het Heelal: 
Zou er leven op andere planeten zijn? 

Op donderdag 8 maart zal Wylliam 
Robinson, amateursterrenkundige uit 
Helmond, vertellen over de aarde, ster-
ren, uitvindingen en toekomstmuziek. 
Tussendoor kijken we hoe we met 
eenvoudige hulpmiddelen, zoals een 
verrekijker, zelf verschillende objecten 
aan de hemel kunnen waarnemen. De 
bijeenkomst is in IVN-trefpunt De Koe-
koek in Speeltuin Helmond West (Ar-
bergstraat 85, 5707 TK Helmond)aan-
vang is 20.00 u. en de toegang is gratis.

De mens begon zijn verkenning van het 
heelal met het verzamelen van kennis 
over zijn eigen thuisplaneet. De vraag 
of de aarde plat of bolvormig is, en hoe 
groot die aarde nu precies is, werd al 
meer dan 2000 jaar geleden beantwoord. 
De overtuiging dat de aarde om de zon 

draait - en niet andersom- won pas veld 
in de loop van de zeventiende eeuw.

De uitvinding van de telescoop bood 
nieuwe mogelijkheden voor de astro-
nomen. Steeds meer sterren werden 
ontdekt, en men kreeg een idee van de 
plaats van ons zonnestelsel in een zwerm 
van vele miljarden sterren. Nauwkeurige 
analyse van het licht van de verre hemel-
lichamen leerde ons verrassend veel, zo-
als de samenstelling en de snelheid van 
de sterren. Het heelal bleek te bestaan 
uit een gigantisch aantal sterrenstelsels, 
die met grote snelheid uit elkaar vliegen. 
In een ver verleden stonden alle objecten 
veel dichter bij elkaar: alles lijkt zelfs uit 
een enkel punt te zijn voortgekomen (de 
oerknal).

In de tweede helft van de twintigste 
eeuw werden alle planeten en vele ma-
nen in ons zonnestelsel verkend door 

langsvliegende ruimtesondes, die hele 
scherpe foto's terugstuurden. In deze 
eeuw is met nieuwe technieken aange-
toond dat duizenden sterren planeten 
bezitten, net zoals de zon. Sommige 
van die verre planeten lijken qua eigen-
schappen op de aarde: zou daar ook le-
ven op mogelijk zijn?

Info: Setty Vos, tel. 0492-545649 of set-
ty_vos@hotmail.com Kijk ook op de site 
van het IVN www.ivn.nl/helmond s

Helmond
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EXTRA GELD EXTRA GELD EXTRA GELD EXTRA GELD EXTRA GELD EXTRA GELD EXTRA GELD EXTRA GELD EXTRA GELD EXTRA GELD EXTRA GELD 
VERDIENEN?VERDIENEN?VERDIENEN?VERDIENEN?VERDIENEN?VERDIENEN?VERDIENEN?VERDIENEN?VERDIENEN?VERDIENEN?VERDIENEN?
NEEM EEN BEZORGWIJK
IN HELMOND.

Aanmelden/vragen? Mail naar: bezorging@deloop.eu

ELKE WEEK DONDERDAG/
VRIJDAG BEZORGEN!

BEZORGERS GEVRAAGD 
IN BROUWHUIS EN ORANJEBUURTIN BROUWHUIS EN ORANJEBUURTIN BROUWHUIS EN ORANJEBUURT

De politiek komt naar LEVgroep tijdens NLdoet op 9 en 10 maart!
Partijleden gaan wensen vervullen van maatschappelijke organisaties uit 

Helmond. Hoe? Door ter plekke het eigen netwerk aan te spreken, 
te bellen, mailen en creatief mee te denken. Met als doel binnen een uur concreet 

wensen gerealiseerd te hebben.

ARE YOU READY to Meet & Match! 
Of wil je wensen vervuld hebben van jouw stichting of vereniging? 
Meld dan zo snel mogelijk aan via: beursvloerhelmond@levgroep.nl 

of neem contact op met Rosanne Muileboom: 06-14890291.

MEET & MATCH MET POLITIEK 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.

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 
0492 - 51 39 71

Ariël: een lieve, zachte dame
Maak kennis met Ariël! Deze dame is 6 jaar en is een lieve, 
rustige poes. Ze ligt héél graag langdurig op schoot en het 
fijn vindt om dan zachtjes geaaid te worden. Ze geeft kopjes 
en ze speelt soms met een hengeltje maar niet heel fanatiek. 
Het is een vriendelijk beestje, een echte dame. In het verleden 
heeft ze last gehad van een vervelende darmparasiet die diar-
ree veroorzaakte. Die parasiet heeft allang het loodje gelegd, 
maar door de medicatie én de irritatie van de darmen bleef ze 
toch nog deze vervelende problemen houden, ondanks licht 
verteerbaar voer. In overleg met de dierenarts krijgt ze nu pro-
biotica en een nier dieet. Met behulp van probiotica kunnen 
ontregelde darmen hun balans terugvinden. Met het nierdieet 
krijgt Ariël wat minder eiwitten binnen maar dan wel van ho-
gere kwaliteit. Onze dame doet het nu wat beter. (Maar ze is 
dus geen nierpatiënt.) U kunt later i.o.m. de dierenarts ander 
voer proberen maar houd rekening met een blijvend dieet. En 
geef haar vooral afgepaste bescheiden porties; de dame heeft 
overgewicht. 

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 drs. P.C.G. de Vries 
tel. 476345. diaken@heiligelambertus.nl  Diaken H.W. Dings, 
tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor: 
Tolpost 1, 5701 HE  Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  Tel. 522109 
(maandag  tot en met donderdag 
9.30-12.30u.) Pastorie: Bakelsedijk 1,  5701 HA  Helmond.

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

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Zaterdag 3 maart:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; volkszang;
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; volkszang;
Overleden ouders Weijts-Janssen; overleden ouders van Asten-van de Kerkhof; 
Nel van de Waterlaat-Goossens;

Zondag 4 maart:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
René van Hout; Theu van Deursen en Koosje van Deursen-van Kroonenburg; 
Mathieu de Bie; Jan van Gennip; Henk van de Waterbeemd; Sjef Remmen 
en Annie Noordman; Marie Smolenaars-van Deursen; Jan van Bladel; Willy 
Drouen-Görtz; Darko Plestina; Noud en Nellie Meulendijks-Smits; Annie 
Verhoeven; Nelleke van Bussel; Carolien van den Reek-Zwanenberg; Hans Haf-Verhoeven; Nelleke van Bussel; Carolien van den Reek-Zwanenberg; Hans Haf-Verhoeven; Nelleke van Bussel; Carolien van den Reek-Zwanenberg; Hans Haf
kenscheid; Hans Kummerer; Wim Ter Burg; Mies van der Velden; Jaan Criel-
aars-Kuijpers; Wouda Raijmakers-Sleegers; Maria Swinkels-Fijt; Ton Pachen; 
Kata Burhenne-van Deursen; Jane Landsbergen-Venema;
Overleden ouders Janus en Stien Meulendijks-van Gennip; Piet Santegoeds; 
Harrie van der Vorst; Berdina Visser; Hans van Schie;

Donderdag 8 maart:
19.00 uur Alphonsuskapel;

Zaterdag 10 maart;
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; volkszang;
Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
René Michielsen; Pierre Cuynen v.w. sterfdag;

www.damiaanhelmond.nl

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

Zondag 4 maart
10.30 uur Trudokoor
Chris Schriks, Herman Kaal, Emma Vincentie-Dekeirschieter, Christina van 
Bussel, Wilma Wouters-Verhulst, Piet Sloots, Guus van Oorschot, Olga de 
Roij-Vissers, Els van Geene, Wim en Hetty Evers-Wolters, Henk Sengers, Albert 
Nooijen, Piet de Kok en Paula Schouten de echtgenote, Harrie de zoon en 
overleden familie.

Zondag 11 maart 
10.30 uur Mariakoor
Jac Jansen en overleden familie Wijnheimer-Roelofs, Fons Adriaans en Suze 
Adriaans-van Ras, Friedie Coolen, Cor van de Kimmenade, Antoon Colen, Joep 
Schiffers, Frans van Hoof en Ria van Hoof-van Ras, Hans van Hoek, Rie Smits-
Verhofstad, Julie Loop-Lemans, Pieter de Bok, 
Sjaak en Elisa van Roij en hun dochter Maria, 
Adriaan van de Westerlo, overleden ouders en 
familieleden Van Neerven-Daniels.

www.damiaanhelmond.nl
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save the datemaart WEEK VAN 1 MRT. TM 8 MRT.

EVENEMENTEN

VRIJDAG 2 MRT. 
DJ-TRIBUTE TO THE 60’S, BY MY 
GENERATION 
Deze avond gaat Frogson los met muziek van o.a. 
The Doors, Jimi Hendrix, The Hollies, The Kinks, 
Donovan, The Outsiders, The Monkees en ga zo 
maar door. Muziekcafé Helmond, Zuid Koningin-
newal 39. Vr 2 maart 2018 22:00 - 03:00 uur.

+

VRIJDAG 2 MRT. 
ONDERNEMERSCAFÉ IN LAVANS 
STADION 
Op vrijdag 2 maart vindt in het Lavans Stadion van 
Helmond Sport de aftrap plaats van een nieuw sei-
zoen Ondernemerscafé Helmond. Vanaf 18.00 uur 
ontvangen onze presentatoren in de business club 
vijf prominente Helmondse Ondernemers.
Lavans Stadion, Sportpark de Braak 7. Aansluitend 
volgt de wedstrijd Helmond Sport - Jong AZ.

+

DONDERDAG 1 MRT. THEATER-
KOOR NUTSZ -10 TO CELEBRATE!
Theaterkoor Nutsz viert dit jaar haar 10-jarige ju-
bileum en dat feestje viert zij graag samen met jou. 
Theater Speelhuis, Wilhelminalaan 18.
Do 1 maart 2018 20:15 - 22:30 uur, vr 2 maart 2018 
20:15 - 22:30 uur, za 3 maart 2018 20:15 - 22:30 uur. 
mei 2018.

+

PRIJSKAARTEN IN BUUR-
THUIS ST. ANNA 
Ma 5 maart 14:30 uur.
In buurthuis St. Anna 
aan de hoogeindsestraat 
24 kun je iedere zondag-
middag vanaf half 2 en 
maandagavond vanaf 
half 8 prijskaarten. Je 
kunt er terecht voor 
jokeren en rikken. De 
organisatie op zondag 
is door de Jubileum-
commissie van Kv de 
Ollietrappers en maan-
dagavond de senioren-
vereniging St. Anna.
Buurthuis St. Anna,  
Hoogeindsestraat 24.

OFF THE RECORD - 
PRATEN MET POLITICI 
(MAAR NIET OVER POLI-
TIEK)
Di 6 maart 20:15 uur. 
Lokale politiek wordt 
primair bepaald door 
personen veel meer dan 
door partijen. Mensen 
stemmen op iemand die 
ze (toevallig) kennen, op 
iemand van wie ze wel 
eens gehoord hebben, 
die ze een vriendelijke 
uitstraling vinden heb-
ben, of wat dan ook. 
De Cacaofabriek, Cacao-
kade 1.

JOHN ILLSLEY - JOHN 
ILLSLEY OF DIRE STRAITS 
Wo 7 maart 20:45 uur.
U herkent hem ongetwi-
jfeld die lange bassist van 
Dire Straits die jaren-
lang aan de zijde van 
Mark Knopfler met zijn 
slungelachtige presenta-
tie en rare dansjes een 
vaste verschijning was. 
De Cacaofabriek, Cacao-
kade 1.

LIVE: JOIN & JAM ON 
STAGE MAART 2018 
Do 8 maart 21:00 - 
23:59 uur. Elke 2e don-
derdag van de maand 
heeft t Muziekcafé de 
allerbeste jamsessie van 
de regio. Muziekcafé 
Helmond, Zuid Koningin-
newal 39.

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 3 MAART
MAANDELIJKSE DANSAVOND
Maandelijkse dansavond met live muziek. Deze 
keer met de band Maxpoint; zij spelen herkenbare 
muziek uit de jaren 60/70. T.O.V. gebouw, Azalea-
laan 40. Za 3 maart 2018 20:30 - 01:00 uur.

ZONDAG 4 MAART
KAMERMUZIEKCYCLUS MET RAOUL STEFFANI EN 
DAAN BOERTIEN 
De jonge bariton Raoul Steffani en pianist Daan 
Boertien bewijzen dat het romantische lied spring-
levend is en dat ook jonge musici de weg weten te 
vinden. Theo Driessen Instituut, Willem Prinzen-
straat 43. Zo 4 maart 2018 15:30 - 17:30 uur.

VOGEL- EN DIERSPOREN WANDELING – IVN 
Vogel- en diersporen wandeling in de Stiphoutse 
Bossen. Een mooie twee uur durende wandeling 
voor de hele familie dus ook voor gezinnen. Ti-
jdens deze wandeling krijg je van alles te zien en te 
horen. Stiphoutse Bossen, Molenven 5. Zo 4 maart 
2018 14:00 - 16:00 uur. 

VOX HUMANA MET VOX | DECIMA VOLTA
Vox Humana met Vox Decima Volta. Regionaal 
Projectkoor Vox Humana presenteert zich weer 
aan het publiek met drie concerten. Auditorium 
Elkerliek Ziekenhuis, Wesselmanlaan 25. Zo 4 
maart 2018 14:00 - 16:00 uur.

EXTRA ZONDAG OPENING BIJ EDAH MUSEUM 
We zijn op deze eerste zondag van de maand ook 
geopend van 12:00 tot 17:00 uur. Toegangsprijs 4 
euro p.p. (incl. koffie met koek). Kinderen tot 12 jaar 
slechts 1 euro p.p. Edah museum, Oostende 167.

MAANDAG 5 MAART
SUPERKIEN MET HMC 
Iedere maandag organiseert het HMC een Super-
kien 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 levens-
middelenmanden en gratis kienkaarten. Aanvang 
20.00 uur. Zaal open vanaf 18.45.

T/M 4 MAART
+

ZATERDAG 3 MRT. 
VERKIEZINGSMARKT 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
HELMOND 
Weet je nog niet op welke politieke partij je wil 
gaan stemmen op 21-3 tijdens de gemeenteraads-
verkiezingen. Kom dan naar de verkiezingsmarkt 
op zaterdag 3 maart. Bibliotheek Helmond, Water-
molenwal 11. Za 3 maart 2018 14:00 - 16:00 uur.

TINEKE SCHOUTEN - T-SPLITSING
We verwelkomen Schouten daarom weer met trots 
in ons theater. En jij kunt er bij zijn! Vanavond kijkt 
Tineke Schouten nog eens goed naar wat gebeurd 
zou zijn als zij een heel andere afslag op de 
T-splitsingen van haar leven genomen had. Tineke 
zou natuurlijk Tineke niet zijn als ze niet de humor 
van haar keuzes inziet.
Theater Speelhuis, Wilhelminalaan 18, 20:15 uur.

THEATER
DINSDAG 6 MAART
WOENSDAG 7 MAART

VOOR INFO EN 
TICKETS: 
WWW.THEATER
SPEELHUIS.NL

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 1 T/M WO. 7 MAART

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

12 Strong (DOV) Do, Di 12:00 uur 
Black Panther (DOV) Do, Ma 13:30 uur / Wo 14:15 uur / 
Zo 15:00 uur / Di 15:15 uur / Vr, Za 16:15 uur 
Black Panther (O3D) Do, Zo, Ma 10:30 uur / Wo 11:00 uur / 
Di 11:15, 18:40, 21:30 uur / Vr 12:15, 19:30, 22:30 uur / 
Za 12:30, 19:00, 22:00 uur / Zo 17:45 uur / Do, Ma, Wo 
18:00 uur / Do, Zo, Ma, Wo 20:45 uur 
Bob de Bouwer - Mega Machines (DNL) Za, Zo 10:00 uur / 
Do, Vr, Ma - Wo 10:30 uur / Di 13:45 uur / Za 14:10 uur - 
Wo 15:30 uur 
Coco (N3D) Zo 10:45 uur / Za 11:30 uur 
Commuter, The (DOV) Za 11:45 uur / Do, Ma 15:30 uur / 
Di 16:20 uur / Vr 16:45 uur 
Death Wish (DOV) Zo, Di, Wo 21:45 uur / Vr, Za 22:45 uur
Den Of Thieves (DOV) Vr 10:30 uur / Do, Ma, Di 11:30 uur 
/ Di 20:45 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:00 uur / 
Vr, Za 21:30 uur 
Diep In De Zee (DNL) Wo 12:00 uur / Zo 15:15 uur / 
Za 15:45 uur 
Diep In De Zee (N3D) Za 10:15 uur / Wo 14:45 uur 
Early Man (DNL) Zo 10:15 uur / Vr, Za 11:00 uur / Wo 
11:15, 14:00 uur / Vr 13:30 uur / Do, Zo, Ma 13:45 uur / 
Za 14:30 uur / Vr, Zo 16:00 uur / Di 16:10 uur 
Elias: Alle Ankers Vooruit (DNL) Za 10:00 uur / 
Wo 13:00 uur 
Every Day (DOV) Di 13:00 uur / Zo 14:45 uur / Vr 15:45 
uur / Za, Wo 16:00 uur / Do, Ma 16:20 uur / Do, Zo - 
Wo 19:30 uur / Vr, Za 20:30 uur 
Ferdinand (DNL) Wo 10:30 uur 
Ferdinand (N3D) Za 12:00 uur / Zo 13:15 uur / 
Wo 13:30 uur 
Fifty Shades Freed (DOV) Di 18:30 uur / Do, Zo, Ma, Wo 
18:45, 21:30 uur / Vr, Za 19:45 uur / Vr 22:00 uur / 
Za 22:30 uur 
Game Night (DOV) Do, Vr, Ma 10:45 uur / Di 11:00, 14:00 
uur / Zo 13:00 uur / Do, Ma 14:30 uur / Vr 15:15 uur / 
Za 16:30 uur / Do, Zo - Wo 17:15 uur / Do, Zo, Di, Wo 
19:45, 22:00 uur / Vr, Za 20:45, 23:00 uur / Ma 21:45 uur 
Gek Van Oranje (DNL) Do, Ma, Di 14:45 uur 
Hampstead (DOV) Di 13:30 uur 
Insult, The (DOV) Ma 20:00 uur 
Jumanji: Welcome To The Jungle (O3D) Di 10:30 uur / 
Zo 12:20 uur / Do, Ma 12:45 uur / Wo 12:50 uur / 
Vr 14:00 uur 
Kobiety Mafii (DOV) Do, Vr, Ma 13:00 uur / Za 13:30 uur / 
Zo 15:30, 18:15 uur / Vr, Za 18:30 uur 
Maze Runner: The Death Cure (O3D) Do, Ma - Wo 16:45 uur 
/ Vr, Za 17:45 uur 
Opera: Boheme, La (Puccini) 2018 (DOV) Zo 11:00 uur 
Week 1 / NG
Patser (DNL) Ma 12:00 uur / Do 21:45 uur 
Red Sparrow (DOV) Zo 10:00, 18:00 uur / Za 10:30, 16:45, 
19:15 uur / Do, Ma - Wo 10:45 uur / Vr, Za 13:15, 22:15 
uur / Di 15:30, 18:15 uur / Do, Ma, Wo 15:45, 18:30 uur / 
Vr 16:30, 19:00 uur / Do, Zo - Wo 21:15 uur 
Sneak Preview 20180301 (DOV) Di 21:00 uur 
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) Za 10:00, 13:45 
uur / Vr 10:30, 14:30 uur / Do, Ma, Wo 10:45 uur / 
Zo 11:45, 15:45 uur / Wo 16:15 uur 
Ted & Het Geheim van Koning Midas (N3D) Vr 12:30 uur / 
Zo 13:30 uur / Wo 13:45 uur / Di 14:30 uur / Za 15:30 uur 
/ Do, Ma 16:00 uur 
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (DOV) 
Zo 17:00 uur / Vr, Za 18:00 uur / Do, Ma - Wo 18:15 uur 

ZATERDAG 3 MRT.
WEEKMARKT HELMOND
3 Maart is het weer weektmarkt in Helmond
centrum van 08.30 tot 16.00 uur.

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

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

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

EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN TE KOOP

Dealer van o.a. Lee, Wrangler, Paddock’s, 
Lee Cooper, Mustang, Brams Paris, Digo, Maskovick, 

Colorado, Pionier, 24/7 Jeans.

DIGO JEANS
3 VOOR € 65,-

BLAUW EN ZWART
MATEN 30 T/M 50 INCH. LENGTES 30, 32, 34 EN 36

BUCKLES EN LEREN RIEMEN
WWW.BUCKLES-BELTS.NL

De Broekenparty
Offermansstraat 4, Lierop

Schuin tegenover de kerk. GRATIS PARKEREN 

www.de-broekenparty.nl

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

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK IN STIPHOUT

Gezocht
Woonruimte, per direct,

voor alleenstaande moeder met 
twee kinderen.

Bij voorkeur een woonhuis min. 
twee slaapkamers in Helmond 
en omgeving. Hoeft niet te vol-
doen aan de huursubsidiegrens.

06-49121487

Gezocht
Een ervaren huishoudelijke hulp 

op donderdag ochtend.
Contract voor 2 uur per week.

info.luna@online.nl

ZWARTE MARKT
Venray zon. 11 mrt.

Evenementenhal 600 krm.
vanaerlebv.nl
0492-525483

VLOOIENMARKT
4 maart

Sporthal Achtse Barrier
Ardechelaan Eindhoven
9-16 uur   06-20299824

Kamer te huur
met gezamelijke keuken,

douche en toilet te Helmond.
Voor begeleid/beschermd 

wonen binnen een kleinschalig
woonproject.

Leeftijd vanaf 35 jaar, zowel 
PGB als ZIN.

Huur 375,- euro per maand 
(inclusief)

Ook voor begeleiding 
individueel.  Autisme en 

psychiatrie.
Zorgbureau Aanbieder BV

06-55715933

TE KOOP GEVRAAGD

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

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

ODUS AUTO’S BV
Achterdijk 6, Helmond 

06-52642652

Jaarrekening en IB 2017 of 
overstappen?

Boekhouding @ scherpe 
prijs.

Tel. 06-29202048
www.akbs.nl

Kapster Nicole
Ervaren kapper aan huis 

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

kleuren, fohnen en watergolf 
mag u mij altijd bellen, 

ook ‘s avonds. 
Kapper aan huis of thuis, 

tel.: 06-30075443

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 vrij-

blijvend voor een afspraak. Geen 
party of andere verplichtingen. De 
producten zijn uit voorraad lever-

baar 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

4 maart VLOOIENMARKT
Sporthal Achtse Barrier
Ardechelaan Eindhoven
9-16 uur   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

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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