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50PLUS BIOS
THE WIFE
DI. 19 & 26 FEBRUARI

13.30 UUR
BEZORGER WORDEN? 
APP NAAR: 0618938912

EEN EXTRA BONUS VAN 
€50,00 VERDIENEN?

APP NAAR: 0618938912

 VERDIENEN?

APP NAAR: 0618938912

Helmondse Sport Awards winnaars! 

Alle trotse winnaars op een rij! (bron foto; Foto ID, Ad Vereijken).

De eerste editie van de Sport 
Awards Helmond mag een suc-
ces genoemd worden. Met een 
uiterst gering budget en een be-
scheiden maar toch goed enter-
tainmentprogramma, hebben 
de ruim 300 sportieve bezoe-
kers kunnen genieten van een 
sportshow van de kampioenen.

Met de inspanning van vele vrij-
willigers en sponsoren (Onder-
nemersfonds en Wijkmanage-
ment Helmond) werd het grote 
podium in De Geseldonk gevuld 
met genomineerde sporters en 
sportploegen. Prominenten in de 
Helmondse sportwereld hadden 

zich bereid verklaard de win-
naars aan te kondigen en de eer-
ste Sport Awards uitgereikt.

De winnaars
Uit de handen van Nieky Holz-
ken kreeg de jonge handboog-
schutter Damian Vaes de Sport 
Award Helmond 2018 voor 
Sportman van het jaar. De 17-ja-
rige Helmonder brak afgelopen 
jaar definitief door en is onlangs 
teruggekeerd van een stage in 
Zuid-Afrika met het gelauwerde 
Nederlandse team handboog-
schutters. Damian’s doel is om 
zich op de Olympische Spelen 
van Parijs 2024 in de prijzen te 
schieten. Ook de Sport Award 
voor de Sportvrouw, uitgereikt 
door Eefje Swinkels - Van Mou-

rik, ging naar een jonge ambi-
tieuze vrouw. In juni 2018 werd 
Indy Scheepers in Bakoe, hoofd-
stad van Azerbeidzjan, gekroond 
tot wereldkampioene BMX bij de 
junioren. In het juryrapport wer-
den de woorden van haar trotse 
vader herhaald ‘Een nuchter en 
lief meiske, dat altijd haar best 
doet.’ Ook Indy droomt hardop 
van de Olympische Spelen als 
een van haar grote doelen.
Met een grote schare fans met 
spandoeken ‘Niels on Wheels’ 
werd de begenadigde rolstoel-
tennisser Niels Vink verkozen tot 
Paralympische Sporter van Hel-
mond 2018.  De energieke 16-ja-
rige leerling van het Dr.-Knip-
penbergcollege reeg in 2018 de 
successen aaneen en bekroonde 

zijn onvermoeibare optredens 
met een 18de plek op de wereld-
ranglijst. Hoewel zijn wereldtitel 
(!) in januari jl. niet meetelde voor 
de Sport Award 2018 titel, belooft 
deze topper op de Paralympi-
sche Spelen 2020 in Tokyo ook 
hoge ogen te gooien. Uit handen 
van Patrick Teunissen, consulent 
aangepaste sporten bij Leef, ont-
ving Niels trots zijn Sport Award.

Ploegen
Een van de moeilijkste categorie-
en bij de verkiezing van de Sport 
Awards Helmond bleek die van de 
Sportploeg van het jaar. Het eerste 
elftal van RKSV Mierlo-Hout ging 
uiteindelijk met de eer strijken. 

(Lees verder op pag. 3)

Helmond
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perfect voor de drukke ondernemer

Ondernemers Peelland trapt af 
met Leon Vlemmings

Zakennetwerk Ondernemers 
Peelland trapt 21 februari af 
met het laatste nieuws over de 
rol en het proces van Helmond 
Sport op weg naar het nieuwe 
multifunctionele stadion en de 
Sport- en Beleefcampus op De 
Braak. De eerste in een reeks 
activiteiten die de vereniging 
inzet om ondernemers op een 
ontspannen manier samen te 
brengen. Een simpele formule 
die al bijna 25 jaar goed werkt.

“Het programma 2019 staat als 
een huis. Daarmee onderschei-
den we ons echt van andere 
ondernemersclubs”, vertelt be-
stuurslid Aldi van Lierop enthou-
siast. “Het jaar 2019 is de opmaat 
naar ons 25-jarig jubileum in 
2020. 
Daarom zetten we dit jaar de 
deur extra ver open voor onder-
nemers die kennis willen komen 

maken. We snijden boeiende 
thema’s aan, zoals integriteit en 
jong ondernemerschap, we zijn 
te gast bij de bedrijven Sligro en 
Can-Pack en in juni worden we 
in Helmond’s zusterstad Meche-
len ontvangen door burgemees-
ter Bart Somers. 

Somers is er inmiddels zeventien 
jaar burgemeester en beroemd 
om de manier waarop hij diversi-
teit omarmt en de stad tot bloei 
heeft gebracht. Dat is een ont-
moeting waar ik met veel plezier 
naar uitkijk. En als we dan toch 
in België zijn, drinken we natuur-
lijk ook gezellig een smakelijk 
biertje met elkaar. Samen lekker 
eten en drinken is sowieso vaste 
prik. Die Brabantse gemoedelijk-
heid koesteren we bewust.”

Lid van het eerste uur, Sicco van 
Maanen, sluit ook dit jaar weer 
met plezier bij alle activiteiten 
aan. “Mijn lidmaatschap levert 
me nog steeds veel inspiratie en 

plezier op. Iedereen kan in een 
gemoedelijke omgeving ervarin-
gen delen. Mensen enthousiast 
maken en houden voor het on-
dernemerschap is veel meer dan 
zeggen ‘mag ik een opdracht van 
je?’ Het gaat bij OP niet om het 
directe zakendoen. We horen 
wel graag hoe we je in je on-
dernemerschap kunnen helpen. 
Daar is het 25 jaar geleden ook 
allemaal mee begonnen. Toen 
nog onder de naam Jonge On-
dernemers Peelland. We hadden 
bij de oprichting eigenlijk beslo-
ten dat je na vijf jaar onderne-
merschap geen lid meer kon zijn. 
Daar zijn we op teruggekomen 
omdat juist de combinatie van 
ervaren en minder ervaren leden 
mooie gesprekken en ontmoe-
tingen oplevert. 
Iedere ondernemer weet dat 
goede relaties het fundament 
zijn onder zijn of haar business. 
Aan dat fundament dragen met 
Ondernemers Peelland graag 
een steentje bij.” s

(Vervolg van pag. 1)

Dit is een mooie aanvulling op 
het 100-jarig jubileum jaar van de 
club. Jurylid Mario Captein nam 
de honneurs voor de uitreiking 
waar voor de, wegens privéom-
standigheden, afwezige wethou-
der sport Harrie van Dijk.
Een speciale aanmoedigingsprijs 
bleek ook nog in de gouden en-
veloppe te zitten voor het Voet-
bal Extra Team G2 van RKSV 
Mulo. Zij werden kampioen in 
hun klasse en vertegenwoordi-
gen met trots, plezier en passie 
in hun sport. Het hele team vond 
deze prijs heel bijzonder en vier-
den dat groots.

De Sportiefste basisschool
Op de vroege avond was wijk-
huis De Geseldonk gevuld met 
leraren, ouders en vooral kinde-
ren van de genomineerde basis-
scholen uit Helmond. Met een 
uitermate lastige keuze voor de 
jury, was het de Silvester-Berna-
dette basisschool die het aller-
eerste exemplaar van de Sport 
Award voor de sportiefste basis-
school van Helmond in de lucht 
mocht steken als winnaars. 

Sport coördinator van het Dr.-
Knippenbergcollege Pieter Don-
kers was vereerd de prijs aan 
deze sportieve school te mogen 
uitreiken.

De Sport Award show
De avond was goed georgani-
seerd en werd opgeluisterd door 
prominente lokale entertainers 
en sporters: Jordan Koene & 
Sjoerd van Rijn (Ballroom), On 
The One (Breakdance) en Enzo 
van Stiphout (zang). 

Tribune (organisator) is vast van 
plan om de editie van 2019 weer 
van een hoogstaand gehalte te 
gaan voorzien.  Op zaterdag 1 
februari 2020 zal Wijkhuis De 
Geseldonk wederom gastheer 
zijn van dit sportieve Helmond-
se evenement. Tribune nodigt 
daarom alle sportliefhebbers 
uit, om de sporters voor het lo-

pende jaar 2019, op tijd te no-
mineren voor deze prestigieuze 
Sport Awards. s

Helmond

Leon Vlemmings (links) (bron foto; Harold van der Horst).
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Praat mee over cultuur in Helmond 

Heeft u ideeën over cultuur in Helmond? Wilt u meepraten over de toekomst van 
cultuur in onze stad? Kom dan op donderdag 21 februari 2019 naar het Cultureel 
Café en doe mee.

De gemeente gaat een nieuwe cultuurvisie ontwikkelen. Daarom gaat de 
gemeente graag eerst met u in gesprek over ontwikkelingen en kansen voor 
Helmond. De uitkomsten van het Cultureel Café neemt de gemeente mee in de 
ontwikkeling van de cultuurvisie. 

Aanmelden
Het Cultureel Café vindt plaats bij het Annatheater (Floreffestraat), 
van 19.15 tot 21.15 uur. U kunt zich vooraf aanmelden via 
www.cultuurvisie-helmond.eventbrite.com. Heeft u vragen of bent u niet in de 
gelegenheid om u online aan te melden? Bel dan 0492-587457 (secretariaat 
afdeling Ontwikkelen en Ondernemen). U kunt zich tot 18 februari aanmelden. 
U bent van harte welkom.

Deel uw verhaal met de wethouder  

Heeft u een vraag, initiatief of idee voor uw wijk? Kom dan naar het 
wijkspreekuur. Onder het genot van een kop koffie of thee luistert de 
wijkwethouder graag naar uw verhaal. Neemt u gerust een familielid, vriend of 
vriendin mee. 

Overzicht wijkspreekuren
In februari staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• In Mierlo-Hout met wethouder Dortmans op woensdag 6 februari 
 van 19.30 tot 20.30 uur in De Geseldonk (Cederhoutstraat 44)
• In Brouwhuis met wethouder Maas op donderdag 7 februari 
 van 19.30 tot 20.30 uur in De Loop (Peeleik 7)
• In Binnenstad met wethouder De Vries op maandag 11 februari 
 van 19.30 tot 20.30 uur in De Fonkel (Prins Karelstraat 123)
• In Dierdonk met wethouder Van den Waardenburg op donderdag 14 februari 
 van 19.30 tot 20.30 uur in Parkzicht (Dierdonkpark 6)
• In Helmond-Oost met wethouder De Vries op maandag 18 februari 
 van 19.30 tot 20.30 uur in De Lier (Van Kinsbergenstraat 1)
• In Centrum met wethouder Van Bree op maandag 18 februari 
 van 19.30 tot 20.30 uur in Sint Anna (Hoogeindsestraat 24)
• In Brandevoort met wethouder Van Dijk op donderdag 21 februari 
 van 19.30 tot 20.30 uur in ’t Brandpunt (Biezenlaan 29)

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. Woont u in 
een andere wijk? Ga dan naar www.helmond.nl/wijkspreekuren voor de geplande 
wijkspreekuren in maart.

Bekendmakingen

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

Kasteel-Traverse 212 /  24-01-2019 Vergroten pand OLO 4128273

Kerkstraat 34 

Schutterslaan 27 25-01-2019 oprichten woning OLO 3952135

Automotive Campus 25-01-2019 aanleggen van de ring,  OLO 3982823

  parkeervakken en groenzone en 

  oprichten bruggen, Automotive Campus 

Automotive Campus,  28-01-2019 aanbrengen keerwandconstructie OLO 4065943

T 6545, 4529, 5754 

Swertpoellaan 25 29-01-2019 maken uitweg OLO 4158845

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

Hoogeindsestraat 2 30-11-2018 maken uitweg OLO 4065841

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

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:

Braaksestraat 10 24-01-2019 vergroten woning OLO 4126047

Swertpoellaan 25 22-01-2019 maken uitweg OLO 4158845

Stiphout Zuid, Zijdevlinder,  24-01-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4015583

kavel Z17 

Stiphout Zuid, Zijdevlinder,  24-01-2019 oprichten woning maken uitweg OLO 4012957

kavel Z18 

van der Brugghenstraat 70 28-01-2019 vergroten woning met verdieping OLO 4171179

Havenpark kadastraal  25-01-2019 aanleg twee bruggen en OLO 4165857

I 2112  kadeconstructie nieuwe Oude Aa 

Hoofdstraat 31 29-01-2019 oprichten bijgebouw  OLO 4174733

Churchill-laan 121A 25-01-2019 kappen 1 boom, vervangen OLO 4028281

  bestaande riolering

1e Haagstraat 89-111 28-01-2019 oprichten hellingbaan 2019-X0116

  (Hospice Valkenhaeghe)

Rivierensingel 47-49 29-01-2019 oprichten carport OLO 4174645

Rootakkers 17 29-01-2019 oprichten carport OLO 4176121

Bezemheide, Heiakker,  30-01-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4128237

Sectie O nr. 3108 

Cornetpad 18 30-01-2019 vergroten woning (zijkant) OLO 4178975

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

Zoete Kers 1 kappen 2 bomen OLO  4029937

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• een maximumsnelheid-zone uit te breiden met het gebied tussen het kruispunt met de 

 Burgemeester Krollaan en de Troelstrastraat, door het plaatsen van borden model A01 en 

 A02 (30km/h), zonaal uitgevoerd, van Bijlage 1 van het RVV 1990

• de huidige borden B01, B06 en B07 (voorrangsregeling) bij het kruispunt Mierloseweg-

 Troelstrastraat te verwijderen;  

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 met ingang van de dag na die 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’. U kunt 

het bezwaar ook elektronisch indienen 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 

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.

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 6 februari 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.
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3 GANGEN KEUZEMENU
Tegen inlevering van deze bon

€16

BROODMANDJE
-

TOMATENSOEP
-

UIENSOEP
-

CARPACCIO +2 EURO

DAME BLANCHE
-

WARME WAFEL MET 
POEDERSUIKER

-
HANGOP +2 EURO

Een huisgemaakt oud Hollands 
yoghurt dessert met vers fruit

-
KINDERIJSJE

-
THEE / KOFFIE / CAPPUCCINO

KIPSATÉ
-

KLASSIEKE BURGER
-

HALVE KILO SCHNITZEL +2 EURO

-
SPARERIBS +4 EURO

-
BOERENPANNENKOEK

met spek, paprika, ui, champignons 
en kaas

-
FRANSE PANNENKOEK

met brie, prei, walnoten en honing
-

PANNENKOEK NATUREL OF 
KEUZE UIT 2 TOPPINGS

VOORGERECHTEN

NAGERECHTEN

HOOFDGERECHTEN

APPEL, BANAAN, ROZIJNEN, 
KAAS, SPEK, HAM, JAM, NUTELLA, 
SMARTIES, SURPRISE EI, VLOKKEN, 

VRUCHTENHAGEL

1 BON IS GELDIG VOOR 2 PERSONEN
GELDIG VAN WOENSDAG T/M ZONDAG TUSSEN 19.00 EN 21.00 UUR

TELEFONISCH RESERVEREN VERPLICHT 0492 330904
GELDIG VAN 8 FEBRUARI T/M 10 MAART 2019 M.U.V. CARNAVAL 2 T/M 5 MAART

Evenementen zijn belangrijk voor leven-
digheid in de stad. Het college heeft het 
evenementenbudget voor 2019 verdrie-
voudigd: van €150.000 naar €450.000 per 
jaar. Een groot deel daarvan, €335.000, 
gaat naar reguliere evenementen. De 
subsidies voor de reguliere evenementen 
in 2019 zijn nu verdeeld. Belangrijke cri-
teria bij de toekenning van de subsidies 
zijn duurzaamheid, de aantrekkelijkheid 
voor jongeren en de mate waarin een 
evenement een (boven)regionale uitstra-
ling heeft. Aan 22 evenementen wordt 
een subsidie toegekend. Het hoogste 
subsidiebedrag gaat naar Urban Matterz. 

In totaal 29 organisatoren vroegen subsi-
die aan; dat zijn er twee minder dan in 2018. 
Het aangevraagde bedrag overschreed 
met €557.000 ruimschoots het beschik-
bare budget. De beoordeling van de aan-
vragen wordt gedaan door een onafhan-
kelijke adviescommissie aan de hand van 
een beoordelingskader. Het college heeft 
het advies van de commissie vrijwel geheel 
overgenomen. Aan 22 organisatoren is een 
evenementensubsidie toegekend. Het 
hoogste subsidiebedrag, €50.000, is voor 
Urban Matterz. Drie evenementen krijgen 
een bedrag van €30.000: het Kasteel van 
Sinterklaas, de Kasteeltuinconcerten en 
het Berkendonk festival. De overige orga-
nisatoren ontvangen bedragen variërend 
tussen €20.000 en €400. 

Oorspronkelijk was €275.000 euro be-
schikbaar voor reguliere evenementen. 
Daardoor zouden meerdere evenementen 
die wel voldoen aan de minimale score van 
50 punten buiten de boot vallen. Door te 
schuiven binnen het totale budget voor 
‘festiviteiten’ komen deze evenementen 
alsnog voor subsidie in aanmerking. Alle 
evenementen met een voldoende score 
én een positief advies van de commissie 
ontvangen daardoor subsidie. Het totale 
subsidiebedrag komt uit op €335.000. 
Hiermee zijn de middelen voor dit jaar in 
beginsel uitgeput.

Uitzonderingen
Tech Stories komt niet voor subsidie in 
aanmerking omdat het niet voldoet aan 
de co-financieringsvoorwaarde.
Kunst met een grote ‘P’ wordt vanwege de 
aard en doelstelling van de activiteit on-
dersteund op basis van de ‘Nadere regels 
subsidie amateurkunst Helmond 2009’.
De aanvraag van Brandefood Brandevoort 
voldoet aan de voorwaarden van een wij-
kevenement en krijgt een maximale sub-
sidie van €2.500,- vanuit het budget wijk-
evenementen.  
De Boeremèrt Brouwhuis krijgt dit jaar 
net als de afgelopen jaren een subsidie 
van €3.500 vanwege de lange traditie van 
het evenement en het belang voor de wijk 
Brouwhuis.

Meer informatie over het aanvragen van 
een evenementensubsidie is te vinden op 
www.helmond.nl/subsidies

Evenementensubsidies 2019: fors meer subsidie toegekend
Helmond

Iedereen 
betaalbare energie

Wij willen zorg dragen voor de 
schepping en een duurzame bijdrage 
leveren voor toekomstige generaties. 
Tegelijk willen wij niet dat mensen 
in financiële problemen raken door 
keuzes die gemaakt worden door de 
overheid. Energie moet voor iedereen 
betaalbaar blijven. Wij willen daarom 
een energiefonds van één miljard 
euro in Brabant, geld dat beschikbaar 
is door de verkoop van Essent.  

Stem 20 maart:

KAAK 11
5763 PK MILHEEZE

WWW.NEDERHEIDE.NL
0492-820080

VERNIEUWD

PRUUVERIJ-MENU
MINIMAAL 1 DAG VAN TEVOREN RESERVEREN

1  Urban Matterz  50.000  1  50.000

2  Kasteel van Sinterklaas  30.000  2  30.000

3  Kasteeltuinconcerten  40.000  2  30.000

4  Berkendonk Festival  50.000  2  30.000

5  Cacao aan de Kade  30.000  3  20.000

6  Bluesroute  16.000  3  16.000

7  Nacht van Cultuur  20.000  3  20.000

8  Schaatsen in Helmond  30.000  3  20.000

9  Drakenbootfestival  30.000  3  20.000

10  Mobiel Erfgoed Festival  42.350  3  20.000

11  Triathlon Brabant  10.000  4  10.000

12  H2O Festival  30.000  4  10.000

13  Helmond Live  16.000  4  10.000

14  Dickensnight  10.000  4  10.000

15  Braverun  30.000  4  10.000

16  Blaasfestijn  5.500  5  5.000

17  Tech Stories  5.100  5  0

18  Helmondse Lichtjesparade  6.000  5  5.000

19  Franse Markt  15.000  5  5.000

20  Straat- en zaalvoetbal  4.000  5  400

21  Helmond laat je horen  30.000  5  5.000

22  Kunst met een grote ‘P’  4.220  5  0  1.709

23  HIT Canoepolo  7.500  6  0

24  Boeremèrt Brouwhuis  5.000  6  3.500

25  Brandefood Helmond  10.000  6  0

26  Arte for India  8.160  6  0

27  Zeilwedstrijd Berkendonk  950  6  0

28  Brandefood Brandevoort  20.000  6  0  2.500

29  Helmond Troef  1.175  6  0

 Subtotaal  € 557.000   € 329.900

 Subtotaal     € 4.209

 Totaal      € 334.109

Naam evenement Subsidie-
aanvraag

Budget 
regulier

Budget 
alternatiefCategorie Categorie

Evenementensubsidies 2019
Gemeente Helmond
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Dement en toch een 
goede oude dag?
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 
24 uur per dag professionele begeleiding.

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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 | www.tweedezitenzo.nl

Nieuw showmodel. 
Normaal 3795,-

Nieuw showmodel. 

STUNTPRIJS 

1495,-

Van 15 tot en met 30 mei zal 
de lustrumeditie plaats vinden 
van Asperges op de Velden, 
het stijlvolle pop-up restau-
rant middenin de aspergevel-
den waar dagelijks lunches en 
diners worden geserveerd. Dit 
jaarlijkse evenement, georgani-
seerd door Bertie Klaassen van 
BERT! Events, heeft de afgelo-
pen 4 jaar plaats gevonden bij 
Raaijmakers Hoeve in Nuenen. 
Ter ere van de lustrumeditie zal 
Asperges op de Velden verhui-
zen naar de landerijen van Veld-
hoven.  

Uit zijn jasje gegroeid 
Trots kijkt de organisatie BERT! 
Events terug op de afgelopen 4 
jaar waarin hun po-up restau-
rant Asperges op de Velden uit-
gegroeid is tot een evenement 
wat niet meer weg te denken is 
uit de regio. Vanaf de start in 2015 
hebben zij inmiddels ruim 10.000 
gasten mogen ontvangen  in 
hun stijlvolle pop-up restaurant 

en culinair mogen verrassen. In 
de afgelopen vier jaar heeft het 
evenement een dusdanige groei 
en ontwikkeling doorgemaakt 
dat een vernieuwde locatie niet 
kon uitblijven. Bertie licht toe: 
“Onze gasten komen van heinde 
en verre en het is echt een eve-
nement geworden van de regio 
Groot Eindhoven en zeer verre 
omstreken. Om onze gasten te 
blijven verrassen, hebben we 
voor de lustrumeditie in mei ge-
kozen voor een nóg mooiere en 
facilitair gezien betere locatie 
dan men al gewend is van ons.” 

Aspergekwekerij John Kelders 
Ter ere van de lustrumeditie 
wordt het restaurant opgebouwd 
middenin de velden van Asper-
gekwekerij John Kelders, gelegen 
in Veldhoven. Een prachtige lo-
catie met een wijds uitzicht over 
het Kempische landschap. Bertie 
vervolgt enthousiast: “Naast het 
fraaie uitzicht, biedt deze nieuwe 
locatie ook alle benodigde fa-
ciliteiten voor onze gasten. Bij 
Raaijmakers Hoeve liepen we te-
gen ruimtegebrek aan en facili-

teiten zoals parkeren. In Veldho-
ven kunnen onze gasten direct 
bij de entree van het restaurant 
parkeren en kunnen we dit ein-
delijk ook gratis aanbieden. 

Daarnaast hebben we veel meer 
ruimte waardoor we creatiever 
kunnen zijn in de opzet van het 
restaurant. Het wordt een stuk 
groter en indrukwekkender qua 
opzet en hebben dadelijk een 
waanzinnig terras wat aan drie 
zijden omringd is door asperge-
velden!” 

Nuenens sterrenrestaurant 
kookt in Veldhoven 
Net als voorgaande jaren zullen 
bekende sterrenkoks uit de re-
gio weer met hun team komen 
koken in het pop-up restaurant.  
Op maandag 20 mei zal twee-
sterrenrestaurant De Lindehof 
uit Nuenen de lunch en het diner 
op culinair topniveau verzorgen. 

De keuken van de van oorsprong 
Surinaamse Soenil Bahadoer is 
een unieke mix tussen de klas-
sieke, verfijnde Franse keuken 
en de kruidige, krachtige Suri-
naams-Hindoestaanse keuken. 
Op zondag 26 mei staat sterren-
restaurant Wiesen aan het roer 
in ons stijlvolle pop-up restau-
rant. Yuri en zijn team brengen 
gerechten die zich symboliseren 
door mooie producten, creati-
viteit en passie. De gerechten 
worden uiteraard bereid met de 
vers gestoken asperges van Hol-
landse bodem.

Wil u erbij zijn? Wacht niet te 
lang, want de reserveringen gaan 
erg hard. Voor meer informatie 
en reserveringen kunt u terecht 
op de website: 
www.aspergesopdevelden.nl s

Asperges op de Velden verhuist 
van Nuenen naar Veldhoven! 

Regio

(bron foto; Asperges op de Velden).

 Afgelopen zaterdagavond 2 fe-
bruari werd in het Brandevoort-
se wijkcentrum ’t Brandpunt de 
winnaar van de Witte Wel Wit-
te Nie quiz bekend gemaakt. 

Tijdens een zinderende feest-
avond waarin werd afgeteld 
naar de grote ontknoping, kwam 
team ‘Bootcamp Brandevoort’ 
als winnaar uit de bus. Naast een 
geldbedrag van 500 euro mocht 
de teamcaptain de Witte Wel 
Witte Nie trofee in ontvangst 
nemen en zich een jaar lang 
Brandevoorts beste quizteam 
noemen.

De tweede plek was voor team 
‘Witte Tonnie’ en team ‘Witte 
nie witte wel witte nog niks’ ging 
met de derde prijs naar huis. De 

ruim 900 feestvierders hebben 
ongetwijfeld 25 januari 2020 al 
in hun agenda gezet. Dan zal de 
4e editie van Witte Wel Witte Nie 
plaatsvinden.

Over de quiz 
De derde editie van de wijkquiz 
vond op zaterdag 26 januari 
plaats. In totaal deden bijna 80 
teams van wijkbewoners mee 
aan de quiz. Het thema van de 
quiz ‘Monopoly’, bracht zo’n 
1.500 Brandevoorters letterlijk 
dichterbij elkaar.  De teams kre-
gen van 18.30 tot 23:30 uur de tijd 
om honderden vragen en crea-
tieve opdrachten uit het dikke 
quizboek te maken. 
Daarnaast stonden diver-
se buitenopdrachten op het 
programma, zoals een boot-
camp parcours, het verwis-
selen van een autowiel en de 
‘Fortnite’ lasergame. sPrijswinnaar Team Bootcamp Brandevoort (bron foto; Jan Dijstelbloem, jadijfoto.nl).

Winnaar Brandevoortse wijkquiz 
bekend gemaakt tijdens feestavond

Brandevoort

Zondag 17 Februari om 14.00 uur 
organiseert de Fonkel een unie-
ke Carnavaleske middag met: 
‘Die Schlagerfreunde’

Dit uit 60 leden bestaand ge-
mengd koor met een 5 koppig 
orkest uit Groesbeek brengt uit-
sluitend Duitse Schlagers zoals 

Fiesta Mexicana, Rosemunde, 
Schöne Maid en ga zo maar door 
aangevuld met verschillende car-
navalspotpouri’s. Een feest om 
naar te komen  luisteren en mee 
te zingen. Heeft u trek in iets 
hartigs dan hebben wij voor  een 
redelijke prijs o.a. Herrliche gu-
laschsuppe und Bratwurst met 
sauerkraut! Toegang is gratis. 
De Fonkel, Prins Karelstraat 123 
Helmond s

Speciaal voor de Fonkel 
en uniek in Helmond

Centrum

(bron foto; Jan Terbeek, Wijkhuis de Fonkel).
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 6 februari t/m dinsdag 19 februari 2019. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Chinese tomatensoep
1 liter - Diepvriesspecialist
Normaal vanaf 3,993,

5,49

2 emmers 
voor

stunt
stunt
stunt

Steppegras
1500 gram - Lamb Weston

Normaal 4,Normaal 4,1919

Bamischijf of nasischijf
12 stuks - Welten

Normaal 7,Normaal 7,7979

XXL Schnitzel of 
cordon bleu
2-3 stuks - Fleischkrone

Normaal 4,Normaal 4,2929

XXL Schnitzel of 

2,99

5,29

3,19

Javaanse, kip, krokante, 
gepaneerde of oven

Frikandel
4 -5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal vanaf 3,Normaal vanaf 3,99

Pangasiusfilet
800 gram - Epic

Normaal 5,Normaal 5,99

3,99

4 -5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal vanaf 3,

25%
korting

GRATIS tegen 
inlevering van 

25 
inlevering van 

25 
inlevering van 

spaarpunten

Stoofvlees/
hachee

500 gram - Diepvriesspecialist

Normaal 4,Normaal 4,89

Door: Jet Vetter 

Nog geen idee wat aan te trekken tij-
dens carnaval of nog op zoek naar juist 
dát ene item dat je kostuum helemaal af 
maakt? Dan is een bezoek aan Feestshop 
De Ballon in winkelcentrum De Bus aan 
Nieuwveld 13 in Helmond-Noord zeker 
de moeite waard!

Als je nog geen zin zou hebben in carna-
val, dan krijg je dat vanzelf als je over de 
drempel van de winkel van Yolanda van 
Heugten stapt. De rekken hangen er vol 
met de meest uiteenlopende kleurrijke 
uitdossingen voor jong en oud. Je kunt 
het zo gek niet verzinnen of bij Feestshop 
De Ballon is het te koop. Wil je je bijvoor-
beeld verkleden als piraat, non, hippie (dat 
schijnt trouwens dé uitdossing van 2019 
te worden), clown, Spaanse danseres of 
superman? Dan heb je nu het juiste adres 
gevonden. Ook voor de jonge feestvierders 
is er van alles te vinden: draakjespakken, 
beren uitrustingen en nog heel veel meer. 
“We hebben meer dan 350 verschillende 
kostuums in de winkel hangen”, vertelt Yo-
landa, die haar klanten met heel veel ple-
zier adviseert. “Ook al is het nog zo druk, 
iedereen krijgt aandacht. Daarom komen 
de mensen graag bij ons terug”.
Ook ben je bij De Ballon aan het juiste 

adres voor alle accessoires die een carna-
vals outfit helemaal af maken. Zeker een 
aanrader zijn de hoedjes, die Yolanda zelf 
‘optuigt’ met onder meer lampjes en veren. 
Bij De Ballon verkopen ze een uitgebreid 
assortiment pruiken, maskers, schoenen, 
tasjes, neuzen, kousen, hoeden, petten, 
kettingen enz.

Bij een goed carnavalskostuum hoort na-
tuurlijk een goed geschminkt gezicht. Ook 
daarvoor is Feestshop De Ballon het juiste 
adres. Yolanda heeft er diverse opleidingen 
voor gevolgd en kan daarom haar klanten 
goed adviseren. 
Om haar klanten nog meer van dienst te 
kunnen zijn, heeft De Ballon tijdens deze 
periode voor carnaval de openingstijden 
van de winkel uitgebreid: Zondag 10, 17 en 
24 februari van 12:00 uur tot 17:00 uur is er 
extra tijd om rond te neuzen. De Ballon 
staat deze maand helemaal in het teken 
van het grootste feest van het zuiden. Maar 
dat wil niet zeggen, dat men er niet terecht 
kan voor artikelen voor andere feestjes zo-
als geboortes, verjaardagen, trouwdagen 
of een ander te vieren gebeurtenis. Daar 
horen natuurlijk de meest uiteenlopende 
vormen en kleuren ballonnen bij. Daar 
heeft de winkel niet voor niets haar naam 
aan te danken.

Alvast een idee krijgen van de winkel van 
Yolanda?  Kijk dan eens op 
www.feestshopdeballon.nl s

Feestshop De Ballon staat deze maand in het teken van carnaval, 
maar je kunt er  nog veel meer vinden! (bron foto; Christel Sanders).

Feestshop De Ballon,
hét adres voor een 

geslaagde carnavals outfit

Helmond

Feestshop De Ballon staat deze maand in het teken van carnaval, 
maar je kunt er  nog veel meer vinden!

VOOR BETAALBARE 
CARNAVALSKLEDING 

EN ACCESSOIRES MOET JE BIJ 
FEEST SHOP “DE BALLON” ZIJN. 

WIJ HEBBEN VERDER ALLES 
VOOR UW FEESTJE

NIEUWVELD 13, HELMOND. (W.C. “DE BUS”)
0492-536132 

WWW.FEESTSHOPDEBALLON.NL

EXTRA OPENINGSTIJDEN

Zondag 
10, 17 en 24 februari 

12:00 - 17:00 uur 
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Centraal wonen in 
Noord Koninginnenwal

Het appartement ligt 
middenin het mooie, 
bruisende centrum 
van Helmond. 
Regelmatig komt de 
bewonersconsulent 
langs voor al uw 
vragen over wonen 
zorg en welzijn.

Te huur: driekamerappartement, voorkeur gaat uit naar 
kandidaten boven 55 jaar

• Appartement aan de voorkant, op begane grond 

• Winkels, horeca, banken en apotheek in de directe 
 omgeving

• Elke zaterdag een gezellige markt 

• Bushalte binnen 50 meter

• Kale huurprijs vanaf € 496,31 per maand

• Voorschot servicekosten € 65,- per maand

Inkomenseisen
Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, 
dient u te voldoen aan de inkomenseisen. Kijk voor meer 
informatie op www.woonzorg.nl/inkomenseisen.

Meer informatie:
bewonersconsulent telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 13.00 uur
noord.koninginnewal@woonzorg.nl / 088 - 921 05 33
www.woonzorg.nl/noord_koninginnewal

Noord Koninginnewal 29, in Helmond

2e-kamerlid Martin van Rooijen 
op bezoek in Helmond

De Helmondse fractie van 50 PLUS or-
ganiseert een politieke avond en wel 
op vrijdag 15 februari 2015 vanaf 19:00 
uur, start programma om 19.30 uur in 
Golden Tulip West-Ende , zaal Da Vinci 
( Steenweg 1, 5707 CD Helmond). Onze 
pensioenen zijn het gesprek van de dag 
in Den Haag, maar ook ver daarbuiten:

Wel of geen nieuwe pensioenstelsel?
Wel of niet hogere premies?
Wel of niet korten op de pensioenen in 
de nabije toekomst?
Wat betekent dit alles voor werkenden 
en gepensioneerden?

Er is geen beter moment om stil te staan 
bij de toekomst van onze pensioenen en
ons pensioenstelsel. In aanloop naar 
de verkiezingen op 20 maart 2019 wil 
50PLUS-Helmond onder meer hierover 
met de Helmonders in gesprek. Martin 
van Rooijen, lid van de 2e kamer voor 
50PLUS en pensioendeskundige, zal op 
deze avond praten over deze moeilijke 
materie. Hij zal laten zien waarom een 
dreigende korting op de pensioenen vol-
strekt onnodig is. Ook zal hij uitleggen 
wat het niet-indexeren van pensioenen 
iedereen, zowel werkenden als gepensi-
oneerden, inmiddels al gekost heeft.

Daarnaast besteedt 50PLUS-Helmond 
op deze avond aandacht aan de 50PLUS

inzet voor de verkiezingen op 20 maart 
2019. De lijsttrekkers en kandidaten van
50PLUS, waaronder enige Helmonders, 
voor de Provinciale Staten en Water-
schap Aa en Maas zullen aan u worden 
voorgesteld.

Tenslotte:
• De entree voor deze bijeenkomst is  

gratis. De koffie en thee wordt u door 
50PLUS-Helmond aangeboden.

• Om teleurstellingen te voorkomen, ge-
lieve u vooraf aan te melden via een 
mailtje naar info@50plushelmond.nl 

• West-Ende ligt op 15 minuten lopen 
van het centraal station in Helmond.

 Parkeren kunt u in de omgeving, bijv. in 
de parkeergarage Boscotondo.

We hopen u te ontmoeten op vrijdag-
avond 15 februari 2019 vanaf 19:00 uur in
West-Ende. s

Martin van Rooijen (bron foto; 50 Plus).

heLmond

Ingezonden politiek bericht

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

Jermain de Rozario komt uit een 
groot Helmonds gezin en kent 
de stad als zijn broekzak. Na een 
net niet afgeronde kappersoplei-
ding verruilt hij een carrière als 
vuilnisman voor de keuken van 
’t Parlement in Helmond en met 
succes! Op zijn 26e kan hij aan 
de slag bij De Lindehof in Nu-
enen, een restaurant met maar 
liefst twee Michelinsterren. Na 
een aantal roerige jaren is het 
in mei 2016 zover: De Rozario 

wordt geopend in het pand van 
het voormalige Parlement. En 
onlangs hebben we het allemaal 
kunnen lezen, inmiddels zijn de 
kookkunsten van Jermain en zijn 
team bekroond met een eerste 
Michelin-Ster!
 
Muziek vormt een rode draad in 
het leven van Jermain de Rozario 
en van ’s ochtends vroeg tot diep 
in de nacht luistert hij naar mu-
ziek. De deelname aan Maestro 
is een totaal nieuwe ervaring en 
Jermain hoopt dan ook dat het 
zijn horizon verbreedt. Hij ver-
heugt zich erop om zijn mede-
Maestro’s, in het bijzonder zijn 
goede vriend Geert Blenckers, in 
de pan te hakken. 

Tenslotte mag onze burgemees-
ter Elly Blanksma natuurlijk niet 
ontbreken in het rijtje van Maes-
tro’s. Elly Blanksma is een gebo-
ren Helmondse, ze groeide er op 

en ging er naar school. Na lange 
omzwervingen in onder andere 
het bankwezen, maar ook als 
parlementariër voor het CDA in 
de Tweede Kamer, is ze nu al-
weer zes jaar de burgemeester 
van de gemeente Helmond. 
 
In haar jonge jaren heeft Elly 
Blanksma muziekles gehad, op 
piano en gitaar. Haar eerste uit-
voering in het Theo Driessen in-
stituut kan ze zich nog levendig 
herinneren. De muziekkeuze van 
onze burgemeester is heel breed, 
maar staat altijd bol van herinne-
ringen. Zo krijgt ze bij het num-
mer ‘Brabant’ van Guus Meeuw-
is altijd een gevoel van thuisko-
men. Elly Blanksma vindt het 
erg leuk om mee te doen aan De 
Helmondse Maestro: “Muziek 
verbindt en wat is er dan mooier 
om muziek onder de aandacht te 
brengen van alle Helmondse in-
woners, een super-initiatief!” s

Jermain de Rozario en burgemeester Elly Blanksma zijn de volgende kandidaten die gaan strijden voor de 
titel: ‘’De Helmondse Maestro’’. (bron foto; HMC).

Helmond

De Helmondse Maestro’s stellen zich voor

Na het eerste grote succes in 
het Evoluon in Eindhoven zijn 
wij erg trots op het feit dat wij 
ons 2e event van ‘Droom Uw 
Woning’ mogen aankondigen! 
Hét event voor de 55+er! 

Zowel Era vb&t Makelaars, 
de Rabobank, notariskantoor 
Spoormakers en de gemeente 
Helmond zijn aanwezig op zon-
dag 17 maart in Zaal Traverse. 

Droomt u van een andere wo-
ning? Twijfelt u over verhuizen? 
Wilt u huren of kopen? Op zoek 
naar een nieuwbouwwoning 
maar geen zin in de rompslomp 
van tweemaal verhuizen? Finan-
cieel zorgeloos wonen voor de 
55+er,  wat zijn de mogelijkheden 

van een levenstestament, schen-
ken en erven? Deze en andere 
vragen komen aan bod tijdens 
het event ‘Droom Uw Woning’. 

Vele onderwerpen zullen samen-
komen als het gaat om uw toe-
komstige wooncarrière! 

Met inspirerende verhalen en 
veel interactie hopen wij op een 
zeer geslaagde dag! Marlon Kic-
ken neemt ons als goedlachse 
dagvoorzitter mee gedurende de 
dag en zal de lezingen afsluiten 
met een cabaretvoorstelling. On-
der het genot van een hapje en 
drankje kunt u uiteraard nog met 
onze experts in gesprek. 

Nieuwsgierig naar het program-
ma? En wilt u deze dag niet mis-
sen?  Meld u dan aan op:
www.droomuwwoning.nl s

Droom Uw Woning

(bron foto; vb&t Makelaars).

Helmond

Centrum



10 week nummer 6 vrijdag 8 februari 2019 de loop weekkrant HELMOND

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

VRIJDAG KOOPAVOND
TOT 20.00 UUR
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VERSE KOFFIE
1+1 GRATIS

www.tuincentrumdebiezen.nl

Vet plantenKleinduimpjes
Bij De Biezen kan je kiezen!
Alle maten & soortenAlle maten & soorten

Wij maken plaats voor de nieuwe 
collectie

1 + 1 
GRATIS

Riverdale

Tulpen
10 stelen per bos 
€3,99 per bos Bij De Biezen kan je kiezen!Bij De Biezen kan je kiezen!

Alle mini plantjes in 6cm potAlle mini plantjes in 6cm pot
Van €1,49Van €1,49

1 + 1
GRATIS

nu
€0,99

tot 
50%
korting

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

Zondag Open Dag 
Vakcollege Helmond

Meer dan ooit zijn ze er klaar 
voor, de medewerkers en leer-
lingen van het Vakcollege Hel-
mond. Van de Open Dag werd 
altijd al een feestje gemaakt 
voor bezoekers, maar nu alle 
afdelingen zo geweldig zijn ge-
renoveerd, belooft de Open Dag 
van 10 februari echt bijzonder te 
worden. 

Op het Vakcollege Helmond zijn 
drie beroepsafdelingen. Leerlin-
gen uit de regio die de ambitie 
hebben om iets te gaan doen 
binnen die drie sectoren, kun-
nen heel bewust kiezen voor 
deze school en zo een flinke 
voorsprong opbouwen wanneer 
ze de stap naar het mbo maken. 
Het gaat om Techniek, Zorg & 
Welzijn en Economie & Onder-
nemen. “Iedere vmbo-school 
heeft zijn eigen speerpunten”, 
zegt Joseline Jacobs. Ze is team-
leider Techniek binnen het Vak-
college Helmond. “Binnen Hel-
mond zijn we de enige school op 
het niveau vmbo-kader en vm-
bo-basis. Maar zelfs als je in om-
liggende gemeenten woont, is de 
stap naar onze school een hele 
logische als je bijvoorbeeld de 
techniek in wilt. Onze docenten 
en instructeurs werken dagelijks 
aan het opbouwen van je vaar-
digheden, in een hypermodern 
techlab en in een werkplaats met 
een indrukwekkend machine-
park. Hier worden de vakmensen 

van morgen opgeleid op een ni-
veau dat zelfs landelijk uniek is.” 
Bij de heropening in oktober 2018 
werd de directe omgeving van de 
school al eens uitgenodigd. “Ze 
keken hun ogen uit. Zo hadden 
ze zelf ook wel hun schooltijd 
willen beleven.”

Proeven van 
het onderwijs van nu
De afdelingen zijn flink verbouwd 
in 2018, net zoals de grote plaza 
en de entree aan de Keizerin Ma-
rialaan, tegenover het zwembad. 
Ook de afdelingen Zorg & Wel-
zijn en Economie & Ondernemen 
hebben grote, open leerruimtes 
gekregen waarin leerlingen uit de 
voeten kunnen met vooral hele 
praktische opdrachten. Iedereen 
kan zondag komen zien wat de 
school bedoelt met attractief en 
eigentijds onderwijs. Joseline: 
“Leerlingen laten hun werk zien, 
maar we hebben ook weer de 
escaperoom. Daarin is ruimte 
voor vakken als Nederlands, 
wiskunde, maatschappijleer en 
natuurkunde. Leren op een leu-
ke manier, dat ervaren de deel-
nemers van die escaperoom.” Er 
zijn ook interactieve stands over 
het cultuurprogramma, de loop-
baanoriëntatie, de begeleiding 
en internationalisering – en na 
de rondgang is er voor iedereen 
een hapje en een drankje in de 
gezellige corner. Geserveerd door 
leerlingen, uiteraard. De Open 
Dag duurt van 11:00 tot 15:00 uur. 
Het Vakcollege Helmond kijkt 
ernaar uit! s

Helmond

De splinternieuwe entree van het Vakcollege Helmond, Keizerin Maria-
laan 4. Zondag ligt de rode loper uit tussen 11:00 en 15:00 uur! 

(Bron foto: Janine Gruijters)

Historisch 
Helmond 
Wegens een uitverkochte voor-
stelling en grote vraag zal op 
maandagmiddag 11 februari a.s. 
de Cacaofabriek in Helmond in 
samenwerking met Henk Was-
ser en Jan van Bussel opnieuw 
de Historisch Helmond fi lm 
over Zuid-Oost Brabant tonen.  

Zuid-Oost Brabant in het alge-
meen en Helmond in het bijzon-
der hebben een rijke geschie-
denis, een geschiedenis die het 
waard is om meer bekendheid te 
krijgen.

Van veel gebeurtenissen uit de 
vorige eeuw zijn filmopnames 
gemaakt. Deze opnames, soms 
met en soms zonder geluid, laten 
een prachtig tijdbeeld zien van 
Helmond in de 20e eeuw. 
Deze keer kunt u onder andere 
filmbeelden verwachten van de 
geschiedenis van onder andere 
de Vespa club Helmond, de Wie-
lerwedstrijd 1948 en Onze Lieve 
Vrouwe kerk twee dagen voor 

de sluiting. Daarnaast zullen 
ook een aantal Carnavals onder-
werpen aan bot komen zoals de 
optocht en de Gilde en Stadbe-
stuursvergadering. 
Natuurlijk is Helmond-kenner 
Jan van Bussel van de partij om 
de beelden (samengesteld door 
Henk Wasser) van deskundig 
commentaar te voorzien.
De middag start om 14:00 uur, 
entree bedraagt 5 euro. s

Suytkade

V&D Helmond (bron foto; De Cacaofabriek). 
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opleiding direct kunnen mee-
draaien in een bouwproject.
Heb je interesse in een bouwop-
leiding, wil je je nog aanmelden 
voor het volgend schooljaar, of 
heb je een andere vraag, stuur 
een mail naar info@bouwin-
framensen-mierlo.nl , bel 0492-
665505 of kom naar de open 
avond op 11 februari van 18:00 tot 
21:00 uur op onze locatie in Mier-
lo aan de Goorsedijk 6. s

OPEN AVOND MA 11 FEBRUARI
18.00 - 21.00 UUR

OPLEIDINGEN BOUW|INFRA

MIERLO

Tel. 0492 - 66 55 05
Goorsedijk 6 te MierloMierlo

Vurige week ben ik op bezuuk ge-
weest bij stichting VIPE, wat staat 
voor: Voor Ieder Persoon Eigen. Een 
stichting die gratis pruiken verzorgen 
voor mensen die hun haar verliezen 
door kanker of andere redenen. Bra-
banders van het jaar 2018 zijn ze ge-
worden. Peggy van de Vijfeijken en 
Vivienne van Leuken, twee gezellige 

Helmondse dames. VIPE is gevestigd 
in  Inloophuis de Cirkel, Evertsen-
straat in Helmond. Onder het genot 
van een bakske thee maken we kennis 
mee  Peggy en Vivienne. Peggy, een 
spraakwaterval waar da ge nie mak-
kelijk tussen komt, en Vivienne de rust 
zelve. Peggy is kapster en Vivienne 
een manusje van alles in het leider-
schap, (de echte benamingen waren 
te moeilijk vur men). Een perfecte 
combi dus. Waar Peggy als unne vlie-
ger uitwappert trekt Vivienne aan de 
touwtjes en stuurt haar bij waar no-
dig. Zo omschreef Vivienne het. ‘Hoe 
komde erop om dit te gaan doen?’ 
vroeg ik aan Peggy. Toen haar moe-
der overleed  en haar pruik niet meer 
gebruikt werd, dacht Peggy: ‘wat 
sonde van die mooie pruik, ik ga prui-
ken inzamelen, we gaan ze reinigen 
en modelleren en zo krijgen ze een 
nieuwe bestemming’.  Want een goeie 
pruik kost zeker een 800 euro, maar 
prijzen tot 2000 euro zijn niet vreemd. 
De zorgverzekering vergoed
maar 400 euro, dan hedde dus een be-
hoorlijk gat. Ze kende Vivienne en wist 
van haar capaciteiten en ze dacht: 
‘die moet mee aan boord’, Vivienne 
zei gelijk ja. Zo werd VIPE geboren en 
voorzien ze heden ten dage heel wat 
mensen van een gratis pruik. Wat een 
prachtig initiatief. Op het moment da 
wij er waren, hadden ze zo’n een 1000 
pruiken op voorraad. De stichting 
draait echt op alleen maar vrijwilli-

gers, een stuk of 20. Zonder de vrijwil-
ligers zouden ze nergens zijn volgens 
de dames. Alleen maar LOF over hun 
vrijwilligers hoor ik van beide. Als ik 
Peggy vraag wat ze zou doen als ik 
haar 20 duizend euro  zou schenken, 
denkt ze er geen minuut over na en 
zei gelijk: ‘dat zou ik aan men vrijwil-
ligers geven, zodat ook zij een keerke 
iets kunnen doen wat normaal niet 
kan’. Toen Peggy bericht kreeg dat 
ze genomineerd was voor Brabander 
van het jaar accepteerde ze eerst de 
nominatie niet, omdat ze vond dat het 
hen tweekus toe kwam, ook Vivienne 
en niet alleen haar. Maar dat kon 
niet, omdat maar 1 persoon de titel 
kon winnen. Dan hoefde Peggy hem 
niet zei ze. Na overleg van de toeken-
ningscommissie werd toch besloten 
om een uitzondering te maken en dit 
jaar twee mensen te nomineren( en 
terecht) Peggy en Vivienne. Eigenlijk 
vinden ze dat al hun vrijwilligers deze 
prijs ook toekomt. Het streven van 
deze 2 dames is bekend worden in 
heel Nederland. Zodat iedereen weet 
waar je een gratis pruik kan krijgen. 
Ze werken niet met inkomens gren-
zen, gewoon iedereen heeft het recht 
op een pruik, vinden de dames.

Na bijna 2 uur zitten kletsen worden 
we rondgeleid in de salon, die in In-
loophuis de Circkel is gevestigd. Op 
de Facebook van Weekkrant de Loop 
vind je er een filmpje van, zodat ook jij 

een kijkje kan nemen. Ook heeft Peggy 
een boek uit gegeven: ‘Met je handen 
in het haar’. Inmiddels door mij gele-
zen, een prachtig boek. Het boek zie je 
bij mijn column. De opbrengst van dit 
boek komt ten goede aan de stichting 
en kan je bestellen via de website van 
VIPE. Aan dit soort mooie stichtingen 
kan ik wel een hele pagina spenderen. 
Helaas heb ik alleen het formaat van 
een column tot men beschikking. En is 

het dees geworden.
Peggy en Vivienne heel veul succes, 
mee jullie geweldige stichting. 2 Mooie 
Helmonders heb ik weer ontmoet.

Tot volgende week,

Ons 

vertelt…

Ieder mens is mooi
De cover van het boek (Bron foto; Gerard van Hal, Stichting VIPE).

Werken in de bouw
De bouw staat te springen om 
(jonge) vakmensen. Vakmensen 
hebben de toekomst!  Er is een 
groot tekort aan vakmanschap 
op alle niveaus. In de bouw- en 
infrasector is er voor iedere goe-
de vakman op ieder niveau een 
goede toekomst weggelegd. Of 
je nu een doener of een denker 

bent. De bouw is voor iedereen 
die graag wil meehelpen om Ne-
derland mooier en beter te ma-
ken. Er zijn talloze opleidings-
mogelijkheden voor jongeren 
maar ook voor zij-instromers. 

Bouwen doe je samen, 
opleiden ook! 
Bouw Infra mensen Mierlo en 
Schildersvakopleiding Peelland 
verzorgen de praktijkopleiding, 

ROC ter Aa Bouw & Design ver-
zorgt de theorie. We werken in-
tensief samen met betrekking 
tot het opleiden van jongeren 
voor de beroepen in niveau 2, 3 
en 4. Beroepen als timmerman, 
metselaar, straatmaker, vakman 
grond-, water- en wegenbouw, 
schilder en tegelzetter kunnen 
gevolgd worden op niveau 2 en 3. 
Deze opleidingen hebben de af-
gelopen jaren het predicaat TOP 

opleiding gekregen. De opleiding 
Middenkaderfunctionaris Bouw 
kan gevolgd worden op niveau 4.
Leerlingen krijgen hun praktijk-
opleiding in (korte) stages of 
langdurige werkervaringsplek-
ken bij bedrijven in de regio. 
Door deze samenwerking wor-
den theorie en praktijk op elkaar 
afgestemd. Leerlingen worden 
op deze wijze opgeleid tot vol-
waardige vakmensen, die na hun 

OPEN AVOND MA 11 FEBRUARI
18.00 - 21.00 UUR

OPLEIDINGEN BOUW|INFRA

MIERLO

Helmond

De aftrap van jouw carnaval be-
gint bij De Kluppels met 5 Uur-
kes Vurraf. 

Op vrijdag 1 maart start je jouw 
carnaval met optredens van De 
Alpenzusjes, Double DJ’s, Party-
frieX, Wai OK, Echt Faut en de 
DJ’s MAFFJA. Inmiddels is deze 
avond uitverkocht! De Kluppels 
wensen iedereen met een kaartje 
veel plezier toe! 

De avond begint om 18.00 uur 
en duurt tot 23.00 uur. Op deze 
avond is de garderobe gratis. s

Mierlo-Hout

UITVERKOCHT

5 Uurkes Vurraf: 
dé aftrap van carnaval 

bij De Kluppels
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De 8 voordelen om te bezorgen 
bij Weekkrant De Loop:
1. Je verdient met extra flyers erbij 

 5 tot 7 euro per uur. Dit is 
 bijvoorbeeld veel meer dan het 
 uurloon van een supermarkt. 

2. Ook kun je het werk zelf indelen elke 

 donderdag of vrijdag. Of je liever na 
 het avondeten wil lopen of meteen 
 na school, jij bepaalt!

3. Je hoeft er niet eens een sport bij te 

 doen om fit te blijven. Je beweegt 
 en verdient geld tegelijk. Dat is 
 toch ideaal!

4. Je bent er gemiddeld maar 3 tot 4 uur 

 mee bezig afhankelijk van je wijk. 

5. Je krijgt een bonus van € 50,00 als je 

 6 weken aaneensluitend goed bezorgt.

6. Je ontvangt ook nog eens € 50,00 

 bonus als je een vriend/vriendin 

 aanmeldt (na 6 weken aaneensluitend 

 goede bezorging).  

7. Je kunt ook samen met een vriend/

 vriendin een wijk lopen.

8. Het is een van de weinige baantjes 

 waar je al vanaf 13 jaar mee mag 

 beginnen.

Een bijbaantje dat 
je fit houdt èn  

waarbij je ook nog eens 
heel goed verdient?

Dat wil toch
iedereen!

Nu hoor ik 
je afvragen: 
‘Wat heeft het bezorgen van 
weekkrant De Loop dan als voordeel 
vergeleken met andere bijbaantjes? 

? ? ?

Heb je interesse in 
een baantje als 

krantenbezorger van 
weekkrant De Loop? 

Meld je dan snel aan, 
mail naar 

bezorging@deloop.eu 
of stuur een appje naar: 

06-18 93 89 12

@Helmondnu.nl 
@weekkrantdeloop

krantenbezorger van 
weekkrant De Loop? 

Meld je dan snel aan, 

bezorging@deloop.eu 
of stuur een appje naar: 

krantenbezorger van 
weekkrant De Loop? 

Meld je dan snel aan, 

bezorging@deloop.eu 
of stuur een appje naar: 

Meld je dan 
aan als 

krantenbezorger bij

Wil jij 
een bonus van

en makkelijk 
en snel geld 
verdienen?

WWW.HELMONDNU.NL

Ik heb er al meermalen over 
geschreven; over onze fiets-
tochten in binnen- en buiten-
land. Als ik zo terugkijk, heb-
ben wij menigeen een poepie 
laten ruiken, als het op fietsen 
aankwam. Zo zat ik onlangs te 
bladeren in een album van 10 
jaar geleden. We hebben toen 
met nog ‘n stel een rondje Bo-
denmeer gefietst. Zo’n 300 km. 
Het was een tocht die je in je 
eentje kon maken, maar die 
wel tot en met voorzien was 
van overnachtingsmogelijkhe-
den. Fietsen langs het Boden-
meer is een groot feest: overal 
schilderachtige plaatsjes, met 
volop terrasjes. 

We hebben dus dikwijls ‘aan-
gelegd’ en heel veel plezier ge-
had. De tocht begon in Duits-
land, dan een klein stukje Oos-
tenrijk bij Bregenz, en tenslotte 
fietsten we in Zwitserland. 
Het parcours is vrij vlak, dus 
voor iedereen te doen. Hoog-

tepunten waren: het Zeppelin-
museum in Frederikshaven, de 
Markthal van Hundertwasser 
en Konstanz. Het Zeppelin-
museum toonde 1 op 1 model-
len van onderdelen van bijv. De 
Graf Zeppelin. Onwaarschijn-
lijk groot en indrukwekkend. 
In Frederikshaven worden nog 
altijd zeppelins gemaakt. De 
Markthal van Hundertwasser 
is een wonder van kleuren-
pracht en architectuur; echt 
genieten dus.

En Konstanz is, net als veel an-
dere plaatsen, erg gezellig. Bo-
vendien is het de plaats waar 
in de 13e eeuw het Concilie 
van Konstanz gehouden werd. 
De betreffende accommodatie 
staat er nog. Er waren toen 3 
pausen, maar een 4e kandidaat 
ging toch met de eer strijken. Bij 
de haveningang staat het beeld 
van Imperia, ter nagedachtenis 
aan de publieke vrouwen die 
het tijdens het concilie erg druk 

gehad schijnen te hebben. Een 
andere mooie fietstocht was 
die van Metz langs de Moezel 
naar Koblenz. Fietsen langs de 
Moezel, ook al zo’n feestelijk 
gebeuren. 

Je komt dan langs Trier, een 
stad met wortels in het Ro-
meinse rijk, die een bezoek van 
enkele dagen meer dan waard 
is. Uiteindelijk belandt je bij de 
Deutsche Eck, waar de Moezel 
in de Rijn stroomt. Een schil-
derachtig punt met een groot 
ruiterstandbeeld van een Duit-
se Wilhelm. De terugreis naar 
Metz deden we per fiets bus.  
Zolang je fietsen kunt: DOEN!

Jan van Rest

doordoor jan van rest

Lekker peddelen

Succesvolle kraskaartenaktie 
in De Bus

De ondernemers van Winkel-
centrum de Bus hebben de han-
den wederom ineen geslagen en 
een kraskaartenaktie  opgezet: 
iedere klant die vanaf € 5,- een 
aankoop doet, ontvangt een 
kraskaart. Je kunt gelijk krassen 
en zien of je gewonnen hebt. Je 
kunt zo vaak mee doen als je 
wilt, want elke kleine onderne-
mer geeft de kraskaarten uit: 
Horeca, vers winkels, de kapper 
en cadeauwinkels. Hoe meer 
winkels je bezoekt, hoe meer 
kans je hebt op een prijs.

Maandelijks worden er 10 hoofd-
prijzen uitgereikt. Dit zijn prach-
tige, stevige shoppers die elk ge-
vuld zijn met kwaliteitsproduc-
ten van onze ondernemers t.w.v. 
zo’n € 75,-. Fantastische prijzen 
dus! De eerste groep prijswin-
naars was dan ook erg blij met 
hun prijzen. Naast deze hoofd-
prijzen, zijn er ook nog flink wat 
troostprijzen te winnen, name-
lijk dezelfde prachtige shoppers, 
maar dan ongevuld. Wil je ook 
wel eens een winnaar zijn ter-
wijl je gewoon je boodschappen 
doet? Kom dan naar Winkelcen-
trum de Bus en doe zo vaak mee 
als je wilt. s

Helmond-Noord

De eerste groep prijswinnaars van de kraskaartenaktie 
(bron foto; Winkelcentrum de Bus).
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Het Jan Vissermuseum orga-
niseert op zondag 17 februari 
in het kader van hun thema-
dagen voor de twaalfde maal 
stamppotdag. Er worden drie 
soorten stamppot bereidt, 
namelijk wortel, zuurkool en 
boerenkool naar keuze met 
spek worst hachee of gehakt-
ballen. En tijdens deze gure 
dagen mag een kop stevige 
SNERT (erwtensoep) zeker 
niet ontbreken.

De themadagen zijn een mooie 
gelegenheid om de bezoeker 
op een ludieke wijze kennis te 
laten maken met gebruiken en 
gewoontes uit het verleden.

Stamppot ofwel Petazzi, was 
naast de broodmaaltijd een 
belangrijk bestanddeel van de 
maaltijd op het Oost-Brabant-
se platte land.  Hoofdingrediënt 
van alle soorten stamppot is de 
aardappel. Als het beschikbaar 
was maakten verschillende 

soorten gedroogd en gerookt 
spek, ham en worst de stamp-
pot extra lekker. Niet ongebrui-
kelijk was om de pan midden 
op tafel te zetten, en daar met 
de hele familie zonder gebruik 
van servies uit te eten (denk 
hierbij aan de aardappeleters 
van Vincent van Gogh).

Tijdens het bezoek is er gele-
genheid om tegen een kleine 
vergoeding van de
stamppotten te proeven. Ook 
onze ambachtelijke bakkerij is 
tijdens deze dag in bedrijf. De 
geur van versgebakken brood 
zal u doen watertanden.
Op deze themadag is de toe-
gang tot het museum gratis, 
een mooie gelegenheid om 
ook onze uitgebreide collectie 
landbouwwerktuigen, evenals 
onze verzameling brandweer-
voertuigen te bezichtigen.
De themadag begint om 12.00 
uur en duurt tot 17.00 uur. Het 
Jan Visser Museum is gelegen 
aan de Keizerin Marialaan 5 in 
Helmond nabij zwembad De 
Wissen. s

Stamppotten dag 
bij het Jan Visser museum

Mmm… Stamppot! (bron foto; Jan Visser museum). 

Helmond-Noord

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.

Helmond-Oost

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. Re-
gelmatige deelnemers kunnen 
soms een prijsje winnen.

Mierlo-Hout

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.

Annawijk/Suytkade

De Gaviolizaal met zijn collectie 
draaiorgels en accordeons van 
Arie Willems, beheerd door de 
Stichting Draaiorgels Helmond, 
is elke zaterdag en zondag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 

Groepen ook op afspraak, info: 
info@draaiorgelshelmond.nl  
Op zondagen ook regelmatig 
concerten. 

Binnenstad

Bij woonzorgcentrum Savant 
Rivierenhof worden biljarters ge-
zocht. De dagen zijn dinsdag en 
donderdagmiddag van 13.30 tot 
17.00 uur. 

U kunt ook langskomen, ieder-
een is van harte welkomen. Voor 
meer informatie kunt u bellen 
naar wedstrijdleider J. Chatrer 
via 0492-515821. 

Brouwhuis

Kansrijk Mierlo-Hout organiseert 
elke maandagochtend van 9.30 
uur tot 11.30 uur een samenloop. 
Een ontmoetingsmoment voor 
iedereen, voor wat gezelligheid 
en een praatje. Ben je minder 
mobiel of zoek je een maatje die 
langskomt? Neem contact met 
ons op. Wil je je aanmelden als 
vrijwilliger bij Kansrijk Mierlo-
Hout, dat kan ook!  Iedereen is 
welkom voor een heerlijk bakje 
koffie of thee. We zien je graag op 
maandagochtend in wijkhuis de 
Geseldonk (Cederhoutstraat 44). 

Mierlo-Hout

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 gesneu-
veld 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 restaurant van 
Alphonsus.

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Dinsdag 12 februari  is er een 
koffieochtend van 10.00 tot 12.00 
uur in wijkhuis De Lier. U kunt 
gezellig met elkaar koffie of thee 
drinken en een praatje maken 
met andere buurtgenoten. Maar 
u kunt ook een spel spelen zoals 
kaarten, biljarten, sjoelen, darten 
of koersbal.(ook leuk voor oude-
ren) Ook staan we open voor an-
dere ideeën. Het is geweldig fijn 
als u komt ervaren hoe leuk zo'n 
koffieochtend kan zijn. Koffie of 
thee kost 0,85 cent

Helmond-Oost

Vrijdag 15 februari is er kienen in 
wijkhuis De Lier aan van Kins-
bergenstraat 1 in Helmond. Aan-
vang 19.30 uur, toegang vanaf 
16 jaar. Er zijn weer vele rondes 
met mooie prijzen te winnen 
en natuurlijk ook koffiepak-
ketten, wasmiddelen en tassen 
met levensmiddelen. De zaal is 
geopend vanaf 19.00 uur. Er zijn 
weer vele rondes met mooie prij-

Helmond-Oost

zen te winnen en natuurlijk ook 
koffiepakketten, wasmiddelen 
en tassen met levensmiddelen.

Seniorenvereniging  De  Schaaps-
kooi  organiseert  woensdag  13 
februari 2019  een  kienmiddag 
bij  Wijkcentrum  De  Boerderij,  
Harmoniestraat  105.  Aanvang  
14.00  uur. De Prijzen bestaan uit  
waardebonnen. U hoeft geen  lid  
te  zijn  om  aan  deze  middag  
deel te  nemen. Wijkcentrum  De  
Boerderij  is  open vanaf  13.00  uur.

Helmond-Noord

Helmond-Noord

Speeltuin Leonardus organiseert 
een Harry Potter Quiz. Weet jij al-
les van Harry Potter, wil je je ken-
nis hierover testen of heb je zin 
in een magisch avondje met je 
eigen team? (regel dan min. 4 of 
max. 6 personen) en schrijf je in 
voor deze Harry Potter Quiz voor 
(jong)volwassenen! (vanaf 15 jaar 
en ouder). Doe mee en strijd voor 
de hoofdprijs en je moment van 
victorie!  Wil jij extra punten ver-
dienen met je team? Kom dan 
verkleed in Harry Potter stijl en 
help je team mee naar de over-
winning! Deelname alleen via 
aanmelding; € 3,- per persoon. 
Datum: zaterdag 16 maart 2019. 
Aanvang 20.00 uur. Reserveer di-
rect want vol is vol. Aanmelden 
kan via harrypotterquiz@speel-
tuinleonardus.nl  
Locatie: Mgr. Swinkelsstraat 24, 
5701 XM Helmond

Op maandagavond 11 Februari 
speelt het VIOS van Esch Biljarts 
kaderteam weer een thuiswed-
strijd tegen B.C.Tegelen/De Pi-
cardie uit Tegelen. Aanvang wed-
strijden is om 19.30 in het wijkhuis 
de Geseldonk in Mierlo- Hout. 
Dit is voor de biljartliefhebber 
een mooie kans om het KADER-
BILJARTSPEL te bewonderen.

ZijActief Mierlo-Hout houdt 
woensdag 13 februari een lezing 
over de wensambulance.De heer 
Barry van Brakel komt samen 
met een verpleegkundige deze 
avond verzorgen. Zij leggen het 
een en ander uit wat er komt 
kijken bij het aanvragen van een 
wensambulance en brengen zij 
een ambulance mee zodat wij 
die ook van binnen kunnen be-
kijken. Aanvang 20.00 uur mu-
ziekzaal de Geseldronk. Dit is 
een open avond, niet leden beta-
len 5 euro.

Op zondag 24 februari wordt de 
jaarlijkse rommelmarkt gehou-
den in wijkcentrum de boerderij, 
gelegen in de harmoniestraat 105 
in Helmond-Noord. De markt 
gaat open voor bezoekers om 
12 uur en eindigt om 16:00 uur. 
De entree is gratis . We zijn op 
zoek naar standhouders. Je kunt 

Helmond-Noord

Helmond-Noord

een tafel van 1.20 m (€6,50) of 
een tafel van 1.80 m (€8,00) hu-
ren. Zolder opgeruimd? Dit is 
uw kans, verkoop het! Wilt u op 
deze markt staan met uw spul-
letjes? Bel dan snel naar Astrid: 
0614108189. Voor meer informa-
tie kunt u ook een mailtje sturen 
naar astrid81069@gmail.com

Op zondag 17 Februari organi-
seert Evenementenhal Venray 
in samenwerking met Organi-
satieburo Van Aerle dè Zwarte 
Markt van Venray! Deze markt 
telt ruim 600 kramen met koop-
waar. Leuke dingen, gekke din-
gen, kostbare en handige spul-
len; zomaar of voor de heb. Het 
is er allemaal! Een compleet huis 
kan ermee worden ingericht.  
Openingstijden: 09.00 tot 16.30 

Regio

Midwinterconcert door Seni-
oren Harmonie Helmond en 
Liederentafel ‘t Akkoordje.‘t 
Akkoordje start dit concert met 
de van hen bekende sfeervolle 
nummers, na de pauze speelt de 
Seniorenharmonie een aantal 
populaire lichte klassieke wer-
ken. Verrast zult u zijn van bei-
der optredens. Afsluitend spelen 
beide verenigingen gezamenlijk 
de werken La Spagnoli en Eleni.
Waar: TOV Azalealaan 40 Hel-
mond op zondag 17 februari 2019 
om 14.00 uur. Zaal open om 13.30 
uur. Toegang is gratis en eindtijd 
is rond 16.30 uur.

uur Entreeprijs: volwassenen 
€ 4,00 per persoon, kinderen t/m 
12 jaar (onder begeleiding) gratis, 
Parkeren : gratis
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Voor kleding, accessoires, hoeden en pruiken,

Van groot tot klein,

Moet je in de Molenstraat zijn.
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Sterke tweede KeieKletsavond

Op zaterdag 2 februari stapten 
vier kletsers in de ton met ieder 
als doel een plaats te veroveren 
in de Grande Finale du KeieKlets 
op 16 februari in De Traverse.

De amusementsgroep Hu-Hum 
trapte af met een prachtig op-
treden. Voor één van de tenoren 
was het lastig om de microfoon 
in bedwang te houden en dat 
zorgde voor flinke lachsalvo’s. 
Gelukkig wist de eerste klet-
ser wel raad met de microfoon. 
Helga Cornelissen uit Oostrum 

stapte als vrachtwagenchauf-
feuse ‘Tanja Trucky’ in de ton. En 
zoals ze zeggen ‘Een vrouw ach-
ter het stuur, gat in de muur’. Dat 
had ze beter kunnen doen, want 
dan had ze de zaal in ieder geval 
plat gekregen. 

Rob Bouwman uit Helmond 
kwam zijn titel van Opperklets-
majoor verdedigen en met zijn 
klets als ‘Krimineel Ken de Buk-
ke’ zette hij een stap richting de 
finale. Samen met zijn buurman 
Kuub kregen ze 11 jaar voor het 
telen van broccoliplantjes. Werk-
straf sloeg hij af, want van wer-
ken houden Helmonders niet. 

Dus werd het zitten en dat beviel 
hem beter. Een echte crimineel 
jat alles, dus bekende hij aan de 
jury dat het niet zo gek was dat 
hij dat ook met moppen deed.
De stemming zat er goed in en 
het Binsbergen Trio versterkte 
dat nog eens. Het was inhaken 
en meezingen. Andy Marcelis-
sen uit Raamsdonksveer zette 
een ijzersterke klets neer met uit-
vaartonderneming ‘Zand erover’ 
of 'Fik erin’. 

De uitvaart van Wil Krikke stond 
centraal, een man die veel vrou-
wen en nog veel meer kinderen 
achterliet. Hij had een vernuftige 
tactiek om vrouwen te versieren; 
‘Ik ben zo slecht in bed, dat moet 
je eigenlijk meemaken’. Met de 
ene grap na de andere en een 
perfecte timing, kan het niet an-
ders dan dat hij zich een plek in 
de finale heeft weten te kletsen. 

Was niet makkelijk voor Jorlan 
Manders uit De Mortel om daar 
nog eens overheen te gaan. Als 
‘D’n neije Hellemonder’ vertelde 
hij volop over zijn verhuizing 
naar Helmond waar hij als wel-
komstpakket een trainingspak, 
een messenset en een kogelvrij 
vest kreeg. Na twee sterke klet-
sers kwam hij net tekort, al kreeg 
hij het publiek wel aan het la-
chen. 

Kijk voor de foto’s op 
www.keiebijters.nl s

Centrum

Helga Cornelissen (bron foto; Harrie van der Sande).

Informatie bijeenkomst 
Samenloop voor Hoop 2019

Op woensdag 13 februari 20.00 
uur wordt een Informatie bij-
eenkomst gehouden voor een-
ieder die overweegt om mee te 
gaan doen aan de Samenloop 
voor Hoop in juni van dit jaar. 
Het bestuur van de Samenloop 
voor Hoop Helmond nodigt 
eenieder van harte uit om de 
eerste plannen voor het week-
end van 29 en 30 juni 2019 met 
u te delen en alle mogelijke 
vragen te beantwoorden. De 
bijeenkomst wordt gehouden 
in Inloophuis de Cirkel aan de 
Evertsenstraat 19 in Helmond.

In juni is er voor de vijfde keer 
een Samenloop voor Hoop in 
Helmond. Een prachtig lustrum 
zal het gaan worden, waarbij 
de inzet van veel deelnemers, 
teams, bedrijven en vrijwilli-
gers zal worden gevraagd. De 
aftelklok is, samen met Burge-
meester Blanksma, al aangezet 
en telt de dagen af. (zie www.
samenloopvoorhoop.nl/hel-
mond). Aanmelding van teams 
kan nu via de website.

Over de Samenloop voor Hoop
Bij de Samenloop voor Hoop 
vragen we aandacht voor de 
ziekte kanker en voor (ex)kan-
kerpatiënten. Met de Samen-
loop voor Hoop wordt geld 
ingezameld voor KWF Kanker-
bestrijding en het inloophuis de 
Cirkel in Helmond. Iedereen, 
jong, oud, fit, maar ook minder 
fit kan meedoen. Naast het feit 

dat er aan het einde van het 
evenement hopelijk een flink 
bedrag wordt overgemaakt 
naar KWF Kankerbestrijding, 
is de Samenloop voor Hoop 
vooral voor de eregasten en 
survivors (ex)kankerpatiënten) 
een hart onder de riem te ste-
ken en met z’n allen het leven te 
vieren. De totale opbrengst van 
de Samenloop komt voor 90% 
ten goede aan het KWF en voor 
10% aan inloophuis de Cirkel. 
Wanneer de avond valt verlich-
ten duizenden kaarsenzakken 
met persoonlijke boodschap-
pen het parcours. De 24uurs 
manifestatie wordt feestelijk af-
gesloten met de bekendmaking 
van het uiteindelijke bedrag dat 
is ingezameld voor KWF Kan-
kerbestrijding. 
Deelname van teams met hun 
lopers wordt bijzonder ge-
waardeerd omdat daarmee 
een belangrijke bijdrage wordt 
geleverd aan het realiseren van 
het goede doel waar aan wordt 
gewerkt: aandacht voor kan-
kerbestrijding én een financiële 
opbrengst voor verder kanker-
onderzoek. Ook is het samen 
lopen, mensen ontmoeten en 
beleven een leuke, plezierige en 
hartverwarmende teamactivi-
teit. Teams worden gevraagd 
om bijzondere acties te onder-
nemen om nog meer geld in te 
zamelen en krijgen ook alle ge-
legenheid om zich in het week-
end op het terrein d.m.v. een 
kraam te presenteren.    
Aanmelden informatiebij-
eenkomst 13 februari a.s. via: 
teams@svhhelmond.nl  s

Helmond-Oost

Loop jij ook mee? (bron foto; Samenloop voor Hoop Helmond)

Helmondse Lichtjesoptocht kan nu 
evenement kwalitatieve impuls geven
CV de Kluppels blij met gemeentelijke subsidie 

CV de Kluppels, al jaren de orga-
nisator van de Helmondse Licht-
jesoptocht, is blij met de extra 
gevraagde subsidie van 5000 
euro van de gemeente Helmond.

‘We kunnen de optocht nu een 
extra kwalitatieve impuls geven’, 
aldus een woordvoerder. CV de 
Kluppels is een vereniging met 
70 actieve leden. Een ‘organisatie’ 
club die nergens voor terug gaat 
staan. Men beschikt midden in 
Mierlo-Hout over een groot ter-
rein met daarop een bouwhal, 

waar verschillende optocht wa-
gens gestald en gebouwd wor-
den. Dit alles wordt betaald uit 
de papier- en textiel-inzameling 
door haar leden, die dit vrijwillig 
doen.

Drakenboot
Dat de gemeente de subsidie 
van het Drakenboot tot een be-
paalde hoogte toekend, begrij-
pen ze. De gemeente kan geen 
subsidie verstrekken, waarmee 
vervolgens een goed doel wordt 
ondersteund, daar zijn andere 
gemeentelijke instanties voor. 
Ook moedigen ze de Rotary aan 
om niet zo snel het bijltje er bij 

neer te gooien. ‘Anders overwe-
gen we om dit mooie evenement 
misschien wel zelf te gaan orga-
niseren op het stuk kanaal tus-
sen Mierlo-Hout en Mierlo. We 
zijn tenslotte zelf ook jaarlijks 
deelnemer met een team.’ In het 
verleden is hier al een elf bruggen 
tocht georganiseerd. 

CV de Kluppels zijn in ieder ge-
val blij met de subsidie toeken-
ning voor haar Lichtjesoptocht, 
een extra stimulans voor de vele 
(150 vrijwilligers) leden en familie 
leden die zich inzetten voor de 
Houtse en Helmondse gemeen-
schap. www.kluppels.nl s

Mierlo-Hout

Kamermuziek met Camiel Boomsma

Tijdens het laatste concert van 
het 64ste seizoen van de Kamer-
muziekcyclus Theo Driessen, 
speelt de jonge veelbelovende 
pianist Camiel Boomsma. 

In zijn carrière heeft hij al veel 
prijzen gewonnen, zoals de eer-
ste prijs en de Franz Liszt-prijs 
en was een van de genomineer-
den van het Grachten-festival 

2018. Camiel Boomsma wordt 
gezien als een gevoelig musi-
cus die met zijn spel een grote 
diepte weet te bereiken. Zijn spel 
wordt beschreven als gevoelig, 
indringend en diepzinnig. Hij 
benadrukt daarbij de puurheid 
en diepgang van de muziek. Hij 
geeft regelmatig solorecitals en 
kamermuziekconcerten zoals 
in het Concertgebouw Amster-
dam, de Doelen Rotterdam, in 
London en Bayreuth. Voor 2020 
staat een tweede Chinese tour-

nee gepland. Uitgevoerd wor-
den: Liebesträume van Liszt en 
Années de Pèlerinage en 
van Schubert vier impromptu’s.
Voor meer info kijk op: www.
kamermuziekcyclus-tdi.nl. Re-
serveren via 0492-541517 of 06-
5366 1555. Via de e-mail kan ook:  
w.dams@chello.nl
Het concert vindt plaats op zon-
dagmiddag 17 februari a.s. om 
15.30 uur in het Theo Driessen 
Instituut, Willem Prinzenstraat 
43 te Helmond. s

Centrum

Camiel Boomsma (bron foto; Hans van der Woerd).
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Een dinerbon t.w.v. E 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door: 

Oplossing van week 4:

Mail de gele oplossing voor 15 februari naar:

actie@deloop.eu

o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer.

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.
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Voorbeschouwing Helmond Sport – FC Dordrecht
Aanstaande vrijdag speelt Helmond 
Sport om 20.00 uur de thuiswedstrijd te-
gen FC Dordrecht. Na enkele teleurstel-
lende resultaten hoopt Helmond Sport 
tegen concurrent FC Dordrecht de volle 
winst te pakken.

Duelkracht
Waar in de Eredivisie veel wedstrijden wor-
den beslist op techniek gaat het in de Eer-
ste Divisie voornamelijk om duelkracht. 
Dit is een punt van verbetering voor de 
selectie van Robby Alflen. Helmond Sport 
verliest de duels en heeft daardoor ook 
moeite met het creëren van kansen. Met 
Helmonder Maikel Verkoelen heeft de 

club in de winterstop een speler in huis 
gehaald met karakter en duelkracht. 

Nieuwe spelers
Naast Maikel Verkoelen huurt Helmond 
Sport ook FC Twente aanvaller Dylan Ge-
orge en middenvelder Odysseus Velanas 
van FC Utrecht. Helmond Sport was al 
langer op zoek naar aanvallende verster-
king met diepgang. Dit heeft de club ge-
vonden met aanwinst Dylan George. Na 
het wegvallen van enkele spelers vanwege 
langdurig blessureleed besloot Helmond 
Sport ook Odysseus Velanas voor de rest 
van het seizoen te huren.

FC Dordrecht
Aanstaande vrijdag komt naaste concur-
rent FC Dordrecht op bezoek. Helmond 

Sport staat momenteel één punt achter 
op FC Dordrecht, dat bij winst wordt ge-
passeerd op de ranglijst. In het verleden 
speelde Helmond Sport eenentwintig keer 
een thuiswedstrijd tegen de Dordtenaren. 
Hiervan won Helmond sport er twaalf, 
gingen er zes verloren en werd er drie keer 
gelijk gespeeld. De laatste overwinning 
van Helmond Sport op FC Dordrecht was 
op 31 maart 2017 toen de club met 1-0 wist 
te winnen door een doelpunt van ten Den.

Kaartverkoop
De aftrap van het duel is om 20.00 uur in 
het SolarUnie Stadion in Helmond. Tic-
kets zijn nog altijd verkrijgbaar via www.
helmondsport.nl/kaartverkoop  of vanaf 
19.00 uur bij de stadionkassa’s. Ben jij er 
vrijdag ook bij? s

Helmond

Ruud Coolen uit Helmond gaf eerlijk 
toe dat hij eigenlijk nooit de Suduko 
instuurt maar deze keer toch maar een 
keer de gok had gewaagd.
 En met succes!

Thomas van Leent (stagiaire, Adcom-
municatie) overhandigde de Holland 
Casino dinercheque t.w.v. € 100,00 en een 
leuke Goodiebag aan de heer Coolen.
Iedere 14 dagen plaatst Weekkrant De 
Loop Helmond een Sudoku. Lost u deze 
op? Dan maakt u ook kans op een di-
nercheque en een exclusieve Goodiebag 
van Holland Casino Eindhoven. s

Helmond

Winnaar Sudoku Weekkrant De Loop Helmond Brabant verbroedert met nieuwe single 
‘Mijn Brabantse Hart’ van Thomas Pieters

‘Wat is er nou mis met een beetje lief zijn 
voor elkaar? Laten wij als Brabanders in 
deze donkere dagen dan maar het goede 
voorbeeld geven’, aldus onze voormalig 
Stadskunstenaar Thomas Pieters. De 
nieuwe videoclip, waarin 22 prominente 
Brabanders acteren, ging afgelopen vrij-
dag in de Statenzaal van het Provincie-
huis te ‘s-Hertogenbosch in première. 

De afgelopen maanden heeft Pieters in 
het diepste geheim gewerkt aan het pro-
ject. En niet zonder succes. Maar liefst 
64 Brabantse burgemeesters en de com-
missaris van de koning spelen mee in de 
videoclip. Met de clip, waarin de ‘Schat 

van het zuiden’ in Helmond gevonden 
wordt, wil Pieters een lief geluid uit Bra-
bant ons land in brengen. Pieters: “Het is 
al jaren mijn droom om héél Brabant te 
verbinden. Van bakker tot burgemeester 
en van Berry van Aerle tot Bertus Borgers; 
voor even houdt iedereen van elkaar.” Veel 
prominente Brabanders vonden het zo’n 
wonderlijk idee dat ze Pieters aanboden 
deel te nemen aan het project. 

Zo nemen Guus Meeuwis, Frank Lam-
mers, Steven van Brunswijk en Jacqueline 
Govaert een belangrijke rol voor hun reke-
ning in de video.  De single ‘Mijn Brabant-
se Hart’ werd vrijdag 1 februari gelanceerd 
in de Statenzaal van het Provinciehuis te 
’s-Hertogenbosch en is reeds te beluiste-
ren via de bekende streamingdiensten. s

Regio

Frank Lammers, Jacqueline Govaert, Steven Brunswijk, Guus Meeuwis, Berry van Aerle, 
Jackie Groenen. Anneke van Giersbergen, Gerard van Maasakkers, Thomas Pieters (mid-
den), Leo Alkemade, Bertus Borgers. Anne-Marie Fokkens, Eefke Boelhouwers, Bjorn van 
der Doelen, Wim Daniels, Jan Renier Swinkels. Burgemeester Weterings (Tilburg), Bur-
gemeester Depla (Breda), Wim van de Donk (Commissaris v.d. Koning), Burgemeester 
Jorritsma (Eindhoven), Burgemeester Mikkers (Den Bosch), Burgemeesters Blanksma 

(Helmond) (bron foto; Rob Deelen, deelentekstenbeeld).

Komende vrijdag speelt Helmond Sport 
tegen FC Dordrecht 
(bron foto; Wim van den Broek).
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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

Afgelopen zondag nam Pastoor van de 
Laar, na ruim 27 jaar, afscheid van de Da-
miaanparochie. 

Pastoor van de Laar: ‘’Het vieren in de 
Lucia kerk in dankbaarheid en vertrou-
wen op 3 februari met zovéél mensen, de 
warme woorden van collega diaken Ton 
Schepens én van burgemeester Blanksma 
waren ontroerend mooi! De receptie was 
overweldigend als ook de vele kaarten 
die ik mocht ontvangen. Ik zie met grote 
dankbaarheid terug op 27 jaar en 7 maan-
den, véél lief en leed samen gedeeld. Het 
was een zaligheid in uw midden te mogen 
wonen en werken. Natuurlijk zullen de 
warme contacten blijven! In dankbaar-
heid en vertrouwen ga ik door in Uden en 
omgeving waar u altijd van harte welkom 
bent! Het gaat U allen goed.’’

Veel dankbare groeten,

John van de Laar. s

Afscheidsreceptie Pastoor van de Laar

Pastoor van de Laar (rechts) 
(bron foto; Pastoor van de Laar).

Mierlo-Hout

Jamey Adriaansen: 
De Cirkel-vrijwilliger van het jaar

Op maandag 4 februari, Wereldkanker-
dag, heeft Jamey Adriaansen, uit handen 
van Astrid Veeris, voorzitter van het be-
stuur van regionaal inloophuis De Cirkel, 
de jaarlijkse wisseltrofee van de 'Vrijwil-
liger van het Jaar' mogen ontvangen.

Adriaansen is een stille kracht die achter 

de schermen De Cirkel enorm geholpen 
heeft. Drie jaar geleden heeft hij de web-
site van De Cirkel ontworpen en gebouwd, 
onderhoudt ‘m, heeft het nodige werk ver-
zet bij de invoering van de privacy regelge-
ving en heeft ook met zijn grafische kennis 
De Cirkel vooruit geholpen. 

Altijd belangeloos en altijd met veel en-
thousiasme. Een stille kracht de nodig in 
het zonnetje gezet moest worden. s

Helmond-Oost

Jamey Adriaansen (midden) is Cirkel vrijwilliger van het jaar! (Bron foto: Thom Vos).

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

Eucharistievieringen 9 februari – 16 februari 2019 / week 6 en 7

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;

Zondag 10 februari:
10.15 uur  Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Jan en Marietje Naninck-van Hout v.w. verjaardag moeder; Harry van 
Bree;

Donderdag 14 februari:
19.00 uur Alphonsuskapel; 

Zaterdag 16 februari:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
Mariakoor
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;

www.damiaanhelmond.nl

Eucharistievieringen en misintenties 10 februari – 17 februari 2019 / 
week 6 en 7

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, Wim en Hetty Evers-
Wolters, Mien Aalders-van Bommel, Willhelmus Habraken, Zus 
Verstappen-van Oorschot, Wim van Lieshout.

Zondag 17 februari 
10.30 uur Gregoriaans koor
Miel Steijns, Sjef Verdegen, Elly van Hoek-van der Velden, Jan 
Martens, Femke van Stiphout, Ciska de Kok en haar overleden ouders 
en verdere familieleden, Julie Loop-Lemans.

www.damiaanhelmond.nl 
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save the dateFEBRUARI
voorstelling 
introduceert 
Het Speelhuis 
graag Theater 
Utrecht in 
Helmond
Speelhuisplein 
2, 20:15 - 22:30 
uur.

DINSDAG
12 FEBRUARI

De toenemende 
rol van de 
genetica in 
de gezond-
heidszorg
De ontwik-
kelingen op het 
gebied van de 
diagnose en de 
behandeling 
van aangeboren 
en erfelijke 
aandoeningen 
kanker en de 
rol daarin van 
de genetica. 
Verzorgd 
door Volks 
universiteit 
Helmond.
Bibliotheek 
Helmond, 
Water 
molenwal 11
20:00 - 22:00 
uur.

Wim Daniëls 
- De wondere 
wereld van de 
taal
Taalkunstenaar 
brengt 
prachtige 
inzichtelijke 
theorieën over 
de herkomst 
van taal.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 
2, 20:15 - 
22:30 uur.

DONDERDAG 7 FEBRUARI

Nederlands Blazers Ensemble - 
Symmetries
Passie en precisie ontmoeten 
elkaar in ultieme symmetrie 
en harmonie. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2 20:15 - 22:30 uur.

VRIJDAG 8 FEBRUARI

155 (eenvijfvijf) - Motors
Daverende mix van dans 
en video. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2 20:15 - 22:30 uur.

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

ZATERDAG 9 FEBRUARI

Holland Baroque meets Dorothee 
Mields
Een bijzondere ontmoeting 
die leidt tot een schilderachtig 
muzikaal programma. 
Holland Baroque slaagt er 
in dit te realiseren door een 
samenwerking aan te gaan met 
stersopraan Dorothee Mields.
Auditorium Elkerliek Ziekenhuis, 
Wesselmanlaan 25,
20:00 - 21:45 uur.

Joris Linssen & Caramba - RAAK!
Opzwepende liedjes prachtige 
ballades en ontroerende 
levensverhalen recht uit het hart.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 - 22:30 uur.

LIVE: The Art of Pantera
The Art of Pantera maakt er een 
kunst van om het oeuvre van 
groove metal koningen Pantera 
levend te houden. Niet voor niets 
worden ze aangezien als een van 
de beste Pantera tribute bands.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39,
22:00 - 00:00 uur.

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.

ZONDAG 10 FEBRUARI

Caligula
Thibaud Delpeut brengt zijn 
gelauwerde interpretatie van de 
legendarische toneelklassieker 
‘Caligula’ van Albert Camus 
in een speciale grote zaal 
enscenering. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 20:15 uur.

Gluren bij de Buren
Gluren bij de Buren is het 
huiskamerfestival waarbij het 
vloerkleed het podium en de 
bank de tribune is. In alle wijken 
van Helmond, Watermolenwal 11
12:00 - 17:00 uur.

Inloopdag bij Stichting Vrienden 
Stadstuin Helmond
Open middag Stadstuin Helmond.
Stadstuin Helmond,  Katoenstraat 
12, 14:00 - 17:00 uur.

Live: Cat rhythm featuring Hanno 
Hoefer
Live: Cat rhythm featuring Hanno 
Hoefer Rockabilly meets the 
Blues. Lokaal 42, Markt 42
16:00 - 23:00 uur.

Mad Science workshop Wervelend 
Weer
Leer samen met de professor 
van Mad Science alles over het 
weer. Maak zelf een regenwolk 
ervaar hoe luchtdruk werkt 
en misschien slaat zelfs wel de 
bliksem in. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11, 
14:00 - 15:00 uur.

Theater Utrecht - Caligula
Met deze prijswinnende 

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. 7 FEBR. T/M WO. 13 FEBR.

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

Aquaman (O3D) Do, Ma 10:45 uur / Di 13:00 uur / 
Za 15:30 uur / Vr 16:15 uur 
Bohemian Rhapsody (DOV) 
Za 10:45, 16:30, 21:15 uur / Do, Zo - Vr 12:00, 
15:00, 21:00 uur / Do, Zo - Di 14:15 uur / Do, Zo, 
Di 20:00 uur / Ma 20:15 uur
Bon Bini Holland 2 (DNL)
Zo 12:20, 16:45 uur / Do, Za, Ma, Wo 13:00 uur / 
Vr 13:30 uur / Do, Zo - Di 19:30 uur / 
Vr, Za 20:45 uur 
Brugklas - De Tijd Van Mijn Leven (DNL)
Za, Wo 14:15 uur / Di 14:30 uur / Do, Zo, Ma 15:00 
uur / Vr 15:15 uur 
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL) Vr 11:00 uur 
Corgi (DNL)
Za 10:15 uur / Wo 10:30 uur / Zo 12:10 uur 
Corgi (N3D)
Za 14:00 uur / Zo 14:10 uur / Wo 15:15 uur 
Creed II (DOV)
Wo 10:45 uur / Do, Vr, Ma, Di 12:45 uur / Do, Zo - 
Di 21:15 uur / Vr 22:00 uur / Za 22:15 uur
Diablo (DOV) Zo 17:00 uur 
Dragon Ball (ENG) Super: Broly (DOV) Di 16:30 uur 
/ Do, Ma 16:45 uur / Vr 18:15 uur / Za 18:30 uur
Glass (DOV)
Wo 12:40 uur / Do, Zo - Di 17:15, 21:30 uur / Vr 
18:00, 22:15 uur / Za 18:15, 21:45 uur
Green Book (DOV) Do, Vr, Ma, Di 11:30, 15:30 uur 
/ Wo 15:00 uur / Zo 15:15 uur / Za 16:15, 21:00 
uur / Ma 18:45 uur / Do, Vr, Zo, Di 20:30 uu
How to Train Your Dragon 3 (DNL)
Za 11:00, 16:00 uur / Zo 12:30 uur / Do 13:45 uur 
/ Vr 14:15 uur
How to Train Your Dragon 3 (N3D) Za, Wo 13:15 uur
Instant Family (DOV) Do, Ma 10:30 uur / Vr, Di 
10:45, 16:45 uur / Za 11:30, 14:45, 19:00, 22:00 uur 
/ Wo 12:30, 16:30 uur / Zo, 16:10 uur / Do 16:15 
uur / Do, Zo, Di 18:45 uur / Vr 19:30, 21:45 uur / 
Do, Zo, Ma 21:00 uur
LEGO Movie 2, The (DNL) 
Za - Ma, Wo 10:45 uur / Do 11:00 uur / Vr, Di 
13:45 uur / Za, Wo 15:45 uur / Zo 16:00 uur
LEGO Movie 2, The (N3D) Za, Zo, Wo 13:30 uur / Vr 
15:45 uur / Do, Di 16:00 uur / Ma 16:15 uur
LEGO Movie 2, The (O3D) Di 11:00 uur / Vr 11:15, 
19:15 uur / Do 13:30 uur / Ma 13:45 uur / Do, Zo - 
Di 18:30 uur / Za 19:30 uur
Maya: De Honingspelen (DNL) Wo 10:30 uur
Maya: De Honingspelen (N3D) Wo 15:30 uur
Nick Jr. Voorjaarsbios (DNL) Zo 10:30 uur
Nick Jr. Winterbios (DNL)
Za 10:00 uur / Vr 10:30 uur 
Nobody’s Fool (DOV) Di 16:15 uur / Do, Ma 17:00 
uur / Vr 17:15 uur / Za 17:30 uur
Opera: Carmen (Georges Bizet) (DOV)
Zo 11:00 uur / Ma 13:30 uur Week 1 / NG
Prodigy, The (DOV)
Zo 10:00 uur / Do, Di 10:30 uur / Vr, Wo 10:45 uur 
/ Wo 17:30 uur / Ma 17:45 uur / Do, Zo, Di 18:15 
uur / Vr 18:30 uur / Za 18:45 uur / Do, Zo - Di 
21:45 uur / Vr, Za 22:50 uur 4agt
Ralph Breaks The Internet (DNL) Za 10:30 uur
Sneak Preview 20190207 (DOV) Di 21:00 uur 
Todos Lo Saben (DOV) Di 13:30 uur
Vals (DOV) Za 12:30, 20:00 uur / Vr 13:00, 19:45 
uur / Do, Zo, Ma 14:30 uur / Wo 16:00 uur / Do, 
Zo - Di 19:00 uur
Verliefd op Cuba (DNL) Wo 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:15, 22:00 uur
Werk Ohne Autor (DOV) 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

EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN

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 veranda’s.
















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

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen MierloBowen Mierlo

save the dateFEBRUARI
voorstelling 
introduceert 
Het Speelhuis 
graag Theater 
Utrecht in 
Helmond
Speelhuisplein 
2, 20:15 - 22:30 
uur.

DINSDAG
12 FEBRUARI

De toenemende 
rol van de 
genetica in 
de gezond-
heidszorg
De ontwik-
kelingen op het 
gebied van de 
diagnose en de 
behandeling 
van aangeboren 
en erfelijke 
aandoeningen 
kanker en de 
rol daarin van 
de genetica. 
Verzorgd 
door Volks 
universiteit 
Helmond.
Bibliotheek 
Helmond, 
Water 
molenwal 11
20:00 - 22:00 
uur.

Wim Daniëls 
- De wondere 
wereld van de 
taal
Taalkunstenaar 
brengt 
prachtige 
inzichtelijke 
theorieën over 
de herkomst 
van taal.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 
2, 20:15 - 
22:30 uur.

DONDERDAG 7 FEBRUARI

Nederlands Blazers Ensemble - 
Symmetries
Passie en precisie ontmoeten 
elkaar in ultieme symmetrie 
en harmonie. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2 20:15 - 22:30 uur.

VRIJDAG 8 FEBRUARI

155 (eenvijfvijf) - Motors
Daverende mix van dans 
en video. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2 20:15 - 22:30 uur.

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

ZATERDAG 9 FEBRUARI

Holland Baroque meets Dorothee 
Mields
Een bijzondere ontmoeting 
die leidt tot een schilderachtig 
muzikaal programma. 
Holland Baroque slaagt er 
in dit te realiseren door een 
samenwerking aan te gaan met 
stersopraan Dorothee Mields.
Auditorium Elkerliek Ziekenhuis, 
Wesselmanlaan 25,
20:00 - 21:45 uur.

Joris Linssen & Caramba - RAAK!
Opzwepende liedjes prachtige 
ballades en ontroerende 
levensverhalen recht uit het hart.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 - 22:30 uur.

LIVE: The Art of Pantera
The Art of Pantera maakt er een 
kunst van om het oeuvre van 
groove metal koningen Pantera 
levend te houden. Niet voor niets 
worden ze aangezien als een van 
de beste Pantera tribute bands.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39,
22:00 - 00:00 uur.

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.

ZONDAG 10 FEBRUARI

Caligula
Thibaud Delpeut brengt zijn 
gelauwerde interpretatie van de 
legendarische toneelklassieker 
‘Caligula’ van Albert Camus 
in een speciale grote zaal 
enscenering. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 20:15 uur.

Gluren bij de Buren
Gluren bij de Buren is het 
huiskamerfestival waarbij het 
vloerkleed het podium en de 
bank de tribune is. In alle wijken 
van Helmond, Watermolenwal 11
12:00 - 17:00 uur.

Inloopdag bij Stichting Vrienden 
Stadstuin Helmond
Open middag Stadstuin Helmond.
Stadstuin Helmond,  Katoenstraat 
12, 14:00 - 17:00 uur.

Live: Cat rhythm featuring Hanno 
Hoefer
Live: Cat rhythm featuring Hanno 
Hoefer Rockabilly meets the 
Blues. Lokaal 42, Markt 42
16:00 - 23:00 uur.

Mad Science workshop Wervelend 
Weer
Leer samen met de professor 
van Mad Science alles over het 
weer. Maak zelf een regenwolk 
ervaar hoe luchtdruk werkt 
en misschien slaat zelfs wel de 
bliksem in. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11, 
14:00 - 15:00 uur.

Theater Utrecht - Caligula
Met deze prijswinnende 

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. 7 FEBR. T/M WO. 13 FEBR.

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

Aquaman (O3D) Do, Ma 10:45 uur / Di 13:00 uur / 
Za 15:30 uur / Vr 16:15 uur 
Bohemian Rhapsody (DOV) 
Za 10:45, 16:30, 21:15 uur / Do, Zo - Vr 12:00, 
15:00, 21:00 uur / Do, Zo - Di 14:15 uur / Do, Zo, 
Di 20:00 uur / Ma 20:15 uur
Bon Bini Holland 2 (DNL)
Zo 12:20, 16:45 uur / Do, Za, Ma, Wo 13:00 uur / 
Vr 13:30 uur / Do, Zo - Di 19:30 uur / 
Vr, Za 20:45 uur 
Brugklas - De Tijd Van Mijn Leven (DNL)
Za, Wo 14:15 uur / Di 14:30 uur / Do, Zo, Ma 15:00 
uur / Vr 15:15 uur 
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL) Vr 11:00 uur 
Corgi (DNL)
Za 10:15 uur / Wo 10:30 uur / Zo 12:10 uur 
Corgi (N3D)
Za 14:00 uur / Zo 14:10 uur / Wo 15:15 uur 
Creed II (DOV)
Wo 10:45 uur / Do, Vr, Ma, Di 12:45 uur / Do, Zo - 
Di 21:15 uur / Vr 22:00 uur / Za 22:15 uur
Diablo (DOV) Zo 17:00 uur 
Dragon Ball (ENG) Super: Broly (DOV) Di 16:30 uur 
/ Do, Ma 16:45 uur / Vr 18:15 uur / Za 18:30 uur
Glass (DOV)
Wo 12:40 uur / Do, Zo - Di 17:15, 21:30 uur / Vr 
18:00, 22:15 uur / Za 18:15, 21:45 uur
Green Book (DOV) Do, Vr, Ma, Di 11:30, 15:30 uur 
/ Wo 15:00 uur / Zo 15:15 uur / Za 16:15, 21:00 
uur / Ma 18:45 uur / Do, Vr, Zo, Di 20:30 uu
How to Train Your Dragon 3 (DNL)
Za 11:00, 16:00 uur / Zo 12:30 uur / Do 13:45 uur 
/ Vr 14:15 uur
How to Train Your Dragon 3 (N3D) Za, Wo 13:15 uur
Instant Family (DOV) Do, Ma 10:30 uur / Vr, Di 
10:45, 16:45 uur / Za 11:30, 14:45, 19:00, 22:00 uur 
/ Wo 12:30, 16:30 uur / Zo, 16:10 uur / Do 16:15 
uur / Do, Zo, Di 18:45 uur / Vr 19:30, 21:45 uur / 
Do, Zo, Ma 21:00 uur
LEGO Movie 2, The (DNL) 
Za - Ma, Wo 10:45 uur / Do 11:00 uur / Vr, Di 
13:45 uur / Za, Wo 15:45 uur / Zo 16:00 uur
LEGO Movie 2, The (N3D) Za, Zo, Wo 13:30 uur / Vr 
15:45 uur / Do, Di 16:00 uur / Ma 16:15 uur
LEGO Movie 2, The (O3D) Di 11:00 uur / Vr 11:15, 
19:15 uur / Do 13:30 uur / Ma 13:45 uur / Do, Zo - 
Di 18:30 uur / Za 19:30 uur
Maya: De Honingspelen (DNL) Wo 10:30 uur
Maya: De Honingspelen (N3D) Wo 15:30 uur
Nick Jr. Voorjaarsbios (DNL) Zo 10:30 uur
Nick Jr. Winterbios (DNL)
Za 10:00 uur / Vr 10:30 uur 
Nobody’s Fool (DOV) Di 16:15 uur / Do, Ma 17:00 
uur / Vr 17:15 uur / Za 17:30 uur
Opera: Carmen (Georges Bizet) (DOV)
Zo 11:00 uur / Ma 13:30 uur Week 1 / NG
Prodigy, The (DOV)
Zo 10:00 uur / Do, Di 10:30 uur / Vr, Wo 10:45 uur 
/ Wo 17:30 uur / Ma 17:45 uur / Do, Zo, Di 18:15 
uur / Vr 18:30 uur / Za 18:45 uur / Do, Zo - Di 
21:45 uur / Vr, Za 22:50 uur 4agt
Ralph Breaks The Internet (DNL) Za 10:30 uur
Sneak Preview 20190207 (DOV) Di 21:00 uur 
Todos Lo Saben (DOV) Di 13:30 uur
Vals (DOV) Za 12:30, 20:00 uur / Vr 13:00, 19:45 
uur / Do, Zo, Ma 14:30 uur / Wo 16:00 uur / Do, 
Zo - Di 19:00 uur
Verliefd op Cuba (DNL) Wo 19:00, 19:30, 20:00, 
20:30, 21:00, 21:15, 22:00 uur
Werk Ohne Autor (DOV) Ma 20:00 uur
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EVENEMENTEN HELMOND 10 februari 
VLOOIENMARKT

Sporthal  Tivoli
Geert Grootestraat 

72 Eindhoven
Entree 2 euro 

9-16 uur
Kraamhuur 
06-20299824

DIVERSEN

Rommelmarkt 
‘De Schakel’ Reuver

10 februari 9.30 – 15.30 uur
Broeklaan 2, 5953 NB, A73 

afrit 17/18
www.carbootsalehorst.nl

Maas Budget Witgoed
Witgoed met 2 maanden 

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

06-24623905

ICT-ER MET DE VUT
helpt graag met uw:

WIFI, computer versnellen/
opschonen, Windows 7/8/10,
iPad-, e-mail-, en virusscan-

installatie. 040-2952567
06-23854915

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

ZWARTE MARKT
VENRAY 17 FEB.
Evenementenhal

600 kramen.
vanaerlebv.nl

65+  KLUS-
SER/ STYLIST
Voor timmerwerken en 
traprenovaties, houten 
vloeren voor kamers/
terras en ook schilder, 

behang en 
tegelwerk.  40 Jaar er-

varing. info: 06-11441257 
Kees

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende 

Wand en Vloertegels te zien 
in onze Showroom. 

Ook voor het laten leggen 
van uw nieuwe vloer bent 

u bij ons op het juiste adres. 
Geen koude voetjes meer? 
Denk aan vloerverwarming 
en kies voor een compleet 
pakket tegen een scherpe 

prijs! Engelseweg 200a 
in Helmond .

info@htnvloeren.nl 
T. 0492 792499

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg van 

Tuinen en Terrassen, 
sierbestratingen, opritten.
Bezoek onze showtuin/

 showroom. 
Engelseweg 200a 

in Helmond 
info@htnvloeren.nl 

T.0492 792499

HTN Bad en Sanitair
Wij verzorgen de complete 
aanleg of renovatie van uw 
nieuwe badkamer. In onze 

showroom is een ruime 
keus aan Sanitair en Vloer 

en Wandtegels te zien. Alles 
tegen betaalbare prijzen!

Engelseweg 200a 
in Helmond

www.sanitairhelmond.nl

TE HUUR

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

Gezocht marktspullen, zolder 
opr., antiek, klokken,

schilderijen, beelden, enz. 
06-13208306

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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mavo | havo | vwo
tweetalig (tto)  mavo | havo | vwo

Molenstraat
Top 10 tto-school in Nederland

Samenwerking met 
bedrijven in de regio

Mentor voor 
meerdere jaren

mavo | vmbo-g/t

deltaweg
Uitdagende Deltawijsprojecten

Intensieve persoonlijke 
begeleiding en coaching

Mentor voor 4 jaar

Open
dag

zondag 10 februari 
van 11.00 tot 15.00 uur

Vestiging Molenstraat
Molenstraat 191 | Helmond | 0492 522 287

Vestiging Deltaweg
Deltaweg 205 | Helmond | 0492 510 306

Meer informatie of alvast sfeer proeven?

www.janvanbrabant.nl
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