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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

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

JOSVERSCHURENSHOP.NL

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

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE*

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

www.lambertusconcerten.nl

ZATERDAG 9 FEBRUARI 
HOLLAND 

BAROQUE &
DOROTHEE 

MIELDS
20.00 UUR - 21.00 UUR

AUDITORIUM ELKERLIEK
ZIEKENHUIS HELMOND

ZONDAG 10 FEBRUARI 
OM 11.00 UUR

OPERA: CARMEN
TICKETS E 17,50
INCL. KOFFIE/THEE
EN IETS LEKKERS

De ballonnen hangen nog in de 
huiskamer en op de oprit staat 
een grote banner: Helmond is 
weer een kampioen rijker! De 
16-jarige rolstoeltennisser Niels 
Vink won afgelopen zondag de 
wereldtitel voor junioren in Tar-
bes, Zuid-Frankrijk. 
In 2012, voordat hij begon met 
tennissen, bezocht hij samen 
met zijn moeder de paralym-
pische spelen in London en op 
dat moment wist hij het: ‘’daar 
wil ik ook ooit staan’’. Nu ten-
nist hij alweer 4 en een half jaar 
en traint hij 12 uur per week: een 

combinatie van talent én hard 
werken, vertelt zijn moeder Ni-
cole: ‘’Niels was 1 jaar toen hij 
ziek werd en om te zien hoe ver 
hij nu is gekomen, dat vind ik 
echt fantastisch’’.

Huldiging 
Bij thuiskomst stonden familie 
en vrienden de kampioen op te 
wachten om hem te feliciteren 
én ook Het Dr.-Knippenberg 
college, waar Niels naar school 
gaat,  kon deze bijzondere pres-
tatie niet zomaar aan zich voor-
bij laten gaan en werd hij in 
het bijzijn van zijn klasgenoten 
afgelopen dinsdag gehuldigd. 
Niels zelf blijft er nuchter onder, 

maar alle aandacht brengt ook 
mooie dingen mee voor de jonge 
sporter: ‘’Mensen vroegen of ik 
mijn handtekening wilde geven, 
maar ik kwam erachter dat het 
best lastig is om een tennisbal te 
signeren.’’ vertelt Niels met een 
lach. 

Tokyo 2020
De grote droom van Niels is om 
volgend jaar naar de paralym-
pische spelen te gaan in Tokyo, 
maar hiervoor moet hij wel in de 
top 10 van de wereld staan. Op dit 
moment staat hij op de 18e plaats 
dus hij is al goed op weg! Hoe 
meer toernooien hij wint, hoe 
hoger hij op de ranglijst komt. 

Niels on Wheels
Rolstoeltennis is een dure hobby. 
Gelukkig kan Niels zijn droom 
waarmaken door zijn stichting 
Niels on Wheels en met dank aan 
zijn sponsoren. Wil je Niels ook 
steunen op zijn reis naar Tokyo? 
Op de site www.nielsonwheels.
nl kan iedereen een eenmalige 
donatie doen als ze dat willen 
én zijn er shirts en hoodies met 
het logo van Niels erop waarvan 
het bedrag ook naar de stichting 
gaat.
Zo kan deze Helmondse top-
sporter zijn droom waarmaken 
en mogen wij hopelijk in 2020 
melden dat hij nogmaals kampi-
oen is geworden! s

Helmond is een kampioen rijker! 

Helmond

De kampioen poseert trots met zijn gewonnen trofee voor de enorme banner die op de oprit staat 
(bron foto; Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl). 

BEZORGER WORDEN? 
APP NAAR: 06-18938912
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2E

ARTIKEL 

50%
KORTING*

EIGENTIJDS WONENToe aan een nieuw bed? Kom dan 

nu naar Stijl en Co en sla je slag!

Door onze ruime keuze aan 

matrassen en bedden hebben wij 

altijd uw ideale bed.

Elke zondag open van 12-17 uur

Engelseweg 212, Helmond

Tel. 0492-475624 

www.stijlenco.nl 

www.covetex.nl

*  Vraag in de winkel naar de voor-
waarden  |  De korting is niet geldig icm 
andere acties  |  De aanbiedingen zijn 
geldig tot en met 3 februari 2019.

WINTERSALE 

LAATSTE KANS!!

ARTIKEL

LAATSTE KANS!!

KORTINGEN

op de meest 

duurzame producten

zoals diverse bedden, 

matrassen, kussens 

en dekbedden*
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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
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

EIGEN BEZORGING EN 
VERSPREIDING 
ADCOMMUNICATIE
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, Nikita Thijssen en 
Thomas van Leent.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

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.

HELMOND
weekkrant de loop

Plameco Vakbedrijf Van Osch  
Kruiseind 16c, Gemert   T 0492-368100 

Spoorweide 1, Riel   T 013-7200977
www.vakbedrijfvanosch.nl

BEZOEK ONS:
donderdag t/m zaterdag: 10.00 - 16.00 uur

Liever advies thuis? Bel voor een afspraak!

IDEAAL VOOR ELKE RUIMTE
woonkamer, badkamer, keuken, 
hal en zelfs in uw buitenruimte

Door: Mandy Meeuwsen

Tommie Niessen is geen onbe-
kende Helmonder meer. Waar 
je hem van zou moeten ken-
nen? Nou, zijn blog Tommie in 
de Zorg, waar hij schrijft over 
dingen die hij meemaakt is er 
eentje van. Daarnaast maakt hij 
ook video’s, spreekt hij regel-
matig over de zorg én heeft hij 
een boek geschreven waarvan 
recent meer dan 20.000 exem-
plaren zijn verkocht! Reden 
genoeg om eens met deze bij-
zondere Helmonder in gesprek 
te gaan!

Omdat ik graag wilde weten hoe 
het gesteld was met de creativi-
teit van de zorgblogger hebben 
we, gewapend met acryl verf 
en blanco vogelhuisjes, het kale 
hout voorzien van een nieuw 
design. Benieuwd naar het re-
sultaat? Bekijk dan de video die 
je op onze Facebookpagina kunt 
vinden: www.facebook.com/
weekkrantdeloop/. 

Terwijl de verf met precisie wordt 
gemengd en de eerste stroken op 
de huisjes worden gezet, begint 
ons gesprek.

‘’Hoe ben je in de zorg 
terechtgekomen?’’

‘’Door mijn moeder die al in de 
zorg werkte. Ik was ondertus-
sen gestopt met school nadat ik 
was gestopt met mijn opleiding.  
Ik had ICT gedaan en marke-
ting en communicatie en vond 
het wel leuk, maar miste iets. Ik 
ben toen gaan werken omdat ik 
echt niet wist wat ik wilde met 
school. Mijn moeder zij toen 
tegen mij: ‘Misschien is de zorg 
wel iets voor jou’’. Ik lachte haar 

toen uit en zei ‘’ik ga echt niet in 
de zorg werken’’. Dat kwam ook 
wel door het beeld wat ik daarbij 
had, dat ik alleen maar mensen 
moest wassen. 

Kort daarna kwam er een kans 
voorbij waar ik kon werken én le-
ren in de zorgsector en zodoende 
kwam ik erachter dat het wél bij 
me paste en dat het beeld van de 
zorg niet zo bekrompen is als we 
denken. Nu bevalt het me eigen-
lijk wel goed.’’

Je vertelde dat je als ZZP-
er in zorg werkt. Hierdoor 

kun je werken binnen 
verschillende instanties, 

maar wat doe je het 
liefst?

‘’De wijkzorg. Je komt steeds bij 
mensen thuis en ze hebben al-
lemaal hun eigen verhaal. Als je 
oprecht aandacht hebt voor wat 
ze vertellen, is het erg leerzaam. 
Hun wereld word steeds kleiner 
en als er waardevol contact is 
tussen de zorgverlener en de cli-
ent is dat mooi meegenomen!’’

Zijn zij dan ook degene 
die je inspireren om te 
schrijven op je blog?

‘’Natuurlijk, ze zijn mijn inspira-
tie voor alles. Ik vond schrijven 
sowieso al wel leuk, maar het 
moment dat ik begon met mijn 
blog had waarschijnlijk te ma-
ken dat ik iets negatiefs las over 
de zorg. 
Er gebeuren genoeg mooie din-
gen en ik had bij mezelf zoiets 
van ‘ik kan ook de andere kant 
van het verhaal vertellen en een 
positief signaal afgeven’. In mijn 
blogs probeer ik het simpel te 
houden en niet te oordelen. Ik 
schrijf vanuit mijn gevoel en dat 
is niet altijd positief, maar wel re-
alistisch.’’ 

Maar je schrijft niet 
alleen, je maakt ook 

video’s.

‘’Klopt! Ik vind het ook mooi om 
oudere mensen met een bijzon-
der verhaal te horen. 
Zo heb ik ook een video met 
een Helmondse mevrouw over 
Tinder en een met een meneer 
uit Bakel over het drinken van 
rauwe eieren. Zulke dingen doen 
met oudere mensen in de vorm 
van een video, is superleuk. Je 
pakt iets van een andere gene-
ratie en onze generatie en dat 
breng je samen.’’

Zijn er ook mensen die je 
zijn bijgebleven?

‘’Natuurlijk. Soms krijg je met 
mensen een hele speciale band 
van mens tot mens en niet als 
cliënt en zorgverlener. ‘’

Vind je het dan moeilijk 
als een van deze mensen 

sterft?

‘’In sommige gevallen wel. Ik heb 
wel eens gehad dat ik emotio-
neel werd en moest huilen, maar 
ik denk dat het een voordeel is. ‘’

Staat dit niet in de weg 
van je werk?

‘’Nee, absoluut niet. Voor mij is 
het een teken van betrokken-
heid. Het is wel eens ooit gebeurt 
dat iemand stierf in het hospice 
en dat ik dan naar huis ging en 
het er moeilijk mee had. In het 
begin vond ik het wel lastig om-
dat ik dacht: ‘’Ben ik nu veel te 
betrokken?’’ 
Maar, een collega zei tegen me 
als je dat niet zou hebben, zou 
je je meer dingen af moeten vra-
gen. Het is juist goed om emotie 
erbij te hebben en ik ben over 
mijn emoties heel open.’’ 

Weet je al wel wat je in de 
toekomst wil gaan doen?

‘’Ik heb geen idee. Ik heb wel het 
gevoel dat ik in de goede richting 
zit. Als ik nog voor iets zou gaan 
leren, zou ik voor palliatieve zorg 
gaan: Zorgen dat mensen die 
uitbehandeld zijn kwaliteit van 
leven hebben, maar ik heb nu 
niet zoveel zin om terug te gaan 
naar school. Voor nu heb ik me-
zelf voorgenomen om vooral de 
dingen te doen die goed voelen, 
want dan is het allerbelangrijk-
ste!’’

Wil je meer weten over hoe 
Tommie of ben je nieuwsgierig 
naar zijn boek? Kijk dan eens op 
www.tommieniessen.nl s

Bijbuurten met 
Tommie 
Niessen 

Helmond

Tommie Niessen won nog niet zo lang geleden de titel Helmonder van het jaar én de publieksprijs! (bron foto; Mandy Meeuwsen).

Kijk het interview terug op: 
www.facebook.com/weekkrantdeloop
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Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 5 februari 2019 en 19 
februari 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda’s van de vergaderingen zijn de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor 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 via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

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

Abendonk 40 17-01-2019 maken uitweg OLO 4084001

Zuidende 29G -  21-01-2019 uitbreiden dakopbouw voor OLO 3649901

29H - 29J - 29K  4 appartementen 

Schutterslaan 1 -  23-01-2019 vergroten woning met praktijkruimte OLO 4063359

Schutterslaan 1A 

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

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

Roggedijk 4 17-01-2019 plaatsen en verplaatsen opslagtanks OLO 4149713

Overhorst 24 17-01-2019 vergroten woning OLO 4147053

Kromme Steenweg 7 21-01-2019 plaatsen dakkapel OLO 4155383

Kaldersedijk, t.o. nr. 14 21-01-2019 oprichten woning OLO 4155491

Beelsstraat 3 21-01-2019 verbouwen kantoor/winkel  OLO 4155995

  naar 2 appartementen 

Kaldersedijk t.o. nr. 14 21-01-2019 oprichten woning OLO 4157459

tussen Automotive  21-01-2019 aanleggen fietspad OLO 4155307

Campus en Schootense Dreef 

Korendijk 9 22-01-2019 aanpassing tijdelijke units OLO 4152789

 

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Stiphout Zuid, kavel Z23 07-11-2018 oprichten woning OLO 3847721

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

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

Kommavlinder, perceel Z11 18-01-2019 aanbrengen gesloten  OLO 4153121

  bodemenergiesysteem

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

Provincie Noord Brabant Helmondsingel 143 Renoveren hoofdgebouw en bouw 

stallingsruimte met zoutbuffer.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend een 

melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.

Locatie: Hoofdstraat (locatiecode AA079408994)

Melder: gemeente Helmond, afdeling IBOR 

Datum ontvangst: 17 januari 2019

Categorie sanering: immobiel

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

voormalig terrein van  18-01-2019     viering 150-jarig bestaan 2019-00232

Dijkse Boys   Hogeschool de Kempel (7 juni 2019) 

Kasteelplein 1 -  20-01-2019     UrbanMatterz (22 september 2019) 2019-00235

tussen Parkweg en Kasteellaan, rondom en onder het viaduct Kasteel-Traverse 

Montgomerystraat 14 20-12-2018     Urban Matterz Indoor 2018-04918

  (17 februari 2019)

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Havenweg 18 18-01-2019  Carnaval Havenweg en  2018-04662

  Markt 42 2019 overkappingen

  (28 februari  t/m 6 maart 2019) 

Montgomerystraat 14 22-01-2019  Urban Matterz Indoor  2018-04918

  (17 februari 2019) 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Benieuwd naar de strooiroutes?

Ga naar www.helmond.nl/strooienwegen om te zien welke wegen en 
fietspaden in Helmond gestrooid worden

U kunt zelf ook een handje helpen! Bij de milieustraat kunt u gratis 
strooizout halen om uw stoep of tuin sneeuw- en ijsvrij te houden

Vergeet niet zelf een emmertje of zak mee te nemen

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

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

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Gedeeltelijk eenrichtingsverkeer aan te brengen op de Noord Parallelweg, door het plaatsen 

van de borden model C02 en C03 van bijlage 1 van het RVV 1990.

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt 

aan na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift dient verstuurd te 

worden aan de Gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift 

moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, 

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het 

bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar elektronisch worden ingediend via de website 

(www.helmond.nl).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Nadere informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Tevens zijn verkeersbesluiten in te zien 

op de website (www.helmond.nl). Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact 

opnemen met Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492-587605.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“Uitbreiden dakopbouw voor 4 appartementen Zuidende 29G – 29H – 29J – 
29K “

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 15 januari 2019 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van 59 dB ten gevolge 

van het Zuidende en van 50 dB ten gevolge van de Kasteel-Traverse hebben vastgesteld 

ten behoeve van de omgevingsvergunning “Uitbreiden dakopbouw voor 4 appartementen 

Zuidende 29G – 29H – 29J – 29K “. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 31 januari 2019 

gedurende zes weken (t/m 14 maart 2019) ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 

35. Het inzien van het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op afspraak. 

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

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 1 februari 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep 

worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

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 30 januari 2019

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.

een sport beoefenen  op muziekles gaan  

Ieder kind verdient het 
om mee te doen!

Met behulp van het Kindpakket 

kunnen kinderen bijvoorbeeld:

schoolwerk maken 
op hun eigen laptop  
 

deelnemen aan het 
schoolreisje 
 

Bent u of kent u iemand die deze extra 
ondersteuning goed kan gebruiken?

Dien dan een aanvraag in bij 
Stichting Leergeld via: 
www.leergeld.nl/helmond
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Zaterdag om 18:30 uur ging Wit-
te Wel Witte Nie van start met 

het uitdelen van de quizboxen 
in wijkcentrum ‘t Brandpunt. De 
teams kregen tot 23:30 uur de tijd 
om honderden vragen en crea-
tieve opdrachten uit het dikke 

(SERVICE) MONTEUR 
BUITENDIENST

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

Als (service) monteur buitendienst 
ga je op pad naar onze klanten, 
zowel bedrijven als particulieren. 
Hier wordt je ingezet op een breed 
scala aan projecten, met name op 
het gebied van:

• Pomptechniek 
• Watertechniek 
• Besturingen in de breedste 
 zin van het woord.

Jouw kenmerken
• Een flexibele persoon 
• Elektro/water technische 
 achtergrond
• Goede omgang met klanten 
• Bezit van rijbewijs B 
• Iemand die van aanpakken weet

Wat bieden we jou?
Je komt te werken in een klein, 
informeel en gezellig team 
van collega’s. Wij bieden een 
marktconform salaris met goede 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Ben jij technisch, gemotiveerd 
en laat jij het water en de 
elektronen werken?
Ben je na het lezen enthousiast 
geworden en wil je solliciteren
 naar deze baan; neem contact met 
ons op. Stuur je motivatie en 
je CV naar corinne@wivodeurne.nl 
voor 1 maart 2019.

De hele maand februari

20% 
KORTING

op de nieuwe collectie
Brouwhorst 12-a, Helmond 0492-510195

www.suzettefashionforall.com

NIEUWE

COLLECTIE
WIJ BESTAAN1 JAAR!

Afgelopen zaterdagavond vond in de Helmondse wijk Brandevoort 
de wijkquiz, Witte Wel Witte Nie plaats. In totaal deden bijna 80 
teams van wijkbewoners mee aan de derde editie van de quiz. Het 
thema van de quiz ‘Monopoly’, bracht zo’n 1.500 Brandevoorters 
letterlijk dichter bij elkaar en zorgde voor hilarische moment op de 
NS stations van Brandevoort en Brouwhuis.

Brandevoortse wijkquiz 
brengt straten bij elkaar

 In afwachting van Voute Quiz (bron foto; Jan Dijstelbloem, www.jadijfoto.nl).

Brandevoort

Helmond Sport heeft zich 
weten te versterken met 
Odysseus Velanas. De 
20-jarige middenvelder 
komt op huurbasis over 
van FC Utrecht. 

Velanas is afkomstig uit 
de jeugdopleiding van FC 
Utrecht en speelde in totaal 
eenenzestig wedstrijden in 
de Eerste Divisie. 

Op 20 augustus 2017 maakte 
Velanas zijn debuut in de 
Eredivisie. Tegen Willem 
II. Odysseus Velanas is een 
voetballer die bij voorkeur 
als centrale middenvelder 
speelt. s

Helmond Sport 
huurt Odysseus 

Velanas 
van FC Utrecht

Helmond
der team kreeg een blanco Mo-
nopoly bord dat gevuld moest 
worden met Brandevoortse 
straatkaarten. Het startpakket 
kaarten dat daarbij zat was na-
tuurlijk niet compleet. Met be-
paalde opdrachten konden de 
teams geld (‘Wittes’ genaamd) 
verdienen waarmee ze bij de 
bank in het wijkcentrum meer 
kaarten konden kopen. Daar-
naast werd er druk geruild en ge-
handeld tussen de teams om de 
borden compleet te maken. Een 
ander opvallend Monopoly ele-
ment was de opdracht waarbij 
van ieder team een lid zich in ga-
lakleding moest melden, waarna 
een ritje in een limousine met 
quizvragen volgde. Ook stapten 
bijna 80 goedgemutste teamver-
tegenwoordigers gezamenlijk in 
de trein op station West (Brande-
voort) voor een ritje naar station 
Oost (Brouwhuis) waar ze aan de 
slag moesten met een ‘Railrun-
ner’ quizboekje.

Feestavond met uitslag 
Voor de deelnemende teams is 
het nog een spannende week in 
afwachting van de uitslag. Tij-
dens de traditionele feestavond 
op zaterdag 2 februari zal de 
winnaar van deze editie bekend 
gemaakt. s

quizboek te maken. Daarnaast 
stonden diverse buitenopdrach-
ten op het programma, zoals een 
bootcamp parcours, het verwis-
selen van een autowiel en de 
‘Fort Nite’ lasergame.

Samenwerking dankzij 
Monopoly
Het Monopoly thema zorgde 
voor een mooi samenwerkings-
element tijdens de wijkquiz. Ie-
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Iedereen in beweging door 
project structureel sporten

Helmond loopt voorop als het 
gaat om sportvoorzieningen 

voor mensen met een 
beperking. Zo start binnenkort 

het project ‘structureel sporten’.

De deelnemende partijen gaan drie jaar 
lang sport aanbieden voor kinderen 
met een (veelal geestelijke) beperking. 
De insteek: toegroeien naar structureel 
sportaanbod voor deze doelgroep. Onder 
meer het Coöperatiefonds van Rabobank 
Helmond levert een bijdrage. 

De laatste jaren zijn sportvoorzieningen bij 
instellingen door bezuinigingsmaatregelen 
weggevallen. Er zijn wel wat verenigingen in 
Helmond die aanbod speciaal voor mensen 
met een beperking hebben, maar dat aantal 
valt nog op een hand te tellen. Mensen met 
een beperking die willen sporten, staan dus 
voor een uitdaging.

Er zijn in Helmond diverse organisaties die 
zich dat aantrekken. Zoals stichting JIBB. 
Deze organisatie heeft al aanbod op de 
Anton van Dijkschool en werkt daarvoor 
samen met  Embedded Fitness. Zij maken 
uitdagende, interactieve, fitnesstoestellen 
en slaan zo een brug tussen gamen en 
sporten. Langzaam begon het balletje te 
rollen en klopten meerdere partijen bij JIBB 
aan. En zo zijn nu ORO en Bundel Zorg 
aangehaakt. Gezamenlijk zochten ze 
contact met Fitland in Helmond.

En zo ontstond het plan: op vier locaties 
sport op maat aanbieden. ‘We willen 
uiteindelijk toegroeien naar structureel 
sporten’, vertelt projectleider Joost 
Verspaget. ‘Het zou geweldig zijn als 
Helmondse verenigingen speciaal aanbod 
gaan aanbieden, maar daarvoor moeten ze 
de doelgroep wel eerst in beeld hebben.’ 

Drie jaar lang sport op maat aanbieden, 
vraagt om een investering. ‘We hebben 
diverse  fondsen aangeschreven om dit 
voor elkaar te krijgen. Ook krijgen we een 
bijdrage van de gemeente.’ Thomas Dorleijn 
beoordeelde de aanvraag voor het  
Coöperatiefonds van de Rabobank samen 
met een collega. ‘Dit initiatief draagt bij aan 
het toegankelijk maken van sporten voor 
een brede doelgroep. Daarnaast sprak het 
ons aan dat diverse instanties deelnemen 
en de toestellen dus op 
meerdere plekken 
ingezet worden. Zo 
heb je een duurzame 
oplossing voor een brede 
doelgroep.’ 

Bron foto; Embedded Fitness HIGH TEA

OPEN VAN WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 12:00  
KANAALDIJK NOORD OOST 69 - HELMOND

WWW.HETSCHIPHELMOND.NL  

Coupon actie
KOM LEKKER GENIETEN VAN DIVERSE 

KLEINE HAPJES OP EEN UNIEKE LOCATIE
€15,- p.p. in plaats van €19,50 p.p. tegen

inlevering van deze bon

Geldig van woensdag t/m zondag tussen 12.00 en 17.00 u
(t/m 24 februari)

Minimaal 2 personen, vooraf telefonisch reserveren
verplicht tel 0492 330904

Deze week was een week waarvan ik 
hoop ze niet vaak mee te maken of ei-
genlijk gewoon nooit meer. Een week 
met een zwart randje. Zeg maar gerust 
zwarte rand. Vurige week is de jongste 
telg van onze familie Scheepens over-
leden. 5 maanden oud  is onze Sebas 
geworden. Het zoontje van men pete-
kind Ferry en zijn vrouw Lauren. Men 
petekind hed al vanaf zijn geboorte een 
speciaal plekske in men hart. Hij scheelt 
mar een maand mee ons Stacey . Die 
zen dus samen opgegroeid. Ons stacey 
ging vaak als kind mee hun een weekje 
op vakantie en Ferry heeft mee ons ook 
menig vakantie deurgebracht. Veel 
logeerpartijtjes en ook toen hij ouder 
werd nam hij vaak ons Stacey mee op 

sleeptouw. Nog steeds gaan we altijd 
inne avond samen naar de Tilburgse 
kermis en regelmatig zien we elkaar. 
Als ge het over unne familie favoriet 
zout hebben zou Ferry da bij men zijn. 
Een verlies van een kind gunde oewe 
ergste vijand niet, maar hun al hele-
maal niet. Dan hed ie ook nog eens een 
kei lief vrouwke een top combi dus, die 
twee samen. En dat hun dit dan mee 
moeten maken, verschrikkelijk. Omdat 
ze weten dat oma worden vur men niet 
weggelegd zal zijn, bombardeerde ze 
men tot BONUS oma van Sebas. Gul-
lie wilt niet weten hoe freet ik daar mee 
was. Kei, kei vereerd was ik toen ze 
me die naam gaven. Ikke bonusoma, 
ik werd gelijk 3 cm groter. Als ik mijn 
column in moet leveren hebben we net 
het prachtige afscheid gehad van Se-
bas. Ik zit al twee uur te denken waar 
zal ik het over hebben in men column. 
Ik haal de kalender van Helmond erbij 
voor het weekend . Ik kijk erop mar lees 
het nie eens, nee , ik zit vol van dit ,ik 
kan niet anders als dees met jullie delen 
gedeelde smart is halve smart. Sebas 
zal altijd een plaatsje in mijn hart heb-
ben en wat in je hart zit raak je nooit 
meer kwijt. Volgende week ben ik er 
weer met een vrolijke column, maar in 
deze verdrietige week krijg ik het niet 
voor elkaar. Mijn column foto is deze 
week een foto van Sebas en mij die 
koester ik mijn leven lang. Soms is het 
leven zo oneerlijk en soms gebeuren 
er dingen waarvan je denkt hoe is het 
meugelijk maar ze gebeuren. Bij jullie, 
bij de buren en ook bij men

Dag lieve kleine Sebas tot ooit.
Beste lezers tot volgende week,

Ons 

vertelt…

De hemel is een 
engeltje rijker

Helmonds Muziek Corps gaat 
op 18 mei 2019 op zoek naar De 
Helmondse Maestro. Zes pro-
minente Helmonders zullen op 
deze zaterdagavond gaan strij-
den om de zilveren baton. We 
stellen de volgende twee Maes-
tro’s graag aan u voor:

Sjef Weber
Sjef Weber is een Helmonder 
in hart en nieren. Inmiddels 
reikt zijn naam tot ver over de 
stadsgrenzen als schoonvader 
en trainer van kickbokser Nieky 
Holzken. Zeker bij buitenlandse 
wedstrijden is Sjef als trainer al-
tijd van de partij om zijn schoon-

zoon te ondersteunen. Daar-
naast werkt hij bij autobedrijf 
Tommie Weber en verzorgt hij 
ook zelf trainingen in de boks-
school. 

Een druk baasje en een echte 
vechter; Sjef is dan ook alleen 
maar tevreden als hij met de Zil-
veren Baton naar huis gaat. De 
Nederlandstalige muziek staat 
hoog op zijn favorietenlijstje, 
maar voor de Helmondse Maes-
tro stapt hij graag op ‘de bok’ om 
daar de muzikale strijd met de 
andere Maestro’s aan te gaan. 

Geert Blenckers 
Geert Blenckers is een naam die 
wellicht niet meteen een belle-
tje doet rinkelen, maar hij is dé 

man achter vele evenementen 
in Helmond. De kasteeltuincon-
certen, de Bluesroute, maar ook 
de ijsbaan en Helmond Live zijn 
enkele van de vele projecten die 
hij onderneemt. Daarnaast runt 
hij samen met zijn compagnon 
diverse horecazaken in Helmond 
(en de regio) waarvan De Cacao-
fabriek, de Borrelbar en Bobby’s 
bar slechts enkele namen zijn.  
Geert is trots op Helmond en 
trots op zijn deelname aan De 
Helmondse Maestro. In zijn werk 
komt hij vaak in aanraking met 
muziek en hij heeft jong jonge-
tje al eens bij Helmonds Muziek 
Corps rondgelopen: als slagwer-
ker! Met deze muzikale bagage 
gaat hij alles op alles zetten om 
de winst binnen te slepen. s

De Helmondse Maestro’s 
stellen zich voor … 

Sjef Weber en Geert Blenckers zullen ook deelnemen in de strijd om de zilveren baton (bron foto; HMC).

Helmond
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SALE
KORTINGEN VAN

30-70%
30%40%

50%60%70%

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN 
SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. MEER DAN 

200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR 
HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

VLOER HET ZELF EINDHOVEN 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade. Tel. 040-2468180
VLOER HET ZELF HELMOND 
Engelseweg 223b, Helmond. Tel. 0492-525270

LAMINAAT • KUNSTSTOF VLOEREN • LAMEL PARKET • RUSTIEK EIKEN  
PVC VLOEREN • PLINTEN • VISGRAAT VLOEREN

Een bijzondere ontmoeting die 
leidt tot een schilderachtig 17e-
eeuws muzikaal programma 
over de liefde in al haar ver-
schijningsvormen. Te gast zijn 
stersopraan Dorothee Mields 
en de Italiaan Marco Ambrosini 
(nyckelharpa).

Door de eeuwen heen is de liefde 
een onuitputtelijke muzikale in-
spiratiebron. Of het nu in kapel-
len, kroegen of kastelen gespeeld 
werd, opera, schunnig liedje, mis 
of motet; liefde voerde altijd de 
boventoon.
De Duitse sopraan Dorothee 
Mields is een toonaangevend 
vertolker van muziek uit de 17e 
eeuw. Zij is geliefd om haar unie-
ke stemgeluid en ontroerende 
interpretaties.

De Italiaan Marco Ambrosini 
bespeelt de nyckelharpa, een 
strijkinstrument met toetsen 
en resonantiesnaren, dat vooral 
in de Zweedse volksmuziek ge-
bruikt wordt. Ambrosini is, naast 
improvisator, als een vis in het 
water in barokmuziek. Deze 
veelzijdige musicus met zijn ve-
derlichte toon en schilderachtige 
improvisaties is de uitgelezen 

muzikale danspartner van de 
betoverende sopraan Dorothee 
Mields.

Griekse filosofen zoals Plato 
en Socrates beschreven al ver-
schillende verschijningsvormen 
van liefde. Liefde tussen ouders 
en kind, liefde tussen partners, 
vriendschappen, eigen liefde 
en universele liefde. Vanuit dat 
gegeven is Holland Baroque de 
bibliotheken in gedoken, wat 
een schat aan repertoire op-
leverde.  Karitas (vriendschap) 
volgens Hildegard von Bingen, 
Mad-songs volgens Purcell, All 
is fair in Love and War (Shake-
speare) volgens Biber en Bertali, 
Einsamkeit volgens Krieger. Het 
programma bevat veel minder 
bekend repertoire, met soms een 
uitstapje naar nóg vroegere mu-
ziek, maar ook een tijdloos pop-
nummer van Cohen. De liefde 
wordt in al haar vormen bezon-
gen.

Solisten: Dorothee Mields so-
praan en Marco Ambrosini nyc-
kelharpa

Zaterdag 9 februari 2019, kapel 
Elkerliek ziekenhuis, Wessle-
manlaan 25, Helmond. Kaarten 
à €17,50 op www.lambertuscon-
certen.nl s

Lambertus Concerten presenteert: 

Het internationaal bekende 
ensemble Holland Baroque 

Holland Baroque. (bron foto; Wouter Jansen).

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

Vlinder OrchideeHangplanten
Div kleuren
met 4 bloemtakken
in 12cm pot

Van €14,95

Mini narcis
15cm hoog in 9cm pot

€0,99 p/stuk

1 + 1 
GRATIS

Narcis Tête á Tête

Tulpen
10 stelen per bos 
€3,99 per bos 

Bij De Biezen kan je kiezen!

Alle maten & 
soorten

1 + 1
GRATIS

1 + 1
GRATIS*

nu
€7.99

VERSE KOFFIE
1+1 GRATIS

*Goedkoopste gratis

VRIJDAG KOOPAVOND
TOT 20.00 UUR

Rabobank Helmond, NOC*NSF, 
Jibb+, LEVgroep, TV Carolus én 
Sportpark Brandevoort hebben 
de handen ineengeslagen om te 
komen tot een Helmonds plat-
form waar het verenigingsleven 
kennis, ervaring en materiaal 
kan uitwisselen. Het gezamen-
lijk doel: komen tot toekomst-
bestendige Helmondse clubs.

Helmond telt honderden clubs 
en verenigingen. Al die organi-
saties samen zou je het grootste 
sociale netwerk van Helmond 
kunnen noemen. ‘En dat niet al-
leen, ze leiden ook talenten op 
die zonder de vereniging nooit 
zo ver zouden komen.’ Aan het 
woord is Jochem van Hattum, 
Adviseur Marketing & Commu-
nicatie bij Rabobank Helmond. 
Het belang van de verenigingen 
staat dus als een paal boven wa-
ter. Niet voor niets ondersteunt 
de Rabobank het verenigingsle-
ven in Helmond al decennialang. 
In al die tijd is er wel veel veran-
derd. Waar vrijwilligers vroeger 
stonden te popelen, is het nu 
hard werken om bestuurders en 
andere ondersteuners te vinden. 
Ook kampen clubs met teruglo-

pende inkomsten en dalende le-
denaantallen. Kortom: er wordt 
steeds meer gevraagd van ver-
enigingen en stichtingen.
Rabobank Helmond wil in dit 
verband haar kennis en netwerk 
delen om te komen tot toe-
komstbestendige clubs. Jochem: 
‘We ondersteunen verenigingen 
en stichtingen bij het daadwer-
kelijk invullen van hun ambities. 
Het draait dus niet alleen meer 
om financiële ondersteuning en 
vrijwilligersinzet, maar vooral 
ook om intensieve begeleiding.’ 
Na een selectieronde zijn door 
Rabobank Helmond zes ver-

enigingen geselecteerd die de 
komende twee jaar intensieve 
begeleiding krijgen. De vereni-
gingen zijn na een intakegesprek 
gekoppeld aan professionals die 
gaan helpen om de uitdagingen 
boven water te krijgen om ver-
volgens samen te werken aan 
een duurzame oplossing. Het 
grootste deel van de verenigin-
gen is inmiddels gestart met het 
traject. TV Carolus is één van die 
verenigingen. Voorzitter Anita 
van den Heuvel kwam met het 
idee om te komen tot een plat-
form waar Helmondse vereni-
gingen gebruik van kunnen ma-

ken: ‘We willen graag een brug 
slaan tussen alle verenigingen in 
de stad. Het idee is om te komen 
tot een platform waar kennis, 
netwerk en materialen worden 
uitgewisseld.’
TV Carolus wordt door Rabo-
bank Helmond en NOC*NSF be-
geleid om die ambitie te bewerk-
stelligen. ‘We zijn nu aan het 
nadenken over de juiste vorm. 
Mooi om te zien is dat het idee 
nu al wordt opgepakt. Zo zijn 
LEVgroep, Jibb+ en Sportpark 
Brandevoort aangehaakt. De 
eerste zaken zijn al uitgewisseld. 
Zo zijn onze tegels van de buiten-

ruimte evenals ons oude meubi-
lair gedoneerd aan Bootcamp 
Brandevoort en hebben wij van 
Sportpark Brandevoort een kas-
sasysteem gedoneerd gekregen. 
Sportpark Brandevoort maakte 
op haar beurt weer gebruik van 
onze kennis over het rookvrij 
maken van het sportpark en 
over de Gezonde Kantine. Door 
kennis, ervaring en materiaal te 
delen kunnen we samen komen 
tot toekomstbestendige clubs. Ik 
hoop dat er snel meer voorbeel-
den volgen.’
Als direct uitvloeisel van de wen-
sen van TV Carolus en Sport-
park Brandevoort is een nieuwe 
Facebookpagina aangemaakt 
onder de naam “Verenigingen 
versterken Helmond”. Deze pagi-
na wordt het platform waar ver-
enigingen met elkaar in contact 
komen om materialen en ideeën 
uit te wisselen, elkaar te helpen 
met het uitwerken van plannen 
en het delen van documenten. 
Bestuursleden, medewerkers en 
vrijwilligers van alle Helmondse 
verenigingen kunnen zich aan-
melden om lid te worden van 
deze pagina.
Op de hoogte blijven van de ont-
wikkelingen? Volg de Facebook-
pagina: Verenigingen versterken 
Helmond. s

Helmondse verenigingen gaan kennis, ervaring en materiaal uitwisselen 
Platform voor Helmonds verenigingsleven 

(bron foto; Gerard van Hal Fotografie).

Helmond

Op zondag 3 februari van 14.00 
tot 16.00 uur verzorgt Blaas-
orkest de Muziekvrienden uit 
Huize Padua/Boekel een con-
cert bij de Stichting Draaior-
gels Helmond in de Gaviolizaal. 
Blaasorkest “De Muziekvrien-
den”, is opgericht in 1947 en is 
dus al 72 jaar jong. Zij zijn nog 
altijd verbonden met Huize Pa-
dua te Boekel een onderdeel 
van de GGZ Oost-Brabant.

Haar leden bestaan uit (oud)
personeelsleden, familieleden 
en vrienden. Blaasorkest “De 
Muziekvrienden” is met zijn 25 
actieve muzikanten zowel bin-
nen Huize Padua, als daarbuiten 

een gewaardeerd blaasorkest 
met een breed en divers reper-
toire. “De Muziekvrienden” spe-
len moderne blaasmuziek zoals 
pop, rock,  Zuid-Amerikaans, 
tango, cha-cha, swing, maar ook 
Egerländer en Tsjechische blaas-
muziek, dixieland, wals en polka. 
Ook het solistisch werk wordt 
niet geschuwd. Het orkest staat 
al ruim 25 jaar onder de bezie-
lende leiding van Kees Manders.

Jaarlijks verleent het orkest haar 
medewerking aan de slotdag 
van de Apeldoornse  vierdaagse. 
Optredens in het Caratpaviljoen 
in de Helmondse Warande en 
de Muziektuin in Beek en Donk 
staan al een aantal jaren op de 
agenda. Meerdere keren waren 
ze uitgenodigd voor een optre-

den in de Efteling. Regelmatig 
verzorgen ze optredens in zor-
ginstellingen met aangepast re-
pertoire. Het opluisteren van de 
wijnfeesten in Graach aan de 
Moezel, stond de afgelopen jaren 
op de agenda. 

Vooraf, in de pauze en na afloop 
kunt u genieten van onze Hel-
mondse draaiorgels. De Gavio-
lizaal met monumenten en een 
stukje geschiedenis en cultuur 
in de cultuurstad Helmond heet 
u welkom. De toegang is gratis. 
Wel zien wij na afloop van het 
concert een vrijwillige bijdrage in 
onze donatiepijp. 

Door de groei van het aantal be-
zoekers en activiteiten kunnen 
wij ook extra vrijwilligers, vooral 

Binnenstad

Concert door Blaasorkest de Muziekvrienden 

De Muziekvrienden bestaat uit 25 muzikanten met een breed repertoire 
(bron foto; Stichting Draaiorgels Helmond).

voor de horeca gebruiken. Heeft 
u interesse om ook een stukje 
bij te dragen aan de Helmondse 
cultuur en monumenten neem 
dan contact op met de Stichting 
Draaiorgels Helmond. 

De Gaviolizaal is te vinden aan 
de Torenstraat 36a, 5701 SH Hel-
mond. Openingstijden zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen van minimaal 10 perso-
nen ook mogelijk op afspraak. s
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Open dag
Zaterdag 2 februari  10.00 -16.00 uur

Ontdek onze nieuwe houten 
vloeren afdeling

Je kunt kennismaken met de nieuwe 
houten vloeren afdeling en samen met ons team, 

onder het genot van een hapje en een drankje, 
vrijblijvend al onze mogelijkheden bekijken!

vloerenland.com

Beekerheide 28   |   5741 HC Beek en Donk    |   T. 0492 31 90 15   |   DI - VR 9.30 -17.00   |   ZA 9.30 - 16.00   |      www.vloerenland.com

Stylingadvies
Onze Styliste Elsemiek zal op de Open dag aanwezig 
zijn om interieurvragen te beantwoorden. Als je wilt 
kan ze richting geven aan je ideeën en helpen jouw 
persoonlijkheid in je interieur te leggen. Zo maakt 
Vloerenland van jouw huis een thuis!

Nieuwe Houten 
Vloeren afdeling 

Kwaliteit
Met alle bekende merken vloeren 
en een enorm vertrouwen in ons 
ervaren team, kunnen we naast 
fabrieksgarantie op onze vloeren 
ook 5 tot 10 jaar garantie op 
arbeid geven. Eigenaar Willem 
Smits: “Garantie op arbeid is 
uniek, en dat kan alleen als je 
gelooft in je mensen en kwaliteit! 
Onze vloeren worden met de 
modernste technieken én op 
ambachtelijke wijze gelegd, 
zonder compromissen.” HOUTEN VLOER 

ONDERHOUDSPAKKET 
UNIVERSEEL PROTECTION SYSTEM

1  Liter Clean & Wax iT  
1  Liter Power Cleaner   
1  Liter Wood Conditioner  
1  Doek
1  Tas 

√  Voor dagelijks gebruik of periodiek onderhoud 
√  Krassen bijwerken & vlekverwijdering   
√  Reinigen, verzorgen & beschermen    
  
* Actieprijs geldig t/m 28 februari 2019 

BTW 
WEG 

ERMEE!
2 t/m 9 februari 

2019

Doe-het-zelf of maatwerk
In houten vloeren hebben we de keuze uit 
kant en klare ‘Doe het zelf’ vloeren of ons 
maatwerkprogramma. Eerst kies je een 
onbehandelde basisplank uit in de gewenste 
breedte, aansluitend kies je uit de verschillende 
bewerkingen: geschaafd, geborsteld, verouderd, 
rustiek of select. Daarna gaan wij de vloer bij jou 
thuis leggen en evt. op kleur brengen. Wat je ook 
kiest, je krijgt altijd duurzaam hout voorzien van 
het FSC of PEFC-keurmerk. Met respect voor een 
gezonde aarde! 

Met 150 m2 echte houten vloeren van bekende 
merken is er voor elk wat wils in verschillende 
afwerkingen, tinten, breedtes en lengtes. Van 
moderne vloerdelen en visgraat parket tot 
tapis en traditioneel Versailles patroon. 
De afdeling is te bewonderen nadat 
Wethouder A.J.L. Meulensteen van 
Economische zaken deze op 1 februari 
feestelijk geopend heeft.

* Op geselecteerde merken vloeren:
HOUTEN VLOEREN     LAMINAAT     PVC VLOEREN   
TAPIJTTEGELS     TAPIJT      VINYL      VLOERKLEDEN

* Openingsactie van toepassing op (door Vloerenland) geselecteerde producten en merken * Acties niet geldig in combinatie met andere acties * Vraag naar de voorwaarden in de winkel * Druk- en zetfouten voorbehouden * BTW actie geldig van 2 t/m 9 februari 2019   

SETPRIJS € 79,95
 Nu € 44,95*

OPENINGSAANBIEDING

*
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succesvolle start en een positief 
saldo van 6,78 gulden. In het pa-
rochiehuis was het gezellig met 
de Rampetampers. In de eerste 
jaren werd al veel georganiseerd. 
Zo was er het prinsenbal, de uit-
wisselingsavond, het boerenbal, 
de traditionele zittingsavond en 
was er al ruim aandacht voor de 
jeugd met een kindermiddag op 
dinsdag. Ook werd een aantal ja-
ren op dinsdag de oudere jeugd 
van de Lambertusparochie aan 
de Molenstraat bezocht. Hoog-
tepunten waren toen o.a. de ge-
zellige schunkelavonden en het 
eigen programma van toen “de 
pretmachine”. De gemeente wil-
de het parochiegebouw slopen. 
Daarom vertrokken de Rampe-
tampers naar de Kegel. Het voor-
ste gedeelte van het parochiege-
bouw is niet gesloopt en is nu 
een monument. Door de jaren 
heen heeft de vereniging in ver-
schillende residenties gezeten: de 
Gouden Kegel, De Gaviolizaal en 
Parkzicht, maar tegenwoordig 
zijn ze neergestreken in Wijkhuis 
de Fonkel.

Wijkhuis de Fonkel 
De Fonkel is the place to be voor 

het 55 jarig jubileum. In het ka-
der van het Jubileum is op 15 
december een benefietmiddag 
georganiseerd voor de stich-
ting Energy4All. Deze stichting 
zet zich in voor onderzoek naar 
een zeldzame stofwisselings-
ziekte. De kleindochter van klet-
ser Hans Eijkemans heeft deze 
ziekte, waarmee de verbinding 
is gelegd. Op 2 februari zullen we 
om 18.30 een heilige mis vieren in 
de St. Jozefkerk met aansluitend 
een avond voor leden en reünis-
ten. De dag erna op 3 februari is 

de jubileumreceptie in onze resi-
dentie de Fonkel. Verder hebben 
we op 23 februari onze Oergezel-
lige Zittingsavond. Ook zijn we 
bezig met een jubileumboek. Dit 
zal verschijnen na de carnaval 
zodat ook het 55ste jaar hierin aan 
bod komt. U kunt zich hiervoor 
inschrijven via 
55jaar@rampetampers.nl. 

Meer bijzonderheden betreffen-
de het jubileumboek en activitei-
ten kunt u vinden op 
www.rampetampers.nl s

Carnaval begon dat jaar op za-
terdag 27 februari. Er waren nog 
ongeveer 8 weken te gaan om 
de nieuwe vereniging te voor-
zien van capen, steken, scepters, 
dansmarietjes en alles wat er nog 
meer bij komt kijken. De vereni-

ging moest ook een naam en een 
symbool hebben. Na veel wikken 
en wegen werd voor de naam  
Rampetampers gekozen. Het 
doel van de vereniging werd het 
organiseren van carnaval voor 
leden en niet leden. Hierbij hoort 
het bezoek aan diverse tehuizen 
en instellingen. De analen schrij-
ven over de eerste carnaval: een 

De Klein Houtse Kluppelkes lo-
pen een week voor de start van 
carnaval 2019 alvast warm voor 
hét feest van het zuiden met hun 
eigen Kluppelkes Warming-up 
Party. Op zaterdag 23 februari 
gaat het dak eraf van hoftempel 
de Geseldonk met deze receptie 
van jeugdprins Vince. Inmiddels 
is deze middag uitgegroeid tot 
een fantastische middag voor 
de jeugd van alle basisscholen 
in Mierlo-Hout en omgeving.

In tegenstelling tot veel andere 
recepties, staat het vermaak van 

de kinderen op de eerste plek. Zo 
beleeft de jeugd een geweldige 
middag. Niemand hoeft zich te 
vervelen. Tijdens deze middag is 
er zelfs een spellencircuit. Daar-
naast strijden de verschillende  
jeugdprinsen om de titel ‘fitste 
Prins’ en draaien we de coolste 
muziek en de vetste carnavals-
hits.

Iedereen is welkom om er samen 
met De Klein Houtse Kluppelkes 
een geweldig feest van maken. 
Zoals ieder jaar komen ook deze 
keer bevriende jeugdcarnavals-
verenigingen als de Drumknau-
wers, de Strikkelkes, de Kauw 
Voetjes en de Spurriebemmels 

de Prins van de Klein Houtse 
Kluppelkes feliciteren.
Het geweldige evenement voor 
de jeugd wordt voor de negende 
keer gehouden. De Kluppels zijn 
dan ook erg trots dat ze zo’n 
evenement in Hoftempel De 
Geseldonk mogen organiseren. 
Feest je dit jaar ook met jeugd-
prins Vince mee? Kom ook en 
vergeet je vriendjes en vriendin-
netjes niet! De 
toegang is gratis 
en we beginnen 
om 13.30 uur, 
de zaal is vanaf 
13.00 uur open. 
Tot zaterdag 23 
februari! s

We schrijven het december van het jaar 1964. Een vijftal jonge leer-
lingen van dansschool Hellendoorn zaten tijdens het kerstbal bij 
elkaar en bedachten dat het leuk zou zijn om samen een carnavals-
vereniging op te richten om specifiek voor jongeren wat te organi-
seren tijdens het carnaval. Met steun van hun ouders en kapelaan 
Jan Bakker werd in 1965 het eerste carnaval georganiseerd en ge-
vierd in het parochiehuis Heilig Hart aan het Binderseind. 

55 jaar Rampetampers 

Optocht van 1965(Bron foto; archieffoto CV de Rampetampers)

De Rampetampers (bron foto; Jos v.d. Eijnden).

De Prins voor 2019 van de Mier-
lo-Houtse carnavalsvereniging 
C.V. ‘t Barrierke is de 61-jarige 
Jos van Gijsel. Hij zal regeren als 
Prins Jos d’n Uurste, met aan zijn 
zijde Prinses (en dochter) Jenny. 
Adjudant is vriend (en partner 
in crime) Hank. Jos is geboren in 
Helmond en woont alweer bijna 
40 jaar in Mierlo-Hout. Samen 
met zijn vrouw Marian (Queen 
Mom) hebben ze 4 kinderen 
en ook alweer 4 kleinkinderen. 
Dat ze daar stapelgek op zijn, 
is natuurlijk heel goed te begrij-
pen. Toen de kinderen nog op de 
lagere school zaten, bouwde Jos 
al ieder jaar mee aan carnavals-
wagens. Hij heeft een paar jaar 
geleden ook de huidige prinsen-
wagen van C.V. ‘t Barrierke ont-
worpen.  In het dagelijkse leven 
is Jos meewerkend voorman bij 
Koninklijke Textielfabriek Ray-
makers in Helmond. Hij is (al eni-
ge jaren) lid van C.V. ‘t Barrierke 
en van de Society of Gentleman 
(van de Backstage Barber Pub in 

Mierlo). Naast carnaval vieren, 
houdt Jos veel van muziek, For-
mule 1, koken én lekker eten.

Met zijn motto: “Niet genoten is 
altijd mis!” gaan hij, prinses en 
adjudant er een geweldig carna-
valsjaar van maken! Eenieder die 
hem kent, zal niet raar opkijken 
van zijn lijfspreuk: Errare Huma-
num Est… (vergissen is mense-
lijk…). s

Prins Jos d’n Uurste 
bij C.V. ’t Barrierke 

Prins Jos d’n Uurste (bron foto; 
C.V. ’t Barrierke)

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Bron tekst: www.keiebijters.nl  

Op zaterdag 26 januari hebben 
wij op een overvol Kasteelplein 
bekendgemaakt dat Bart van 
Oorschot (36) ons voorgaat als 
Prins Briek XLVI.

Deze kersverse prins is een ras 
Keiebijter; hij zat als tiener bij de 
prinsengarde en maakt al heel 
wat jaren deel uit van commissie 
Buitengebeuren. Het zit in de fa-
milie want zijn tweelingbroer Bas 
is zeer actief bij de Spurriezeiers, 
zijn oudere broer Rob vertaalt de 
rol van Grootvorst bij de Keiebij-
ters en zijn jongere broer Mark 
zit tevens bij commissie Buiten-
gebeuren. Hij is een sociaal mens 
en is lid van de businessclub van 
PSV en de Ronde Tafel.

Bart heeft samen met zijn broer 
Mark in 2015 het familiebedrijf, 
waar zij beiden van jongs af aan 
al werken, overgenomen van 
hun vader Karel. Namelijk Van 
Oorschot Aluminium Construc-

ties aan de Waterbeemd in Hel-
mond.
Bart is getrouwd met  
Mechteld en heeft twee kinde-
ren, een dochter en een zoon, Jip 
en Loet.s

Prins Briek XLVI: Bart van Oorschot 

Prins Briek XLV William Verkoelen droeg de scepter over aan Prins 
Briek XLVI Bart van Oorschot (bron foto; Wim van den Broek).

Helmond

Klein Houtse Kluppelkes lopen warm voor carnaval

Binnenstad

hartstichting.nl
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Jumper Helmond is de dierensuper die zich kenmerkt door een grootschalige 
en prijs attractieve winkel, met een breed assortiment op het gebied van 
dierbenodigdheden. 

Wegens groei en uitbreiding van ons team in Helmond zijn wij op zoek naar een

ASSISTENT BEDRIJFSLEIDER m/v
In deze functie bent u mede verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van deze 
vestiging.

Wij vragen van u:
• enige jaren ervaring in een dierenspeciaalzaak
• leidinggevende en organisatorische vaardigheden
• een analytisch en formulegericht denkvermogen
• zeer goede communicatieve vaardigheden
• een flexibele en creatieve instelling

Tevens zijn wij op zoek naar een

VERKOOPMEDEWERKER m/v

Uw taken bestaan uit:
• advisering van klanten op een vriendelijke en correcte wijze
• kassawerkzaamheden
• vervanging collega’s 
• signaleren van problemen en knelpunten
• schoonmaken afdeling/winkel
• zorgdragen voor orde en netheid in de winkel
• overige voorkomende werkzaamheden op de winkelvloer

Wij bieden u:
• een uitdagende functie in een gezonde en groeiende organisatie
• zelfstandigheid binnen een informele organisatie
• goede arbeidsvoorwaarden (in overeenstemming met ervaring en functie)

Voldoet u aan het beschreven profiel, stuur dan uw sollicitatiebrief/e-mail met 
volledig c.v. naar: Jumper Helmond
t.a.v. Gertjan Frijlink, Engelseweg 196, 5705 AJ  Helmond
werken@jumperdiscount.nl 

OPEN 
DAG

28
18

0

11 FEB
18.00 - 21.00 UUR

MAANDAG

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

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

Op 11 februari kun je op de verschillende locaties van het ROC Ter AA gaan 
rondneuzen tijdens de open avond (bron foto; ROC Ter Aa).

Open Avond 
ROC Ter AA Helmond

Op maandag 11 februari a.s. houdt 
ROC Ter AA Helmond een Open 
Avond. Voor alle belangstellen-
den staan op die avond van 18.00 
tot 21.00 uur de deuren van de ge-
bouwen aan Keizerin Marialaan 2, 
Nieuwveld 59 en 61 in Helmond en 
Goorsedijk 6 in Mierlo open.

Tijdens de open avond kunnen 
toekomstige studenten, ouders/
verzorgers en andere belangstel-
lenden uitgebreid bekijken welke 
opleidingsmogelijkheden de mbo-
colleges van ROC Ter AA bieden. 
Studenten en docenten zijn aanwe-
zig om alle vragen te beantwoorden. 
Verder worden er demonstraties en 
presentaties gegeven.

Locaties 
In het gebouw aan de Keizerin Ma-
rialaan 2 vinden belangstellenden de 

opleidingen van Business, Dienst-
verlening, ICT, Techniek & Techno-
logie, Ruimtelijk Vormgever, Entree 
en VAVO (volwassenenonderwijs). 
Op Nieuwveld 59 en 61 presente-
ren de opleidingen van Onderwijs 
& Kinderopvang en Zorg & Welzijn 
zich. Aan de Goorsedijk 6 in Mierlo 
is de Open Dag van het Bouw & De-
sign College, in samenwerking met 
Bouw Infra Mensen Mierlo.

Positie derde plaats beste roc ge-
handhaafd
Een opleiding bij ROC Ter AA is een 
goede keuze. In de Keuzegids MBO 
2019 is ROC Ter AA – net als in 2018 
- derde hoogst genoteerde ROC van 
Nederland. En 22 opleidingen heb-
ben het predicaat ‘Topopleiding 
2019’ gekregen. 

Aanmelden 
Toekomstige studenten kunnen 
zich tijdens de open avond direct 
aanmelden voor een opleiding. s

Helmond

Er staan zo’n 100 knotwilgen in ’t 
Groot Goor. Sommige staan er al 
tientallen jaren en andere zijn nog 
jong. Maar allemaal staan ze met 
hun voeten in de natte grond van 
’t Goor. 

Iedere drie jaar moeten deze karak-
teristieke bomen geknot worden 
om te voorkomen dat ze  open gaan 
barsten. De gemeente vraagt aan 
IVN-Helmond om hierbij een hand-
je te helpen en daarom gaan leden 
en vrijwilligers van IVN- Natuurbe-
heer komende zaterdagen met hun 
ladders en takkenscharen weer ’t 
Goor in om deze klus te klaren. 
Op zaterdag 16 februari wordt er 
vanaf 9 uur gewerkt in de omgeving 
van de Tarbotstraat en het pad bij 
tuincentrum Coppelmans en op za-
terdag 23 februari gaan de mannen 
en vrouwen van IVN-Helmond naar 
de Heeklaan nabij de schutsbomen 
om ook daar de wilgen te knotten. 
Het is lekker licht werk en gezellig 

ook, samen de natuur in! En natuur-
lijk is er in de pauze een warme kop 
snert met een broodje voor iedereen. 
Wie zin heeft om ook eens handje te 
helpen: wees welkom, maar neem 
zelf wel werkhandschoenen mee 
en trek stevige schoenen of laarzen 
aan. Als er genoeg handjes zijn is het 
karwei steeds rond de middag weer 
geklaard. Mensen die wilgentenen 
kunnen gebruiken voor in de tuin of 
voor een kunstwerkje kunnen ge-
rust wat materiaal komen ophalen. 
Meer weten? Kijk op www.ivn.nl/
helmond.nl s

Wilgen knotten in ’t Goor 
Mierlo-Hout

Wilgen knotten is een licht werkje en 
bovendien kan er ook gezellig bijgekletst 
worden (bron foto; IVN Helmond).
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Helmond-Oost

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV, 
Azalealaan te Helmond. Een 
totale geldprijzenpot van EUR 
1450,- waarvan een hoofdprijs 
van:  €400,-. 

Tevens een loterij voor het win-
nen van 2 grote gevulde levens-
middelenmanden en gratis kien-
kaarten. Ook vindt er regelmatig 
een grote gratis loterij plaats. 
Aanvang  20.00 UUR. Zaal open 
vanaf 18.45 uur.

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Elke vrijdag organiseert bridge-
club ’t Houtse Slem bridgeclub 
bridgedrives, ook voor niet-le-
den. Men dient zich uiterlijk om 
kwart over een aan te melden in 
De Geseldonk. 

Er wordt een kleine vergoeding 
gevraagd. Regelmatige deelne-
mers kunnen soms een prijsje 
winnen.

Annawijk/Suytkade

Annawijk/Suytkade

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

Binnenstad

De Gaviolizaal met zijn collectie 
draaiorgels en accordeons van 
Arie Willems, beheerd door de 
Stichting Draaiorgels Helmond, 
is elke zaterdag en zondag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen ook op afspraak, info: 
info@draaiorgelshelmond.nl  
Op zondagen ook regelmatig 
concerten. 

Brouwhuis

Bij woonzorgcentrum Savant 
Rivierenhof worden biljarters ge-
zocht. De dagen zijn dinsdag en 
donderdagmiddag van 13.30 tot 
17.00 uur. U kunt ook langsko-
men, iedereen is van harte wel-
komen. 

Voor meer informatie kunt u bel-
len naar wedstrijdleider J. Chat-
rer via 0492-515821. 

Brandevoort

Singles in Brandevoort en om-
geving organiseren regelmatig 
bijeenkomsten in het Brandpunt 
aan de Biezenlaan 29  in Brande-
voort. De eerst volgende avond 
is op vrijdag 1 februari  aanvang 
20.30 uur. De entree is vrij. Deze 
avond is dan voor iedereen toe-
gankelijk.

Kansrijk Mierlo-Hout organi-
seert elke maandagochtend van 
9.30 uur tot 11.30 uur een samen-
loop. Een ontmoetingsmoment 
voor iedereen, voor wat gezellig-
heid en een praatje. Ben je min-
der mobiel of zoek je een maatje 
die langskomt? Neem contact 
met ons op. Wil je je aanmelden 
als vrijwilliger bij Kansrijk Mier-
lo-Hout, dat kan ook!  Iedereen 
is welkom voor een heerlijk bakje 
koffie of thee. 

We zien je graag op maandag-
ochtend in wijkhuis de Ge-
seldonk (Cederhoutstraat 44). 

Hebt u thuis nog restanten Boe-
renbont servies? Dan kan u daar 
verpleegafdeling Margriet in ver-
zorgingshuis Alphonsus in Hel-
mond enorm mee helpen. 

Wij gebruiken dit servies omdat 
dit voor de bewoners herkenning 
en een warm huiselijk gevoel 
geeft. Nu zijn er wat spullen ge-
sneuveld en voor ons te kostbaar 
om het aan te vullen. Daarom 
deze oproep aan mensen die wat 
nog wat hebben staan wat men 
niet gebruikt en hier graag een 
mooie bestemming aan geven. 

Alles is welkom! Laat het ons 
weten via b.vandoorn@savant-
zorg.nl of geef het af in het res-
taurant van Alphonsus.

Het evenement ‘Sport Awards 
Helmond’ dat gehouden wordt 
op 1 februari in De Geseldonk 
in Helmond belooft een echte 
happening te worden. De aftrap 
rond 18.15 uur (winnaar Award 
voor Sportiefste Basisschool) 
wordt opgeluisterd door nie-
mand minder dan Enzo van 
Stiphout. Deze creatieve dan-
ser en zanger staat op dit mo-
menteel in  de schijnwerpers 
als deelnemer bij het populaire 
DanceSing programma op TV.

Basisschool Award
Allereerst zal de sportiefste Hel-
mondse bassischool bekend 
worden gemaakt. De deuren van 
De Geseldonk gaan open om 
18.15 uur en de show van Enzo 
van Stiphout zal de feestelijke 
opening zijn van het evenement 
dat later op de avond (vanaf 19.30 
uur) haar vervolg krijgt.

Welke school zal zich een jaar 
lang de sportiefste basisschool 
van Helmond mogen gaan noe-
men? De jury heeft laten weten 
dat het een uiterst moeilijke taak 
was om de winnaar van de ge-
nomineerde scholen, die erg veel 
aan bewegen en sportieve activi-
teiten op hun scholen organise-
ren, te bepalen. Dat belooft dus 
een erg spannende ontknoping 
te krijgen. De genomineerden die 
met elkaar de strijd aangaan zijn: 

- OBS ´t Hout
- Sylvester-Bernadette 

- De Rakt
- De Goede Herder

De entree is gratis en belangstel-
lenden zijn van harte welkom.

Topsport entertainment 
Na een korte pauze worden de 
deuren om 19.30 uur opnieuw 
geopend voor de start van het 
avondprogramma van de Sport 
Awards Helmond 2018.

Ook in het tweede gedeelte van 
de Sport Awards zullen de aan-
wezigen getrakteerd worden op 
entertainment van hoogstaand 
niveau. Zo wil de organisatie van 
de Sport Awards (Tribune) expli-
ciete aandacht voor de ultieme 
bewegingssport, dans. Het Hel-
mondse top danspaar gevormd 
door Jordan Koenen en Sjoerd 
van Rijn zullen een speciaal voor 
dit evenement geschreven cho-
reografie (Irene Koenen-Reniers) 
op het grote podium neerzetten 
dat velen in de zaal naar adem 
zal laten happen! Met Tjerk 
van den Broek (bekend van TV) 
als Helmondse inbreng zal een 
weergaloze Breakdance show op 
de planken worden gebracht van 
wereldklasse. Op de Jeugd Olym-
pische Spelen in Argentinië (ok-
tober 2018) was Vicky Bergmans 
de eerste Olympiër die uitkwam 
in deze ‘nieuwe’ discipline. Zij 
maakt, samen met Tjerk, deel 
uit van het vijftal topsporters van 
‘On The One’.

Sport Awards Helmond 2018
Het is, na veel wikken en wegen, 
de jury gelukt om de uiteindelijke 

winnaars van de overgebleven 
genomineerden te bepalen. Zo-
als het in alle categorieën hoort 
was de keuze niet echt bepaald 
gemakkelijk. Alle kandidaten 
bleken geduchte tegenstanders 
van elkaar in de strijd om de titel 
Sportman, Sportvrouw, Sport-
ploeg en Paralympische Sporter 
en zich daarmee te verzekeren 
van de unieke Sport Award Hel-
mond 2018.

Sport Awards Helmond
Datum: 1 februari 2019
Locatie:  Zaal De Geseldonk, Ce-
derhoutstraat 44, Helmond
Award uitreiking basisscholen: 
Rond 18.45 uur - 19.00 uur (deu-
ren open om 18.15)
Sport Awards: Van 20.00 - 23.15 
uur (deuren open om 19.30 uur)
Parkeren: Parkeerplaatsen VV 
Mierlo-Hout (bij voorkeur)

Entree is gratis!

Kijk voor meer en aanvullende 
informatie op de webpagina van 
Tribune Sportmagazine (www.
tribunemagazine.nl) onder Sport 
Awards Helmond 2018. Wilt u de 
Sport Awards bezoeken: u kunt 
niet meer reserveren maar er zijn 
nog enkele zitplaatsen beschik-
baar. s

Sport Awards Helmond 
belooft spektakel 

Mierlo-Hout

In deze cursus nemen we een 
toneeltekst als uitganspunt om 
scènes vorm te geven en om een  
rol echt overtuigend te spelen. 
Tekstanalyse, tekst- en rolinter-

pretatie komen aan bod. Vanuit 
verschillende invalshoeken ga je 
de rol verkennen en je eigen ma-
ken. Zo leer je op een waarachti-
ge manier vanuit een bestaande 
tekst een andere persoonlijkheid 
op het toneel neer te zetten.
In de toneellessen werk je aan je 

Gratis proefles cursus ‘Tekst en Rol’ in het Annatheater! 

Annawijk/Suytkade

(bron foto’s; Annatheater Helmond).

houding, stem en verbeelding. Je 
vermogen om samen te werken 
en je fantasie worden verbreed. 
Doe je mee? Kom op 5 februari 
vrijblijvend de eerste les volgen. 
Deze cursus is zowel voor be-
ginners als gevorderden ge-
schikt, omdat er eventueel in 
niveaugroepen gewerkt zal gaan 
worden. Deze cursus vindt elke 
dinsdag plaats van 5 februari 
t/m 2 april  van 20.00 tot 21.30 
uur.  De gratis proefles/1e les is 
op  dinsdag 5 februari van 20.00 
tot 21.30 uur. Voor meer informa-
tie:  Lavínia Germano, telefoon: 
06-44369288 of via e-mail: 
laviniagermano@
annatheater.nl 

Het Annatheater ligt op 1 minuut 
loopafstand van het NS-station 
Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, 
Helmond. Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl 
www.annatheater.nl s

WWW.HELMONDNU.NL

Liefhebbers van Rock & Roll mu-
ziek kunnen op zaterdag 9 febru-
ari terecht in buurthuis St. Anna 
waar een Rock & Roll party wordt 
georganiseerd. Deze avond treed 
de Helmondse Rock & Roll band 
de Hi-Tombs op. Deze avond 
begint om 20.30 uur. De zaal is 
vanaf 19.30 uur geopend.

Entree € 5,-. Buurthuis St. Anna 
is gelegen aan de Hoogeindse-
straat 24 te Helmond.
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma
Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1 ma

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

 

8 weekse basistraining 

Mindfulness MBCT 
Mindfulness Based Cognitive Therapy 

Een effectieve methode bij stress, angst &  pijn  

         Startdata:    woensdag  13 feb. 19.30 - 21.30 uur 
         donderdag 14 feb. 10.00 - 12.00 uur 
         Locatie:   Prelaat  Brantenstraat 3,   5731 JE  Mierlo 

 INFORMATIE & INSCHRIJVEN:   www.reflectacoaching.nl 
T 0646 216 903   E info@reflectacoaching.nl 

Docent/trainer: Christine Beenhakker 

Wie de afgelopen tijd het geharrewar 
over de Brexit in het Britse Lagerhuis 
gevolgd heeft, zal zich best vermaakt 
hebben over de pogingen van Theresa 
May steun te vinden voor haar afspra-
ken met de EU. Ik vind het knap zoals 
ze geen krimp geeft, maar of het de 
verstandigste aanpak is? Het scheelt 
natuurlijk dat ik nauwelijks besef van 
waar de inhoudelijke pijnpunten lig-
gen, maar met plezier volg ik het wel. 
Of is het een tragedie? 
Nee, dat niet, het spektakel wordt uit-
gevoerd door volwassen mensen die 
beter zouden kunnen weten. Het gedoe 
werkt echt op de lachspieren, en het is 
onbegrijpelijk dat een land als het VK 
in deze eeuw op zo’n merkwaardige 
wijze wordt bestuurd. De Speaker of 
the House, de voorzitter, probeert uit 
alle macht met luidkeels “Order, order” 
de  gemoederen te bedaren en lijn in 
de discussies te krijgen. Ze zijn lid van 
de EU, maar willen er uit. Dat snap ik 
al niet. Als Europese landen proberen 
we toch met elkaar een toekomst op 
te bouwen. Mocht dat niet naar je zin 

verlopen, dan ga je er toch niet van-
door, maar probeer je binnen de EU in 
overleg en met kracht van argumenten 
je doel te bereiken! Kenners schrijven 
echter, dat er van echte discussie nau-
welijks of geen sprake is, maar wel een 
constante herhaling van standpunten. 
Het gedoe is nog lang niet voorbij. Het 
beroerde is dat de Brexit ook ons in 
onze belangen raakt.

Tel uit je winst!

Jan van Rest

door jan van rest

Vermakelijk
Harrie Verberne, 71 jaar. Sinds mijn pen-
sionering had ik me voorgenomen om 
meer te gaan sporten. Maar het kwam 
er niet van. Mijn huisarts adviseerde 
me daarna om dan elke week maar 
Weekkrant De Loop te gaan bezorgen. 

Het is DE STOK achter de deur, want 
nu MOET ik elke week enkele uren gaan  
lopen, met de weekkrant. 

Sinds enkele maanden bezorg ik nu el-
ke donderdag of vrijdag van de week de 
Helmondse Weekkrant, het tijdstip be-
paal ik zelf. 
En… bezorgen is SPORT In 2 tot 3 uur heb 
ik elke week mijn wijk klaar. Bezorg huis-
aan-huis, maak een praatje en kom veel 
onder de mensen. Mijn kleinzoon van 
12 loopt soms ook gezellig met me mee. 
Werkelijk een schitterende vrije tijds be-
steding die ik nog jaren wil blijven doen 
en ik verdien er nog geld mee ook. Ik geef 
wat aan mijn kleinzoon en ik koop er o.a. 
een bloemetje van voor mijn echtgenote, 
die me elke week een paar uurtjes moet 
missen, of betaal er een leuk weekendje 
weg van.

Dokters advies: 
Ga Weekkrant De Loop bezorgen!

Helmond

Gewoon doen, 
bewegen is goed 

voor iedereen! 

Bezorgen iets voor u? 
Mail snel naar 

bezorging@deloop.eu

Wees er snel bij voor de laatste 
kaarten voor de Kletszullekes-
avonden! 
De avonden worden gehouden 
op vrijdag en zaterdagavond 22 
& 23 februari bij Zalencentrum 
Vissers. 

CV De Spekzullekes heeft voor u 
een fantastisch programma sa-
mengesteld. Beide avonden zul-
len worden geopend door Kapel 
de Durbloazers die samen, met 
niemand minder dan Willy en 
René van de Kerkhof hun Hel-
mondse Schlager gaan zingen: 
Ik ben Willy en gij René. Daarna 
gaat u genieten van tonpraters 

die al menige prijzen in de wacht 
hebben gesleept. Op beide avon-
den treden voor u op: Freddy van 
den Elzen, Rob Bouwman en Pe-
ter van de Maas. Ook hebben we 
voor u geweldige amusements-
groepen. Wat dacht u van: Wis-
siknie, Tadaa en Jeroen’s Clan!

Op vrijdagavond zal  Kapel de 

Durbloazers  voor een voortref-
felijke muzikale begeleiding 
zorgen, gevolgd door  De Blue 
Band  op zaterdagavond. De 
avond wordt compleet gemaakt 
met een geweldig optreden 
van onze oudste dansgarde  De 
Kroonjuweeltjes. Kortom, alles is 
aanwezig om er twee onvergete-
lijke avonden van te maken!

De kaarten voor De Kletszul-
lekesavonden zijn uitsluitend te 
koop voor 14,- per stuk bij Zalen-
centrum Vissers, Peeleik 2, 5704 
AR in Brouwhuis. Wees er op tijd 
bij want vol = vol!

De Kletszullekesavonden begin-
nen om 20.00 uur en de zaal gaat 
om 19.00 uur open. s

Kletszullekesavonden bij de Spekzullekes
Brouwhuis
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50% KORTING
OP DE HELE WINTERCOLLECTIE!*

*Uitgezonderd basis- en nieuwe collectie

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN 
• STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • GRATIS PARKEREN • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN 
• STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • GRATIS PARKEREN • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

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

Afgelopen zaterdag, 26 januari, 
was het weer zover. De jaarlijk-
se Playbackshow van Stichting 
Truckersday stond weer op de 
agenda. De organisatie had er 
superveel zin in en ook de deel-
nemers waren weer vol goede 
moed afgereisd naar het TOV 
gebouw. 

Om 19:00 uur was het dan einde-
lijk zover en opende Peter Sandi-
fort de avond namens de Narren 
en Stichting Truckersday. Hij gaf 
daarna het woord aan Karin Loch 
voor de verdere presentatie. De 
kleine dansgarde van De Narren 
opende de avond met een gewel-

dig mooie dans en toen was het 
dan tijd voor de eerste deelne-
mer die een poging ging doen 
om 1 van de 2 felbegeerde wissel-
trofeeën in de wacht te slepen. 
Daarna was het alweer tijd voor 
het gast optreden van Mike Kan-
ders, deze had tijdens zijn eerste 
nummer de zaal al helemaal plat 
en het duurde dan ook niet lang 
of de eerste polonaise van de 
avond was een feit. Er zouden er 
nog vele volgen deze avond. 

Toen alle artiesten hun act had-
den opgevoerd, was het tijd voor 
de jury om zich te beraden en 
dat bleek wederom een zware 
taak. De artiesten wachtten in 
spanning af en om de wacht-
tijd wat te verkorten, kregen we 

nog een prachtig optreden van 
Peer Swing. Nadat hij eerder op 
de avond zijn playbackkunsten 
had vertoond, bleek deze man 
ook nog eens over een geweldige 
zangstem te beschikken en zette 
hij de zaal nog even compleet op 
zijn kop.

Toen was het eindelijk zover en 
kwam de jury terug met de uit-
slag. Het was een erg moeilijke 
beslissing en de kandidaten ein-
digden dicht bij elkaar. Uitein-
delijk kon er toch maar een de 
beste zijn. 

De jury vond unaniem dat Mar-
tinelle Vesters, met haar ver-
tolking van: ‘’I will always you’’ 
van Whitney Houston, de beste 

playbacker van dit jaar was en 
zij won hiermee de wisseltrofee 
voor ‘beste playbacker’. 

Hierna was het tijd voor de eerste 
uitreiking van de Henk Snijders 
Trofee. Deze trofee is na de vo-
rige playbackshow beschikbaar 
gesteld door Henk Snijders die 
zijn hart helemaal bij deze doel-
groep had liggen. Helaas is hij 
ons kort geleden ontvallen en zal 
zijn naam in deze trofee voort-
leven. De eerste Henk Snijders 
Wisseltrofee werd dit jaar in de 
wacht gesleept door Edwin Jans-
sens met zijn geweldige versie 
van ‘Dangerous’ van Michael 
Jackson. Deze trofee is voor de 
best geklede artiest.
Wil je ook eens meedoen met 

de playbackshow van Stichting 
Truckersday of wilt u iets bete-
kenen voor deze stichting (vrij-
williger, donateur, sponsor, etc.), 
stuur dan even een mail naar 
info@truckersdaystiphout.nl. 
Op 2 juni 2019 zien we graag ie-
dereen weer op de truckersday 
en natuurlijk op 25 januari 2020 
weer op de jaarlijkse playback-
show in het TOV gebouw.

Wij willen bij deze dan ook onze 
hartelijke dank uitspreken naar 
TOV gebouw en EKV de Nar-
ren voor alle geboden hulp en  
mogelijkheden én natuurlijk 
naar iedereen die ons op welke 
manier dan ook geholpen heeft 
om dit tot een geslaagde avond 
te brengen. s

Playbackshow was weer een superfeest!

Martinelle Vesters en Edwin Janssen zijn de winnaars van de 2 trofeeën (bron foto; Erik Vervoort). 

Helmond-Noord

Afgelopen zaterdag, 26 januari, organiseerde 
R&TC Buitenlust het NK Veldrijden voor de 
jeugd, op Berkendonk in Helmond.
Dit werd een enorm succes. Waar de organi-
satie in de voorafgaande week nog twijfels 
had over de weersomstandigheden en de ge-
volgen voor het parcours én de publieke be-
langstelling, kon men zaterdagavond met een 
tevreden gevoel terugkijken.

Er werd een prachtig evenement neergezet, 
wat bezocht werd door vele toeschouwers. En 
waaraan de ruim 380 deelnemers met duidelijk 
veel plezier en enthousiasme hun beste beentje 
voorzetten. Het publiek kreeg prachtige wed-
strijden voorgeschoteld. Enkele races werden 
zelfs pas op de streep beslist.
Voor de, maar liefst 24,  deelnemende leden van 
de organiserende vereniging, R&TC Buitenlust, 
waren er wisselende resultaten. Veldrijdertjes 
die vooraf aangeven vooral voor hun plezier te 
gaan fietsen, bleken over onvermoede krachten 
(en benen) te beschikken. Anderen waren na 
afloop, ondanks hun fanatisme, teleurgesteld 
over hun resultaat. Het parcours bleek, ook 
door de weersomstandigheden van voorgaan-
de week, zeer zwaar. 
Een drietal, zeer mooie, prestaties door Hel-
mondse rijders leidde zelfs tot een plaats op 
het erepodium. In categorie 2/meisjes lukte het 
Damy van den Boogaard om het goud te pak-
ken. Ook Kai van Hoof, al genoemd als kans-
hebber in categorie 3/jongens, lukte het om de 
1e plaats te behalen. Aan het einde van de dag, 
in categorie 7/jongens, lukte het Guus van den 
Eijnden niet meer om zijn naaste concurrent, 

Jelte Jochems, in de laatste ronde bij te halen. 
Een mooie 2e plaats was voor hem het hoogst 
haalbare, afgelopen zaterdag.
Maar niet alleen op sportief gebied, ook qua 
uitstraling en interesse van publiek en media 
bleek het NK een geslaagd evenement. Aldus 
de consul van de KNWU, Albert van Maasak-
kers: ‘Goed georganiseerd, mooi parcours. Voor 
de jeugd is plezier het belangrijkst. Dus een par-
cours moet uitdagend zijn, maar niet té moeilijk. 
In combinatie met een goede organisatie, zoals 
vandaag gezien, kwam dit prima voor elkaar’.
Een mooi compliment voor de 85-jarige vereni-
ging, die kon bogen op de inzet van vele vrijwil-
ligers. Én een mooie promotie voor de stad Hel-
mond, die dit evenement mede, tezamen met 
vele sponsoren, mogelijk maakte. s

Zeer geslaagd NK Veldrijden voor de jeugd in Helmond

Het NK veldrijden voor de jeugd bleek een zeer 
geslaagd evenement te zijn (bron foto; Mirte 
Klerkx).

Helmond

Kletszullekesavonden bij de Spekzullekes

Kun jij reanimeren?
Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie
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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

 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 

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS

Nabestaanden kunnen voort-
aan gesproken rouwkaarten, 
-brieven en dankbetuigingen 
per e-mail versturen, zodat de 
geadresseerden die op de com-
puter, tablet of smartphone 
kunnen afluisteren. Uitvaart 
Spierings heeft hiermee de pri-
meur in onze regio.

De uitvaartonderneming wil 
met de gesproken boodschap-
pen het versturen van uitnodi-
gingen en dankbetuigingen bij 
uitvaarten goedkoper en minder 
milieubelastend maken. ‘’Tien 
jaar geleden zou dit niet levens-
vatbaar zijn geweest, maar in-
middels is internet ingeburgerd 
in het dagelijkse leven en is het 
milieubesef in de samenleving 
enorm gegroeid. “Daarom is een 
ingesproken rouwbrief of dank-
betuiging echt iets van deze tijd, 
al zullen we er misschien even 
aan moeten wennen” zegt Frits 
Spierings van Uitvaart Spierings 
in Helmond.

In Nederland overlijden jaarlijks 
ruim 150.000 mensen, die gemid-
deld 75 rouwkaarten laten druk-
ken en per post bezorgen. Dat 
zijn dus ruim 11 miljoen kaarten 
en 11 miljoen enveloppen per jaar. 
De helft stuurt na de uitvaart 
een dankbetuiging, nog eens 
5,5 miljoen kaarten en envelop-
pen. ‘’Dat is een enorme stapel 
papier waarvoor een flink bos 
moet worden gekapt, elk jaar op-
nieuw.’’ Als je ook nog eens be-
seft dat er voor de papierproduc-
tie veel water wordt gebruikt en 
dat het meeste rouwdrukwerk 
wordt geprint met toners, dan 
zie je hoe milieubelastend dat is,” 
aldus Frits Spierings.

Een rouwkaart versturen is vol-
gens hem/haar relatief duur. 
Inclusief ontwerpen, drukken, 
postzegel, de envelop en speci-
ale verzending kost dat relatief 
toch veel geld.  Ook duurt het 
een paar dagen voor de kaart 
aankomt. Dit met zorg uitge-
voerde digitale alternatief wordt 
doorgaans binnen enkele uren 
verzonden en is daardoor goed-

koper én sneller. De tekst wordt 
door professionele voice-overs 
ingesproken en wordt samen 
met de digitaal opgemaakte 
rouwkaart of dankbetuiging per 
e-mail verstuurd. Door de digi-
tale kaarten die worden meege-
stuurd  kunnen mensen tijden en 
plaatsen nog checken en hoeven 
ze die niet te onthouden. Er zijn 
honderden afbeeldingen voor 
de kaarten beschikbaar waaruit 
gekozen kan worden maar een 
eigen foto, bijvoorbeeld van de 
overledene, kan ook op de kaart 
worden geplaatst.

Uitvaart Spierings staat als uit-
vaartonderneming bekend als 
innovatief binnen de  uitvaart-
branche, ook dit concept past 
daardoor perfect binnen hun 
dienstverlening.

Meer informatie is te vinden op 
de website van de Uitvaart Spie-
rings www.spierings.com s

Gesproken rouwkaart is een wereldprimeur 
Snel, duurzaam en zeker milieubesparend

Helmond

In februari organiseert Vereni-
ging Reuma Actief wederom 
een zeer interessante en infor-
matieve Reuma Inn!

Maandelijks is er een bijeen-
komst met een thema en een 
deskundige gastspreker. Het 
doel van deze bijeenkomsten is 
om informatie over reuma uit 
te wisselen in een ontspannen 
sfeer. 
De bijeenkomst gaat plaatsvin-
den op dinsdag 5 februari om 
20.00 uur. Voor deze avond is 
het  thema:  ‘Oplossingsgericht 
en vindingrijk handelen’. Hoe 
kun je met Reuma belemme-
ringen in je dagelijks handelen 

praktisch en vindingrijk oplos-
sen? De Ergotherapeut van het 
Elkerliek Ziekenhuis gaat dit aan 
u uitleggen. Op deze avond is er 
voldoende gelegenheid om uw 
vragen te stellen en met zowel 
Ergotherapeut als lotgenoten in 
gesprek te gaan.

Reuma Inn is zowel voor leden, 
niet leden als belangstellenden 
vrij en gratis toegankelijk en 
de koffie staat voor u klaar. De 
avond is van 20.00 tot 22.00 uur. 
Wij verwelkomen u graag op 5 
februari in Wijkhuis de Fonkel, 
Prins Karelstraat 123 Helmond. 
Vooraf aanmelden is niet nodig, 
iedereen is welkom!

Voor meer informatie: www.ver-
enigingreumaactiefdepeel.nl s

Reuma Inn met Ergotherapeut 
Elkerliek Ziekenhuis als gastspreker!

Binnenstad

BEZORGER WORDEN? 
APP NAAR: 06-18938912
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Afscheid Pastoor van de Laar

Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

U kunt bij Monuta Magis terecht na het overlijden van een dierbare. Maar wist u 
dat u ook al eerder kunt kennismaken? Maak gerust een afspraak om uw wensen te 
bespreken. Ik kom graag vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E jmagis@monuta.nl
I www.monutamagis.nl
T 0492 - 66 60 00 (dag en nacht)

Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Juliette Magis

130x95 Adv Monuta Magis.indd   1 28-12-18   09:43

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Voor iedereen, óók als u bent verzekerd bij o.a. Dela of Monuta.

0492 - 780 660 (24u)   |   www.uvdk.nl

Zondag 3 februari  
10.30 uur Trudokoor 
Wim en Hetty Evers-Wolters, Wim van Lieshout, Mien Aalders-
van Bommel, Marietje Adriaans-van Berkel, Jac en Trees Jansen-
Wijnheimer, familie Wijnheimer-Roelofs, Maria van Moorsel-van 
Hooft, Nettie Kenter, Wilhelmus Habraken, Netje van Roozendaal, 
Fer Boudewijns en Fien Boudewijns-Rompen, Zus Verstappen-van 
Oorschot, Henk Sengers en familie.

Zondag 10 februari 
10.30 uur Maria koor 
Piet Fransen en Anneke Fransen-van Oijen, Frits Verstappen, Mia 
Plouvier-Jansen, Jac Panhuizen, Riet Pasnagel-de Kok, Sen de Roij, 
Jo van Duren-van Mook, Rieky Meulendijks-van de Veerdonk, San 
Boekhorst-Drouen, Theo Benders, Bertha Gruijters-van Gameren, 
Anneke van Oorschot-Reloe, Gerrit Rijkers, Marianne Colen-
Beekmans, Dinie van Ansem-Dijstelbloem.

Zaterdag 2 februari:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Koos Dirks; Pierre Cuynen v.w. trouwdag;

Zondag 3 februari:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Afscheidsviering pastoor van de Laar 
m.m.v. de koren van de Damiaanparochie en het gilde St. Antonius Abt.
Maria Swinkels-Fijt; Ton Pachen; Kata Burhenne-van Deursen; Jane 
Landsbergen-Venema; Berdina Visser; Hans van Schie; Jacqueline van den 
Heuvel-Aerts; Sjef Remmen en Annie Noordman; Mathieu de Bie; Tonny van 
Mierlo-Verhofstadt; Greetje Smits-van Eeden; Lenie van Vijfeijken-Smulders; 
Lena Schmitz-Snijders; Gerrit Luijben; Jan Verbakel; Toon van Vugt; Trineke 
Verschuren-Janssens; Riet de Ruijter-Manders; Jan Wijnen; Anna Rouss; 
Broer Boxstart; overleden ouders Noud en Nellie Meulendijks-Smits; Tonnie 
Sanders; Ceciel Broens-Veel; Bert Allard; Harrie Vos; Henk Kat; overleden 
ouders van de Laar-van de Ven; pastoor Stuart Allan; Sjef Schepers; Giel 
Verspaget en Martina Verspaget-van Dijk; Tiny Giebels-van den Heuvel; 
Theo Kweens; Harrie van de Laar; Overleden ouders Jan Lenders en Mien 
Lenders-Bosch; 

Donderdag 7 februari: 19.00 uur Alphonsuskapel; 

Zaterdag 9 februari: 17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
overleden ouders Weijts-Janssen.

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus 
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) 
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur. 
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur. 

Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel, tel. 477255. pastoorseidel@live.nl 
Pastor W. Koopmans, tel. 06-19223250. pastorkoopmans@live.nl.

Diaken H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor: 
Tolpost 1, 5701 HE  Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
Tel. 522109 (maandag  tot en met donderdag 9.30-12.30u.) 
Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA  Helmond.

parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

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

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Na ruim 27 jaar gaat Pastoor van de Laar, 
geleidelijk aan, de Damiaanparochie ver-
laten. Het afscheid en het vertrouwen in 
de toekomst willen we samen vieren. De 
Eucharistieviering wordt gehouden op 
zondag 3 februari 2019 om 10.15 uur in de 

Lucia kerk, Hoofdstraat 159, Helmond/
Mierlo-Hout. Aansluitend is er een re-
ceptie in Zaal de Koning, Mierloseweg 
301, (Mierlo-Hout) tot 14.00 uur.

U bent van harte welkom! Namens het 
parochiebestuur van de Parochie Heilige 
Damiaan de Veuster s

Mierlo-Hout

excl.

FEBRUARI ACTIE 
DRUKWERK

PROFESSIONELE VISITEKAARTJES

(Vraag naar de actie voorwaarden.)
Mail naar: info@adcommunicatie.nl

Full colour, 4/4, 300 grams, 55x85 mm

500 stuks €7,-
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save the dateFEBRUARI
Watermolenwal 
11. 14:00 - 14:30 
uur.

DINSDAG
5 FEBRUARI

Ali B - Koorts
Ali B steekt de 
thermometer in 
de bilspleet van 
de Nederlandse 
maatschappij.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 
20:15 - 
22:30 uur.

Cursus Tekst en 
Rol
In deze cursus 
nemen we een 
toneeltekst als 
uitgangspunt 
om scènes 
vorm te 
geven en om 
een rol echt 
overtuigend te 
spelen.
Annatheater 
Helmond, 
Floreffestraat 
21a. 20:00 - 
21:30 uur.

WOENSDAG
6 FEBRUARI

TVB New Artist: 
Anne & Lisa - 
Weltschmerz
Maak kennis 
met de jonge 
cabarettalenten 
Anne Lisa die 
met hun debuut 
‘Weltschmertz’ 
geselecteerd 
zijn voor de 
serie TVB New 
Artist.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 
20:30 - 
23:00 uur.

DONDERDAG 31 JANUARI

Rootsclub keukentafel sessie
Rootsclub keukentafel sessietrek 
je instrument van de plank 
schraap je keel en schuif aan
Lokaal 42, Markt 42. 
21:00 - 00:00 uur.

Tim Fransen - 
Het kromme hout der mensheid
Na zijn ijzersterke veelbekroonde 
debuut komt Tim Fransen met 
‘een fantastische opvolger’ 
(Volkskrant) naar Helmond. Het 
Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

VRIJDAG 1 FEBRUARI

Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 
uur een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond.

Peter Heerschop - 
De Minister van Enthousiasme
Lol is een serieuze zaak maar de 
lach regeert onder de minister 
van enthousiasme.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

Sport Awards Helmond 2018
Sport Awards Helmond 
(Sportgala) wordt gloednieuw 
leven ingeblazen. Op 1 februari 
2019 zal in zaal De Geseldonk de 
uitreiking plaatsvinden van de 
Sport Awards Helmond 2018. De 
Geseldonk, Cederhoutstraat 44. 
19:45 - 23:15 uur.

ZATERDAG 2 FEBRUARI

Weekmarkt Centrum Helmond  
Kom elke zaterdag naar de 
gezellige Helmondse markt De 
Helmondse Markt elke week een 
feest. Centrum Helmond, 
Markt 38. 09:00 - 16:00 uur.

Scrum - 15 years of Single Malt Folk
Energieke en goudeerlijke 
akoestische folk.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

ZONDAG 3 FEBRUARI

De Indië Monologen - 
Ernst Jansz e.a. - Making Waves
Bijzondere theateravond over ons 
koloniale verleden. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 15:00 - 16:30 uur.

IVN-Diersporenwandeling 
Beeklandschap en beversporen
Een twee uur durende wandeling 
van ongeveer 4 km. Deze voert 
door een landschappelijk 
waardevol beeklandschap. 
Deelname is gratis.
Parkeerplaats Rijpelaal, 
Rijpelberg 5. 14:00 - 16:00 uur.

Kiezelkeikesfist
Het Kiezelkeikesfist is een 
carnavaleske kindermiddag vol 
met muziek, optredens en vertier. 
De Traverse, Steenweg 19. 
14:00 - 17:00 uur.

Kraak het Park: Speurtocht voor 
volwassenen 
Volwassenen spelen te weinig 
Terwijl het zo leuk is om buiten 
te zijn te rennen zoeken en lol te 
trappen. Daarom organiseert De 
Museumdocent een (culturele) 
speurtocht voor volwassenen. 
Kasteelpark Helmond, 
Kasteelplein 1. 14:00 - 16:00 uur.

Optreden Gebroeders 
Vanderstraten
Optreden Gebroeders 
Vanderstraten. Vlaamse 
Schlagers in bebob jazz. Lokaal 
42, Markt 42. 16:00 - 23:00 uur.

Voorstelling Nationale 
Voorleesdagen: Waar is Harry?
Tijdens de Nationale 
Voorleesdagen speelt het 
theaterduo Kees & Koos een 
vrolijke voorstelling over de 
kat Harry. Die is ineens zomaar 
verdwenen! Waar is Harry?
Bibliotheek Helmond-Peel, 

Expositie Cock Scheerens
Cock Scheerens exposeert zijn collages 
gemaakt enkel van fotomateriaal uit het 
Eindhovens Dagblad. Heel bijzonder, 
verrassende compositie’s. Tijdens 
openingsuren te bezoeken in de Fonkel 
Prins Karelstraat 131 te Helmond. 

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 31 JAN. T/M WO. 6 FEBR.

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

Aquaman (DOV) Do, Vr 11:15 uur / Ma 11:45 uur / 
Za 12:00 uur / Zo 12:15 uur 
Aquaman (O3D) Di 13:15 uur / Vr 17:00 uur / Ma 
17:15 uur / Do, Wo 17:30 uur / Zo 17:45 uur 
Bohemian Rhapsody (DOV) Zo 10:20, 15:45 uur / 
Za 10:45, 15:15, 21:00 uur / Ma, Di 11:15, 14:15 
uur / Do 11:45 uur / Vr 12:30, 16:00, 21:15 uur / 
Do, Wo 14:30 uur / Do, Zo, Di 20:00 uur / Ma, Wo 
20:15 uur
Bon Bini Holland 2 (DNL) Zo 10:00, 13:30 uur / Wo 
12:45 uur / Za 13:15 uur / Vr 13:20 uur / Do 15:00 
uur / Ma 15:15 uur / Di 16:30 uur / Do, Zo - Wo 
19:30 uur / Vr, Za 20:15 uur
Brugklas - De Tijd Van Mijn Leven (DNL)
Zo 11:30 uur / Wo 15:00 uur
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL) Zo 10:10 uur 
/ Za 10:15 uur / Ma 10:45 uur / Wo 11:00 uur 
Creed II (DOV) Di 12:00, 18:15 uur / Ma 13:30, 
18:00 uur / Do 15:45 uur / Vr 16:45 uur / Za 17:00 
uur / Do, Zo, Wo 21:15 uur / Vr, Za 22:15 uur
Diablo (DOV) Zo 16:00, 18:00 uur 
Dragon Ball (ENG) Super: Broly (DOV) Do 13:30 uur 
/ Do, Zo, Di, Wo 18:30 uur / Vr, Za 19:30 uur 
Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen, De 
(DOV) Wo 10:30 uur / Zo 10:45 uur 
Glass (DOV) Do 12:15 uur / Za 12:30, 18:15 uur / 
Zo, Ma 12:45 uur / Di 13:00 uur / Vr 13:10, 18:30 
uur / Do, Di, Wo 17:15 uur / Ma 17:45 uur / Do, 
Wo 20:45 uur / Zo 21:00 uur / Ma, Di 21:15 uur / 
Vr, Za 21:45 uur
Green Book (DOV) Ma, Di 10:45 uur / Do, Wo 
11:00 uur / Vr 11:15 uur / Za 11:30 uur / Zo 11:45 
uur / Wo 12:30 uur / Za, Ma 15:00 uur / Do, Vr, 
Zo, Di 15:15 uur / Do - Zo, Di, Wo 20:30 uur / Ma 
20:45 uur
How to Train Your Dragon 3 (DNL) Za, Zo 10:00 uur / 
Ma, Di 10:30 uur / Wo 13:30 uur / Do 14:45 uur / 
Zo 15:00 uur / Vr 15:45 uur / Za 16:15 uur
How to Train Your Dragon 3 (N3D) Zo 12:30 uur / Za 
13:30 uur / Vr 14:15 uur / Ma 15:30 uur / Di 15:45 
uur / Wo 16:00 uur 
How to Train Your Dragon 3 (O3D)
Zo, Ma 17:30 uur / Do - Za, Di 18:00 uur 
Instant Family (DOV)
Vr, Za 10:30, 19:00, 22:00 uur / Do, Di, Wo 10:45 
uur / Ma 12:15, 21:30 uur / Za 13:40 uur / Zo 
14:30 uur / Do, Ma, Di 16:15 uur / Wo 17:00 uur / 
Zo, Di 20:45 uur / Do, Wo 21:00 uur
LEGO Movie 2, The (DNL) Wo 10:30, 14:45 uur 
LEGO Movie 2, The (N3D) Wo 12:15, 16:15 uur 
LEGO Movie 2, The (O3D) Wo 18:00 uur 
Nick Jr. Winterbios (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Do, Ma, 
Di 10:30 uur / Vr, Wo 10:45 uur / Wo 13:00 uur 
Nobody’s Fool (DOV) Vr 10:45 uur / Ma 12:30 uur 
/ Do, Zo - Di 17:00 uur / Vr, Za 17:45, 22:30 uur / 
Do, Wo 21:30 uur / Di 21:40 uur / Zo 21:45 uur
Ralph Breaks The Internet (DNL)
Za 11:00 uur / Vr 14:30 uur / Wo 15:15 uur 
Ralph Breaks The Internet (N3D)
Zo 13:15 uur / Za 14:30 uur 
Sneak Preview 20190131 (DOV) Di 21:00 uur 
Superman - 40th Anniversary (DOV)
Za 16:00 uur / Ma 20:30 uur 
Todos Lo Saben (DOV) Di 13:30 uur 
Vals (DOV) Do, Wo 14:00 uur / Ma, Di 14:45 uur 
/ Vr - Zo 15:30 uur / Zo 18:45 uur / Do, Ma - Wo 
19:00 uur / Vr, Za 20:00 uur
Werk Ohne Autor (DOV)
Do, Vr, Di 11:30 uur / Ma 20:00 uur 

T/M 21 FEBRUARI

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

EVENEMENTEN HELMOND
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark) | 
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44
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

Inleveradres:

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

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

helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

TE HUUR

EVENEMENTEN

DIVERSEN

TE KOOP

Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg

Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reperaties!
Tevens uw adres 
voor horren & hordeuren.

save the dateFEBRUARI
Watermolenwal 
11. 14:00 - 14:30 
uur.

DINSDAG
5 FEBRUARI

Ali B - Koorts
Ali B steekt de 
thermometer in 
de bilspleet van 
de Nederlandse 
maatschappij.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 
20:15 - 
22:30 uur.

Cursus Tekst en 
Rol
In deze cursus 
nemen we een 
toneeltekst als 
uitgangspunt 
om scènes 
vorm te 
geven en om 
een rol echt 
overtuigend te 
spelen.
Annatheater 
Helmond, 
Floreffestraat 
21a. 20:00 - 
21:30 uur.

WOENSDAG
6 FEBRUARI

TVB New Artist: 
Anne & Lisa - 
Weltschmerz
Maak kennis 
met de jonge 
cabarettalenten 
Anne Lisa die 
met hun debuut 
‘Weltschmertz’ 
geselecteerd 
zijn voor de 
serie TVB New 
Artist.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 
20:30 - 
23:00 uur.

DONDERDAG 31 JANUARI

Rootsclub keukentafel sessie
Rootsclub keukentafel sessietrek 
je instrument van de plank 
schraap je keel en schuif aan
Lokaal 42, Markt 42. 
21:00 - 00:00 uur.

Tim Fransen - 
Het kromme hout der mensheid
Na zijn ijzersterke veelbekroonde 
debuut komt Tim Fransen met 
‘een fantastische opvolger’ 
(Volkskrant) naar Helmond. Het 
Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

VRIJDAG 1 FEBRUARI

Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 
uur een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond.

Peter Heerschop - 
De Minister van Enthousiasme
Lol is een serieuze zaak maar de 
lach regeert onder de minister 
van enthousiasme.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

Sport Awards Helmond 2018
Sport Awards Helmond 
(Sportgala) wordt gloednieuw 
leven ingeblazen. Op 1 februari 
2019 zal in zaal De Geseldonk de 
uitreiking plaatsvinden van de 
Sport Awards Helmond 2018. De 
Geseldonk, Cederhoutstraat 44. 
19:45 - 23:15 uur.

ZATERDAG 2 FEBRUARI

Weekmarkt Centrum Helmond  
Kom elke zaterdag naar de 
gezellige Helmondse markt De 
Helmondse Markt elke week een 
feest. Centrum Helmond, 
Markt 38. 09:00 - 16:00 uur.

Scrum - 15 years of Single Malt Folk
Energieke en goudeerlijke 
akoestische folk.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

ZONDAG 3 FEBRUARI

De Indië Monologen - 
Ernst Jansz e.a. - Making Waves
Bijzondere theateravond over ons 
koloniale verleden. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 15:00 - 16:30 uur.

IVN-Diersporenwandeling 
Beeklandschap en beversporen
Een twee uur durende wandeling 
van ongeveer 4 km. Deze voert 
door een landschappelijk 
waardevol beeklandschap. 
Deelname is gratis.
Parkeerplaats Rijpelaal, 
Rijpelberg 5. 14:00 - 16:00 uur.

Kiezelkeikesfist
Het Kiezelkeikesfist is een 
carnavaleske kindermiddag vol 
met muziek, optredens en vertier. 
De Traverse, Steenweg 19. 
14:00 - 17:00 uur.

Kraak het Park: Speurtocht voor 
volwassenen 
Volwassenen spelen te weinig 
Terwijl het zo leuk is om buiten 
te zijn te rennen zoeken en lol te 
trappen. Daarom organiseert De 
Museumdocent een (culturele) 
speurtocht voor volwassenen. 
Kasteelpark Helmond, 
Kasteelplein 1. 14:00 - 16:00 uur.

Optreden Gebroeders 
Vanderstraten
Optreden Gebroeders 
Vanderstraten. Vlaamse 
Schlagers in bebob jazz. Lokaal 
42, Markt 42. 16:00 - 23:00 uur.

Voorstelling Nationale 
Voorleesdagen: Waar is Harry?
Tijdens de Nationale 
Voorleesdagen speelt het 
theaterduo Kees & Koos een 
vrolijke voorstelling over de 
kat Harry. Die is ineens zomaar 
verdwenen! Waar is Harry?
Bibliotheek Helmond-Peel, 

Expositie Cock Scheerens
Cock Scheerens exposeert zijn collages 
gemaakt enkel van fotomateriaal uit het 
Eindhovens Dagblad. Heel bijzonder, 
verrassende compositie’s. Tijdens 
openingsuren te bezoeken in de Fonkel 
Prins Karelstraat 131 te Helmond. 

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 31 JAN. T/M WO. 6 FEBR.

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

Aquaman (DOV) Do, Vr 11:15 uur / Ma 11:45 uur / 
Za 12:00 uur / Zo 12:15 uur 
Aquaman (O3D) Di 13:15 uur / Vr 17:00 uur / Ma 
17:15 uur / Do, Wo 17:30 uur / Zo 17:45 uur 
Bohemian Rhapsody (DOV) Zo 10:20, 15:45 uur / 
Za 10:45, 15:15, 21:00 uur / Ma, Di 11:15, 14:15 
uur / Do 11:45 uur / Vr 12:30, 16:00, 21:15 uur / 
Do, Wo 14:30 uur / Do, Zo, Di 20:00 uur / Ma, Wo 
20:15 uur
Bon Bini Holland 2 (DNL) Zo 10:00, 13:30 uur / Wo 
12:45 uur / Za 13:15 uur / Vr 13:20 uur / Do 15:00 
uur / Ma 15:15 uur / Di 16:30 uur / Do, Zo - Wo 
19:30 uur / Vr, Za 20:15 uur
Brugklas - De Tijd Van Mijn Leven (DNL)
Zo 11:30 uur / Wo 15:00 uur
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL) Zo 10:10 uur 
/ Za 10:15 uur / Ma 10:45 uur / Wo 11:00 uur 
Creed II (DOV) Di 12:00, 18:15 uur / Ma 13:30, 
18:00 uur / Do 15:45 uur / Vr 16:45 uur / Za 17:00 
uur / Do, Zo, Wo 21:15 uur / Vr, Za 22:15 uur
Diablo (DOV) Zo 16:00, 18:00 uur 
Dragon Ball (ENG) Super: Broly (DOV) Do 13:30 uur 
/ Do, Zo, Di, Wo 18:30 uur / Vr, Za 19:30 uur 
Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen, De 
(DOV) Wo 10:30 uur / Zo 10:45 uur 
Glass (DOV) Do 12:15 uur / Za 12:30, 18:15 uur / 
Zo, Ma 12:45 uur / Di 13:00 uur / Vr 13:10, 18:30 
uur / Do, Di, Wo 17:15 uur / Ma 17:45 uur / Do, 
Wo 20:45 uur / Zo 21:00 uur / Ma, Di 21:15 uur / 
Vr, Za 21:45 uur
Green Book (DOV) Ma, Di 10:45 uur / Do, Wo 
11:00 uur / Vr 11:15 uur / Za 11:30 uur / Zo 11:45 
uur / Wo 12:30 uur / Za, Ma 15:00 uur / Do, Vr, 
Zo, Di 15:15 uur / Do - Zo, Di, Wo 20:30 uur / Ma 
20:45 uur
How to Train Your Dragon 3 (DNL) Za, Zo 10:00 uur / 
Ma, Di 10:30 uur / Wo 13:30 uur / Do 14:45 uur / 
Zo 15:00 uur / Vr 15:45 uur / Za 16:15 uur
How to Train Your Dragon 3 (N3D) Zo 12:30 uur / Za 
13:30 uur / Vr 14:15 uur / Ma 15:30 uur / Di 15:45 
uur / Wo 16:00 uur 
How to Train Your Dragon 3 (O3D)
Zo, Ma 17:30 uur / Do - Za, Di 18:00 uur 
Instant Family (DOV)
Vr, Za 10:30, 19:00, 22:00 uur / Do, Di, Wo 10:45 
uur / Ma 12:15, 21:30 uur / Za 13:40 uur / Zo 
14:30 uur / Do, Ma, Di 16:15 uur / Wo 17:00 uur / 
Zo, Di 20:45 uur / Do, Wo 21:00 uur
LEGO Movie 2, The (DNL) Wo 10:30, 14:45 uur 
LEGO Movie 2, The (N3D) Wo 12:15, 16:15 uur 
LEGO Movie 2, The (O3D) Wo 18:00 uur 
Nick Jr. Winterbios (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Do, Ma, 
Di 10:30 uur / Vr, Wo 10:45 uur / Wo 13:00 uur 
Nobody’s Fool (DOV) Vr 10:45 uur / Ma 12:30 uur 
/ Do, Zo - Di 17:00 uur / Vr, Za 17:45, 22:30 uur / 
Do, Wo 21:30 uur / Di 21:40 uur / Zo 21:45 uur
Ralph Breaks The Internet (DNL)
Za 11:00 uur / Vr 14:30 uur / Wo 15:15 uur 
Ralph Breaks The Internet (N3D)
Zo 13:15 uur / Za 14:30 uur 
Sneak Preview 20190131 (DOV) Di 21:00 uur 
Superman - 40th Anniversary (DOV)
Za 16:00 uur / Ma 20:30 uur 
Todos Lo Saben (DOV) Di 13:30 uur 
Vals (DOV) Do, Wo 14:00 uur / Ma, Di 14:45 uur 
/ Vr - Zo 15:30 uur / Zo 18:45 uur / Do, Ma - Wo 
19:00 uur / Vr, Za 20:00 uur
Werk Ohne Autor (DOV)
Do, Vr, Di 11:30 uur / Ma 20:00 uur 
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HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

EVENEMENTEN HELMOND

Helmond Overhorst te 
huur: Gestoffeerde semi-
bungalow met dubbele 

garage. Aanvaarding direct. 
In hogere prijsklasse. 

Tel.: 0492 525451

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

Dovens Badmeubelen
Betaalbare badmeubelen op 

maat gemaakt. 
www.dovens.nl

Dovens Inbouwkasten
Slaapkamers en inbouw-
kasten op maat gemaakt.

www.dovens.nl

Dovens Meubel
Meubelen in alle soorten op 

maat gemaakt.
www.dovens.nl

Dovens Interieurbedrijf
Kasten-tafels-interieur op 

maat gemaakt.
www.dovens.nl

Maas Budget Witgoed
Witgoed met 2 maanden 

garantie. Langskomen kan 
7 dagen per week op 
afspraak in Helmond. 

06-24623905

Gezocht marktspullen, zolder 
opr., antiek, klokken,

schilderijen, beelden, enz. 
06-13208306

65+  KLUSSER/ STYLIST
Voor timmerwerken en traprenovaties, houten vloeren 

voor kamers/terras en ook schilder, behang en 
tegelwerk.  40 Jaar ervaring. info: 06-11441257 Kees

Lenie Klaasen  
06-52716622

BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis 
maken met de 
producten van 

Forever, bel dan 
vrijblijvend voor 

een afspraak.  Geen 
party of andere 
verplichtingen. 
De producten 

zijn uit voorraad 
leverbaar en te 

bestellen bij  
Lenie Klaasen, 

tel.: 06-527 16 622 
(Business Owner 

Forever). 
Kijk voor meer 
informatie op: 

www.
foreverhelmond.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

3 februari 
VLOOIENMARKT

Sporthal 
Genderbeemd

Sterkenburg 616 
Eindhoven

Entree 2 euro 
9-16 uur

Kraamhuur 
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

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492-513971

Tiber

Tiber is een prachtige, grote kater 
van 3 jaar. Hij ligt graag vanaf het 
bovenste plankje van zijn hoge 
krabmeubel alles in de gaten te 
houden. Hij wil op de hoogte 
blijven van de laatste nieuwtjes en 
er ontsnapt maar weinig aan zijn 
aandacht. 
Als hij in “the mood” is kun je hem 
flink bezighouden met een hengeltje 
met wat interessants eraan. Vanaf 
het bovenste plateautje bezigt hij 
allerhande acrobatiek om de buit te 
bemachtigen. 
Hij komt op schoot maar niet bij 
iedereen. Het is altijd een verrassing 
wie hij uitkiest. Ook nieuwe mensen 
die hij nog nooit gezien heeft maken 
best een goede kans. Als je eenmaal 
door hem bent goedgekeurd is het 
oke. Hij heeft ook een pittig kantje, 
je kunt niet zomaar met hem dollen. 

Het is geen beginnerskat, enige 
ervaring is gewenst en wat wentijd 
in het begin, maar hij heeft het in 
zich om een prima huisvriend te 
worden inclusief schoot en knuffels. 
Hij wil dolgraag bij ons weg en zal 
straks ook heel graag weer lekker 
naar buiten gaan. 

Drukwerk
Online Marketing 
Websites | Apps

info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl
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Fietsspeciaalzaak Ad van Lieshout
Dorpsstraat 113 - Helmond (Stiphout) - Tel: 0492 - 52 51 98 
info@advanlieshoutfietsen.nl - www.advanlieshoutfietsen.nl
Openingstijden: Di, wo, do 9.00 - 18.00 / Vrij 9.00 - 20.00 / Za 9.00 - 17.00 

        Alle overjarige 
modellen uit voorraad:

30%
KORTING

30%KORTING

Deze aanbieding is zonder inruil

30%
KORTINGDinsdag 5 t/m zaterdag

9 februari 2019

OP=OPRUIMING

30%KORTING

Bekijk de nieuwe modellen 2019 
Koga en Gazelle in onze winkel!

Stadse comfortfietsen | Hybrides | E-bikes | Kinderfietsen


