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De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
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Kom je ook een bord stamppot eten of een lekker kopje snert? (bron foto; Wim van den Broek).

Helmond-Noord
Het Jan Vissermuseum organiseert op zondag 17 februari in
het kader van hun themadagen
voor de twaalfde maal stamppotdag. Er worden drie soorten stamppot bereidt, namelijk
wortel, zuurkool en boerenkool
naar keuze met spek worst hachee of gehaktballen.
En tijdens deze gure dagen mag
een kop stevige SNERT (erwtensoep) zeker niet ontbreken.

De gedrukte magazines
staan weer klaar om verspreid te worden. 36.000
Stuks op 11 pallets. Bijna 90
Bezorgers van Weekkrant
De Loop gaan dit weekend
op pad om de magazines te
bezorgen.

Gemeenteberichten

De themadagen zijn een mooie de stamppot extra lekker. Niet verzameling brandweervoertuigelegenheid om de bezoeker op ongebruikelijk was om de pan gen te bezichtigen. De themadag
een ludieke wijze kennis te laten midden op tafel te zetten, en begint om 12.00 uur en duurt tot
maken met gebruiken en ge- daar met de hele familie zonder 17.00 uur. Het Jan Visser Museum
gebruik van servies uit te eten is gelegen aan de Keizerin Mariawoontes uit het verleden.
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
voorafgaand aan deze
krant hierbij
en vindt u aan
op www.helmond.nl.
De datum van
(denk
de aardappelaan 5 in Helmond nabij zwempublicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
Stamppot ofwel Petazzi, was leters van Vincent van Gogh).
bad De Wissen. s
naast de broodmaaltijd een
belangrijk bestanddeel van de Tijdens het bezoek is er gelegenmaaltijd op het Oost-Brabantse heid om tegen een kleine vergoeding van de stamppotten te
platte land.
Hoofdingrediënt van alle soorten proeven. Ook onze ambachtestamppot is de aardappel. Als lijke bakkerij is tijdens deze dag
het beschikbaar was maakten in bedrijf. De geur van versgeverschillende soorten gedroogd bakken brood zal u doen wateren gerookt spek, ham en worst tanden. Op deze themadag is de
toegang tot het museum gratis,
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Het is weer een bijzonder
kleurrijke en verzorgde uitgave geworden. Met veel
informatie over De Keiebijters, maar ook veel info over
carnavel, optochten e.d. Ook
staan alle prinsen van Helmond erin. Adcommunicatie,
de uitgever van Weekkrant
De Loop, heeft de opmaak,
drukwerk en verspreiding
verzorgd. We wensen u veel
leesplezier.s
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EEN UITGAVE VAN DE KEIEBIJTERS STICHTING HELMOND
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‘T LOLLIGST GELEZEN CARNAVALSBLAD VAN ZUIDOOST-BRABANT

Bron: www.helmond.nl

KBWO is op zoek naar: Verzorgenden IG, Vrijwilligers
en Verpleegkundigen (MBO/HBO)
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Bron: www.helmond.nl

PATHÉ 50PLUS

BIOS PRESENTEERT:

THE
WIFE
DINSDAG 19 EN
26 FEBRUARI
13:30 UUR

r boi te!
We goa n noa

Carnavallen in de buitenlucht

NIEUW: Kei-Oranj ebal
Hil Helmond Zingt

Butskes Kroegenreundje 2.0
Keijologische kennis
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GENIETEN...
!

KEUZE PROgR

AMMA

VOORJAARSAANBIEDING ODOORN – Drenthe

VOORJAARSAANBIEDING AUER – Südtirol/ Italië

2-Daagse reis op basis van halfpension met leuk keuze programma (wandelen/ fietsen/
rondrit o.l.v. gids/ Wildlife Adventure Zoo/ Vesting Bourtange).

Vanuit Auer, gelegen aan de rand van de Dolomieten en de imposante Alpen, maken we
enkele prachtige excursies. We bezoeken o.a. Verona en maken o.l.v. een gids een mooie
bloesemwandeling.
Vertrekdatum: 6 april (8 dgn)
€ 515,-

Vertrekdata: 29 en 30 maart, 5 en 6 april en 17 mei (2 dgn)

!

NIEUW! / VEEL

vanaf € 129,-

!

INCLUSIEF!

FIETSREIS SÄCHSISCHE SCHWEIZ

Vertrekdata: 28 april en 12 oktober
6 dagen halfpension

!

100%
Geniet
Garantie!

MEIVAKANTI

E!

VOLPENSION!

!

MILLINGEN AAN DE RIJN – Gelderland
Vertrekdata: 29 april, 26 aug en 16 sep.
5 dagen volpension

€ 640,-

HOTEL AAN ST

RAND!

IGEA MARINA – Adriatische Kust/ Italië

vanaf € 425,-

Vertrekdata: 17 mei, 19 juli en 13 sep.
10 dagen halfpension

RONDREIS KROATIË

DISNEYLAND®
PARIJS

!

Vertrekdata:
11 mei en 21 september
12 dagen halfpension

NIEUW!

Vertrekdatum:
26 april
3 dagen logies/
ontbijt

€ 1025,-

€ 310,-

!

KRUMLOV!
INCL. ČESKY

RATTENBERG –
Beieren/ Duitsland

!

Vertrekdata:
5 mei, 7 juli en 1 sep.
8 dagen halfpension

VEEL MUZIEK!

WEEKENDJE SAUERLAND – Duitsland
Vertrekdata: 10 mei, 21 juni en 16 aug.
3 dagen halfpension

vanaf € 490,-

€ 235,-

HUISHOUDBEURS!
Dagelijks van 16 t/m 24 februari 2019
Opstapplaatsen in de regio’s: Venray/ Horst, Venlo,
Peel & Maas, Leudal, Roermond, Urmond/ Sittard!
• MEER DAN
250bestemmingen
VAKANTIEREIZEN
BESTEMMINGEN IN HEEL EUROPA
• meer dan 250 vakantiereizen
naar
in NAAR
heel europa
ARD
• vriendelijke
MODERNE BUSSEN
MET VRIENDELIJKE CHAUFFEURS
• moderne bussen met
chauffeurs
STANDA ASS
TCL
•
COMFOR
• de beste prijs-kwaliteitsverhouding

WWW.GHIELEN.NL

vanaf € 695,-

ISO
9001

TARRENZ –
Tirol/ Oostenrijk
Vertrekdata:
14 mei en 8 oktober
6 dagen halfpension

vanaf € 425,-
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Voetballen bij de bieb?

Scoor een boek!
Centrum

Ook wagen de spelers samen
met de kinderen een dansje op
de Game2Move dansmatten van
Embedded Fitness en wordt er
voorgelezen uit sportieve boeken. Je kunt zelfs je lievelingsboek laten signeren door een
echte profvoetballer!
De sportieve activiteiten worden
in Bibliotheek Helmond georganiseerd door Jibb+ en in de Bibliotheken Asten, Deurne en Someren door Leef! Deze organisaties stimuleren gezond bewegen
onder jongeren in de regio.
De scoor-week in Deurne, Some-

weekkrant de loop

HELMOND
COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl
UITGEVER
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond

Dribbelen, een bal hooghouden,
gave dansmoves leren. Het kan
allemaal tijdens de scoor-week
in Bibliotheek Helmond-Peel!
Van woensdag 20 februari tot
en met zondag 24 februari 2019
kunnen kinderen uit Asten,
Deurne, Helmond en Someren, in het kader van Scoor een
Boek!, hun voetbalskills laten
zien aan spelers van Helmond
Sport. Op zondag 24 februari
van 13:00 tot 15:00 uur kan dit
bij Bibliotheek Helmond.
De Helmond Sport spelers dagen
de kinderen uit voor een potje
voetbal met SmartGoals. Deze
bestaan uit 6 voetbal frames die
draadloos met elkaar communiceren en met licht aangeven
door welk poortje er gerend, gedribbeld, gepassed of gescoord
kan worden.

3

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)
BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail redactie@deloop.eu
Internet www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur

Helmond Sport keeper Stijn van Gassel (bron foto; Bibliotheek Helmond).
ren, Asten en Helmond is onderdeel van de Thuiseditie van het
project ‘Scoor een Boek!’. Scoor
een Boek! zet de rolmodelfunctie van een voetballer in voor
het stimuleren van leesplezier en
leesmotivatie bij kinderen. Kinderen kunnen niet alleen scoren
tijdens deze week. Ze kunnen
ook punten scoren door zoveel
mogelijk boeken te lezen. In de
Bibliotheek kunnen gezinnen
een poster ophalen en stickers
plakken voor elk (voor)gelezen
boek, krant of tijdschrift.

de spelers van Helmond Sport?
Meld je dan aan via
www.bibliotheekhelmondpeel.
nl/activiteiten.
Meer informatie vind je op
www.bibliotheekhelmondpeel/
scooreenboek. s

EIGEN BEZORGING EN
VERSPREIDING
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m.
melden via bezorging@deloop.eu
of telefonisch tijdens kantooruren
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350
OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen, Mandy
Meeuwsen, Nikita Thijssen en
Thomas van Leent.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145

Ben je enthousiast geworden
en wil je gratis komen lezen en
bewegen in de Bibliotheek met

Aan de inhoud van Weekkrant De Loop Helmond is
alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen
rechten aan worden ontleend. De uitgever zal geen
aansprakelijkheid aanvaarden.

Mirthe Davidson Descelles

Voorleeskampioen
Helmond 2019
Helmond

Mirthe Davidson Descelles,
leerling van basisschool St
Odulfus, heeft met het voorlezen uit het boek ‘Sabel’ van
Suzanne Wouda de jury omver
geblazen!
Het fragment over een joodse
familie die tijdens de 2e wereldoorlog wordt ontdekt in hun
schuilplaats achter de boekenkast bezorgde bij veel toehoor-

ders kippenvel op de armen. De
juryleden waren erg onder de indruk van het voorleestalent van
Mirthe. De jury was sowieso erg
te spreken over het niveau van
de 21 Helmondse schoolkampioenen dit jaar.
Naast Mirthe stonden ook Gigi
van de Poel van de Wilhelminaschool en Julian Botterweck van
OBS Brandevoort in de spannende finale van de voorleeswedstrijd, die op 11 en 12 februari
georganiseerd werd door Biblio-

theek Helmond-Peel in Pathé
Helmond.
Mirthe zal Helmond gaan vertegenwoordigen bij de halve provinciale finale van de voorleeswedstrijd in Goirle op zaterdag
16 maart.
Mocht ze ook hier winnen dan
gaat ze door naar de provinciale
finale op 12 april en wellicht daarna naar de grote landelijke finale
op 22 mei in de schouwburg van
Amstelveen. s

WWW.HELMONDNU.NL

Mirthe Davidson Descelles (bron foto; Bibliotheek Helmond).
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Zwart/Woordmerk/Lijne
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Enquête over evenementen in Helmond

Ingediende evenementenvergunningen

De gemeente Helmond gaat het evenementenbeleid vernieuwen. Daarom wil de
gemeente graag weten wat u als inwoner van Helmond vindt van het
evenementenaanbod. Hoe worden evenementen ervaren, zijn er klachten over
evenementen of worden bepaalde evenementen gemist?
Om antwoorden te krijgen op deze -en andere- vragen heeft de gemeente een
enquête opgesteld. Alle inwoners van Helmond worden van harte uitgenodigd
om de enquête in te vullen. Helpt u mee?
De enquête is te vinden op: www.helmond.nl/vragenlijst.

Locatie:
Markt 18 - Markt

Datum indiening: Werkomschrijving:
Registratienr.:
01-02-2019 Nationaal Straatvoetbaltoernooi
2019-00443
(3 mei 2019)
Automotive Campus, Stiphout 01-02-2019 55e ELE Rally en 2e ELE Historic Rally 2019-00474
(24 mei 2019)
Markt
06-02-2019 Motoren en muziek (12 mei 2019) 2019-00504
Markt tot Ameideplein
06-02-2019 Pinksterpoppodium Helmond
2019-00508
(8 en 9 juni 2019)
Lage Dijk 13
07-02-2019 Hotspot DTW 2019
2019-00509
Franke Nederland BV (24 en 25 mei 2019)
Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden
ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist.
Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Vergaderingen
welstandscommissie

Verleende evenementenvergunningen

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn: dinsdag 19 februari 2019 en
woensdag 6 maart 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

Locatie:
Kasteelplein 1 rond het kasteel

De agenda’s van de vergaderingen zijn de dag voorafgaand aan de
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op:
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Verzenddatum besluit:
04-02-2019

Gasthuisstraat 52
05-02-2019
Weg door de Rijpel 18-20 - 05-02-2019
Raktpad
Rivierensingel 726
05-02-2019
perceel B 3662
06-02-2019
(gedeeltelijk), achter Rode Beemden 13

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
verzoek ontheffing bestemmingplan, OLO 4128235
oprichten garage
vergroten woning
OLO 4119825
kappen 2 bomen (berken)
OLO 4127099
wijzigen bestemmingsplan
herinrichten van percelen en
het verwijderen van houtopstanden

OLO 4021089
OLO 4123241

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Stiphout Zuid, kavel Z26
31-01-2019 oprichten woning, maken uitweg
OLO 3898297
kruising Veedrift en
04-02-2019 plaatsen zonnepanelen
OLO 4186647
Vogelenzang, Stiphout B 833,834,835 en 535
Acacia 17
04-02-2019 maken uitweg
OLO 4187589
James Ensorlaan 41
31-01-2019 revisietekeningen bijgebouw
OLO 4180959
Lage Dijk 31-31A-31B
01-02-2019 2 milieuonderdelen en
OLO 4053791
plaatsen reclame
Hulshoeve 1
05-02-2019 maken uitweg
OLO 4190955
Ameidewal 3-3B /
06-02-2019 doorbreken van muren
OLO 4191869
Markt 56-58
Varenschut
06-02-2019 kappen 107 bomen
OLO 4193555
Noord Koninginnewal,
06-02-2019 verbouwen restaurant Aziatisch
OLO 4190161
sectie I nr. 1279
Scheepsboulevard 15
05-02-2019 gebruiksmelding
OLO 4191207

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Kaldersedijk 28

Registratienr.:
2018-03648

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb
Afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft een verzoek ingediend tot het instemmen
met het evaluatieverslag van de bodemsanering voor de locatie Paulus Potterlaan 6 (vml.) te
Helmond (locatiecode: AA079408954).

Bekendmakingen
Projectlocatie:
Elsdonk 25

Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
04-02-2019 Brabantse Markt
(18 augustus 2019)

Datum indiening: Projectomschrijving:
31-01-2019 realiseren gesloten
bodemenergiesysteem

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4180409

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

Het College van B&W heeft besloten om in te stemmen met het evaluatieverslag.
De bodem binnen de herontwikkelingslocatie is geschikt gemaakt voor de beoogde functie.
De bodemsanering is hiermee afgerond.
Inzage
Het besluit is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. Het besluit en de daarop
betrekking hebbende stukken zijn vanaf 13 februari tot 27 maart 2019 in te zien bij cluster
Milieu gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen
mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 7630.
Bezwaar
U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na de bekendmaking (dus tot 27
maart 2019). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester
en Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook
digitaal ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

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

13 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.

• 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
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OPEN
DAGEN

DO. 14 T/M ZO. 17 FEB.
10.00 - 16.00 UUR

(bron foto; Dansschool Hellendoorn).

Toe aan een nieuwe hobby? NOOIT MEER UW
Regio
Een gezellig avondje uit of toe aan een
nieuwe hobby? Dansschool Hellendoorn
is al 74 jaar de gezelligste dansschool van
Brabant met een uitgebreid dansaanbod
voor jong en oud! Van 5 (jongste ) tot
87 jaar(oudste leerling). De Open lessen
starten in februari (u kunt de hele maand
nog instromen).
Stijldansen nieuwe stijl: voor alle leeftijden
en geheel aangepast aan deze tijd, zodat
je je op elk feestje van je beste kant kunt
laten zien.
Salsa/bachatta: Voor alle leeftijden, lekker
uitleven op latin muziek én veel makkelijker te leren dan je denkt.
Swingsolution, Rock and roll: Voor men-

sen die van het betere gooi en smijtwerk
houden. Breakdance: De topper voor jongens (maar ook enkele meiden) van 6 tot
14 jaar, met super coole moves, en de vetste muziek..
De lessen worden verzorgd in: Valkenswaard en Someren met wekelijks gezellige
dansavonden om het geleerde in praktijk
te brengen… of gewoon lekker dansen
(ook voor niet leden)
Wij hopen u te mogen begroeten bij de
grootste en gezelligste dansschool van
Brabant.
Voor aanmeldingen en info (lestijden) kunt U bellen naar W. Hellendoorn, 06-55140501 Of kijkt u op
www.dansschoolhellendoorn.nl voor het
complete programma. s

Inloopavond bij Wijkraad Helmond Centrum

PLAFOND WITTEN!

Hoe klinkt dat?

Zitten er scheurtjes of barsten in uw plafond? Moet het regelmatig geschilderd of gewit
worden? Of wilt u nu echt van die schrootjes af, zonder sloopwerk? Plameco heeft hiervoor
een ideaal plafondsysteem ontwikkeld. “Je moet het product echt zelf zien”, aldus Mark van
Osch. “Dus kom vooral eens bij ons langs om en laat je informeren over wat er allemaal
mogelijk is bij een Plameco-plafond.”
In de showroom van Plameco zijn de vele
mogelijke stijlen te zien, maar bovendien kunt u
ervaren hoe praktisch de flexibele plafonds zijn.
Voor elk interieur kan Plameco een nieuw plafond
verzorgen naar uw wensen. Of het nu klassiek of
modern moet zijn, met of zonder ornamenten,
hoogglans of mat: het is allemaal mogelijk.
Zelfs het aanbrengen van sierlijsten is een
optie. Plameco werkt hierbij met hoogwaardige
materialen. Zij staat borg voor een uitstekend
product, gemonteerd door vakkundige monteurs.
Montage in één dag
Het Plameco-plafond wordt als één geheel speciaal
voor u gemaakt. Het is scheur- en schilfervrij en
schimmel- en bacteriewerend. Daarnaast is het
ook nog eens heel makkelijk schoon te houden.
De gebruikte materialen zijn brandveilig en het
systeem heeft een geluidsisolerende werking. Als
klap op de vuurpijl is zo’n prachtig plafond ook
nog ééns binnen een dag geïnstalleerd.
De monteurs beginnen ’s ochtends en zijn
dezelfde dag alweer klaar. Dit kan bij Plameco,
omdat er vooraf altijd eerst een adviseur bij u ter
plaatse komt kijken om de situatie te beoordelen.
Hij maakt samen met u een ontwerp met daarin al
uw wensen. De voorbereidingen voor de montage

Plameco Vakbedrijf Van Osch

Kruiseind 16c, Gemert T 0492-368100
www.vakbedrijfvanosch.nl

gebeuren vervolgens in de eigen werkplaats, zodat
bij u direct kan worden gestart met het plaatsen
van het plafond. Het montageteam monteert
en spant het plafond in één dag, terwijl de grote
meubelen gewoon in de ruimte kunnen blijven
staan. De montage gebeurt immers zonder haken
breekwerk. U kunt dezelfde avond al genieten van
een spiksplinternieuw plafond, zonder gedoe.
Alleen de huiskamer?
Denkt u alleen aan een nieuw plafond voor uw
huiskamer? Denk verder! Want Plameco kan ook
uw badkamer, keuken en toiletruimte moeiteloos
van een nieuw plafond voorzien. En ook in zakelijke
ruimtes kan een Plameco-plafond een wereld van
verschil maken. Is uw receptieruimte of showroom
toe aan een nieuw plafond? Geen probleem.
Plameco zorgt in een handomdraai voor een
nieuwe, frisse uitstraling.
Verlichting
Plameco biedt natuurlijk ook een oplossing voor
de verlichting in uw plafond. Het is mogelijk de
bestaande verlichting in het nieuwe plafond te
verwerken, maar u kunt natuurlijk ook kiezen voor
een compleet nieuw verlichtingsplan. Plameco
heeft een ruim assortiment aan mogelijkheden en
producten.

Plameco Vakbedrijf Van Osch

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

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

Staand: Voorzitter Berry van den Elzen. Zittend: John Mirkes, penningmeester en Carla
van den Broek, secretaris. (bron foto; Eric van der Putten,www.helmondnu.nl).

Helmond
De Wijkraad Helmond Centrum houdt
op woensdagavond 27 maart een Inloopavond voor de wijkbewoners in zaal Lambert, Markt 2 in Helmond om 19.30 uur.
Het nieuwe bestuur van de wijkraad Helmond centrum zal zich op deze avond
presenteren. Op deze avond zullen enkele
gastsprekers het woord doen, o.a. Wethouder van Bree,
Centrum manager, Savant, Woonpart-

ners. Alles wat U wilt weten en horen over
zaken die ook U aangaan kunt U deze
avond te weten komen.
Maar zeker zo belangrijk is de voortgang
van de wijkraad. Het huidige bestuur zoekt
naarstig naar geschikte bestuurders en
doet hierbij tevens een oproep voor aanmelden.
Geïnteresseerde voor deelname in bestuur
wijkraad Helmond Centrum zijn welkom
op deze avond of nemen contact op met
het secretariaat van de wijkraad (secreta
ris@wijkraadhelmondcentrum). s

WIJ HEBBEN VERDER ALLES
VOOR UW FEESTJE

EXTRA OPENINGSTIJDEN

Zondag

10, 17 en 24 februari
12:00 - 17:00 uur

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

www.helmondnu.nl
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Ga toch DuoFietsen

Sportief vrijwilligerswerk op een moment dat het u schikt

(bron foto; Stichting Duofietsen).

Helmond
Bij de Stichting Duofietsen Helmond gaat u ’s middags met een
elektrisch ondersteunde fiets een
tocht maken van ca. 15 á 20 km
met gasten die dit niet zelfstandig kunnen doen door ouder-

dom en/of een lichamelijke- of
geestelijke beperking. Uiteraard
wordt deze rit onderbroken door
een gezellig samenzijn bij een
heerlijk kopje koffie of thee. De
dankbaarheid die u mag ontvangen van uw gast maakt dit vrijwilligerswerk onvergetelijk!
U geeft een maand vooruit aan

welke dagen u beschikbaar bent.
Als u de definitieve planning een
week vooraf ontvangt, kunnen er
nog altijd aanpassingen gedaan
worden.
U bent dus sportief, gezond en
sociaal bezig op het moment dat
het u uitkomt!
Bij interesse krijgt u een uitno-

diging voor een introductiedag
waarin u nadere uitleg krijgt over
dit vrijwilligerswerk en het functioneren van de fietsen etc.
Wij hopen u binnenkort als collega vrijwilliger te mogen ontmoeten, aanmelden kan op
www.duofietsenhelmond.nl s

Ondernemerscafé Helmond begint weer

Helmond
Op vrijdag 22 februari 2019 vindt
in samenwerking met Businessclub Helmond Sport de 1e editie
van het Ondernemerscafé Helmond van dit jaar plaats.
De bijeenkomst vindt plaats
voorafgaand aan de wedstrijd
van Helmond Sport tegen Jong
AZ in het SolarUnie Stadion.
Het thema luidt als volgt: ‘De
Entertainende
ondernemer’.
Vanaf 18:15 uur ontvangen onze
presentatoren Thomas Pieters,
Willy van de Kerkhof, Joop Vos
en Marcel Stevens. Zij vertellen
over hun leven als artiest, met

Vanaf deze week zal tweewekelijks een dilemma worden
beschreven in deze krant. U
als lezer kunt hierop reageren.
Uw reactie wordt dan mogelijk de volgende keer geplaatst
in deze krant. Op deze manier
willen wij het gesprek over
Duurzaam Ouderschap in
Helmond bevorderen. Dit dilemma kunt u ook vinden op
www.SamSara-Helmond.nl.
Mijn ex-vrouw sluit me buiten
‘’Nadat mijn vrouw en ik gescheiden zijn, regelt zij van
alles voor de kinderen, zonder mij daar in te betrekken.
Ze gaat naar de ouderavond
van school zonder mij op de
hoogte te brengen, en ik wist
ook niet dat onze dochter balletvoorstelling had.
Het lijkt wel of ze mij buiten
wil sluiten, terwijl ik toch de
vader ben. Mijn dochter was
echt teleurgesteld dat ik niet
was wezen kijken. Ik overweeg
om naar de rechter te stappen
zodat die haar kan verplichten
om mij op de hoogte te houden. Wat zou u doen?’’
Een wanhopige vader
Reacties kunt u sturen naar
d u u rz a a m o u d e rs c h a p @
levgroep.nl onder vermelding
van dilemma 1.
Heeft u zelf een dilemma wat
u voor wilt leggen? Stuur uw
dilemma naar duurzaamouderschap@levgroep.nl
en
mogelijk wordt dit dilemma in
de toekomst geplaatst.

alle toeters en bellen daar omheen. Bent u ook benieuwd?
Tijdschema:
17:15 inloop
17:30 optioneel diner (interesse?
graag aanmelden via sales@helmondsport.nl. Kosten zijn voor
eigen rekening).
18:15 aanvang Ondernemercafé
Helmond
20:00 aanvang wedstrijd
Tijdens de inloop is het mogelijk om een gratis wedstrijdkaart à €49,50 te ontvangen
voor de wedstrijd van die avond.
Aanmelden hiervoor kan ook via
een mail naar
sales@helmondsport.nl s
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Thomas Pieters, Willy van de Kerkhof, Joop Vos en Marcel Stevens zullen deze avond aanschuiven (bron foto; Ondernemerscafé Helmond).

ROC Ter AA organiseert BBL-banenmarkt techniek en logistiek
Helmond
Op maandag 18 februari organiseert ROC Ter AA in samenwerking met bedrijven uit de regio
een BBL-banenmarkt voor
technische en logistieke opleidingen. BBL staat voor Beroeps
Begeleidende Leerweg.
De BBL-banenmarkt is gericht
op huidige en toekomstige mbostudenten en zij-instromers die
kiezen voor een combinatie van
werken en leren. De banenmarkt
vindt plaats op de Keizerin Ma-

rialaan 2 in Helmond, van 15.00
uur tot 17.00 uur.
Deze banenmarkt is voor verschillende doelgroepen interessant. Bijvoorbeeld voor vmbo’ers
die dit jaar examen doen en nog
op zoek zijn naar een leerwerkplek. Leerlingen uit het derde jaar
van het vmbo kunnen zich alvast
oriënteren op het aanbod van de
bedrijven of om een bijbaan te
vinden.
Natuurlijk zijn ook ouders/verzorgers van harte welkom. Technische mbo’ers die (bijna) zijn af-

gestudeerd vinden op de banenmarkt hun baan in de techniek.
Verder biedt de BBL-banenmarkt
mogelijkheden voor de werkzoekende via het leerbedrijf of het
UWV, zij-instromers of andere
geïnteresseerden in een baan
binnen de techniek of logistiek.
Grote vraag naar vakmensen
Technische en logistieke bedrijven in de regio hebben een
grote vraag naar vakbekwame
(toekomstige) medewerkers. Dat
blijkt uit het grote aantal deelnemende bedrijven aan de BBL-banenmarkt. Samen met docenten

van ROC Ter AA kunnen ze alles
vertellen over de combinatie van
werken en leren. En over de mogelijkheden na de opleiding.
Er zijn leerwerkplekken beschikbaar voor de volgende opleidingen: Elektrotechniek, Installatietechniek, Constructiewerker,
Verspaner, Engineering, Mechatronica, Procestechniek en Logistiek.
Interesse in het bezoeken
van de banenmarkt?
Aanmelden kan via www.rocteraa.nl Meer informatie over

deze BBL-banenmarkt of over
de BBL-opleidingen: neem dan
contact op met Harm Walda,
Techniek & Technologie College,
h.walda@roc-teraa.nl s
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Open dag Helicon MBO Helmond Lezing
Hyperbare
zuurstofmet nieuwe opleidingen
de studenten met een proeverij
zien hoe je bestaande producten
(nog) gezonder maakt.

Helmond
Tijdens de open dag op zondag
17 februari presenteert Helicon
MBO Helmond de nieuwe opleidingen Food professional op
niveau 3 en Allround coördinator instructeur buitensport
op niveau 4. Hiermee breidt de
school haar aanbod uit binnen
haar profiel Voeding, Dier en
Outdoor en recreatie. Met live
cooking, workshops en speeddates geven de studenten een
kijkje in de wereld van het mbo.
Voor vmbo- en havoleerlingen
een goede gelegenheid om kennis te maken met de beroepspraktijk van mogelijke vervolgopleidingen.
Allround coördinator
instructeur buitensport
Vrije tijd en recreatie worden
steeds belangrijker in Nederland.
Want beweging en ontspanning,
het liefst buiten is goed voor ons
welzijn. In de sportlessen leren de
studenten om veilig en verantwoord de big five outdoor-sporten te beoefenen: Boogschieten,
ATB/mountainbike, Kajak, Hike
en Oriëntatie & Klimmen. Begeleiding van groepen en organisatie van evenementen is een
even belangrijk onderdeel van de

Studenten Buitensport leren in de praktijk hoe je instructies geeft en
groepen begeleidt. (Helicon MBO Helmond).
opleiding. Verder zijn er verschillende excursies en kampen (o.a.
Ardennen). Ook ondernemerschap, klantgerichtheid, flora en
fauna, communicatie en marketing komen uitgebreid aan bod.
Food professional
Koken met dagverse producten, foodtrucks op festivals en
voor de supermarkt, een eigen
groente- en kruidentuin bij het
restaurant…. De nieuwe opleiding Food professional speelt in
op alle nieuwe trends en ontwik-

kelingen. De studenten leren alles over voeding én over klanten.
Ze kunnen koken en regelen ook
de inkoop en het vervoer.
Door de lessen in gastvrijheid
en creativiteit weten zij goed advies te geven en gaan ze aan de
slag als verkoopmedewerkers,
gastvrouw/-heer of maaltijdbereiders in de catering, (vers)
winkels of evenementenorganisaties. Met deze niveau 3 opleiding kun je ook doorstromen
naar Voeding en welzijn niveau
4. Tijdens de Open dag laten

Creativiteit in het onderwijs
‘Life begins at the end of your
comfort zone’ uitgebeeld in een
handletter-werk. En op het podium toelichten waarom je dit hebt
gekozen. Tijdens de opleiding
volgen de Helicon studenten regelmatig creatieve workshops
om hun talent te ontdekken en
te (durven) laten zien. Tijdens de
open dag zijn diverse werkstukken te zien van de LOB-Talent
dag met improvisatie theater,
hiphop dans, tattoo design, spoken word, muziek performance
en video illusies. De tweedejaars
Wildparkstudenten
maakten
beeldend werk met een persoonlijke boodschap door het oog
van het bedreigde dier.
Naast bovengenoemde opleidingen zijn ook studenten en docenten van de andere opleidingen aanwezig voor studiekeuze
gesprekken: Voeding en welzijn,
Dier en gedrag, Dier en ondernemen, Wildlife management,
Dierenartsassistent/paraveterinair en Outdoor en recreatie.
Iedereen is van harte welkom op
Scheepsboulevard 1 tussen 11.00
en 14.00 uur. s

therapie

Helmond-Oost
Woensdag 27 februari om 19.30
uur verzorgt Evelien Paulussen
van Instituut voor Hyperbare
Geneeskunde een lezing over
Hyperbare
zuurstoftherapie;
een betere kwaliteit van leven
na bestraling. De gratis lezing
wordt gehouden in regionaal
inloophuis De Cirkel, Evertsenstraat 19 in Helmond.
Tot maar liefst 15% van de kankerpatiënten die in het verleden
radiotherapie hebben gehad,
ontwikkelt op termijn klachten
in het bestraalde gebied. Denk
daarbij aan pijn, vochtophoping,
ontsteking en verlittekening in
de omgeving van de borst van
vrouwen die voor borstkanker
zijn bestraald. Of aan bloed in
de urine of ontlasting na bestraling in het bekkengebied bijv. bij
prostaatkanker. Hyperbare zuurstoftherapie is een medisch specialistische behandeling die deze
zogenaamde late bestralingsschade kan verminderen of laten verdwijnen. Erkend door het
College voor Zorgverzekeringen
en daardoor volledig vergoed in
het basispakket. s
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Afslankers beloont met
etentje en nieuwe garderobe
Helmond
Iedereen die in 2018 bij hem een afslanktraject gevolgd heeft en zijn streefgewicht behaald heeft, maakte bij voedingscoach Dick Sandbergen, vanwege
zijn 15-jarig jubileum, kans op een diner
of een volledig nieuwe garderobe. Afgelopen week werd in samenwerking met
Van Oorschot Mode en het Warande Parkrestaurant in Helmond de trekking van
de prijswinnaars via Facebook verricht.
De hoofdprijzen waren een etentje voor
twee personen of een nieuwe garderobe
ter waarde van € 400.
Impact overgewicht
Sandbergen weet uit eigen ervaring wat
het betekent om overgewicht te hebben.

Hij was zelf ooit 25 kilo te zwaar. Dat had
veel invloed op zijn leven: “Ik ben nu nog
steeds op gewicht. Met de afvalmethode
die mij weer volop energie en zelfvertrouwen gaf, heb ik inmiddels duizenden
mensen mogen helpen.” Controle over
je gewicht betekent volgens Sandbergen
dat je meer controle over je leven krijgt.
Voor velen is een afslanktraject met Dick
de start van een volledig nieuw leven. Het
heeft grote positieve impact op hun gezondheid, zelfvertrouwen en veerkracht.
Wereld zonder obesitas
Sandbergen droomt van een wereld zonder obesitas. Vorig jaar bestond zijn onderneming, Total Body Balance, precies
15 jaar. Reden voor Dick om speciale jubileumacties op touw te zetten met onder
andere gratis begeleiding voor mensen die
de financiële middelen niet hebben om
een afslanktraject te volgen, maar ook om
iedereen die onder zijn begeleiding met
succes afgevallen is, kans te laten maken
op mooie prijzen. Daarnaast maakten
klanten het afgelopen jaar iedere maand
al kans op een kleine prijs. Het is een passende afsluiting van een jubileumjaar.
Winnaars hoofdprijzen
Afgelopen week verrichtte Sandbergen samen met Gert-Jan Toonders van het Warande Parkrestaurant en Guus van Oorschot van Van Oorschot Mode de trekking
van de hoofdprijzen.

De winnaar van een nieuwe garderobe
is Debby Bosman uit Lommel
(bron foto; Total Body Balance).

De winnaar van een nieuwe garderobe is
Debby Bosman uit Lommel en het diner
voor twee is gewonnen door Jeanine Sikora uit Helmond s

Wethouder Cathalijne Dortmans (bron foto; LEV Groep).

Duurzaam Ouderschap
Helmond
‘Hoe fijn zou het zijn voor elk kind om op
te groeien met ouders die hun best doen
om altijd een goede ouder te blijven en
die weten waar ze terecht kunnen als het
wel eens anders gaat’.
Op donderdag 7 februari vond in de Antoon van Dijkschool in Helmond de conferentie ‘Ja ik wil… voor altijd jouw ouder
zijn’ plaats. Deze conferentie was georganiseerd door Duurzaam Ouderschap,
en bedoeld voor iedereen die vrijwillig of
beroepsmatig met kinderen en/of ouders
werkt en waar scheiding een rol speelt.
Uitgenodigd waren mensen uit onder
andere onderwijs, welzijn, jeugdgezondheidszorg, advocaten en huisartsen.
Corrie Haverkort, filosofe en medeontwikkelaar van de Persoonlijke Ouderschapsbelofte heeft een pleidooi gehouden voor
het door de overheid ondersteunen van

Start to run

de ouderschapsbelofte, waarin de rechten
van kinderen en daaruit voortvloeiende
plichten van ouders worden omschreven.
Wethouder Dortmans heeft de website
www.SamSara-Helmond.nl gelanceerd,
waarop ouders, jeugd, familie en professionals informatie kunnen vinden over
wat Helmond te bieden heeft op het gebied van relaties, ouderschap en echtscheiding. Een bijzonder moment was het
verhaal van Tim, een 11-jarige jongen die
een boekje heeft gemaakt over de echtscheiding van zijn ouders. Tim vertelde
over het boekje en heeft ook een stukje
hiervan voorgelezen. Duurzaam Ouderschap is een initiatief van de gemeente
Helmond die een impuls wil geven aan
het voorkomen van negatieve effecten op
kinderen van relatieproblemen en echtscheiding. Het tweejarig project wordt uitgevoerd door LEVgroep, in nauwe samenwerking met organisaties die in Helmond
actief zijn op het gebied van ouders, jeugd,
relatie en echtscheiding. s
dag 20 februari 2019 19:30 uur is er een
informatieavond in het clubgebouw van
H.A.C. aan de Molenven 3 te Helmond!

Stiphout
De wind door je haar, de frisse lucht, de
grond onder je voeten en het gevoel van
vrijheid: maak het mee tijdens de 7 weken durende cursus Yakult Start to Run.
Zaterdag 16 maart 2019 om 9.15 uur starten
we weer met nieuwe cursus. Op woens-

PETROL
BLUE
FIELDS
TWINLIFE
Voorwaarden:
- De jarige komt met minimaal 3 personen
- Is die week jarig
- Kan zich legitimeren
- Krijgt gratis een voor, hoofd en na gerecht

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

BAILEYS

(bron foto; Jan Dijstelbloem, Jadijfoto.nl).

70%
KORTING

Mierloseweg 329, Helmond
0492-536450

Hoofdstraat 42, Best
0499-329997

Korte Kerkstraat 38, Geldrop
040-2985253
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Kom gratis en
vrijblijvend een keer
gezellig meezingen!

de loop weekkrant HELMOND
dag, dinsdag en donderdag avond dan
zitten er DJs. Op dinsdag avond zit
menne grote favoriet DJ Fonzz er met
zun kei leuke backstage programma,
super leuk om te luisteren. Fonzz is de
huis DJ van Hart voor Muziek en tijdens de opnames van dit programma
maakt hij leuke interviews die op die
avond worden uitgezonden. Ook zit
er altijd een leuke artiest bij hem in de
studio die ge de hemd van zijn of haar
lijf kunt vragen ( wat ik vaak doe) zo
is dun Django, Rene Schuurmans, ons
eigen Duo NL, Henk Bernhard en nog
heel veul andere artiesten al lang geweest en er komen er nog veul meer en
natuurlijk heel veul leuke muziek. Vur
men is altijd dinsdagavond een radio
avond in plaats van unne TV avond.
Je kan dan trouwens ook meekijken
want overal hangen camera’s zodat je
via een stream ook mee kan kijken. Ze
zijn al 3 jaar bezig bij JND radio en ze
breiden steeds verder uit in Nederland.
Ze hebben ook een eigen app zodat je
je vragen of berichtjes kan versturen

Ons
vertelt…

‘Als ik zing, voel ik dat ik leef.’
Annawijk/Suytkade

Stichting Kanker in Beeld
biedt patiënten en hun naasten de mogelijkheid de confrontatie met de ziekte te verwerken en een plek in het leven te geven door middel van
creatieve expressie. Met onze
activiteiten helpen we (ex)patiënten en hun naasten kracht
en energie te ontdekken, de
zelfredzaamheid te vergroten,
het gevoel van eigenwaarde te
herstellen en de kwaliteit van
leven te verbeteren.
Zingen voor je Leven doe je in
een koor en waar je in alle vrijheid je eigen stem kan ontdekken. Tijdens de repetities wordt
zang ingezet als een creatief
middel. Door te zingen wordt
uiting gegeven aan gevoelens.
Zo geeft zingen lucht, biedt
het troost en schept het ruimte
voor nieuwe kracht en energie.
Zingen voor je Leven is het landelijke korennetwerk van stichting Kanker in Beeld. Naast
stembevrijding en in contact
komen met je innerlijke kracht,

zingen alle koren repertoire.
Zangervaring en noten kunnen
lezen is niet nodig. Ieders stem
en inbreng is mooi genoeg om
mee te doen. Er wordt gerepeteerd in de oneven weken op
dinsdagochtend van 10:00 tot
12:00 uur. De eerstvolgende repetitie zal op 26 februari zijn.
Inschrijven/informatie:
nancy@nancymeijer.nl
of e-mail: laviniagermano@
annatheater.nl

Bij JND radio voel
ik me thuis

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

Wat ik deze week mee jullie wil delen
is dat er in Helmond een kei leuke radio zender sinds kort te ontvangen is.
Ik luisterde al een paar jaar via internet
naar JND radio en vanaf dit jaar zitten
ze ook op de FM freqentie 93.6. Ook
voortaan in oewe auto te beluisteren.
Wat is het voor een zender?
Het is unne feel good zender unne gezellige zender , waar ge oe eigen goed
bij vuult . Er komen meezingers langs,
up tempo maar ook ballads, Nederlandstalig 75% en 25% anderstalig
een super mooie mix van alles. Unne
kei leuke zender om bv op je werk op
te zetten of gewoon lekker thuis zoals
ikke. Ze draaien non-stop dus gin gezever tussen door. Behalve op de maan-

FEBRUARI ACTIE DRUKWERK
PROFESSIONELE VISITEKAARTJES
Full colour, 4/4, 300 grams, 55x85 mm

500 stuks

€7,-

(Vraag naar de actie voorwaarden.)

excl.

Valentijn

1+1 GRATIS

TIP
bon

Cadeau

Gratis verpakt
in handig draagtasje

Deze aanbiedingen zijn geldig van 13 t/m 20 feb 2019

Arrangement

Verse bloemen 50cm hoog
compleet met vaas en
versieringen
Van €12,99

nu

€8,99

Tot de volgende week

Ons Marij Samen met DJ Fonzz ,Johan Linssen, Ruud van Velzen en
Danny Canters (bron foto; Marij Scheepens).

VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair
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ITEE

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

CV ketels en onderhoud
Stadsverwarming
Vloerverwarming

ROF

P

Complete Badkamers
Radiatoren
Sanitair en Tegels

Horstlandenpark
4 5709
Helmond
5709
MB MB
Helmond

0492386100
0492-386100

06-55895546
0655895546

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Mail naar: info@adcommunicatie.nl
VERSE KOFFIE

en waar je veel informatie op kan vinden. Een echte professionele zender die
niet onder doet voor al die andere. Ook
zijn ze regelmatig op locatie en hebben
met sinterklaas hun eigen glazen huis
waar ze speelgoed inzamelen voor Het
minder bedeelde kind. Dit jaar ben ik er
wezen kijken: Wát een super mooi initiatief. Ik vind het echt een toevoeging en
ben er stik blij mee dat ook Helmond in
hun bereik zit. Luisterde gij ook graag
radio, stem is af op deze kei leuke zender want ik ben al jaren fan.
Natuurlijk een foto bij men column die
genomen is in de studio van radio JND
waar ik een kijkje heb genomen vurige week. Samen met DJ Fonzz ,Johan
Linssen, Ruud van Velzen en Danny
Canters Die allemaal bij deze zender
werkzaam zijn.

info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

PTMD

Woonaccessoires
Nieuwe collectie!

20%
korting

www.tuincentrumdebiezen.nl

VRIJDAG KOOPAVOND
TOT 20.00 UUR

Hangcactus

“Slangencactus”

Sterke kamerplant
ø25cm
in 19cm hangpot
€11,99

nu

€7,99
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Concert door De Rimboband
met Moi Gewist
Binnenstad

Op zondag 17 februari van 14.00 tot 16.00
uur verzorgd de Rimboband, die dit jaar
40 jaar bestaan, met de zanggroep Moi
Gewist een concert carnavalesk bij Stichting Draaiorgels Helmond in de carnavalesk ingerichte Gaviolizaal.
Carnaval 2019 is in aantocht. De Rimboband is een muziekgezelschap voor mensen met een verstandelijke beperking, en
bestaan dit jaar 40 jaar. De leden wonen
in de regio Helmond, namelijk in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel,
Helmond, Geldrop-Mierlo, Laarbeek en
Someren. De band bestaat uit zo’n 60
leden, variërend in de leeftijd van 18 tot
ruim 60 jaar. Alweer voor het 4e jaar op rij
wordt door de Rimboband te midden van
de draaiorgels een carnavalesk concert
verzorgd onder muzikale leiding van José
van Bommel
Naast de door de Rimboband gespeelde
stukken zullen ook onze draaiorgels voor,
na en in de pauze carnavalsmuziek ten gehore brengen. Aan deze gezellige middag
met muziek en zang wordt medewerking
verleend door zanggroep “Moi Gewist”.
Deze groep zal een aantal schlagers en
een eigen Helmondse versie van de Amsterdams grachten ten gehore brengen en
dat tezamen met de Rimboband.
U hoeft niet verkleed te komen maar een
carnavalesk hoofddeksel missstaat zeker
niet. De Gaviolizaal met monumenten en
een stukje geschiedenis en cultuur in de
cultuurstad Helmond heet u welkom. De
toegang is gratis. Wel zien wij na afloop

van het concert een vrijwillige bijdrage in
onze donatiepijp.
Natuurlijk bent u ook vooraf reeds welkom om te genieten van onze museale
draaiorgels. Onze deskundige vrijwilligers
staan klaar om u tekst en uitleg te geven
over de orgels. Wilt u zelf actief zijn dan is
het ook mogelijk uw draaiorgeldiploma te
halen op “onze Klenne”. Verder kan men
ook kijken naar de snaarinstrumenten en
accordeoncollectie van Arie Willems met
exemplaren meer dan 100 jaar oud. Heeft
u een dorstige keel gekregen dan is er de
horeca om u van een glaasje fris of een
biertje te voorzien.
Door de groei van het aantal bezoekers en
activiteiten kunnen wij ook extra vrijwilligers, vooral voor de horeca gebruiken.
Heeft u interesse om ook een stukje bij te
dragen aan de Helmondse cultuur en monumenten neem dan contact op met de
Stichting Draaiorgels Helmond.
De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a, 5701 SH Helmond. Openingstijden zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00
uur. Groepen van minimaal 10 personen
ook mogelijk op afspraak. s

De Rimboband samen met Moi Gewist
(bron foto; Paul Grolle).
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(Bron foto; Timmermans Carnavalsartikelen).

Timmermans Carnavalsartikelen
Regio
Timmermans Carnavalsartikelen is een
zaak met meer dan 50 jaar ervaring op het
gebied van Carnavalskostuums, feestdecoraties en veel meer. Met recht het meest
verrassende aanbod in carnavalskleding,
themakostuums, schmink en feestaccessoires van Limburg! In de winkels in
Roermond en Horst, beide direct aan de
A73 gelegen, kunt u op ruim 1.500 m2 alles
vinden wat uw ‘carnavalshartje’ begeert.
En in Venlo, hartje centrum, hebben we
een afdeling van ruim 500 m2.

"Een XXL kostuum? Een mannen-balletpakje? U kunt het zo gek niet bedenken of
we hebben het in huis. Ook voor de allerkleinsten! Wij zoeken altijd naar nóg meer
mooie kostuums, artikelen en noviteiten
om onze collectie mee te vernieuwen en
aan te vullen."
De grootste feestspecialist van Limburg
"Meer dan 5.000 verschillende kostuums.
Een grote keuze in make-up en schmink,
daarbij ook accessoires zoals koffers en toebehoren maar bijvoorbeeld ook schminksjablonen voor een nog strakker resultaat.
Er zijn mega veel accessoires: van gekleurde
lenzen tot borsthaartoupets. En op de uitgebreide pruikenafdeling vind u een collectie
in alle kleuren van de regenboog. Feesthoe-

den en hoofdtooien in alle soorten en maten, zelfs met de mogelijkheid om unieke
persoonlijke hoeden te laten maken. Ook
verkopen wij garnering zoals lint en veren,
voor mensen die hun kostuums zelf samenstellen. Wij denken graag met u mee en
houden onze voorraad op peil tot de laatste
dag voor het Carnaval losbarst!“
Kom vooral passen, want Carnaval
begint bij Timmermans!
“Het spreekwoordelijke ’Voor elk wat wils’
hebben wij hoog in het vaandel staan. Een
deel van onze kostuums is tevens verkrijgbaar in grote maten, tot 56 bij de dames en
64 bij heren. Ook in babymaten is er volop
keuze. Voor groepen hanteren wij speciale
prijzen. Vraag hiernaar bij onze medewerkers. 7 dagen per week geopend, tot en met
Carnaval. Maar: komt u vooral passen. De
voorpret is immers al de halve pret!
Filiaal Roermond
Retailpark, Schaarbroekerweg 16
Naast AH XL en mediamarkt Tummers
A73 Afrit 19
Filiaal Horst
Shoppingcenter, Interchalet Horst
Witveldweg 100, A73 afrit 11
Filiaal Venlo Centrum
In de kelder van Warenhuis Geerlings
Klaasstraat 2-10, 5911 JP Venlo
Actuele openingstijden en koopavonden:
www.timmermanscarnaval.nl s

LUNCHEN EN DINEREN MIDDEN IN DE ASPERGEVELDEN
Ruim twee weken lang verrijst weer een stijlvol pop-up restaurant midden in de aspergevelden waar dagelijks culinaire lunches en diners worden geserveerd. Ter ere van de
5e editie wordt het restaurant opgebouwd bij Aspergekwekerij John Kelders in Veldhoven.
Een prachtige locatie met een wijds uitzicht over het Kempische landschap. Met de betrokkenheid van tweesterrenchef Soenil Bahadoer, die op 20 mei met het voltallige team
van De Lindehof zal komen koken, blijft het evenement het Nuenense tintje houden waar
we zo trots op zijn. Bekijk het volledige programma: www.aspergesopdevelden.nl

15 t/m 30 mei

WIJ ZIJN VERHUISD VAN
RAAIJMAKERS HOEVE NAAR
ASPERGEKWEKERIJ JOHN
KELDERS IN VELDHOVEN!
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Helmond-Oost

Annawijk/Suytkade

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 winnen van 2 grote gevulde levensmiddelenmanden
en gratis kienkaarten. Ook vindt
er regelmatig een grote gratis loterij plaats. Aanvang 20.00 UUR.
Zaal open vanaf 18.45 uur.

In buurthuis St. Anna aan de
Hoogeindsestraat 24 kun je iedere 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.

Mierlo-Hout

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

Elke vrijdag organiseert bridgeclub ’t Houtse Slem bridgeclub
bridgedrives, ook voor niet-leden. Men dient zich uiterlijk om
kwart over een aan te melden
in De Geseldonk. Er wordt een
kleine vergoeding gevraagd. Regelmatige deelnemers kunnen
soms een prijsje winnen.

Brouwhuis
Bij woonzorgcentrum Savant
Rivierenhof worden biljarters gezocht. De dagen zijn dinsdag en
donderdagmiddag van 13.30 tot
17.00 uur. U kunt ook langskomen, iedereen is van harte welkomen. Voor meer informatie
kunt u bellen naar wedstrijdleider J. Chatrer via 0492-515821.

Binnenstad

Rijpelberg
Gratis reparaties bij Repaircafé
Rijpelberg op zaterdag 23 februari van 11.00 tot 15.00 uur. Locatie:
oude basisschool De Torelaar op
de Groningenhof 4, Helmond.
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg . Toegankelijk voor alle inwoners van
Helmond.

Mierlo-Hout

Helmond-Oost

Helmond-Noord

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 MierloHout, 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).

Vrijdag 15 februari is er kienen in
wijkhuis De Lier aan van Kinsbergenstraat 1 in Helmond. Aanvang 19.30 uur, toegang vanaf 16
jaar.

De zaal is geopend vanaf 19.00
uur. Er zijn weer vele rondes
met mooie prijzen te winnen en
natuurlijk ook koffiepakketten,
wasmiddelen en tassen met levensmiddelen.

Op zondag 24 februari wordt de
jaarlijkse rommelmarkt gehouden 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
een tafel van 1.20 m (€6,50) of
een tafel van 1.80 m (€8,00) huren. Zolder opgeruimd? Dit is
uw kans, verkoop het! Wilt u op
deze markt staan met uw spulletjes? Bel dan snel naar Astrid:
0614108189. Voor meer informatie kunt u ook een mailtje sturen
naar astrid81069@gmail.com

Helmond-Noord

Regio

Speeltuin Leonardus organiseert
een Harry Potter Quiz. Weet jij
alles van Harry Potter, wil je je
kennis 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).

Op zondag 17 Februari organiseert Evenementenhal Venray in
samenwerking met Organisatieburo Van Aerle dè Zwarte Markt
van Venray! Deze markt telt ruim
600 kramen met koopwaar. Leuke
dingen, gekke dingen, kostbare en
handige spullen; zomaar of voor
de heb. Het is er allemaal! Een
compleet huis kan ermee worden
ingericht. Openingstijden: 09.00
tot 16.30 uur Entreeprijs : volwassenen € 4,00 per persoon, kinderen t/m 12 jaar (onder begeleiding)
gratis, Parkeren : gratis

Mierlo-Hout
Hebt u thuis nog restanten Boerenbont servies? Dan kan u daar
verpleegafdeling Margriet in verzorgingshuis Alphonsus in Helmond enorm mee helpen. Wij gebruiken dit servies omdat dit voor
de bewoners herkenning en een
warm huiselijk gevoel geeft. Nu
zijn er wat spullen gesneuveld 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.

Er zijn weer vele rondes met
mooie prijzen te winnen en natuurlijk ook koffiepakketten,
wasmiddelen en tassen met levensmiddelen.

Centrum

Doe mee en strijd voor de hoofdprijs en je moment van victorie!
Wil jij extra punten verdienen
met je team? Kom dan verkleed
in Harry Potter stijl en help je
team mee naar de overwinning!

Op zondag 17 februari komt de
Dichterskring Helmond weer bij
elkaar in restaurant de Waard op
de Markt in Helmond. Tussen 14
en 16 uur is iedereen welkom om
iets voor te lezen wat men zelf
heeft geschreven of iets anders
dat gewoon mooi is.

Deelname alleen via aanmelding;
€ 3,- per persoon. Datum: zaterdag 16 maart 2019. Aanvang 20.00
uur. Reserveer direct want vol is
vol. Aanmelden kan via harrypotterquiz@speeltuinleonardus.
nl Locatie: Mgr. Swinkelsstraat
24, 5701 XM Helmond

LAATSTE WEEK T/M ZATERDAG 23 FEBRUARI

70% KORTING
OP DE HELE WINTERCOLLECTIE!*
*Uitgezonderd basis- en nieuwe collectie

SHOP NU OOK AL DE NIEUWE COLLECTIE!
DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN
• STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • GRATIS PARKEREN • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

de loop weekkrant HELMOND

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

Mierlo-Hout
Schaakvereniging HSC start op vrijdagmiddag 22 februari met schaken
overdag. Iedereen die bekend is met
de schaakregels en graag een partij
wil spelen is welkom in Snookertown, Hoofdstaat 136 in Mierlo-Hout.
Lees meer over aanmelding op www.
hschelmond.nl/schaken-overdag.

de loop weekkrant HELMOND
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Belangenvereniging van senioren
KBO-Kring Helmond
Beste mensen

ST: Donderdag 14 februari Film The Way
Deze film gaat over de pelgrimage naar Santiago en begint om 14.00 uur in de Ark. De film wordt
Deze maand een keer een heel andere in- ingeleid door Jan Vogels. Omdat de ruimte beperkt is, is aanmelden vooraf noodzakelijk bij Jan
vulling van onze maandelijkse pagina. Nor- Vogels tel. 0492 536970 of vogelsverwegen@gmail.com.
maal vindt u hier de agenda van de vier
Helmondse KBO-afdelingen. Maar omdat we SL: Vrijdag 15 februari Kennismaking nieuwe leden
vooral de enorme diversiteit aan activitei- In het afgelopen verenigingsjaar heeft de seniorenvereniging KBO-St. Lucia vele nieuwe leden moten aan u willen laten zien, hebben we er gen verwelkomen. Zij worden uitgenodigd voor deze kennismakingsbijeenkomst in wijkhuis De
voor gekozen om deze maand de geplande Geseldonk, Cederhoutstraat 44. Ook niet leden die geïnteresseerd in wat de KBO is, zijn van harte
activiteiten voor de komende maanden te welkom!
belichten. In de maand maart zullen we de
pagina gebruiken om u te informeren over
al onze vaste activiteiten. Zo hopen wij u
een goed overzicht te geven van wat al onze vrijwilligers dagelijks, wekelijks of
maandelijks voor onze leden organiseren.
We hopen u ook enthousiast te maken voor
een lidmaatschap bij een van onze KBO afdelingen.

BR: Zaterdag 16 februari Carnavalsmiddag
Op zaterdag 16 februari wordt er een seniorenmiddag georganiseerd in de
Loop door De Brouwhazen in samenwerking met KBO-Brouwhuis en is speciaal voor alle senioren en voor alle leden. Bent u 55 jaar of ouder, dan ontvangt u bij binnenkomst koffie/thee met gebak en 2 consumptiebonnen. Het
begint om 13.30 uur en duurt tot 16.30 uur.

BE: Dinsdag 19 februari Ledenvergadering
De ledenvergadering begint om 14.00 uur in wijkhuis de Fonkel. Een belangrijk agendapunt is het
In de volgtijdelijke opsomming hiernaast kiezen van een voorzitter. Na afloop van de vergadering treedt Jos Leenen op met de Helmondse
zullen we niet telkens de volledige naam les.
van de afdeling aangeven, maar ons beperken tot het gebruik van de onderstaande ST: Woensdag 20 februari Cursus Kunstgeschiedenis
Deze cursus vindt plaats bij Café de Sport om 14.00 en om 20.00 uur. In de pauze staat de koffie
afkortingen:
of thee klaar. De kosten voor de totale cursus zijn voor leden van de KBO € 30,00. Introducees
betalen € 42,50. In deze les staat Leonardo da Vinci centraal.
Is BE

KBO-Brouwhuis

KBO-Bernadette
KBO-Brouwhuis

Is BR

KBO-St.Lucia

Is SL

KBO-Stiphout

Is ST

BE: Dinsdag 26 februari Carnavalsviering
Deze avond wordt georganiseerd i.s.m. ReumaActief de Peel en carnavalsvereniging De Rampetampers. De kosten bedragen 10 euro voor leden. Aanmelden via de gebruikelijke kanalen.

BR: Woensdag 27 februari Lezing slaap-apneu
Slaapapneu is slechts bij 600.000 patiënten bekend. Mocht u hierover meer te weten willen komen, kom dan naar deze lezing in de Loop. Aanvang 14.00 uur waar de Apneu Vereniging verdere
We wensen u veel leesplezier en hopen u uitleg en informatie komt geven. Ook toegankelijk voor niet-leden. De toegang is gratis.
snel te zien bij een van de genoemde activiteiten.
SL: Woensdag 13 maart Etentje buiten de deur (Eetcafe De Barrier)
Om lid te worden of voor het verkrijgen van meer Aanmelden voor dit etentje is verplicht. De kosten zijn € 14,50 per persoon.
informatie kunt u onze secretaris benaderen. Het Graag op de zondag voorafgaand aan de datum vóór 20.00 uur een enveadres vindt u in onderstaande colofon.
loppe in de brievenbus doen op het adres Dircxken van Meghenstraat 4
t.n.v. J. Geubbels. In de enveloppe het bedrag voor het etentje bijsluiten
KBO-Kring Helmond coördineert de
alsmede een briefje met vermelding van naam, aantal personen, adresge4 Helmondse KBO-afdelingen:
gevens en telefoonnummer.
• KBO-Bernadette: Noord, Oost, Centrum en
Binnenstad (www.kbobernadette.nl)
• KBO-Brouwhuis: Brouwhuis, Dierdonk en
Rijpelberg (www.kbo-brouwhuis.nl)
• KBO-St. Lucia: Mierlo-Hout, West en
Brandevoort (www.kbo-helmondstlucia.nl)
• KBO-Stiphout: Stiphout en Warande
(www.kbo-stiphoutwarande.nl)

BR: Zondag 17 maart Rommelmarkt “Van alles wa”
De markt is in wijkhuis de Brem, Rijpelplein 1 van 10.00 tot 14.30 uur. De toegangsprijs is
slechts één euro per persoon. Als u een tafel wilt huren kunt U zich aanmelden bij Cees Senders
tel: 0492-513335 of email c.senders@bbhmail.nl. De opbrengst komt ten goede van KBOBrouwhuis.
ST: Dinsdag 19 maart Algemene Ledenvergadering
De aanvang van deze vergadering is 14.00 uur. Nadere informatie in de Info nr. 3 van KBOStiphout)
BR: Donderdag 21 maart Korte dagtocht naar Steyl
Voor deze aantrekkelijke dagtocht kunnen leden zich nu opgeven. Naast de inwendige verzorging
bezoekt men o.a. ook het zeer uitgebreide Missiemuseum. Voor nadere informatie kunt u deze
afdeling benaderen.
BE: Donderdag 21 maart Bezoek Stichting Ouders en Jeugdzorg
Deze kennismaking start om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De koffie staat klaar.
SL: Donderdag 21 maart Algemene Ledenvergadering
Het bestuur is er in geslaagd een erg leuk informatief gedeelte te kunnen aanbieden na afloop van de vergadering. De vergadering begint
om 13.30 uur.
ST: Woensdag 27 maart Cursus Kunstgeschiedenis
Deze cursus vindt plaats bij Café de Sport om 14.00 en om 20.00 uur. In de pauze staat de koffie
of thee klaar. De kosten voor de totale cursus zijn voor leden van de KBO € 30,00. Introducees
betalen € 42,50. In deze les staan Lichte Zeden en Femme Fatale centraal.

KBO-Kring Helmond

www.kbo-kringhelmond.nl

BE: Woensdag 27 maart Bezoek aan het Industrieel Atrium
Het bezoek bestaat uit een film, een rondleiding en demonstraties. Het programma duurt 2,5 uur
en wordt afgesloten met een drankje. Kosten bedragen € 10,- voor leden. Vooraf aanmelden is
verplicht.
SL: 28 maart KBO-Savantdiner in Alphonsus

Secretariaat: Frans Joseph van Thielpark 141,
Samen met Savant Alphonsus biedt KBO-St. Lucia drie keer per jaar een afwisselend heerlijk diner
5707 BZ Helmond
aan. De aanvang is 17.30 uur en de kosten bedragen ongeveer € 13,50 per persoon.

secretaris@kbo-kringhelmond.nl
Telefoon 0492 592166
Mobiel 06 20856733

BR: Woensdag 17 april Algemene Ledenvergadering
Deze Algemene ledenvergadering wordt afgesloten met amusement en een overheerlijke koffietafel. De vergadering begint om 13.30 uur.
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HELMOND
SPORT
JONG AZ
VR 22 FEB / 20:00 UUR
KASSA’S OPEN OM 19.00 UUR OF BESTEL
ONLINE VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

#LAATONSJUICHEN

ONZE HOOFDSPONSOREN

L I E S H O U T

H O L L A N D
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2019 Record aantal dopelingen

Daupfist een happening!
Mierlo-Hout
‘Bende gai al Gedoopt?’ Want
zeg nu zelf een Prins kan toch
niet ongedoopt de carnaval in?
Op woensdag avond 27 februari a.s., 20.00 uur, worden in Hoftempel De Geseldonk 20 prinsen gedoopt, door het Kluppel
Doopteam. 20 Prinsen met hun
gevolg zullen hun opwachting
maken. O.a. de Mierlose prinsen
van De Kersepit en Spruwweja-

gers, de Prins van ut Barrierke,
de Prins van Brandevoort, natuurlijk de prins van ut Hout en
Stippent en nog vele Helmondse
prinsen meer. Het programma
is nog nooit zo vol geweest en
het beloofd een waar spektakel
te worden. Iedereen is van harte
welkom. Hofkapel de Durblaozers met Willie en Rene van de
Kerkhof komen ook met ‘ik ben
Willie en gai bent Rene?’
Dus komt allen, want witte:
Bende gai al ooit gedoopt? s
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Boerenbruiloft bij CV De Kluppels
Mierlo-Hout
Lusan Triki-Van der Heijde en
Jan-Willem Mulkens worden
zondag 24 februari in de onecht
met elkaar verbonden bij de
boerenbruiloft van De Kluppels.
De onechte bruiloft staat vol
van de activiteiten waaronder
een bezoek aan het maagdenhuisbezoek, de huwelijksvoltrekking en de receptie.
Boerrebroid is Lusan, werkzaam
als interieurverzeurgster. Hawt
van sjoppen, wijntje drinken en
is moeder van onze kluppel paparazzi Ferenc Triki. Dooochter
van moedder Nellie van Moorsel oit de Botterstroat, naaister
op de Tweka en doochter van
vadder Coen van der Heijde,
verwarmings monteur bai Envo
en Dirks ladders en kumt oit de
stad.
Boerrebroidegom is Jan-Willem,
wa duut ie nie, mar dor heddum
al. Witgoed en andere duistere
zaken bai Wim Mulkens worldwide. Hobykok, wijndrinker en
aawhoer en zeer gezien op ut
Hout. Zoon van vadder Wim
Mulkens oit de stad, voormalig eigenaar van Wim Mulkens

Lusan Triki-Van der Heijde en Jan-Willem Mulkens vormen samen het
boerenbruidspaar van CV De Kluppels (bron foto; CV De Kluppels).
worldwide en moedder Corrie
van de Smitsen oit de stad.
Het doel van de boerenbruiloft is
om de gemeenschap van MierloHout te vermaken met een oude
traditie. Elk jaar zoekt de commissie boerenbruiloft naar personen die algemeen bekend zijn
binnen de Houtse gemeenschap
of Houtse verenigingen.

lige mis en een bezoek aan het
Alphonsus op het programma.
In de middag komen op een ludieke manier de beletselen aan
bod, gevolgd door het boerenfeest.

De zondag voor carnaval wordt
de boerenbruiloft gevierd. De
bruid en bruidegom met hun
gevolg worden dan met een boerenkar thuis opgehaald en trekken daarmee door Mierlo-Hout.
Daarna staat onder meer de Hei-

Het programma:
09:00 Ophalen bruid en bruidegom met paard en wagen
10:15 Heilige Mis
11:00 Bezoek an Ut Maagdenhuis
(Alfonsus)
13:30 Aanvang beletselen
Geseldonk
14:30 Aanvang receptie
15:30 Aanvang van ut boerefist
19:00 Helaas kumt ok hier een
end an s

Romenesco. De Spurriezeiers
hebben er weer zin in en zien jullie graag terug op de feestavond!
Afgelopen zondag 10 februari
was de grote jubileum receptie

ter gelegenheid van het 55 jarig
bestaan, in een prachtig versierde
zaal in de hal van de Greef Stoffen. Foto's zijn terug te zien op
www.spurriezeiers.nl s

ZET UW FILM OP HELMONDNU.NL

Het grote
Boerengilde avond 55+ jubileum
Stiphout
feest van
De Spurriezeiers
MAIL NAAR: VIDEO@HELMONDNU.NL

Stiphout

Stiphout
Afgelopen zaterdag 9 febr.
werd door de jubilerende carnavalsvereniging De Spurrie-

zeiers weer een Boerengilde
55+ avond georganiseerd.
Hierbij een videoverslag door
Wim Klaasen van deze bijzonder sfeerrijke en onderhoudende avond. Veel plezier. s
(Videoverslag; Wim Klaasen).

Van Abbe Museum
nu ook in Helmond
Mierlo-Hout

(Bron foto; Eric van der Putten).

Ook Helmond heeft nu ook een
Van Abbe Museum, deze ‘dependance’ is te vinden in de Burgemeester Krollaan te Helmond.
Hier woont Prins Max 1 der
Houtse Kluppels, een kleinzoon
van Henri van Abbe, de stichter
van het Eindhovense van Abbe
Museum.

Wat staat Stiphout te wachten?
Een groot feest met diverse bekende artiesten zoals: De Gebroeders Ko, Henk Dissel en als
afsluiter: Tino Martin! Alle reden voor een geslaagd feest dus!
Kom ook feesten op zaterdag 16
februari van 20:00 tot 01:00 uur
(deuren vanaf 19:45 uur geopend)
op het Terrein van de Greef,
Dorpstraat 63 in Stiphout. (Er
wordt gecontroleerd op leeftijd
van de jeugd, dus zorg dat je je
kunt legitimeren). Kosten van de
kaarten zijn €25 per stuk en zijn
te koop bij DA Drogisterij van
Leuken, Wijnkoperij Stiphout
Rob Majoor en Slagerij/Traiteur
De prinsengevel is in de stijl van
het museum. Max van Abbe, eigenaar van Chateau Parket, is er
trots op om zijn opa zo te kunnen
eren na al die jaren.
www.kluppels.nl

GOED DRUKWERK
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

0492-845350
info@adcommunicatie.nl
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Brouwhaas van het Jaar

Frances Schrama is de Brouwhaas van het Jaar (bron foto; CV. De
Brouwhazen).

Brouwhuis
Sinds 1992 wordt er ieder jaar
een Brouwhaas van het Jaar
verkozen door de leden van de
raad van elf van CV de Brouwhazen.
We zijn blij dat er steeds nieuwe
aanmeldingen
binnenkomen
om een Brouwhaas van het Jaar
in het zonnetje te zetten. Deze
titel is speciaal voor mensen die
zich op een speciale of bijzondere manier verdienstelijk maken of gemaakt hebben voor de
Brouwhuisse gemeenschap. Met
grote trots mogen we melden dat
tot Brouwhaas van het Jaar 2019
is uitverkozen: Frances Schrama.
Frances is meer dan 20 jaar keukenprinses geweest tijdens het
schoolverlaterskamp van groep
8 en de trektocht van groep 7 van

basisschool De Korenaar. Niet
alleen zorgde ze voor de boodschappen, ook dacht ze mee in
het programma en deed ze mee
aan verschillende activiteiten als
leiding van het kamp en de trektocht. Daarnaast is ze jarenlang
overblijfmoeder geweest op De
Korenaar. Frances heeft 12,5 jaar
onder andere als secretaris in het
bestuur gezeten van Zij Actief.
Ze is hier nog steeds actief lid en
denkt en helpt nog mee aan diverse activiteiten zoals de kerstviering.
Frances verzorgt al 25 jaar het
eetgebeuren van de Boeremert,
zoals de pannenkoeken, wafels,
worsten en de snoepkraam. Ze
doet de inkopen en zorgt op de
dag zelf dat er voor de vele vrijwilligers iets te drinken en te eten
klaar staat.
Frances heeft zich jaren ingezet
tijdens de carnaval. Zo is ze ja-

ren lid geweest van het jeugdbestuur van S.J.C. de Brouwhaasjes.
Daarnaast heeft ze verschillende
jaren opgetreden tijdens de
bonte avonden met de 4 Weefs
en In Plats Van. Ook zorgde ze
er samen van Ria van den Heuvel voor dat alles klaar stond op
het podium tijdens de bonte- en
kletsavonden en dat de artiesten
niets tekort kwamen. Ze is in 1999
boerenbruid geweest tijdens de
Boerenbruiloft en heeft meegelopen tijdens diverse optochten
door het Brouwhazenrijk. Ze was
leidster van de grote dansmarietjes. In 2003 is ze prinses geweest
van de Brouwhazen. Daarna is
ze samen met Peter nog enkele
jaren lid geweest van de Prinsengarde. Frances is nog altijd in De
Loop te vinden tijdens de carnaval. De laatste jaren voornamelijk achter de bar.
Al deze dingen kun je natuurlijk niet alleen en daarom willen
wij ook graag haar man Peter
bij deze benoeming betrekken,
want zonder zijn steun was het
uiteraard niet mogelijk geweest
om dit allemaal te doen. Door de
jaren heen zijn er tal van gelegenheden geweest waarbij Frances
betrokken was. Ongetwijfeld zijn
het er meer dan waar wij op het
moment weet van hebben.
Bovengenoemde opsomming
van diensten bevestigen volgens
ons haar benoeming tot ‘Brouwhaas van het Jaar 2019’. s

Op naar de finale van het
Keiebijters Kletstoernooi

Hans Keeris als Chris Cross (bron foto; Eric van der Putten,www.helmondnu.nl).

Helmond
Afgelopen zaterdag 9 februari
vond de derde ronde én laatste
voorronde van het Keiebijters
kletstoernooi plaats in zaal de
Traverse. Uit de laatste ronde
kwamen geen finalisten naar
voren.
Tadaa trapte de avond feestelijk af en bracht de stemming er

goed in. Het was hierna aan Rien
Bekkers uit Olland om met zijn
buut als Tinuske Trap de zaal
eens flink te laten lachen. Deze
eerste kletser kreeg met zijn wieler avonturen de zaal goed mee
en maakte een prima start van
de avond.
De tweede kletser, Rob van Elst
uit Groesbeek, was met zijn bucketlist naar Helmond gekomen.
Het publiek kreeg van de para-

chutist te horen wat hij nog allemaal mee wilde maken. Een
prima klets, maar helaas kreeg
hij de zaal niet zo mee.
Het was hierna de beurt aan De
Penthouse Boys om het publiek
op te zwepen en dat lukte goed.
Het publiek werd deze avond
vaak betrokken bij de optredens,
zo ook van de Penthouse Boys
want er vormde zich een heuse
trein door de zaal. Na het spetterde amusement was het tijd
voor de derde kletser. Hans Keeris uit Knegsel betrad de ton als
Chris Cross. Deze pastoor hield
wel van wijn en nam het publiek
mee in een ronde om de kerk.
De laatste kletser was Lakei Peter
van der Maas. Met zijn verhalen
over het koningshuis was hij een
prima afsluiter van deze laatste
voorronde.
Finale
Aankomende zaterdag zal de finale plaatsvinden waarin de finalisten het tegen elkaar gaan opnemen om de felbegeerde Zilveren
Narrenkap te bemachtigen. Rob
Bouwman als Ken de Crimineel,
Boy Jansen als Truus van Boven,
John van Bree als Ton Rukker en
Andy Marcelissen als De Uitvaart.
Het belooft een mooie finale te
worden en zijn erg benieuwd naar
de winnaar! s

de loop weekkrant HELMOND

Carnavalsmiddag te Helmond-West
Helmond-West
Op woensdag 27 februari a.s. organiseert de Werkgroep vrijwilligers Helmond-West weer haar
bekende
Carnavals-activiteit
voor ouderen, zieken, alleenstaanden en genodigden. Deze
word gehouden in het prachtige
gebouw van de K.S.H Phileutonia gelegen aan de Kanaaldijk
N.W. 27 B, maar de ingang is via
’t Oudy Huys.
Er zijn optredens van: Tonpraters Mark van de Tillaar, Hans
Verbaarschot, Roel Hanssen, Jan

Strik, DVO ( DeVeltOp), Dubbel
Trubbel (zusjes Irma en Erica
Martens), Bandparodist Maarten de Groot, DJ Ploppie (Dhr .
Bert Walravens). De presentator
is Dhr . John van Lanen.
De entreekaartjes kosten slechts
5 euro, deze zijn te verkrijgen bij
Henk Koolen, Ridderstraat 2 in
Helmond-West. Telefoonnummer: 0620852204. De middag begint om 11:45 uur maar de zaal is
al vanaf 11:00 uur open.
Meer info is te verkrijgen bij Henk
Koolen ook via h.koolen1950@
gmail.com s

Wervelende Show en Zwetsavond
bij de Kwietkedieten

Komt u ook naar de Show en Zwetsavond?
(bron foto; CV de Kwietkedieten).
Kaarten zijn voor 10 euro te verMierlo-Hout
krijgen in de Gasterij van Alphonsus. Ook bewoners uit MierOok dit jaar organiseren carna- lo-Hout zijn van harte welkom,
valsclub ‘de Kwietkedieten’ en maar de kaarten zijn wegens de
woonzorgcentrum Alphonsus ruimte beperkt.
hun geweldige Show en Zwets Het belooft ook dit jaar weer
een geweldige avond te worden
avond!
Deze zal gehouden worden op met bekende namen! Als u van
dinsdag 26 februari a.s.. De zaal een avondje uit houd waar u kan
gaat open vanaf 18.15 uur en het schaterlachen en genieten in carprogramma gaat om 19.00 uur navalssfeer, zorg dan dat u erbij
bent! s
van start!

Laatste kaarten Kletszullekesavond
bij De Spekzullekes
Brouwhuis

dacht u van: Wissiknie, Tadaa en
Jeroen’s Clan!

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

Op vrijdagavond zal Kapel de Durbloazers voor een voortreffelijke
muzikale begeleiding zorgen,
gevolgd door De Blue Band op
zaterdagavond.
De
avond
wordt compleet gemaakt met
een geweldig optreden van
onze oudste dansgarde De
Kroonjuweeltjes.
Kortom,
alles is aanwezig om er twee
onvergetelijke avonden van te
maken! De kaarten voor De
Kletszullekesavonden zijn uitsluitend te koop voor 14,- per
stuk bij Zalencentrum Vissers,
Peeleik 2, 5704 AR in Brouwhuis.
Wees er op tijd bij want vol is vol!

CV De Spekzullekes heeft voor u
een fantastisch programma samengesteld. Beide avonden zullen worden geopend door Kapel
de Durbloazers die samen, met
niemand minder dan Willy en
René van de Kerkhof hun Helmondse Schlager gaan zingen: Ik
ben Willy en gij René.
Daarna gaat u genieten van tonpraters die al menige prijzen in
de wacht hebben gesleept. Op
beide avonden treden voor u
op: Freddy van den Elzen, Rob
Bouwman en Peter van de Maas.
Ook hebben we voor u geweldige amusementsgroepen. Wat

De Kletszullekesavonden
beginnen om
20.00 uur en
de zaal gaat
om 19.00 uur
open. s
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Zaterdag 16 februari:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna;
Mariakoor;
Overleden familie Swagemakers en Gockel
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Daan Swagemakers; Frans en Mia Kriellaars-Breukers
Zondag 17 februari:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Jan en Lien Verrijt-van Mierlo en hun zoon Johan; Anna Vu Thi Nho
Donderdag 21 februari:
19.00 uur Alphonsuskapel;

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

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

Voor een uitvaart
die bij uw
dierbare past.
Juliette Magis

Zaterdag 23 februari:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna;
volkszang
Anny van de Mortel-van de Westerlo;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Jan en Anna Klomp-Verhees vanwege verjaardag Jan;
www.damiaanhelmond.nl

U kunt bij Monuta Magis terecht na het overlijden van een dierbare. Maar wist u
dat u ook al eerder kunt kennismaken? Maak gerust een afspraak om uw wensen te
bespreken. Ik kom graag vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent.
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E jmagis@monuta.nl
I www.monutamagis.nl
T 0492 - 66 60 00 (dag en nacht)

130x95 Adv Monuta Magis.indd 1

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

Zondag 24 februari
10.30 uur Femmes
Rob Mertens, Ans van Zanten-Groenland, Betsie Hamilton-Sol, Sjef
Soeterboek, Ine Toll, Tina de Lorenzo, Annie Duijmelinck-van der
Steen, Annie Vlamings, Louis de Jong, Piet van Neerven en Irma van
Neerven-Harnisch.
www.damiaanhelmond.nl

Anny Kweens-van Venrooij
echtgenote van
Theo Kweens =
*21 juni 1944

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 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.
www.heiligelambertus.nl

= 9 februari 2019

Aarle-Rixtel
Irvin Kweens
Geertje Peeters
Daviño
Lolita
Helmond
Ronald Kweens
Jeanna Kweens-van Dalen
Silvana
Lieshout

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

28-12-18 09:43

Bedroefd maar toch dankbaar dat aan haar lijden een einde
gekomen is, heeft twee maanden na haar man, afscheid van
ons genomen.

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, Fer Boudewijns
en Fien Boudewijns-Rompen, Maria van Moorsel -van Hooft,
Martien Donkers.

parochie@heiligelambertus.nl

Magis

Els van Venrooij

Mariahout
Frank Coppens
Rita Coppens-Vogels
Dolce
Correspondentieadres
Familie Kweens
Nassaustraat 30, 5707 HM Helmond
De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 16 februari om 10.30 uur in de
parochiekerk St. Lucia aan de Hoofdstraat 157 te Helmond. Aansluitend
begeleiden wij haar naar het parochiekerkhof.

spierings.com/condoleance
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FEBRUARI
EVENEMENTEN
DONDERDAG 14 FEBRUARI
Cursus Digisterker - leer omgaan
met de digitale overheid
Leren hoe je gebruik kunt
maken van digitale diensten van
de overheid. De gratis cursus
Digisterker in de Bibliotheek (3
lessen) helpt je op weg. Lesdata:
14 en 28 februari 14 maart
van 10.15-12.15 u. Bibliotheek
Helmond, Watermolenwal 11,
10:15 - 12:15 uur.
Schuld 12+ - DG Theater en Michiel
Morssinkhof
Prijs van de jonge jury 2017
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
19:30 - 22:00 uur.

VRIJDAG 15 FEBRUARI
‘Leer mij kennen feest’ in
Cacaofabriek
Tijdens deze feestelijke
bijeenkomst kunnen bezoekers
met diverse achtergronden met
elkaar in contact komen.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
17:00 - 21:00 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.
Markthal Winkelcentrum
Brandevoort, de Plaetse 1
Conny Janssen Danst – BROOS
In haar werk herkennen we
onszelf en onze wil om contact
te maken hoe onbeholpen
soms ook. haar danstaal brengt
werelden bij elkaar. Burgemeester
Ahmed Aboutaleb over Conny
Janssen. Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2,20:15 - 22:30 uur.
CV OLUM Kletsavond vrijdag
Jaarlijkse Kletsavond CV OLUM
Met de crème de la crème van de
beste Helmondse en Brabantse
kletsers en amusement.
TOV Gebouw Helmond,
Azalealaan 40, 20:00 - 23:59 uur.
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save the date

HELMOND
ZATERDAG 16 FEBRUARI
CoderDojo
Kinderen van 7 t/m 15 jaar
kunnen leren programmeren.
Gratis verzorgd door vrijwilligers
van CoderDojo.
Bibliotheek Helmond,
Watermolenwal 11, 13:00 16:00 uur.
Lenette van Dongen - Paradijskleier
- try out
Lenette laat je weer verliefd
worden op je eigen leven.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 - 22:30 uur.
LIVE: Imitallica
Imitallica is een van de beste
Metallica-tributebands van
Europa. Liefde en respect voor
de muziek van Metallica staan bij
deze mannen voorop.
Muziekcafé Helmond, Zuid
Koninginnewal 39, 22:00 23:59 uur.
Overdose D’Amore - Zucchero
Fornaciari Tribute Band
Adelmo Fornaciari over de
hele wereld beter bekend als
‘Zucchero rsquothe Father of
Italian Blues Music’ behoeft geen
nadere introductie natuurlijk. Al
meer dan 30 jaar staat hij aan de
top van de Italiaanse popmuziek.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
20:30 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 17 FEBRUARI

zondagochtend:
Zondagse Soep.
De Helmondse
talkshow
met als
voornaamste
ingrediënten
politiek cultuur
en Helmond.
De Cacaofabriek,
Cacaokade 1
11:00 uur.
Charles
Groenhuijsen
Optimisten
hebben de hele
wereld Rooskleurige blik op
de uitdagingen
voor de
toekomst.
Het Speelhuis,
Speelhuisplein
2, 15:00 - 16:30
uur.
Heksenvervolgingen in Z.O.
Brabant
N.a.v. de
tentoonstelling
Heksenjacht
in Peelland
in Museum
Helmond, geeft
historicus Aad
Engelfriet een
lezing over de
heksenvervolgingen in deze
regio. Gratis
toegang na
aanmelding.
Bibliotheek
Helmond-Peel,
Watermolenwal
11, 3:30 15:30 uur.

Zondagse Soep - Nieuwe Talkshow
In Cacaofabriek
Ja een nieuwe Helmondse
talkshow in de Cacaofabriek. Op

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

T/M 21 FEBRUARI

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.
PATHÉ HELMOND
DO. 14 FEBR. T/M WO. 20 FEBR.
Alita: Battle Angel (DOV)
Do 10:30 uur / Zo 12:30 uur / Di, Wo 12:45 uur /
Ma 13:00 uur / Vr, Za 13:30 uur
Alita: Battle Angel (O3D) Zo 10:15, 15:15 uur /
Di, Wo 10:30 uur / Vr, Za, Ma 10:45 uur / Do, Wo
15:30, 21:00 uur / Ma 15:45, 18:00, 21:15 uur / Za,
Di 16:00 uur / Vr 16:15 uur / Do, Zo, Di, Wo 18:15
uur / Vr, Za 19:00, 21:45 uur / Zo, Di 20:30 uur
Bohemian Rhapsody (DOV) Ma, Wo 11:00 uur / Di
11:45 uur / Zo 12:45 uur / Za 13:00 uur / Do, Vr
14:30 uur / Ma 14:50, 20:15 uur / Do,
Zo, Di, Wo 20:00 uur / Vr, Za 20:30 uur
Bon Bini Holland 2 (DNL)
Zo 11:40 uur / Vr 12:15 uur / Do 12:30 uur / Ma
12:40 uur / Wo 13:00 uur / Za 17:10 uur
Brugklas - De Tijd Van Mijn Leven (DNL)
Zo 12:15 uur / Do, Wo 14:45 uur / Ma 15:00 uur /
Di 15:15 uur / Za 16:10, 18:15 uur / Vr 17:10 uur
Cold Pursuit (DOV) Zo, Wo 21:15 uur
Corgi (DNL) Zo 10:15 uur / Di 10:45 uur / Za 11:00
uur / Vr 12:45 uur
Corgi (N3D) Zo 14:15 uur / Za 15:30 uur / Do, Vr,
Di, Wo 15:45 uur / Ma 16:00 uur
Glass (DOV) Zo, Di 10:45 uur / Vr 11:30 uur / Ma,
Wo 12:00 uur / Za 12:20 uur / Do 13:10 uur
Green Book (DOV) Di 12:30 uur / Do, Zo, Wo 13:30
uur / Vr, Za 14:15, 19:30 uur / Ma 14:40, 19:15 uur
/ Do, Zo, Di, Wo 18:45uur
Happy Death Day 2U (DOV) Vr 10:30 uur / Ma, Wo
10:45 uur / Do 11:00 uur / Za 13:15 uur / Zo, Di
13:45 uur / Zo 17:40 uur / Ma 17:45 uur / Do, Di,
Wo 18:00 uur / Vr, Za 18:45, 22:15 uur / Do, Zo Wo 21:30 uur
How to Train Your Dragon 3 (DNL) Za 11:45 uur / Do
13:00 uur / Vr 14:45 uur / Zo 15:45 uur
How to Train Your Dragon 3 (N3D) Wo 16:15 uur
Instant Family (DOV) Ma 12:30 uur / Do, Zo - Wo
18:30 uur / Vr, Za 19:15, 22:00 uur / Do 21:15 uur
LEGO Movie 2, The (DNL)
Zo 10:00 uur / Do 10:45 uur / Vr 11:15 uur / Wo
13:15 uur / Za 13:45 uur / Ma 14:00 uur
LEGO Movie 2, The (N3D) Zo, Wo 15:00 uur / Di
15:30 uur / Vr 16:00 uur / Do, Za 16:15 uur
LEGO Movie 2, The (O3D) Za 17:00 uur / Do, Ma Wo 17:30 uur / Vr 18:00 uur
Maya: De Honingspelen (DNL)
Do, Zo, Ma 10:30 uur / Vr 13:45 uur / Wo 14:00
uur / Di 14:45 uur / Za 15:10 uur
Maya: De Honingspelen (N3D)
Wo 10:45 uur / Za 11:15 uur / Zo 13:00 uur
Nick Jr. Voorjaarsbios (DNL)Zo 10:00 uur / Do, Vr,
Ma - Wo 10:30 uur / Za 10:45 uur
Planeta Singli 3 (DOV) Zo 16:30, 18:00 uur
Prodigy, The (DOV) Ma 10:30, 22:00 uur / Do 12:15
uur / Do, Zo, Di, Wo 21:45 uur / Vr, Za 22:30 uur
Shoplifters (DOV) Ma 20:00 uur
Sneak Preview 20190214 (DOV) Di 21:00 uur
Vals (DOV) Zo 16:00 uur / Do, Di, Wo 16:45 uur /
Ma 17:00 uur / Vr, Za 17:30 uur
Verliefd op Cuba (DNL)Do, Vr 10:45 uur / Wo 11:00
uur / Za, Di 11:15 uur / Vr, Di 13:15 uur / Do 13:20
uur / Ma 13:30, 16:30, 20:45 Week 1 / 12 uur /
Do, Wo 16:00, 20:30 uur / Di 16:10 uur / Zo 16:15,
21:00 uur / Vr 17:00 uur / Do, Zo - Wo 19:00 uur /
Vr, Za 19:45 uur / Vr, Za, Di 21:15 uur
Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag 10.15 uur
zaterdag en zondag 9.45 uur
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EVENEMENTEN

DIVERSEN

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze
bon.
Legpuzzels
van Helmond.
ZWARTE
Contante
gepaste MARKT
betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
FEB.
1 letterVENRAY
of cijfer per 17
hokje.
Tussen ieder woordPuzzellokaal.nl
een hokje vrij laten.
Uiterlijke
inlevertermijn elke maandag 17.00 06-30056307
uur.
Evenementenhal

600 kramen.
te koop
te koop
gevraagd
vanaerlebv.nl
diversen
evenementen

cursussen
kennismaking
te huur
vakantie
huisdieren Maas Budgetpersoneel
Witgoed
auto’s en motoren
onroerend goed
Witgoed
met
2
maanden
woningruil
radio
en tv

Op 16 maart komt de Neil
Diamond Memories Band
terug in De Cacaofabriek.
Een nieuwe professionele
bezetting met aandacht voor
de 70’s live shows van
Neil Diamond.
Tickets verkrijgbaar via de
website van de Cacaofabriek.

garantie. Langskomen kan
7 dagen per week op
afspraak in Helmond.
e 6,50
06-24623905 e 8,00

week nummer 7 vrijdag 15 februari 2019
www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren
T: 0492 - 546007

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

65+ KLUSSER/
STYLIST

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

e 9,50
e 11,00
Rolluiken, luifels, e 12,50
vloerbedekking, lamellen,
e 14,00
e 15,50
(rol)gordijnen, jalouziën, etc.

Zeer concurrerende prijzen.
Gratis meten en prijsopgaaf.
de loop weekkrant helmond
Willie’s stoffering,
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
Braaksestraat 10, Helmond,
T: (0492) 535901
Inleveradres:

FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-;
Staantafel € 4,-;
Karaoke € 25,-;
Tel. 0492-510855
www.ikgeefeenfeestje.nl

Gezocht marktspullen, zolder
opr., antiek, klokken,
schilderijen, beelden, enz.
06-13208306

BUSINESS
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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
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

OWNER

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

Lenie Klaasen 06-52716622
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

Inleveradres:

de loop weekkrant helmond

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

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reperaties!

Tevens uw adres voor zonneschermen.

OPENINGSTIJDEN
Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur
en 13.00-17.00 uur

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)







is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

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









6 dagen per week geopend!

(langs de weg van Helmond naar Deurne)

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl
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Kies je
Bepaal zelf wat je nodig hebt
met het Flexpakket
deltaglasvezel.nl

