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

JOSVERSCHURENSHOP.NL

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

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE*

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

24 februari
koopzondag
12:00 - 17:00
www.helmondcentrum.nl

EXCLUSIEF BIJ PATHÉ HELMOND:

VIER JE FILMFEESTJE MET 
SPANNEND SPEL VOORAF!

‘HET MYSTERIE 
VAN DE VERBORGEN 
BIOSCOOPTICKETS’

vd wiel    Tuinmachines - Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Kijk voor alle modellen op onze website

vanaf   

*

MOTORZAGEN
179,-€

speciale actie!

NIEUW MODEL  
120 MARK II

Een museumbezoek, samen 
schilderen, verhalen delen. Cul-
tuur maakt je blij, geeft je een 
goed gevoel en brengt mensen 
samen. Je bent nooit te oud om 
te leren, te ervaren of samen te 
genieten. Doe mee!

“Ik kan niet meer borduren om-
dat mijn handen en ogen geen 20 
meer zijn. Wat fijn om weer crea-
tief bezig te zijn in een groep. Twee 
vliegen in één klap. Ik ben de deur 
uit en ik kan weer freubelen.” “Het 
was geweldig om weer eens in het 
museum te zijn. Sinds mijn man is 
overleden, doe ik zulke uitstapjes 
nooit meer. Zo fijn dat ik nu kan 
aansluiten bij een geïnteresseerde 
groep leeftijdgenoten! Het gevoel 
van ‘op vakantie zijn’ heb ik van-
daag beleefd.” “Ik wist niet dat 
onze stad zo’n mooie cultuur en 
geschiedenis heeft. Ben nu nog 
trotser om een Helmonder te zijn!”

Hart voor ouderen
In 2019 bieden de grote cultu-
rele partners in Helmond, Kunst-
kwartier, Museum Helmond, 
Theater Speelhuis, Bibliotheek 
en De Cacaofabriek samen een 
uitdagend programma aan voor 
Helmondse ouderen. Het initia-
tief is bedoeld voor mensen die 
de deur niet gauw uitkomen en 
graag eens mee willen doen en 
genieten van  kunst en cultuur. 
Het eerste programma is van 
medio maart tot en met eind 
april. Zes weken lang een cultu-
rele toertocht door de stad!

Een huiskameratelier waar je sa-
men creatief aan de slag gaat, een 
rondleiding in het kasteel met 
een bezoek aan een tentoonstel-
ling, een boekenbal met een bij-
zondere gast, een voorstelling of 
een film. En dit is lang niet alles. 
Kent u iemand die normaal geen 
gebruik maakt van het cultuur-
aanbod bijvoorbeeld omdat hij 
of zij alleen is of minder mobiel? 

Neem hem of haar mee! Voor di-
verse activiteiten bieden we één 
plus één gratis toegang.

Informatie of aanmelden
Kijk voor het programma op 
www.langleve-cultuur.nl of bel 
tussen 9 en 12 uur op dinsdag, 
woensdag of donderdag naar 
06-20363110. Wil je meedoen als 
cultuurmaatje, vrijwilliger of dit 
initiatief op een andere wijze 
steunen? Laat het ons weten.

Age Friendly Cultural 
City Helmond
Lang Leve Cultuur wordt onder-
steund door het Fonds voor Cul-
tuurparticipatie en de gemeente 
Helmond. Het Fonds voor Cul-
tuurparticipatie heeft Helmond 
aangewezen als één van de zes 
‘Age Friendly Cultural Cities’ in 
2018 en 2019. Met het program-
ma ‘Age Friendly Cultural Cities’ 
moedigt het Fonds steden aan 
om actieve cultuurparticipatie 
voor ouderen te verbeteren.

Lang Leve Cultuur:
Kunstkwartier, Museum Hel-
mond, Theater Speelhuis, Biblio-
theek, De Cacaofabriek, gemeen-
te Helmond, Fonds voor Cul-
tuurparticipatie, Zorgboog, LEV 
groep, KBO, Vier het Leven. s

Lang Leve Cultuur
Tentoonstelling Magnumfotograaf Museum Helmond (bron foto; Lang Leve Cultuur) 
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WIL JE VOORDELIG EEN FOLDER LATEN VERSPREIDEN?
Neem dan contact met ons op via: bezorging@deloop.eu of bel: 0492-845 350.

De nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen
• ‘s-Hertogenbosch• Breda

• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden en speciale acties op:

De nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen
• ‘s-Hertogenbosch• Breda

• Udenhout• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:

Nuenen

ONTDEKBELEEFGENIETlifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

GENIETlifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

ONTDEKBELEEFGENIETGENIETlifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

BELEEFGENIETFebruariGENIETlifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

BELEEFGENIETlifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

BELEEFGENIETlifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

BELEEFGENIET

Overgewicht
EN DAN?
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ONZE HOOFDSPONSOREN

L I E S H O U T  H O L L A N D

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
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81) 
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)

BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen 
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@deloop.eu  
Internet www.deloop.eu 
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

EIGEN BEZORGING EN 
VERSPREIDING 
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m. 
melden via bezorging@deloop.eu 
of telefonisch tijdens kantooruren 
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen, Mandy 
Meeuwsen, Nikita Thijssen en 
Thomas van Leent.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 
Myrell Richardson

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
Aan de inhoud van Weekkrant De Loop Helmond is 
alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

HELMOND
weekkrant de loopTruus van Boven wint de Zilveren Narrenkap

Als u kiest voor kwaliteit

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 | www.tweedezitenzo.nl

ZONDAG 24 FEBRUARI GEOPEND
12.00-16.00 uur

Afgelopen zaterdag was het dan 
zover: De fi nale van het Keie-
bijters Kletstoernooi! 4 Kletsers 
namen het tegen elkaar op in de 
ton om die felbegeerde Zilveren 
Narrenkap te bemachtigen. Het 
was uiteindelijk Boy Jansen die 
er met zijn typetje ‘Truus van Bo-
ven’ met de winst vandoor ging. 

Om de sfeer er weer goed in te 
krijgen, trapte de Grand finale du 
Keieklets af met de Helmondse 
Carnavalskraker ‘Ikokvanjawja’ 
van Wiesdehnaw. De stem-
ming zat er goed in! John van 
Bree mocht met zijn buut als 
Ton Rukker het spits afbijten, 
waarna het aan Boy Jansen was 
om met Truus van Boven het pu-
bliek mee te nemen naar grotere 
hoogtes. Na Het Van Binsbergen 
Trio zette de gezelligheid voort, 
waarna de spotlights voor De 
Uitvaartonderneming van Andy 
Marcelissen waren. De perfect 
getimede grappen vielen goed 
in de smaak bij het publiek en 
de jury. Als laatste kwam Rob 
Bouwman zijn titel als Opper-
kletsmajoor verdedigen als Ken 

de Bukke. De naam van deze cri-
mineel zorgde in de gevangenis 
voor flink wat verwarring.
Na het laatste amusement van 
de avond, De Knallers, ging de 
jury in beraad. Onder de fees-
telijke klanken van Hofkapel de 
Klinkers, zaten de deelnemers 

en het publiek in spanning: ‘Wie 
o wie wordt de winnaar van de 
Grand finale du Keieklets 2019?’. 
Iedereen hoopte natuurlijk op de 
winst: Rob Bouwman kwam als 
Ken de Crimineel zijn titel verde-
digen, Andy Marcelissen hoopte 
om er met de winst vandoor te 

kunnen gaan, wat zou beteke-
nen dat hij dan voor de 5e maal 
de prijs zou winnen en ook John 
van Bree als Ton Rukker hoopte 
natuurlijk om de Opperkletsma-
joor te worden, maar het was uit-
eindelijk Boy Jansen die de prijs 
in ontvangst mocht nemen. s

Helmond

Boy Jansen als Truus van Boven (bron foto; Harrie van der Sande).

Maak 
Helmond 
‘skôn’
Hoog op de lijst van ergernis in 
Nederland:  zwerfafval. Ook in 
de wijk Rijpelberg en de natuur 
eromheen een veel voorkomend 
verschijnsel. Overal liggen lege 
fl esjes, blikjes, bekertjes, snoep-
papiertjes, sigarettendoosjes en 
andere rommel. Je kunt mop-
peren op de vervuiler , maar dat 

verandert er niets aan. Je kunt 
vinden dat de gemeente het 
maar op moet ruimen, maar dat 
verandert er niets aan. Je kunt 
ook besluiten zelf op te ruimen, 
ook al ben jij niet de vervuiler. 
Dat voelt misschien onrecht-
vaardig, jij bent immers niet de-
gene die de troep veroorzaakt?

Inderdaad, maar jij bent wel dege-
ne die er last van heeft. Dus waar-

om niet stoppen met ergeren en 
mopperen en iets gaan doen wat 
wèl verandering teweeg brengt? 
Weet je dat als alle wandelaars 
en hondenuitlaters van Neder-
land elke dag 1 stuk zwerfafval 
zouden oprapen Nederland over 
14 dagen zwerfafvalvrij zou zijn? 
Hoe fijn zou dat zijn! We vragen 
jouw hulp daarbij. Geheel vrijwil-
lig en zonder dat je je verder er-
gens toe verplicht. Gewoon door 

als je gaat wandelen het eens een 
keer te proberen. Begin klein met 
een plastic tasje en raap bijvoor-
beeld de eerste 5 stuks zwerfafval 
die je tegen komt op. Gooi het 
in de afvalbak en kijk eens wat 
voor gevoel dat je geeft. Realiseer 
je dat je iets goeds hebt gedaan 
voor je leefomgeving en voor de 
natuur. Wij gaan intussen door 
met zwerfafval opruimen, fijn als 
jij ook mee gaat doen!

Martin heeft nog grotere idealen 
en is bezig om de organisatie Hel-
mond Skon op te richten.
Daarvoor worden 5 cleanup wan-
delingen georganiseerd. Tijdens 
deze wandelingen loop je samen  
een route en ondertussen ruim je 
zwerfafval op. Het mes snijdt aan 
twee kanten: lekker wandelen en 
iets positiefs doen voor je leefom-

Rijpelberg geving. Verzamelen op Betuwe-
hof 122 te Helmond. 
Data wandelingen: 23 maart, 20 
april, 25 mei en 22 juni telkens van 
10.30 tot 12.30 uur. Ook  kun je 
Martin vinden op de Ibizamark-
ten op 7 april en 30 juni bij de Ca-
caofabriek waar je met hem van 
gedachten kunt wisselen over 
Helmond Skon. Kun je zolang 
niet wachten? Kijk dan vast op 
Facebook op Helmond Skon. s

’t Houts Wielerspel 2019 vol in de startblokken!

De Giro d’Italia, op 11 mei 2019 
is de eerste van het drietal grote 
wielerrondes binnen de Wieler-
sport. Wordt dit het jaar van een 
tweede overwinning in een van 
de grote rondes voor onze held 
Tom Dumoulin? Gaat Dylan 
Groenewegen er in slagen om 
een aantal zeges aan zijn pal-
mares toe te voegen? Weet het 
team van Jumbo-Visma ons te 
verrassen met een sterk ver-
nieuwd team? 

Kortom: er komt een enorm 
mooi en spannend jaar aan voor 
de (Nederlandse) wielerliefheb-
ber en uiteraard is de organisatie 
van het groot Houts Wielerspel 
van de partij!

Grote loterij en met meer 
deelnemers grotere prijzen
Afgelopen jaar hebben we een 
indrukwekkende grand-départ 
gehad met het nieuwe concept 
onder leiding van organisator 
Pierre Snijders en dit jaar kijkt 
de organisatie er naar uit om 
het deelnemersveld te mogen 
verbreden. Waar men tijdens de 
Tour de France van 2018 al een 
kleine 100 deelnemers mocht 
verwelkomen, wil de organisatie 
voor het komend jaar inzetten 
op het dubbele aantal. En dat 
kan natuurlijk niet zonder jullie 
deelname! De uit te keren prij-
zen worden groter, naarmate het 
deelnemersaantal stijgt, evenals 
de spectaculaire loterij aan het 
einde van de Tour de France.
Op 11 mei wordt gestart met de 
Giro d’Italia, waarna later in het 

jaar de Tour de France en de 
Vuelta a España zullen volgen. 
Houd dus goed de berichtgeving 
in de gaten op de Facebook-
pagina (’t Houts wielerspel) en 
website www.houtswielerspel.
nl en mis niets over de ieder jaar 
weer spannende Houtse Wieler-
spellen!
De organisatie ligt in handen van 
Mierlo-Hout in Actie en Snoo-
kertown. Veel succes en tot gauw 
op ’t Hout s

Mierlo-Hout
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Verkiezingen Provinciale Staten en 
Waterschappen 2019 

De verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen zijn op woensdag 
20 maart. De stembussen zijn op deze dag open van 7.30 tot 21.00 uur.  
De stempassen vallen uiterlijk 28 februari in de bus.

Wilt u weten wat de provincie allemaal doet en welke partijen meedoen aan 
de verkiezingen? Kijk dan op www.brabant.nl/verkiezingen. Daar staat ook de 
Stemwijzer die u kan helpen bij uw keuze. 
Alles over de waterschappen en de deelnemende partijen aan deze verkiezingen 
leest u op www.aaenmaas.nl/verkiezingen of www.dommel.nl/verkiezingen. Daar 
vindt u ook de Stemhulp.

Legitimatie
Gaat u stemmen, dan bent u verplicht om de stempas en een legitimatiebewijs 
mee te nemen naar het stembureau. Een legitimatiebewijs is een paspoort, 
identiteitskaart of een rijbewijs. Dit document mag voor deze verkiezingen tot 
maximaal vijf jaar verlopen zijn. Zonder stempas én legitimatiebewijs kunt u niet 
stemmen.

Wie mag stemmen?
De voorwaarden om te mogen stemmen voor Provinciale Staten en waterschap 
zijn verschillend. Het kan dus, afhankelijk van uw situatie voorkomen dat u één 
stempas ontvangt.

Waar kan ik stemmen?
U kiest zelf bij welk stembureau in Helmond u stemt. Op uw stempas staat het 
adres van een stembureau bij u in de buurt, maar u bent niet verplicht om daar te 
stemmen. Stemt u voor Waterschap De Dommel, dan kunt u voor die verkiezing 
alleen stemmen in wijkhuis ’t Brandpunt (Brandevoort).

Wilt u meer informatie?
Op www.helmond.nl/verkiezingen vindt u informatie over alle stembureaus in 
Helmond, wat u kunt doen als u uw stempas kwijtraakt en hoe u iemand kunt 
machtigen om voor u te stemmen.

Commissievergaderingen 
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie Inwoners 
Dinsdag 26 februari 2019, 19.30 uur 

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Begroting 2019 OBS Helmond
2. Motie Eerste hulp bij psychische problemen
3. Visie Stadskantoor in Beweging - Toekomstgericht werken

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 26 februari 2019, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Motie verhoging van de individuele studietoeslag; eerste wijziging verordening
 individuele studietoeslag Helmond 2015’
2. Bestemmingsplan Binnenstad - Omgeving Leonarduskerk I

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

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

Er zijn 34 stembureaus in Helmond.
Kies zelf waar u stemt. 

Op 20 maart kunt u stemmen voor 
Provinciale Staten en het waterschap.

Kijk voor alle informatie op www.helmond.nl/verkiezingen

De stembussen zijn open 
tussen 7.30 en 21.00 uur

STEMBUREAU

Vergeet uw legitimatie niet!

Uw stempas wordt  op 28 februari  bezorgd.

Stempas kwijtgeraakt of niet ontvangen? 
Vraag (opnieuw) aan.

Kunt u zelf niet naar 
de stembus? 
Machtig dan 
iemand anders.

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

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

Inloopavond werkzaamheden herinrichting 
Mierloseweg  

Medio maart start de gemeente met uitvoering van de herinrichting van de 
Mierloseweg. De werkzaamheden vinden plaats vanaf de Troelstrastraat 
tot aan de Houtse Parallelweg. Daarnaast wordt de Houtse Parallelweg tot 
aan de Kardinaal van Enckevoirstraat meegenomen in de reconstructie. De 
werkzaamheden zijn naar verwachting eind oktober gereed. 

Inloopavond maandag 25 februari
Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden wordt op maandag 25 
februari een inloopavond gehouden van 18.00 tot 20.30 uur. Belangstellenden 
zijn die avond van harte welkom in zaal De Koning, Mierloseweg 301. Tijdens 
de inloopavond kunnen belangstellenden tekeningen en fasering van het 
werk bekijken. Ook kunnen er vragen gesteld worden aan medewerkers van 
de gemeente Helmond of aan de aannemer van het werk. Daarnaast zijn er 
medewerkers aanwezig van Hanselman Groep B.V., de firma die de bouwkundige 
opname uitvoert.

Bekendmakingen

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

Oostdijk 6B 07-02-2019 oprichten werkplaats, keimen woning OLO 4053649

Zoete Kers 1 08-02-2019 kappen 2 bomen OLO 4121811

Beelsstraat 3 en  11-02-2019 verbouwen kantoor/winkel naar OLO 4155995

Zuiderstraat 61N  2 appartementen 

Kromme Steenweg 7 11-02-2019 plaatsen dakkapel OLO 4155383

percelen T04527, T07546,  11-02-2019 bouwen fietsbrug Automotive OLO 4121107

T 07539  Campus 

Vuurvlinder 9 11-02-2019 oprichten woning OLO 3847721

2e Haagstraat 29 12-02-2019 wijzigen gevel, plaatsen dakkapellen OLO 4077269

percelen A 2079 en A 2080  13-02-2019 kappen bomen OLO 4196721

(vm Gerwenseweg 39) 

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

Horst 12 07-02-2019 oprichten woning OLO 4085437

Deltaweg, sectie C 11243 08-02-2019 oprichten KFC-restaurant OLO 4122109

Wachtelbeemden 12 07-02-2019 oprichten berging/veranda OLO 4195411

Wachtelbeemden 14 09-02-2019 plaatsen tuinhuis OLO 4200051

Beelsstraat 5 10-02-2019 splitsen woning OLO 4201061

percelen A 2079 en A 2080  07-02-2019 kappen bomen OLO 4196721

(vm Gerwenseweg 39) 

Mauritslaan 7 08-02-2019 kappen 1 boom OLO 4199179

Kloosterstraat 27 11-02-2019 plaatsen carport OLO 4203905

Hortsedijk 135 07-02-2019 plaatsen dakkapel OLO 4197035

2e Haagstraat 42 12-02-2019 plaatsen gevelreclame OLO 4205521

Klarinetstraat 79 12-02-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4207285

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

Kaldersedijk, t.o. 14 oprichten woning OLO 4155491

Rivierensingel 480 vergroten woning OLO 4118779

  

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

Beemdweg 61 11-02-2019 uitbreiden gronddepot OLO 3263381

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

voormalig Raaymakersterrein 28-06-2018 oprichten 67 woningen en OLO 3759119

(Mierloseweg/Kasteelherenlaan)  41 appartementen (Parc Verde) 

Paulus Potterlaan 21-12-2018 oprichten 20 woningen en OLO 4015327

  11 appartementen

Geysendorfferstraat 23 20-12-2018 uitbreiding winkel,  OLO 4106993

  vervangen reclame

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

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

HupHup Herselsestraat 3-11 Het starten van een fitnesscentrum.

Ingetrokken omgevingsvergunningen (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Aarle-Rixtelseweg 105 11-02-2019  kappen 1 boom OLO 4142913

 

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij 

een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

Locatie: Montgomerystraat 12 (locatiecode AA079402170)

Melder: Mourik Groot-Ammers BV

Datum ontvangst: 4 februari 2019

Onttrekking aan het openbaar verkeer 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat de gemeenteraad 

in zijn vergadering van 5 februari 2019 ingevolge de bepalingen van de Wegenwet heeft 

besloten tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het naamloze, doodlopende pad 

(gedeeltelijk verhard) gelegen op de Automotive Campus, parallel aan de Europaweg.

Inzage 

Het besluit van de gemeenteraad met bijbehorende stukken ligt met ingang van dinsdag 

19 februari 2019 gedurende zes weken (tot en met 2 april 2019)  voor een ieder kosteloos ter 

inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of tel. 14 0492. De stukken 

worden dan voor u klaargelegd. 

De stukken kunt u ook inzien via www.helmond.nl/onttrekkingwegen. 

Bezwaar

Tegen het raadsbesluit kunnen belanghebbenden, gedurende genoemde termijn van ter inzage 

legging, bezwaar maken bij de gemeenteraad. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij 

de gemeenteraad van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond (of elektronisch via 

www.helmond.nl/bezwaar). Degene(n) die een bezwaarschrift heeft/hebben ingediend, kan/

kunnen tevens op grond van artikel 8:81 Awb de president van de Arrondissementsrechtbank 

te ’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige 

voorziening te treffen. 

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

TNO, Automotive Campus 25 te Helmond.

Het betreft een vergunning voor het milieuneutraal veranderen, OLO-nummer 3898375. De 

verandering betreft het realiseren van extra opslagvoorzieningen.

Inzage 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 21 februari 2019 ter inzage in het 

Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492. Voor 

een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken via 

telefoonnummer 088-3690455.

Bezwaar

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (14 februari 2019) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 

950, 5700 AZ Helmond. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending 

van het besluit, tenzij gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om 

voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek 

om voorlopige voorziening is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden 

gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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 20 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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HEEL DE MAAND MAART
CHIQUITA BANANEN 

50 % KORTING
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON.

Mierloseweg 17 | 5707 AB Helmond
T. [0492] 548 904

Onze super maart aanbieding
4 sla-vinken + 4 snackballen  

+ 100 gram ambachtelijke achterham
Samen voor slechts  

€ 9,50

 2 STUKS KANT EN KLARE 
MAALTIJDEN 

(KEUZE UIT 9 SOORTEN)
+ 200 GRAM FRUIT DE MER SALADE 

VAN € 19,- VOOR 

V I S S P E C I A L I T E I T E NGeldig gehele maand maart

TEGEN 
INLEVERING VAN 
DEZE BON

Slijterij
Luc’sWines &Drinks

Mierloseweg 14 Helmond
www.lucswinesendrinks.nl info lucswinesendrinks.nl

0492-264656

Monte Clain 
rode of witte wijn

€ 6.99
per liter

6 HALEN 5 BETALEN 

COMBI CENTRUM MIERLOSEWEG
Combicentrum Helmond staat al jarenlang bekend om zijn gastvrije 

uitstraling met een keur van exclusieve winkels. 
Wij als ondernemersvereniging zijn er dan ook trots op dat wij samen met alle 

deelnemende winkeliers dit nog steeds naar buiten toe uitstralen.

2 worstenbroodjes met spek 
(Roykes)

2 uienworstenbroodjes
€ 9,80  

Nu voor € 5,95
Tegen inlevering van deze bon 
Nu voor € 5,95
Tegen inlevering van deze bon 
Nu voor € 5,95
Aktie loopt tot en met 20 maart 2019

Mierloseweg 39
5707 AB Helmond
0492 - 523265

www.bakkerijfritsvandelooveren.nl
mail;info@bakkerijfritsvandelooveren.nl

Delicatessenhuis

Kaas-Noten-Wijn-Salades 
Tapas - Bonbons-Patés - Vleeswaren 

Belegde broodjes-Cadeau’s

Combi Centrum Mierloseweg 30

Tel. 0492-347906
www.kaatjejans-helmond.nl

kaatjejanshelmond@gmail.com

150 gram ‘Albèrt’ bonbons voor slechts 
€ 2,75 bij besteding vanaf € 10,00 en tegen 

inlevering van deze advertentie 

WOUW    
10% korting op biofood 

voor hond of kat 
niet goed, geld terug! 

Mierloseweg 22  5707AM  Helmond

voor een lekker maal en een goed onthaal 
SNACKBAR v.d. HAMSVOORT

IEDERE WOENDAG 
FRIETDAG

(alleen voor afhalen)

± 3 PERSONEN FRIET EN 
3 SNACKS* € 6.50

 * Keuze uit kroket, frikandel of bamihap.

Mierloseweg 28 • 5707 AM Helmond 0492 53 92 49
Tegen inlevering van deze advertentie

Lekker Gewoon!

Mierloseweg 51a te Helmond-Geopend: do/vr/za 10-17u

GRATIS SJAAL NAAR KEUZE 
BIJ AANKOOP 

VAN MINIMAAL € 25,-
GELDIG T/M 28 MAART

20% KORTING op het gehele 
SOHO-assortiment tegen inlevering van 

deze bon. Geldig t/m 9 maart. 2019.
Tijdens de carnaval zijn we op  
zaterdag geopend van 08.30 
t/m 14.00 uur en op maandag en 
dinsdag gesloten.Mierloseweg 10 5707 AL  HELMOND

DERISON
GROENTE EN 

FRUIT

VISSPECIALITEITEN

 € 12,-
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Het was tijdens de oorlogsja-
ren (dat krijg je met zo’n oude 
columnist!) dat ik en mijn 
broertje difterie kregen. Het is 
een besmettelijke ziekte van 
de luchtwegen in de keel, die 
tegenwoordig nauwelijks of 
niet meer voorkomt. Wij wer-
den apart gehouden van de 
overige gezinsleden, en ver-
bleven daartoe in een slaap-
kamer aan de voorkant van 
ons huis. Tegenover ons huis 
waren in een verenigingsge-
bouw Duitse soldaten onder-
gebracht, dus er was voor ons 
altijd wel wat te zien. Als bijko-
mend voordeel kwam, dat de 
Duitsers ons huis meden als 
de pest, vanwege vrees voor 
besmetting. Dus de inkwartie-
ring van een Duits officier was 
nu ook van de baan. Om ons 
bezig te houden, schaften on-
ze ouders allerlei boekjes aan, 
meestal over levens van heili-
gen. Dat over een bisschop-
beleider, was wel erg braaf dus 
saai. Maar een maagd-marte-
lares mocht op onze warme 
belangstelling rekenen, van-
wege de ijselijke omgangsvor-
men en bloederige taferelen. 
Ook wist onze godsdienstige 
RK moeder ons Latijnse ge-
zangen bij te brengen, zodat 
we in no time het ‘Veni Cre-
ator Spiritus’ en het ‘Salve 
Regina’ onder de knie kregen. 
Het scheelde natuurlijk dat 
ik al misdienaar was; de hele 
Mis ging toen nog in het La-
tijn. Het ‘Confiteor’ reciteerde 

ik foutloos, het ‘Suscipiat’ lag 
wat moeilijker. U weet toch, 
beste lezer, waarover ik het 
heb? Of is dat al te veel ‘ver-
leden tijd’? De Duitse soldaten 
aan de overkant lieten zich 
nogal eens niet onbetuigd en 
hielden van tijd tot tijd oefe-
ningen in de straat. Dan werd 
er gerend en gesprongen en 
geschoten met losse flodders, 
dekking gezocht en knalden 
er bevelen. Wij hingen dan 
uit het raam om alles maar 
goed te kunnen volgen. Span-
nend hoor! Soms draafden er 
forse paarden op die de keu-
kenwagens trokken. Als zo’n 
paard een vijfde poot kreeg 
en een onbedaarlijke plas liet 
gaan, was het helemaal feest. 
De oorlogsjaren waren voor 
ons best avontuurlijk. En zo’n 
periode met difterie was goed 
uit te houden; voor ons dan. 
Van tijd tot tijd kwam de huis-
arts om van onze kelen een 
uitstrijkje te maken, dat was 
vervelend, maar voor de rest: 
vrijheid, blijheid!  Ik weet niet 
meer hoe lang ons isolement 
geduurd heeft; enkele weken 
schat ik. Maar ik bewaar er 
goede herinneringen aan.

Jan van Rest

doordoor jan van rest
Difterie

Het is genieten 
met een grote G bij Kaatje Jans

Door: Jet Vetter

De jarenlange ervaring in het 
vak straalt af van delicatessen-
winkel Kaatje Jans aan de Mier-
loseweg 30, het witte hoekpand 
met de koe in de tuin. Zodra je 
over de drempel stapt lijkt het 
of je in Luilekkerland bent. 

Opgestapelde grote ronde kazen, 
een wand vol schappen wijn, vi-
trines met verfijnde vleeswaren, 
uitgestalde diverse soorten no-
ten en bonbons en dat is dan al-
leen nog maar wat je zo op het 
eerste gezicht ziet. Wie op zoek 
is naar specialiteiten om gasten 
of zichzelf mee te verwennen of 
een mooi culinair cadeau, is bij 
Kaatje Jans aan het goede adres. 

Sinds vorig jaar maart zwaait Ma-
laika de scepter in haar prachtige 

zaak. Haar partner Frank werkt 
mee achter de coulissen, zoals zij 
aangeeft. Maar als het wat druk-
ker is in de winkel, komt hij snel 
een handje toesteken. “Ik heb 
meer met het helpen van mijn 
klanten en Frank met organise-
ren en ervoor zorgen dat de win-
kel goed reilt en zeilt”, vertelt ze. 
“Het is hard werken. We steken 
er veel uren in, maar het is ook 
onze hobby”. Het tweetal heeft 
zich aangesloten als franchise-
ondernemer bij Kaatje Jans. Zij 
hebben beiden ervaring met 
deze organisatie en zijn er goed 
over te spreken. 

“Wij maken gebruik van hun 
aanbod, maar zijn vrij om ook 
eigen producten in ons assorti-
ment op te nemen. Zo hebben 
we een goede mix in ons aan-
bod”, aldus Malaika. “Onze spe-
cialiteit zijn de Noord-Hollandse 
boerenkazen uit de Midden 
Beemster, maar we zijn ook trots 

op bijvoorbeeld de twee bonbon 
merken en de Italiaanse zoetwa-
ren, zoals de cannoli in diverse 
smaken”. Wekelijks worden er 
nieuwe producten toegevoegd 
aan het assortiment.
Wie zichzelf wil verwennen met 
een smakelijke lunch, kan daar-
voor ook terecht in de winkel. Op 
het menu staan heerlijke brood-
jes, zoals de Malaika special of 
broodjes belegd met carpaccio 
of truffelsalami, geserveerd met 
een lekkere kop koffie. De brood-
jes kunnen ook worden bezorgd 
op locatie. 

Bovendien maken Malaika en 
Frank zelf diverse ovensnacks, 
zoals pies en verse soepen. Per 
seizoen wisselt dit assortiment. 
Bij Kaatje Jans kunt u tevens te-
recht voor een tapas-en kaasbuf-
fetten, party pannen gevuld met 
warme hapjes en nog veel meer.
Voor meer informatie: 
www.kaatjejans-helmond.nl s

Helmond-West

Er is een groot aanbod aan kazen, maar ook andere lekkernijen in de winkel te vinden. (bron foto; Christel Sanders)

Rommelmarkt in wijkcentrum de Boerderij

Op zondag 24 februari wordt 
er een grote gezellige rommel-
markt gehouden in wijkcen-
trum de Boerderij in Helmond 
-Noord. De bezoekers zijn van 
harte welkom vanaf 12:00 uur. 
De rommelmarkt duurt tot 
16:00 uur en de entree is gratis. 
De markt is zowel op de eerste 
etage als de begane grond.

Er zijn meer dan 50 kraampjes 
gevuld met allerlei bruikbare 

spulletjes zowel nieuw als twee-
dehands en er is kleding voor 
zowel dames, heren als kinderen. 
Ook is er op de begane grond 
vlakbij de entree een outlet met 
nieuwe kleding, schoenen en 
tassen voor een habbekrats. 
Er is een bar aanwezig waar je 
gezellige een drankje en hapje 
kunt nuttigen. 
Vergeet vooral niet om je bood-
schappentas mee te nemen en 
laat het vullen met allerlei leuke 
spulletjes, je vindt hier fotolijs-
ten, vazen, elpees & singles uit de 
jaren 50-60-70 en 80, keyboard, 

gereedschap, pannen, electro-
nica, lampen, glaasjes en potjes, 
geurmelts, speelgoed, playmobil, 
windlichten en nog veel en veel 
meer om op te noemen dus al-
lemaal gezellig snuffelen op deze 
rommelmarkt en sla je slag voor 
een prikkie! Laat iedereen het 
weten!

Wilt u zelf ook op de eerstvol-
gende rommelmarkt (24 no-
vember) staan stuur dan een be-
richtje naar astrid81069@gmail.
com of schrijf je in bij Astrid op 
de dag zelf. s

Helmond-Noord 15%-75%

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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15%-75%
WINTER 

OPRUIMING

WINTERSPORT KLEDING

OUTDOOR WINTERKLEDING

SPORT KLEDING

FITNESS APPARATUUR

WINTERLAARZEN 

SNOWBOOTS

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 9 MAART 2019 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

K O R T I N G E N  V A N

A.S. ZONDAG 
24 FEBRUARI

OPEN VAN  
12-17 UUR

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

VRIJDAG KOOPAVOND
TOT 20.00 UUR

www.tuincentrumdebiezen.nl

Ilex crenata
Goed alternatief voor buxus
Tray á 6-stuks
Voor 1 meter haag

Van €13,99

PrimulaZijdebloemen & Planten

20%
korting

Voor binnen en buiten
verkrijgbaar in div. kleuren

€0,99 per stuk

nu
€9,99

Bij De Biezen kan je kiezen!
Nu alle maten & soorten

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

Tulpen
10 stelen per bos 
€3,99 

Nu alle maten & soorten

1 + 1
GRATIS

Sport kwam niet voor in het woordenboek van Ivonne (44). Totdat ze meedeed aan 
Yakult Start to Run. 

“Dit was net dat zetje dat ik nodig had. Stapje voor stapje beter en fitter worden. Niet in m’n eentje 
maar juist met een groep naar een doel toewerken. Het eerste rustige dribbeltje van een minuut 
was meteen onwijs heftig. Ik had zo’n vijf jaar niet gesport. Dat merkte ik wel…

Zat hZat het even tegen, dan hielp de groep je erdoorheen. En mijn trainer niet te vergeten! Die man is 
goud waard met zijn geduld en eeuwige enthousiasme! Na de cursus wilde ik meedoen aan de 5 
km loop. Nog zie ik mezelf op de dijk in de wind: het viel echt niet mee en ja, ik was buiten adem. 
Toen ik na afloop mijn vriend bij de finish zag staan, was het even of ik op wolken liep…I did it!”

Sport kwam niet voor in het woordenboek van Ivonne (44). Totdat ze meedeed aan 
Yakult Start to Run. 

“Dit was net dat zetje dat ik nodig had. Stapje voor stapje beter en fitter worden. Niet in m’n eentje 
maar juist met een groep naar een doel toewerken. Het eerste rustige dribbeltje van een minuut 
was meteen onwijs heftig. Ik had zo’n vijf jaar niet gesport. Dat merkte ik wel…

Zat hZat het even tegen, dan hielp de groep je erdoorheen. En mijn trainer niet te vergeten! Die man is 
goud waard met zijn geduld en eeuwige enthousiasme! Na de cursus wilde ik meedoen aan de 5 
km loop. Nog zie ik mezelf op de dijk in de wind: het viel echt niet mee en ja, ik was buiten adem. 
Toen ik na afloop mijn vriend bij de finish zag staan, was het even of ik op wolken liep…I did it!”

ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Inloopavond werkzaamheden 
herinrichting Mierloseweg

Medio maart start de gemeente 
met uitvoering van de herin-
richting van de Mierloseweg. De 
werkzaamheden vinden plaats 
vanaf de Troelstrastraat tot aan 
de Houtse Parallelweg. De werk-
zaamheden zijn naar verwach-
ting eind oktober gereed. Voor-

afgaand aan de uitvoering van 
de werkzaamheden wordt op 
maandag 25 februari een inloop-
avond houden van 18.00 tot 20.30 
uur. Belangstellenden zijn die 
avond van harte welkom in zaal 
De Koning, Mierloseweg 301. 

Wat gaat er gebeuren?
In de Mierloseweg vinden werk-
zaamheden plaats aansluitend 

aan de Troelstrastraat tot aan 
de Houtse Parallelweg. De werk-
zaamheden worden uitgevoerd 
in acht fases, waarbij gestart 
wordt vanaf de Troelstrastraat. 

Daarnaast wordt de Houtse Pa-
rallelweg tot aan de Kardinaal 
van Enckevoirtstraat meegeno-
men in de reconstructie. In dit 
deel wordt een nieuw riool aan-
gelegd voor regenwater en de rij-
baan, parkeervakken en voetpa-
den krijgen nieuwe verharding. 

Inloopavond
Tijdens de inloopavond kunnen 
belangstellenden tekeningen 
en fasering van het werk bekij-
ken. Ook kunnen er vragen ge-
steld worden aan medewerkers 
van de gemeente Helmond of 
aan de aannemer van het werk. 
Daarnaast zijn er medewerkers 
aanwezig van Hanselman Groep 
B.V., de firma die de bouwkun-
dige opname uitvoert. 

Afsluiting en bereikbaarheid
Er is speciale aandacht voor de 
bereikbaarheid van winkels, ho-
reca, bedrijven en woningen. De 
gemeente Helmond stelt alles in 
het werk om de overlast voor hen 
en de weggebruikers zoveel mo-
gelijk te beperken. Voetgangers 
kunnen tijdens de werkzaamhe-
den altijd via een verhard pad be-
drijven en woningen bereiken.s

Helmond

De Mierloseweg zal fl ink wat veranderingen ondergaan 
(bron foto; Gemeente Helmond).

KBO-Brouwhuis 
organiseert 
een lezing 
slaap-apneu

Slaapapneu is slechts bij 
600.000 patiënten bekend. Bij 
slaapapneu stokt de ademha-
ling enkele tientallen seconden 
tijdens het slapen. Tijdens een 
apneu komt er geen lucht in of 
uit de longen. Hierdoor ontstaat 
een tekort aan zuurstof en een 
overschot aan CO2 in het bloed. 

Als het zuurstof niveau te ver 
daalt en CO2 niveau te veel 
stijgt, worden de hersenen ge-
stimuleerd en wordt men even 
wakker om adem te halen. Dit 
is een ‘overlevingsmechanisme’. 
Maar doordat de patiënt telkens 

even kort wakker wordt om naar 
adem te snakken, krijgt hij of zij 
onvoldoende nachtrust omdat 
het natuurlijk slaap-waak ritme 
wordt verstoord. De patiënt krijgt 
hierdoor te weinig herstellende 
diepe slaap en zal een vermoeide 
dag hebben zonder te weten dat 
men aan slaapapneu lijdt. 

Mocht u hierover meer willen 
weten komen kom dan naar de 
lezing in de Loop op woensdag-
middag 27 februari 2019 aanvang 
14.00 uur waar de Apneu Vereni-
ging verdere uitleg en informatie 
komt geven. We hopen op een 
goede opkomst en voor een goe-
de nachtrust. Introducees zijn 
ook van harte welkom. s

Brouwhuis

KBO
Mierlo-Hout
1952 - 2012
Brandevoort

BEZORGER WORDEN? 
Wij zoeken nog bezorgers voor:

• Helmond-West
• Binnenstad

• Helmond-West

APP NAAR: 06-18938912
WWW.HELMONDNU.NL
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ELSENDORP – Een nieuwe look voor 
MKG Koeriers. De huisstijl van het 
Elsendorpse bedrijf is opgefrist. 
Daardoor springt MKG nog meer  
in het oog.

MKG Koeriers kom je overal tegen. De koerier en 
sneltransporteur is 24 uur per dag onderweg in 
binnen- en buitenland. Net als het geel-blauw van 
de ANWB zijn de rood-witte bedrijfswagens van 
MKG een vertrouwde verschijning in het verkeer. 
Dankzij een aangepaste belettering vallen ze 
nu nog meer op. Directeur Joan Minten: “MKG 
Koeriers bestond in 2018 dertig jaar. Dat was 
een mooi moment om de huisstijl eigentijdser 
te maken. We zijn al jaren een sterk merk. Het 
nieuwe logo straalt dat uit. Het is opvallend en 
onderscheidend. Je ziet nu al van ver MKG op de flanken 
staan.”

Stapsgewijs wordt de nieuwe huisstijl doorgevoerd. 
Het wagenpark van MKG Koeriers bestaat uit 75 
voertuigen. Alle bestelwagens, bussen en trucks worden 
(of zijn) opnieuw beletterd. Ook de bedrijfskleding, de 
merchandise en de website krijgen een nieuwe look. De 
ombouwoperatie is in december gestart en zal naar 
verwachting in april afgerond zijn.

Het werk gaat ondertussen gewoon door. Voor veel 
bedrijven in Zuidoost-Nederland is MKG Koeriers 
een onmisbare schakel in het logistieke proces. 
Het klantenbestand is divers: van multinationals tot 
zzp-ers. MKG is gespecialiseerd in geconditioneerd 
medicijnenvervoer. “Pharma staat op één, gevolgd 
door automotive, machinerie, versproducten 
en bouwmaterialen. Maar we transporteren ook 
ziekenhuisbedden, huis-aan-huisbladen en high value 
producten als computers en telefoons. Daarnaast zijn 
we altijd op zoek naar terugvrachten en 

combinatiezendingen met minder spoed die we flexibel 
kunnen inplannen. Vanwege de gunstige tarieven kan 
dat voor veel bedrijven een interessante optie zijn.” 

Recentelijk is daar het transport van bloedproducten 
bijgekomen. “Die worden in opdracht van Sanquin 
-en vaak met grote spoed- van de bloedbank 
naar ziekenhuizen in de regio vervoerd. Het 
medewerkersbestand is daardoor met twintig mensen 
uitgebreid.”

Bij MKG Koeriers staan ongeveer 100 mensen op de 
loonlijst. De omzet van het bedrijf is in het afgelopen 
jaar flink gestegen. Om in de groeiende vraag te kunnen 
voorzien is een nieuwe loods betrokken en het totale 
bedrijfsoppervlak uitgebreid tot 13.000 vierkante meter. 

MKG is gevestigd Elsendorp: “Op een kwartier rijden van 
de A50, A77 en A73 is dat de ideale uitvalsbasis. 90% 
van onze klanten bevindt zich binnen een straal van 
50 kilometer rondom ons bedrijf. Die kunnen we direct 
bedienen.”

MKG Koeriers koppelt snelheid aan efficiëntie: “Of het 
nu om een belangrijk document of een lading van 
twintig ton gaat: wij vervoeren het. Onze medewerkers 
en voertuigen zijn flexibel inzetbaar.  We hebben een 
eigen garage met twee monteurs, een wasstraat, een 
dieselpomp en een grote op- en overslagruimte.” MKG is 
24 uur per dag bereikbaar en heeft de planning volledig 
geautomatiseerd. “Daardoor kunnen we snel schakelen 
en maatwerk leveren.”

Betrouwbaarheid staat bij MKG Koeriers hoog in het 
vaandel. “Daarom werken we vooral met ervaren 
krachten: mensen die van aanpakken weten, het hoofd 
koel houden en over verantwoordelijkheidsgevoel 
beschikken.”

MKG Koeriers 
Den Heikop 5 
5424 SV Elsendorp. 
T.  088 - 113 1234
W. www.mkgkoeriers.nl  
E.  info@mkgkoeriers.nl

Nieuwe look voor MKG Koeriers
Advertorial

Daniel Rosenfeldt met Thereisnoiinidiot 
(there is no i in idiot) 

Een intrigerende en provoce-
rende comedy show waarin 
Daniel gedachtes leest en on-
gemerkt het publiek met trucks 
alles laat geloven in wat hij je 

wil laten zien en beleven. "Hoe 
jij j�  bent, en hoe ben jij met de 
wetenschap dat je in zijn macht 
bent?" 

De show is voor alle leeftijden en 
de effecten worden bereikt met 
het gebruik van mobiele tele-

foons, sociale media, computers 
en de verbeeldingskracht van 
publieksleden. Daniel speelt ook 
gitaar op wereldklasse niveau en 
jongleert.
Daniel woont in Denemarken, 
is in Zuid Afrika geboren en is 2 
weken te gast in Landgoed Le-
onardus waar hij zijn nieuwste 
show afrondt en geeft try-outs 
in Helmond. Waarvan deze 
in het Annatheater. De show 
is Engelstalig.
Datum: zaterdag 9 maart 
Kaarten: € 8,00, 
www.annatheater.nl 
Aanvang: 20:00 uur
Duur voorstelling: 
ongeveer 45 minuten.
Het Annatheater ligt op 1 minuut 
loopafstand van het NS-station 
Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, 
Helmond. Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl
www.annatheater.nl s

Annawijk

Daniel Rosenfeldt (bron foto; Annatheater Helmond). 

Expositie FotoClub Brandevoort

De leden van FotoClub Brande-
voort nodigen u graag uit voor 
hun schitterende, jaarlijkse 
expositie. De fotografen pre-
senteren een selectie van hun 
werk uit het afgelopen jaar dat 
bestaat uit vrij werk met een 
grote diversiteit aan onderwer-
pen. Tijdens de gehele exposi-
tie zijn leden van de fotoclub 
aanwezig om u te ontvangen 
en indien gewenst van de no-

dige informatie te voorzien. Te-
vens is er een doorlopende be-
amerpresentatie van foto’s met 
diverse thema’s zoals architec-
tuur, macrofotografie, land-
schap en natuur, en portretten.
De expositie wordt gehouden 
op zaterdag 16 maart en zon-
dag 17 maart in het wijkcen-
trum ’t Brandpunt, Biezenlaan 
29 in Helmond.
Openingstijd zaterdag: 13.00 
tot 17.00 uur en op zondag van 
11.00 tot 16.00 uur. 
U bent van harte welkom. s

Marieke Tegenbosch is een van de fotograven die te bewonderen is 
tijdens de expositie (Bron foto; Marieke Tegenbosch).

Brandevoort

Dansavond in De Geseldonk 
In wijkhuis De Geseldonk wordt 
op zaterdag 16 maart om 20.30 uur 
een vrije dansavond gehouden.

Dansen is weer helemaal van 

deze tijd en staat vooral bekend 
om de gezelligheid en sfeer.
Er wordt fijne dansmuziek ge-
draaid waarop u kunt dansen 
zoals Foxtrot, Wals, Tango, Cha 
Cha, Veleta, Jive, Rumba maar 
ook Salsa, Bachata, Mambo en 
de Sirtaki. Wel of geen dansles-

sen…? Geen probleem. Er is al-
tijd wel iemand om een dansje 
mee te doen. Het motto: lekker 
swingen en genieten! De muziek 
wordt verzorgd door dj Rob. De 
toegang is 2 euro. U bent van 
harte welkom, alleen of samen. 
Aanmelden hoeft niet, u kunt 

gewoon binnenlopen en wordt 
vriendelijk ontvangen. Geniet 
ook van en leuke avond uit voor 
weinig geld. U vindt Wijkhuis De 
Geseldonk in de Cederhoutstraat 
44 in Mierlo-Hout. s

Mierlo-Hout
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UrbanMatterz Sports
Indoor Edition groot succes!
Op zondag 17 februari vond in 
de parkeergarage bij We-Jump 
en Kidsplaza een nieuw eve-
nement plaats: UrbanMatterz 
Sports Indoor Edition. De eerste 
editie mocht direct rekenen op 
zo’n 2000 enthousiaste bezoe-
kers. 

Omdat tijdens het UrbanMatterz 
festival afgelopen september, de 
weersomstandigheden ervoor 
zorgden dat een flink aantal ur-
ban sports letterlijk en figuur-
lijk in het water waren gevallen, 
zocht de Stichting UrbanMatterz 
naar een alternatief voor sportief 
Helmond en omgeving.  

Samen met een aantal partners 
werd daarom dit nieuwe, gratis 
toegankelijke event georganiseerd 
voor alle (urban) sportliefhebbers. 

Vette Urban Sports
Onder de bezoekers waren veel 
kinderen in de basisschoolleef-
tijd met hun ouders. Zij genoten 
o.a. van de freerunning-, break-
dance- en trampolinedemon-
straties.  Maar het allerleukste 
was volgens Jasper (10) dat je 
echt alles zelf mocht uitproberen. 
“Ik had wel een flyer op school 
meegekregen, maar toen ik een 
week later wilde inschrijven voor 
de workshops, waren de meeste 
al vol. Ik baalde wel hoor. Stom 
van me. Maar toen ik hier was 
mocht ik toch alles uitproberen 
en gaven de begeleiders ook tips. 
Dat was heel vet! Het allerleukste 
vond ik Freerunning, echt super-
cool! Er was een jongen echt heel 
erg goed. Die heeft me ook nog 
nieuwe dingen geleerd.”

De demo shows van de dance 
crews van Unity Eight trok-
ken veel bekijks. Vriendinnen 

Lisa (11) en Sofie (11) hadden een 
plekje weten te bemachtigen 
voor een van de dance work-
shops. “We hebben superleuke 
nieuwe moves geleerd. Woens-
dagmiddag gaan we samen 
verder oefenen.”  

De jeugd kon kennismaken met 
BMX, freerunning, breakdance, 
steps, skateboarden, skaten, 
trampoline tricking, gauswheel 
en streetsoccer. In de pannakooi 
kon Julia op veel bewondering 
rekenen. 
Niet verwonderlijk: Julia speelt 
eredivisie voetbal vrouwen bij 
Achilles’29. Ze werd begeleid 
door een student van Summa 
Sport en Bewegen. Stijn (12) 
steekt zijn bewondering niet 
onder stoelen of banken: “Niet 
normaal wat zij kan. Ze is beter 
dan de jongens hoor.” In de pan-
nakooi had Julia het druk met 
alle uitdagingen. 

Samenwerking
René Taal is een van de organi-
satoren. “Dit is echt een dikke 
geslaagde eerste editie en het 
aantal bezoekers is boven ver-
wachting. Net zoals het festival 
in september, is deze Indoor Edi-
tion gratis te bezoeken. Door de 
samenwerking aan te gaan, kun-
nen we onze krachten bundelen. 
Bij het zoeken naar een geschikte 
overdekte locatie kwamen we te-
recht bij We-Jump en Kidsplaza. 
Zij waren direct enthousiast.” 
Teun Spreeuwenberg (eigenaar 

van We-Jump) is blij met de 
enorme toeloop bij zijn trampo-
linepark. “Voor veel bezoekers 
is het een eerste kennismaking 
met ons en we zien de mensen 
genieten.” 

Om de demo’s te kunnen zien 
door de Knip-jumpers (tram-
poline groep van het Dr Knip-
penbergcollege en studenten 
van het Summa sport en be-
wegen) en Trampoline Tricks 
door Cris van Schijndel, was het 
dringen geblazen. s

Helmond

Foto: ‘copyright Deamer’

Helmond Sport – Jong AZ

Aanstaande vrijdag 22 februari 
speelt Helmond Sport om 20.00 
uur de thuiswedstrijd tegen 
Jong AZ. Het is de eerste van de 
twee achtereenvolgende thuis-
wedstrijden tegen een beloften 
elftal. Op vrijdag 1 maart speelt 
Helmond Sport in het SolarUnie 
Stadion tegen Jong PSV.

Gestreden tot de laatste minuut
Afgelopen vrijdag speelde Hel-
mond Sport de uitwedstrijd 
tegen FC Volendam. De flink 
uitgedunde selectie van Robby 
Alflen kon in de eerste helft nau-
welijks voor gevaar zorgen. Het 
was voornamelijk de thuisploeg 
die domineerde en al na elf mi-
nuten op voorsprong kwam 
via oud Helmond Sport speler 
Kevin Visser. 
De tweede helft hield Helmond 
Sport stand ondanks twee grote 
kansen voor Volendam spits Van 
der Moot. Door de 1-0 stand ge-
loofde Helmond Sport tot de 
laatste minuut in een resultaat. 
Doelman Van Gassel ging tij-
dens een vrije trap in de laatste 

minuut mee naar voren om een 
gelijkspel te forceren. Helaas 
zonder resultaat waardoor Hel-
mond Sport verloor.  

Jong AZ
Aanstaande vrijdag ontvangt 
Helmond Sport directe concur-
rent Jong AZ in het SolarUnie 
Stadion.Bij een overwinning pas-
seert het Jong AZ op de ranglijst. 
In het verleden speelden beide 
teams slechts drie keer tegen el-
kaar waarvan Helmond Sport 
twee wedstrijden wist te win-
nen, en er één gelijk eindigde. In 
de winsterstop maakte Jong AZ-
topscoorder Ferdy Druijf de over-
stap naar N.E.C. Druijf scoorde de 
eerste seizoenshelft veertien doel-
punten voor Jong AZ, maar voor 
het gevaar van Druijf hoeft Hel-
mond Sport zich deze wedstrijd 
geen zorgen te maken.

Kaartverkoop
De aftrap van het duel is om 
20.00 uur in het SolarUnie Stadi-
on in Helmond. Tickets zijn nog 
altijd verkrijgbaar via www.hel-
mondsport.nl/kaartverkoop  of 
vanaf 19.00 uur bij de stadionkas-
sa’s. Ben jij er vrijdag ook bij? s

Helmond

Op vrijdag speelt Helmond Sport tegen Jong AZ 
(bron foto; Wim van den Broek).  

Helmond investeert in zorg dankzij glasvezel

Een mantelzorger krijgt een sig-
naal als ´s nachts de voordeur 
open gaat van zijn of haar zorg-
behoevende ouder. Medisch ad-
vies krijgen vanuit thuis dankzij 
beeldbellen. Toekomstmuziek? 
Niet als het aan gemeente Hel-
mond ligt. 

Dankzij technologie kunnen ou-
deren met een chronische ziekte 
of beperking met een goede 
kwaliteit van leven zelfstandig 
blijven wonen. De gemeente zet 
zich in voor digitale zorgtoepas-
singen dankzij het glasvezelnet-
werk dat de gemeente samen 
met e-Quest aanlegt via Glas-
vezel Helmond B.V.  Wethouder 
Jos van Bree: “We staan voor de 
belangen van Helmond. Dankzij 
glasvezel zijn de mogelijkheden 
voor een sociale en veilige stad 
enorm. Zorg op afstand is zelfs 
nog maar het begin.” 

Samenwerken aan zorg 
op afstand
De zorgsector staat voor grote 
uitdagingen. De vergrijzing en 
toenemende druk op artsen en 
verpleegkundigen leidden tot 

het inzicht dat het anders moet 
in de zorg. Namelijk meer thuis-
zorg en het accent op gezonder 
leven in plaats van genezen. Sa-
menwerking tussen techniek, 
zorg en overheid en technische 
Innovaties zijn noodzaak voor 
die verandering. Ook om de zorg 
betaalbaar én op peil te houden. 
Maar hoe doe je dat? Een be-
langrijke voorwaarde is een goed 
glasvezelnetwerk. 

De gemeente Helmond bekijkt 
vanuit het initiatief BrabantRing 
met lokale zorgaanbieders en 
woningcorporaties mogelijkhe-
den voor zorg op afstand om 
kwetsbare mensen langer thuis 
te laten wonen en mantelzorgers 
te helpen. Voor nu én de toe-
komst. 

Glasvezel voor heel Helmond 
De samenwerking voor zorg in 
Helmond is mogelijk omdat de 
gemeente zelf mede-eigenaar is 
en wordt van het aanwezige en 
nog aan te leggen glasvezelnet-
werk. Naast de aandacht voor 

zorg werkt de gemeente ook aan 
andere samenwerkingen met lo-
kale partijen die dankzij glasvezel 
bijdragen aan een sociale en vei-
lige stad. De gemeente ziet glas-
vezel als een nutsvoorziening, 
zoals elektriciteit en het riool. 
Eind 2021 heeft heel Helmond 
glasvezel. 

Zorg in glasvezelpakketten
Glasvezel Helmond B.V. pakt als 
eigenaar en aanlegger van het 
glasvezelnetwerk in Helmond 
door op de zorgontwikkelingen 
door het aanbieden van zorg als 
onderdeel van de abonnemen-
ten. Dat betekent dat bewoners 
met een glasvezelaansluiting 
naast een abonnement voor in-
ternet, televisie en telefonie ook 
een abonnement voor zorg op 
afstand kunnen afnemen. 

Meer informatie
Over het glasvezelproject: 
www.helmond.nl/glasvezel 
Over glasvezel, 
abonnementen en zorgdiensten: 
www.glasvezelhelmond.nl s

Helmond

Rijbewijskeuringen in Helmond 

Automobilisten kunnen zich 
via Regelzorg Rijbewijskeurin-
gen op 22 februari, 22 maart en 
26 april in Stichting LEV Groep, 
Penningstraat 55 medisch laten 
keuren voor de verlenging van 
hun rijbewijs. 
 
Een afspraak maken met de arts 
kan via Regelzorg Rijbewijskeu-

ringen. Telefonisch: 088 23 23 
300.  Zelf een datum plannen: 
www.regelzorg.nl
Voordat u een afspraak maakt 
koopt u eerst een Gezondheids-
verklaring. Aangeraden wordt 
dit digitaal te kopen met behulp 
met uw DigiD op mijn.cbr.nl
Een papieren gezondheidsver-
klaring is verkrijgbaar bij de 
meeste gemeenten of Regelzorg. 
U beantwoordt de vragen en 
stuurt de verklaring naar het 

CBR. Binnen een paar weken 
krijgt u dan het Keuringsverslag 
dat de arts moet invullen. 
Automobilisten van 75 jaar en 
ouder betalen € 37,00. Voor hou-
ders van rijbewijs C/D/E tot 75 
jaar is het tarief € 57,00.

Bent u gezond, koopt u een digi-
taal formulier en kunt u snel een 
afspraak maken bij de keurings-
arts dan is uw nieuwe rijbewijs 
snel geregeld. Is dit niet het ge-
val dan kan het maximaal 3 of 4 
maanden duren. Maak op tijd de 
afspraak. s

Helmond
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60 vrije sector 
huurappartementen in 
Suytkade, Helmond

Huren in  
Luyvestein

• Driekamerappartementen met inpandig balkon

• Woonoppervlakte ca. 75 - 127 m2

• Moderne keuken met Siemens 

inbouwapparatuur

• Luxe badkamer met inloopdouche

• Eigen parkeerplaats

• Prognose oplevering 4e kwartaal 2019

Huurprijs vanaf € 795 p/m, incl. parkeerplaats 
(excl. servicekosten)

www.hureninluyvestein.nl

VERHUUR 
GESTART!

INFORMATIEDAG 

Zaterdag 23 februari van 10.00 tot 12.00 uur
ERA vb&t Makelaars, Steenweg 18a, Helmond

Afgelopen week waren Mandy, 
van de redactie, en ik te gast bij 
vrijwilligersorganisatie Neiskoen 
in Mierlo-Hout. We werden har-
telijk ontvangen door Dirk den 
Hollander die ons wegwijs maakte 
in deze mooie organisatie. Geheel 
op vrijwilligers draait het en is 
365 dagen per jaar open, zelfs op 
de zondagen,met de kerst én oud  
en nieuw. 

Dirk is gepensioneerd en vond het 
tijd om iets terug te doen voor zijn 
mooie Helmond samen met Tom 
Heywegen en Kees van Rest, alle 3 
échte Helmonders. Toen Neiskoen 

werd ‘geboren’, kregen ze in het 
begin veel tegenstand, maar he-
den ten dagen passen ze helemaal 
in het plaatje van Mierlo-Hout. Ge 
zout er is een keerke gewoon bin-
nen moeten lopen en zelf gaan 
kijken want er kan, zoveel dat het 
moeilijk te vertellen is allemaal. 

Op de facebook van Weekkrant de 
Loop staat trouwens ook een leuk 
filmke waar je een kijkje achter 
de deuren kan nemen samen met 
mij. Iedereen is welkom, geen in-
dicatie nodig en de privacy staat 
heel hoog in het vaandel. Ze hoe-
ven niet eens je naam te weten, je 
checkt in met je voornaam én er 
is geen lage drempel: er is geen 
drempel. Wat ik nog even wil mel-
den (dat wil Dirk zelf niet, maar 
ikke wel) is dat Dirk vorig jaar is 
benoemd tot Officier in de Orde 
van Oranje Nassau. Vur men zén 
die lintjes allemaal hetzelfde, maar 
dat is dus niet want het lintje wat 
Dirk heeft is nog maar 2 keer in 
Helmond uitgedeeld, heel bijzon-
der dus. Burgemeester Elly is heel 
trots op Dirk en wij ook. 

Met een big smile laat Dirk ons 
de foto zien samen met onze bur-
gemeester waar hij helemaal ver-
rast was met deze onderscheiding. 
Ridder wordt je als je nationaal iets 
bereikt hebt, maar Officier wordt je 
als je internationaal iets betekend 
hebt ( heb ik van Dirk geleerd). La-
chend zegt hij: ‘’Nu zit ik op 1 lijn 
met Johan Cruijff’’, die ook deze 
onderscheiding heeft ontvangen. 
Echt unne heule bijzondere Hel-
monder dus dieje Dirk. Terwijl hij 
verder vertelt, zitten de deelnemers 
gezellig een bakske soep te eten. 

Elke dag wordt er geluncht en 2 
keer in de week avondeten. Als ik 
Dirk vraag wat hij met een 20.000 
euro gift zou doen, zegt hij zonder 
na te denken: ‘’een grotere, profes-
sionele keuken realiseren zodat we 
elke dag avond eten kunnen ver-
schaffen’’. De stempel die je vanuit 
de maatschappij hebt gekregen 
verlies je door bij Neiskoen binnen 
te stappen. Verslaafd, werkeloos, 
verdrietig, gedetineerd, in de schul-
den of wat dan ook: het maakt 
hier niets uit. Ook mensen zonder 
stempel zijn welkom, echt ieder-
een dus. Ze houden van diversiteit 
hier, ook Islamitische mensen, alle 
rangen en standen mogen hier ko-
men het is vooral een warme plek 
waar je niet alleen bent. Hun doel 
is mensen weer gelukkig maken. 
Ze ontwikkelen wat je leuk vindt. 

Het is een herstel bevorderende 
omgeving. Samen herstellen ,sa-
men leren samen ontwikkelen 
daar staan ze voor, leren omgaan 
met je beperking. En, werkt dat? 
zal je je afvragen. En of dat werkt! 
Vanuit de hele wereld komen ze 
kijken naar dit bijzondere project. 
Een onderzoek van Fontys heeft 
ook bewezen dat het werkt. Ze 
hebben al verschillende prijzen ge-
wonnen. Er zijn hulpgroepen van 
allerlei soorten die s’avonds hier te 
vinden zijn. Zoek jij een soort van 
hulpgroep en is die er niet? Dan 
helpen ze je om er eentje op te zet-
ten, want met 2 heb je al een groep. 
Door hier te komen, ga je weer zin 
krijgen in het leven. Er zijn work-
shops, die je ook in ons filmpje kan 
zien. Vooral de muziek vind ik ge-
weldig met een echte studio en po-
dium. Ik vind de sfeer er geweldig 

en zou wel 3 pagina’s in De Loop 
vol kunnen schrijven over Neis-
koen,  maar da kan helaas niet. 
Wij waren verbaasd wat er achter 
die witte deur zat met gekleurde 
skoentjes. Loop zelf eens binnen, 
neem een kijkje bij deze prachtige 
organisatie. Dirk en Kees bedankt 
voor deze leerzame middag en 
voor de leuke foto samen met 

Mandy en mij. De vrolijkheid in 
deze organisatie spat van de foto. 
Heel veul suc6 op jullie skon plek-
ske in Mierlo-Hout!

Tot volgende week ,

Ons 

vertelt…

Nei skoen

V.l.n.r.: Dirk, Marij, Kees en Mandy (bron foto; Mandy Meeuwsen).
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Voor iedereen die  
carnaval viert...

Op de Engelseweg in Helmond kun je heel veel toeters en 
bellen kopen voor de carnaval. En omdat er eigenlijk altijd 
wel wat te vieren valt, is het hier het hele jaar door feest. 

Mochten we je ergens mee kunnen helpen,  
laat het ons dan gerust weten. 

Bovendien deskundige medewerkers, géén tijd verliezen 
met het zoeken naar een parkeerplek en gratis parkeren 

voor de deur van de winkel. 
De Engelseweg, de plek waar je urenlang zorgeloos 
kunt shoppen bij meer dan 50 winkels of genieten 

van een lekkere lunch. 
 

En zoekt u iets voor de kater?
Ook daar hebben ze iets voor!

.... en natuurlijk ook voor iedereen .. en natuurlijk ook voor iedereen .. en natuurlijk ook voor iedereen 
die geen carnaval viert.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.H E L M O N DShopping.H E L M O N D
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3Februari 2019Groot PEELLAND

COLOFON 
Deze bijlage is een uitgave van 
Weekkrant De Loop Helmond 
en verschijnt  12x per jaar in een 
oplage van bijna 100.000 ex.

Ook op internet:
www.grootpeelland.nl
www.deloop.eu
www.helmondnu.nl

Uitgever
Adcommunicatie
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20
5708 HN Helmond

Advertenties 
E-mail info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)

Redactie
Mandy Meeuwsen

o.a. Shutterstock

Opmaak
KlaasenVandeursen 
Communicatie
www.klaasenvandeursen.com

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

2E

ARTIKEL 

50%
KORTING*

EIGENTIJDS WONENToe aan een nieuw bed? Kom dan 

nu naar Stijl en Co en sla je slag!

Door onze ruime keuze aan 

matrassen en bedden hebben wij 

altijd uw ideale bed.

Elke zondag open van 12-17 uur

Engelseweg 212, Helmond

Tel. 0492-475624 

www.stijlenco.nl 

www.covetex.nl

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

WINTERSALE 

LAATSTE KANS!!

ARTIKEL

LAATSTE KANS!!

KORTINGEN

op de meest 

duurzame producten

zoals diverse bedden, 

matrassen, kussens 

en dekbedden*

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD

ZONNIGE PERZIK 

THE ALOE VERA COMPANY

FRISSE CRANBERRY EN APPEL FOREVER ALOE VERA GEL

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken 
van Forever! Nog natuurlijker, rijk aan vitamine C 
en zonder conserveermiddelen. Een ideale 
aanvulling op een gezond voedingspatroon!

• Pure aloë vera gel
• Rijk aan vitamine C
• Zonder conserveermiddelen
• Glutenvrij
• Natuurlijke smaak
• 100% recyclebare verpakking
• Heerlijk fris 

FOREVER ALOE VERA GEL
Stel je eens voor dat je op een aloë vera plantage staat, 
het blad van een aloë plant opensnijdt en de gel direct 
kunt proeven. Onze suikervrije Forever Aloe Vera Gel 
met 99,7% pure gel komt heel dicht in de buurt! Het is 
niet voor niets het eerste product dat een certificaat 
ontving van het International Aloe Science Council 
(IASC) voor de puurheid en kwaliteit. Geniet van de 
natuurlijke smaak van onverdunde gel en profiteer 
van alle waardevolle eigenschappen van aloë vera en 
vitamine C. Precies zoals de natuur het heeft bedoeld. 

FRISSE CRANBERRY EN APPEL
Forever Aloe Berry Nectar. De frisse smaak van cranberry 
en appel geeft aloë een fruitige twist! Forever.

ZONNIGE PERZIK
Forever Aloe Peaches! De zonnige smaak van perzik 
bezorgt je direct een zomers gevoel. Forever Aloe 
Peaches bevat 84,3% pure aloë vera gel uit het 
binnenblad van de plant en is rijk aan vitamine C. 

THE ALOE VERA COMPANY
Forever gaat voor pure producten. Alle aloë vera 
gel is afkomstig van eigen plantages in Texas en 
de Dominicaanse Republiek. Om de kwaliteit te 
waarborgen wordt de gel na de oogst direct verwerkt 
en verpakt in verpakkingen die zijn gemaakt van 100% 
recyclebaar materiaal. Forever houdt altijd controle over 
het complete productieproces: From plant, to product, 
to you!

BUSINESS     OWNER

Voor meer 
informatie bel
Lenie Klaasen
06-52716622

2E

ARTIKEL 

50%
KORTING*

EIGENTIJDS WONEN

WINTERSALE 

LAATSTE KANS!!

ARTIKEL

LAATSTE KANS!!

KORTINGEN

op de meest 

duurzame producten

zoals diverse bedden, 

matrassen, kussens 

en dekbedden*

Toe aan een nieuw bed? 

Kom dan nu naar Stijl en Co 

en sla je slag!

Door onze ruime keuze aan

matrassen en bedden hebben 

wij altijd uw ideale bed.

Elke zondag open van 12-17 uur

Engelseweg 212, Helmond

Tel. 0492-475624

www.stijlenco.nl

www.covetex.nl

* Vraag in de winkel naar de voorwaarden
De korting is niet geldig i.c.m.
andere acties | De aanbiedingen zijn
geldig tot en met 24 februari 2019.



16 week nummer 8 vrijdag 22 februari 2019 de loop weekkrant HELMOND4 Februari 2019 Groot PEELLAND

KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

 V
H

Z 
W

K0
5

SALE
KORTINGEN VAN
30%40%

50%60%70%

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. 
BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

ZONDAG 24 FEBRUARI 
GEOPEND 12.00-17.00 uur 

VLOER HET ZELF EINDHOVEN 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 

Industrieterrein De Kade. Tel. 040-2468180

VLOER HET ZELF HELMOND 
Engelseweg 223b, Helmond. Tel. 0492-52 52 70

LAMINAAT • KUNSTSTOF VLOEREN 
LAMEL PARKET • RUSTIEK EIKEN 

PVC VLOEREN • PLINTEN • VISGRAAT VLOEREN
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Overgewicht
EN DAN?

 
Met nieuwjaar nemen veel mensen voor toch echt te gaan afvallen. Gezonder eten en vaker 
sporten is prima, maar om overgewicht als maatschappelijk probleem te bestrijden is méér 

nodig. Inmiddels is ongeveer de helft van de  Nederlanders te dik. Alle overheidscampagnes, 
voedingsadviezen en diëten ten spijt, we worden alleen maar dikker Mensen met overgewicht worden 
vaker  gestigmatiseerd en uit onderzoek komt ook naar voren dat overgewicht zelfs een  rol kan spelen 
in het salaris dat iemand verdient. Nu de vraag; komt overgewicht door teveel te eten, of is overgewicht 

een gevolg  van het eten van de verkeerde dingen? Eigenlijk beide.

DE CIJFERS
Wereldwijd wordt overgewicht een 
steeds groter probleem, de wereld-
bevolking groeit letterlijk uit haar 
jasje. Inmiddels heeft 1 op de 3 
volwassenen, wereldwijd overge-
wicht. Dit komt neer op ongeveer 
1.500.000.000 mensen. In Neder-
land heeft ruim 50% van de be-
volking overgewicht en heeft ruim 
10% van de Nederlanders te maken 
met ernstig overgewicht. Ernstig 
overgewicht wordt ook wel obesitas 
genoemd.. Er is onderzoek gedaan 
naar de kosten van al onze zwaar-
lijvigheid. Hoewel je niet de vinger 
op de zere plek kunt leggen, kan ge-
steld worden dat ongeveer 50% van 
de Nederlandse zorgkosten, welke 
jaarlijks in totaal meer dan € 90 
miljard bedragen, gerelateerd kun-
nen worden aan de gevolgen van 
een ongezonde levensstijl. 

DE RISICO’S 
De kosten van overgewicht zijn voor 
de samenleving dus enorm hoog. 
Voor de persoon in kwestie zijn de 
kosten qua gezondheidsverlies ook 
enorm hoog.
Als je overgewicht hebt, dan loop je 
een verhoogd risico op allerlei ern-
stige ziekten. Hierbij kun je denken 
aan diabetes type 2, hoge bloeddruk, 
hart- en vaatziekten en kanker. Maar 
je kunt ook denken aan gewrichten 
die eerder slijten, zoals de knieën of 
je heupen. Veel mensen met overge-
wicht hebben ook diabetes type 2. 
Diabetes type 2 kan je leven met een 
flink aantal jaren verkorten.

DE OORZAKEN
Een positieve energiebalans leidt 
tot overgewicht. Een positieve ener-
giebalans wil zeggen dat je dage-
lijks meer calorieën, eten dus, tot je 
neemt dan dat je omzet in energie. 
Ieder pondje komt door het mondje 
is een oud gezegde. Vooral suiker-
rijke voeding en geraffineerde kool-
hydraten dragen sterk bij aan over-
gewicht. Verder speelt mee dat onze 
leefomstandigheden zijn veranderd 
maar ons genetisch pakket is het-
zelfde gebleven. We houden van vet 
en suiker omdat we het in vroeger 
tijden hard nodig hadden. We bewe-
gen alleen als het nodig is, omdat 
we in de oertijd onze energie moes-
ten sparen. In een samenleving van 
overvloed leiden die oerneigingen 
tot overgewicht. Dat pak je niet aan 
door mensen aan te sporen gezonder 
te gaan leven. Natuurlijk, het is leuk 
te weten dat je afvalt als je de verwar-
ming iets lager zet, dat je dik wordt 
van slaaptekort of dat een ei bij het 
ontbijt ervoor zorgt dat je later op de 
dag minder eet, maar die informa-
tie beslaat slechts een deel van het 
probleem.

Overgewicht ontstaat  meestal door 
een combinatie van factoren. We 
proberen tijd en energie te besparen 
door werk en vervoer zo effectief mo-
gelijk te organiseren. Daardoor doen 
we steeds minder zelf. We hebben 
altijd licht en altijd een laptop of ta-
blet om ons mee te vermaken, dus we 
slapen minder.

SUIKER IN DE BAN
Suikerrijke voedingsmiddelen zijn 
een van de belangrijkste veroorzakers 
van overgewicht. Suiker laat bijvoor-
beeld je bloedsuikerspiegel sterk stij-
gen. Hierdoor pompt je alvleesklier 
heel veel insuline je bloedbaan in. 
Het insulinehormoon stopt al die sui-
ker netjes in je lichaamscellen, waar 
het gebruikt wordt voor verbranding. 
Overschotten van suiker (en die zijn 
er!) worden opgeslagen in je vetreser-
ves. Nu ontstaat er een heel erg verve-
lende situatie. Je vetmassa is toegeno-
men, je lichaamscellen zijn afgevuld 
met suiker en je bloedbaan is leeg. 
Wat er nu gebeurt? Bepaalde hormo-
nen geven aan dat je honger hebt.

Maar je beschikt toch over een vet-
massa? Waarom spreekt je lichaam 
die vetmassa niet aan? Dit doet je 
lichaam niet vanwege het hormoon 
insuline. Insuline stopt niet alleen 
overschotten in je vetmassa, waardoor 
je overgewicht kan ontwikkelen. Het 
blokkeert ook nog eens de mogelijk-
heid van je lichaam om die vetreser-
ves aan te spreken! Daarom hebben 
mensen met overgewicht ook gewoon 
honger. Hun bloedsuikerspiegel is 
op dat moment gewoon laag en je li-
chaam heeft nu eenmaal energie no-
dig om te functioneren. Omdat het 
de vetmassa niet kan aanspreken, 
zendt je lichaam hongersignalen uit. 
Grote kans dat je weer iets suikerrijks 
gaat eten. Probeer zo min mogelijk 
suikers binnen te krijgen. Ook geen 
kunstmatige suikers, je lichaam her-
kent die gewoon als suiker.

steld worden dat ongeveer 50% van steld worden dat ongeveer 50% van 
de Nederlandse zorgkosten, welke de Nederlandse zorgkosten, welke 
jaarlijks in totaal meer dan € 90 jaarlijks in totaal meer dan € 90 
miljard bedragen, gerelateerd kun-miljard bedragen, gerelateerd kun-
nen worden aan de gevolgen van 
een ongezonde levensstijl. 

Tekst: Carla Hoogland
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KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Hé, ben jij die fanatiekeling

die onze uitgeverij komt 
versterken?

Telefonisch/bezoek acquisitie
Eigen werktijden

Werkt op provisie basis
Voor o.a • Weekkrant De Loop Helmond (elke week 35.000 ex.)

• Maandkrant Groot Peelland  
(Toerisme, Zorg, 50Plus, Vacatures etc.) (elke maand 100.000 ex.)

• Weekkrant De Mierlose Krant (elke week 12.500 ex.)
• Magazine Ons Mierlo-Hout (elke maand 5500 ex.)

• Magazine Dierenambulance Helmond (4x per jaar 2500 ex.)
• Damiaan Parochie blad westelijk Helmond (4x per jaar 15.000 ex.) 

Ben jij diegene? 
Stuur ons dan snel een e-mail!

 ad@adcommunicatie.nl
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www.sintannaklooster.nl 
040 20 98 449

Wij zijn op zoek naar 
collega’s in de zorg.

Hartverwarmende 
zorg in Helmond

a Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe
 1e Haagstraat 89, 5707 XN Helmond 

a Thuiszorg Helmond-Geldrop

a Hulp bij het huishouden

VACATURES 
IN DE 
BRAINPORT 
REGIO

2019 Groot PEELLAND

VACATURES 

excl.

FEBRUARI ACTIE DRUKWERK
PROFESSIONELE VISITEKAARTJES

(Vraag naar de actie voorwaarden.)
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KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Hé, ben jij die fanatiekeling

die onze uitgeverij komt 
versterken?

Telefonisch/bezoek acquisitie
Eigen werktijden

Werkt op provisie basis
Voor o.a • Weekkrant De Loop Helmond (elke week 35.000 ex.)

• Maandkrant Groot Peelland  
(Toerisme, Zorg, 50Plus, Vacatures etc.) (elke maand 100.000 ex.)

• Weekkrant De Mierlose Krant (elke week 12.500 ex.)
• Magazine Ons Mierlo-Hout (elke maand 5500 ex.)

• Magazine Dierenambulance Helmond (4x per jaar 2500 ex.)
• Damiaan Parochie blad westelijk Helmond (4x per jaar 15.000 ex.) 

Ben jij diegene? 
Stuur ons dan snel een e-mail!

 ad@adcommunicatie.nl
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www.sintannaklooster.nl 
040 20 98 449

Wij zijn op zoek naar 
collega’s in de zorg.
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 Voor alle leeftijden | museumhelmond.nl

Beleef Kasteel Helmond
Beleef Kasteel Helmond

in de krokusvakantie
5 t/m 10 maart

De activiteiten zijn gratis exclusief de 
toegang tot het kasteel, tenzij anders ver-
meld. Wat is er zoal te doen?

• Loop door het kasteel en ontmoet on-
derweg de kasteelgidsen. Zij vertellen over 
het eeuwenoude kasteelverhaal van deze 
bijna 700 jaar oude burcht, de grootste van 
het land. Te doen dagelijks tijdens ope-
ningstijden van 11.00-17.00 uur.

• Leer meer over het kasteel via spellen 
en games in de Kasteelgang. Middeleeuw-
se spellen staan voor kinderen klaar op het 
binnenplein, ook kunnen ze lekker speu-
ren door de donkere kasteelkelders. Iedere 
dag tijdens openingstijden.

• Wandel over de zolder van het kasteel 
en ontdek wie of wat de grote kasteel-
brand heeft veroorzaakt in 1549. Dagelijks 
te doen en geschikt voor bezoekers vanaf 
8 jaar. Reserveren via museumhelmond.nl. 

De zoldertour is niet gratis toegankelijk, je 
betaalt hiervoor € 2,50, dit is exclusief een 
entreekaart voor het kasteel. 

• Speel voorafgaand aan de kasteelzol-
dertour het bordspel in de torenkamer. 

Dan ben je goed voorbereid op het bijzon-
dere zolderverhaal. Dagelijks tijdens ope-
ningstijden.

• De verhalenvertelster leest de prachtig-
ste verhalen voor over kastelen, ridders en 
jonkvrouwen. Op woensdag, donderdag 
en vrijdag van 12.00-16.00 uur, op 10 maart 
van 14.00-16.00 uur. 

• Kinderen kunnen hun eigen unieke 
kasteelmasker versieren. Te doen in het 
Kasteelcafé, dagelijks tijdens openingstij-
den.

• Voor de kinderen: verander in een echte 
ridder of prinses met middeleeuwse kle-
ding. En vergeet niet een leuke selfie te 
maken. Dagelijks tussen 11.00-17.00 uur.

• Beleef het aangrijpende verhaal van 25 
vrouwen die op de brandstapel het leven 
lieten in 1595 in Peelland. Luister naar en 
leer meer over dit waargebeurde feit in de 
regionale geschiedenis, tijdens de heksen-
speurtocht in de tentoonstelling Heksen-
jacht in Peelland. Te doen dagelijks tijdens 
openingstijden. Vanaf 8 jaar.

Bereikbaarheid en tarieven 
Kasteel Helmond is een museumlocatie 
van Museum Helmond, samen met Kunst-
hal Helmond. Het eeuwenoude stadskas-
teel ligt in het centrum van Helmond op 
circa 10 minuten lopen van station Hel-
mond. Het kasteel is goed bereikbaar met 
het openbaar vervoer en de auto, je kunt 
parkeren onder de Kasteel-Traverse, op 
circa 3 minuten lopen van het kasteel. 

Ga naar www.museumhelmond.nl voor 
actuele informatie over openingstijden, 
prijzen en het activiteiten- en tentoonstel-
lingsprogramma.

Kasteel Helmond
in de krokusvakantie

Beleef 

In de krokusvakantie van 5 t/m 10 
maart organiseert Museum Hel-
mond allerlei leuke activiteiten in 
Kasteel Helmond voor alle leeftijden. 
Speciaal in de krokusvakantie geldt 
deze actie voor gezinnen en fami-
lies: 12 jaar of jonger, neem dan gratis 
een vriendje, vriendinnetje, zusje of 
broertje mee (max. 12 jaar). 

Als je terminaal ziek bent en je weet 
dat je niet meer lang te leven hebt, dan 
wil je op een waardige manier afscheid 
kunnen nemen van het leven. In een 
rustige omgeving, waar je dag en nacht 
verzekerd bent van professionele zorg 
en aandacht. En waar je omringd bent 
door mensen die je liefhebben. In een 
hospice krijgen terminaal zieke mensen 
zorg en aandacht van professionals en 
vrijwilligers. Ze verblijven in een eigen 
appartement, dat huiselijk is ingericht 
en waar familie en vrienden kunnen 
komen en gaan wanneer zij dat willen. 
Dierbaren krijgen de ruimte om samen 
voor je te zorgen. 

Zo’n hospice is Hospice en Logeerhuis 
Valkenhaeghe in Helmond. Een warm 
huis waar ook plaats is voor logeerhuis-
gasten, die om wat voor reden dan ook 
tijdelijk zorg nodig hebben. Logeren met 
zorg kan ook om de mantelzorg tijdelijk te 
ontlasten of om extra te herstellen tijdens 
een intensieve behandeling van een ziekte. 

Binnen Hospice en Logeerhuis Valken-
haeghe zijn vrijwilligers enorm belang-
rijk. Anders gezegd, zonder vrijwilligers 
zouden we niet de hartverwarmende 
zorg kunnen geven die we graag wil-
len geven. Er zijn kookvrijwilligers die er 
voor zorgen dat er elke dag een uitste-
kende warme maaltijd geserveerd wordt 
en zorgvrijwilligers die ondersteunen in 
de zorg, met extra tijd en aandacht. Ver-
der zijn er nog  klusvrijwilligers, receptie 
vrijwilligers en vrijwilligers die aandacht 
besteden aan het creëren van een huise-
lijke omgeving. 
Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe 
kost meer dan dat er door de zorgver-
zekeraar / subsidieverstrekker wordt 
vergoed. Zo is er Stichting Vrienden 
Hospice Valkenhaeghe Helmond 
die Valkenhaeghe op financieel vlak 
steunt, door fondsen en sponsoren te 
werven, waarmee het Hospice haar 
belangrijke rol kan blijven vervullen 
in Helmond. 
www.sintannaklooster.nl

Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe is een warme plek voor terminaal zieke mensen 
in Helmond (bron foto; Sint Annaklooster).

Hartverwarmende 
zorg  in Helmond 
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Ebrahim 
Een échte doorzetter: 

Ebrahim 

Een échte doorzetter: Zo kun je 
Ebrahim wel omschrijven. 

Deze 21-jarige Syriër is 3 jaar geleden
 naar Nederland gevlucht en doet 

er sinds die tijd álles aan om te 
integreren in de Nederlandse 

maatschappij. 
Ebrahim is gedreven, enthousiast 
en bovendien vastberaden om het

 in Nederland te maken en daar werkt 
hij dan ook hard voor; hij is niet voor 

niets verkozen tot één van 
de ‘doorzetters van 2018!’

Een hele reis
Laten we teruggaan naar 2015, 
toen de reis voor Ebrahim naar 
Nederland begon. Ebrahim 
komt uit Daraa, Syrië waar het 
al lange tijd onveilig is. Ebrahim 
zelf heeft bij een bombarde-
ment een forse gehoorbescha-
diging opgelopen en vanwege 
de onveilige situatie was blijven 
geen optie. Zodoende begon 
vanuit Daraa de moeizame 
reis naar Nederland. Toen hij 
in Nederland aankwam, is hij 
nog een tijd opgevangen door 
Nidos omdat hij nog minderja-
rig was. Na 3 maanden, toen hij 
18 werd, is hij naar AZC Budel 
gegaan waar hij een tijdje heeft 
gezeten. Hierna kreeg hij een 
kleine woonruimte toegewezen 
in Helmond, waar hij nu nog 
steeds woont.

Vanuit Nidos is er ook voor ge-
zorgd dat hij zo snel mogelijk 
Nederlands kon leren, wat hij nu 
goed onder de knie heeft. De tijd 
dat hij in een AZC zat was niet 
altijd makkelijk voor hem: ‘’Ik 
heb daar veel andere mensen 
gezien die drugs verkochten en 
aan de drank waren en dat vind 
ik jammer. Ik ben wel een vluch-
teling, maar ik wil dat mensen 
zien dat ik mijn best doe en dat 
ik écht hier een toekomst wil op-
bouwen’’. 

Zeg het met sport
Wat Ebrahim mee heeft ge-

nomen naar Nederland, is zijn 
liefde voor sport. In Syrië is hij 
begonnen met worstelen en 
in Nederland kan hij hiermee 
doorgaan. Het is dan ook zijn 
passie voor sport, die hem heeft 
geholpen om Nederlands te 
leren spreken. Hij vertelt: ‘’ Ik 

wilde heel graag goed Neder-
lands leren en met mensen in 
contact komen. Mijn lerares, Els 
Weijtens, zei toen tegen mij dat 
ik moest gaan sporten, dan kon 
ik naar het Nederlands luisteren 
en hieraan wennen’’. 

Dat deed hij en zocht con-
tact met Chaib el Maach, van 
Martial Arts Centrum Maach.  
Chaib heeft Ebrahim vanaf het 
begin duidelijk gemaakt dat hij 
er niet is om Arabisch te praten, 
maar om Nederlands te leren. 
Dit heeft hem erg geholpen en 
uiteindelijk leidde dit er ook toe 
dat hij zijn passie, worstelen, op 
kon pakken. 

Mede dankzij de hulp van Chaib 
gaat Ebrahim nu 4 keer per week 
naar Utrecht om te trainen voor 
het worstelen. Ook heeft hij al 
redelijk gepresteerd op enkele 
internationale toernooien.

Vooruitgang 
Ebrahim wil vooruit, dat is wel 
duidelijk. Wat hij wil gaan doen? 
In de zorg werken. 30 km fietsen 
voor een open dag is dan ook 

niet teveel gevraagd en heeft 
hij heeft het er graag voor over. 
Werken met ouderen spreekt 
hem aan en hij volgt op dit mo-
ment een opleiding in de zorg 
op niveau 1. Het is uiteindelijk 
de bedoeling dat hij op niveau 3 
terecht komt, dus hij moet nog 
wel even studeren. 
Als onderdeel van zijn opleiding 
loopt hij  2 tot 3 dagen stage bij 
Martial Arts Centrum Maach, 
waar hij les geeft aan de jeugd. 
Daarnaast geeft hij als vrijwil-
liger ook elke zaterdag ochtend 
les aan kinderen op de lokale 
zwemschool en bezorgt hij we-
kelijks de Helmondse huis-aan-
huis krant: Weekkrant de Loop 
om wat extra bij te verdienen.

Toekomst
Ebrahim is nog maar kort in 
Nederland, maar werkt er hard 
voor om een mooie toekomst 
tegemoet te gaan, waarin hij 
ook andere mensen helpt. Het 
zal een lange weg worden waar 
hij hard voor moet werken, 
maar met zijn motivatie en 
doorzettingsvermogen gaat hij 
er zeker komen! 

 Ebrahim Ghuzlan staat trots in zijn sportschool.  
(bron foto’s; Mandy Meeuwsen)
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save the date
EVENEMENTEN

VRIJDAG 22 FEBRUARI
Jeugddisco Asten
Van 19.30 tot 21.30 uur in Varendonck 
College, Beatrixlaan 25, 5721 LZ Asten. 
Onder begeleiding van een grote groep 
vrijwilligers en een tweetal DJ’s zorgen 
we dat het een avond wordt om nooit 
te vergeten.  Er zijn spectaculaire licht-
shows, sneeuwmachines, rookmachi-
nes en nog veel meer leuks. De Jeugd-
disco is bedoeld voor alle kinderen uit 
de Gemeente Asten, basisschool groe-
pen 5 t/m 8. Een discopas is verplicht. 
Kinderen moeten gehaald en gebracht 
worden. Niet alleen naar huis. Entree 
€ 1,50, consumptie € 0,50. Org. Bjorn 
Verlijsdonk. Jeugddisco in Asten
Beatrixlaan 25, 5721 LZ Asten

ZATERDAG 23 FEBRUARI
Kletsmatinee Ridderhof
Op 23 februari 2019 in ‘t Ridder-
hof te Gemert met een boeiend 
programma oa. Jeroen Clan, Hans 
Verbaarschot,Dirk Kouwenberg,Robert 
van Lamoen, Marlon Kicken en Andy 
Marcelissen aanvang 20.00 uur zaal 
open v.a.19.00 uur. entree 13.50 euro.
Zaterdag 23 februari 2019 vanaf 20:00
‘t Ridderhof Eten Drinken Feesten
Ridderplein 19, 5421 CW Gemert

ZONDAG 24 FEBRUARI
Open bedrijven Route 2019 op industrie-
terrein Deurne
Thema: ‘Deurne als ideale werkplek’, 
georganiseerd door de Gemeente 
Deurne en Parkmanagement. Kom 
een kijkje nemen achter de schermen 
bij verschillende bedrijven. Het eve-
nement richt zich met name op de 
sectoren Agro & Food en de Maak- en 
Procesindustrie
Meer informatie vindt je op facebook.
com/openbedrijvenroutedeurne
Zondag 24 februari 2019 Vanaf 11:00 
tot en met 16:00 uur.
Liesselseweg 141, 5753 PN Deurne

Ut aaw Herremenieke houdt vlooienmarkt
Ut aaw Herremenieke houdt op zondag 
24 februari weer zijn jaarlijkse vlooi-
enmarkt. Voorheen werd deze mede 
georganiseerd met het Gemengd Koor 
Primavera.
Deze hebben te kennen gegeven er 
mee te stoppen. Inmiddels heeft ut aaw 
Herremenieke een nieuwe partner ge-
vonden en wel Runningteam Laarbeek. 
De opbrengst van Runningteam Laar-
beek komt geheel ten goede aan de 

palliatieve zorg. Voor info kunt u www.
roparun.nl raadplegen. De vlooien-
markt wordt gehouden in de Perdebak 
in Lieshout. Manege D’n Perdenbak
Provinciale Weg 26, 5737 GH Lieshout

Koopzondag Helmond Centrum
Op zondag 24 februari is het weer 
koopzondag in Helmond Centrum! 
Lekker shoppen in het centrum van 
Helmond! De winkels zijn geopend van 
12.00 tot 17.00 uur. 
Helmond centrum, Markt

VRIJDAG 1 MAART
DolDwèrs
Carnaval in Nuenen begint dit jaar als 
nooit tevoren met DolDwèrs op vrijdag 
1 maart. Met artiesten als: Snollebolle-
kes,  De Alpenzusjes , Pater Moeskroen 
en Bart de Rooij! Ticketverkoop op 
zaterdag 23 februari van 10.00 tot 12.00 
uur en op dinsdag 26 februari van 
19.00 tot 21.00 uur bij de kassa van de 
ResiTentie aan het Vincent van Gogh-
plein. Een kaartje kost € 5. Betaal a.u.b. 
contant en gepast.  DolDwèrs is toegan-
kelijk voor feestvierders vanaf 18 jaar. 
Dresscode: verkleed.  ResiTentie Vin-
cent van Goghplein, Nuenen

Carnavalsconcert O&U in tropische sferen
Harmonie O&U brengt de carnavals-
concerten in tropische sferen. In hun 
gedachten is alleen plaats voor korte 
broeken, zonnenbrandolie, tequila en 
strandstoelen., Ze gaan met  vliegtuig-
maatschappij ´Harmonia´ op reis naar 
warme tropische gebieden, zomers 
carnaval en zonovergoten stranden 
en boulevards. Kaarten zijn voor €13, 
verkrijgbaar bij Fietsvakman Piet van 
den Berg op het Heuvelplein en Bloem-
atelier ´de4seizoenen´ op het Piet van 
Thielplein. Aanvang van het concert is 
20.00 uur. TropicanO&U, a ticket to the 
tropics, laat u de winterse periode snel 
vergeten. Muziekcentrum ´t Anker
Pater Vogelsstraat 39
5741 JE Beek en Donk

ZONDAG 3 MAART
Reundje Klot
Start vanaf 12.30 uur bij residentie 
cafézaal Jan van Hoek, Markt 12, 5721 
GE Asten.

Groepen en individuele leggen te voet 
of met een vervoermiddel gedreven op 
mensenkracht een parcours af waarbij 
een aantal cafés(kroegentocht) bezocht 
worden en waar opdrachten uitgevoerd 

FEBRUARI/MAART
www.helmondnu.nl

HELMOND
segment. Mike 
bracht albums uit 
als ‘Jump Back 
Kerouac’, ‘Song 
And Dance, Man’ 
en ‘Simplify’ 
waarmee hij zowel 
nationaal als inter-
nationaal opgepikt 
werd door pers en 
publiek. Zaal open 
vanaf 20.30 uur; 
optreden start om 
21.00 uur. Kaarten 
kosten 10 euro in 
de voorverkoop; 
12,50 euro aan de 
dagkassa.
De Cacaofabriek
Cacaokade 1

5705 LA HelmondVRIJDAG
22 MAART

Petra Berger - 
Passione Italiana

Beleef het beto-
verende Italië van 
Petra Berger in 
Passione Italiana. 
De zangeres met 
de kristalheldere 
stem zong al vaak 
in het Italiaans en 
wisselt klassiek 
repertoire moeite-
loos af met lichte 
muziek. Voor 
de gelegenheid 
wijdt ze een heel 
programma aan 
Italiaanse aria’s, 
pophits, film-
muziek en eigen 
repertoire. Van 
Puccini tot Bocelli 
en van Caccini tot 
Cocciante, van de 
klassieker O Mio 
babbino Caro en 
werk van Mor-
ricone tot Petra’s 
lied Terra Promes-
sa. Het concert 
start om 20:15 tot 
en met 22:30
Het Speelhuis
Speelhuisplein 2
5707 DZ Helmond

worden. Voor de meest ludieke uitdos-
sing van groep en/ofvoertuig zijn prij-
zen beschikbaar.
Reundje Klot en Klotstunt
Markt, 5721 GE  Asten
     
Carnavalsoptocht Deurne 2019
Een keur aan wagens en groepen 
trekken door de straten met muzikale 
samenwerking van een groot aantal 
muziekgezelschappen, waaronder 
de Koninklijke Harmonie Deurne en 
Drumfanfare Peelland. Motto: Ge kàànt 
wel ‘nen hogen hoed ophebbe, mèr.........  
Start om 13.30 uur.
Centrum Markt, 5751 BE Deurne

Op carnavalszondag trekt de Grootste 
Optocht van het Zuiden door Helmond 
Deze optocht staat bekend om zijn fleu-
rige, kleurige en grappige creaties en 
om de meest mooie carnavalswagens 
uit de regio waar veel zorg en aandacht 
aan is besteed. De vele deelnemers aan 
deze prachtige optocht door de binnen-
stad van Helmond komen ieder jaar 
van heinde en ver om hun carnavals-
wagen te laten zien!
Van 13:30 tot en met 17:30 uur
Centrum - Mizunallenplein
Steenweg 1, 5707 CD Helmond

MAANDAG 4 MAART
Waested Festival Gemert
Maak je klaar voor het beste feestje 
van Brabant... CARNAVAL! Waested 
Festival brengt je samen en vestigt zich 
tijdens carnaval op de Koksedijk met 
een 2-daags outdoor evenement! Twee 
dagen uit je panty met de beste muziek 
die je WEL leuk vindt; schuren, hossen, 
zagen + de beste hostings! Gekkigheid 
gegarandeerd! Minimum leeftijd: 18+ 
Locatie: Recreatieterrein de 
Koksehoeve 
Food: Diverse eetmogelijkheden! 
Maandag 4 maart: 15:00 tot 23:00 
Dinsdag 5 maart: 15:00 tot 23:00 

VRIJDAG 8 MAART
Mike Plume - European Tour 2019
Mike Plume is een singer-songwriter 
uit Canada die muzikaal te vergelijken 
is met mensen als John Cougar Mel-
lencamp, Steve Earle en Tom Petty; hij 
begeeft zich derhalve in het rootsrock 

HELMOND
NU.NL

Wiegers XL biedt een nieuwe 
collectie tuinmeubelen aan,  die 
exclusief te koop is bij  het XL fili-
aal te Asten. De collectie bestaat 
uit heel veel verschillende sets. 
U kunt kiezen voor een lounge-
set, diningset of een combinatie 
hiervan. Natuurlijk kunt u ook 
nog  gewoon voor  de oude ver-
trouwde klapstoelen van Kettler 
en Garden Impressions terecht 
bij Wiegers XL. Of voor tafels 
gemaakt van duurzame materia-
len zoals graniet,  of recyclet teak 
van wel 6cm dik! Kortom, de 
mogelijkheden zijn bij Wiegers 
XL eindeloos!

Voor elke tuininrichting en sfeer 
heeft Wiegers XL de perfecte 
tuinset. Of  u nu op een comfor-
tabel design stoeltje samen op 
uw balkon wilt genieten van een 
kop thee, tot en met een grote 
groep vrienden die  ’s avonds 

willen loungen in een fijne ruime 
loungebank. 

Of wat dacht u van een barbecue 
feest waarbij u  met de hele fa-
milie aan een grote tafel zit met 
bijpassende stoelen. Natuurlijk 
heeft Wiegers XL ook bijpas-
sende accessoires en kussens 
om uw tuin nog meer uitstraling 
te geven.

Wiegers XL - Tuinmeubelzaak
Wiegers XL, de XL in de naam 
zegt al genoeg over het groot-
schalige aanbod tuinmeubelen. 
Naast de grote showroom, is 
Wiegers XL ook online te vin-
den. U kunt bij Wiegers XL 
terecht voor tuinmeubelen in 
verschillende segmenten van 
de markt met de nadruk op een 
goede prijs-kwaliteitverhouding 
en met een eigen bezorg- en 
montageservice!

Naast meubelen voor binnen, 
biedt Wiegers XL een breed as-
sortiment van loungesets, pa-
rasols, parasolvoeten, tuinstoel-
kussens, buitenhaarden, onder-
houdsmiddelen en accessoires 
voor buiten aan. 

Door containermatig in te ko-
pen vanuit eigen fabrieken over 
de gehele wereld biedt Wiegers 
XL tuinmeubelen aan tegen zeer 
scherpe prijzen. Natuurlijk alle-
maal met duurzame materialen, 
en bijbehorende keurmerken. Bij 
Wiegers XL is de nieuwe collec-

tie van 2019 gewoon voorradig! 
Een absolute trend voor dit jaar: 
lounge dining sets. 

Deze sets zijn een perfecte com-
binatie van een tuinset en een 
loungeset. Met de lounge dining 
set kunt u optimaal genieten; 
zo kunt u heerlijk dineren, maar 
ook rustig natafelen of lekker 
loungen. 

Profiteer nu van de vele, mooie 
zomeraanbiedingen bij Wiegers 
XL. Benieuwd naar de nieuwe col-
lectie of naar de aanbiedingen? 

5000 m2 compleet wonen 

WIEGERS XL
De dagen worden langer en de temperaturen 

gaan stijgen. Gelukkig kunnen we nu al weer gaan genie-
ten van het buitenleven. Natuurlijk hoort daar een gezellig 

samenzijn met vrienden en familie bij. Lekker met zijn 
allen barbecueën, dineren  aan uw tuinset of lekker met 

een wijntje in uw loungeset genieten van de zon zijn 
hier uitstekende voorbeelden van!

Bekijk de uitgebreide, 
nieuwe collectie van 2019 
nu met eigen ogen in de 
showroom te Asten, of op 
www.wiegersxl.nl 

En Wiegers XL is ook ge-
woon elke zondag ge-
opend. Ga eens gezellig 
een kijkje nemen onder 
het genot van een lekker 
kopje koffie! 

Wiegers XL
Industrielaan 4, Asten

(Bron foto; Wiegers XL).

ChristenUnie-SGP Brabant wil een Bra-
bants energiefonds van 1 miljard oprich-
ten om ervoor te zorgen dat duurzame 
energie voor iedereen betaalbaar blijft. 
Dat stelt de partij in haar verkiezingspro-
gramma voor de provinciale statenver-
kiezingen. 

ChristenUnie-SGP Brabant wil niet dat 
mensen in financiële problemen raken 
door keuzes die gemaakt worden door de 
overheid. Energie moet voor iedereen be-
taalbaar blijven. Iedereen moet mee kun-
nen doen in de verandering naar schone 
energie. 

“Wij willen daarom een energiefonds van 
één miljard euro in Brabant, geld dat be-
schikbaar is door de verkoop van Essent.  
Met dit geld moeten subsidies en (rente-
loze) leningen aan gemeentes, bedrijven 
en huishoudens beschikbaar komen voor 
energiebesparingen en schone energie. Op 
deze manier zorgen we voor een duurza-
me toekomst en stimuleren we tegelijk de 
regionale economie.” 
Aldus Hermen Vreugdenhil, lijsttrekker 

ChristenUnie-SGP Brabant

Investeren in de samenleving 
De ChristenUnie-SGP zet zich verder in 
voor een betrokken samenleving in onze 
dorpen en wijken. Een samenleving waar 
kwetsbaren ondersteund worden, omdat 
iedereen meetelt. Zo maakt de Christen-
Unie-SGP geld vrij voor de regionale voed-
selbank en projecten die mensen weer aan 
het werk helpen. 

“Wij willen honderd miljoen investeren in 
leefbaarheidsplannen in onze dorpen en 
wijken. Plannen die helpen om eenzaam-
heid te voorkomen, die ervoor zorgen dat 
ouderen en jongeren samen komen, die 
zorgen voor meer groen in de straten. 
Mensen moeten zich in kunnen zetten 
voor het behoud van hún kern, hún dorps-
kerk, hún natuur. Het steunen van lokale 
initiatieven voor behoud van het eigen 
cultureel en religieus erfgoed kan dát ver-
schil maken. Brabant is het waard!” aldus 
Albert Spijker uit Helmond, nummer 3 van 
de kandidatenlijst voor de ChristenUnie-
SGP in Brabant. 

ChristenUnie-SGP wil Brabants 
energiefonds van 1 miljard

Brabant is het waard!  

Wij willen verbinden en omzien naar 
elkaar. Wij zetten ons daarom in 
voor een betrokken samenleving. 
Een samenleving waar kwetsbaren 
ondersteund worden. Zo maakt de 
ChristenUnie-SGP geld vrij voor de 
regionale voedselbank en projecten 
die mensen weer aan het werk 
helpen. Wij willen investeren in leef-
baarheidsplannen die helpen om 
eenzaamheid te voorkomen in onze 
dorpen en wijken. Brabant is het waard!

Stem 20 maart:

Meer over het verkiezingsprogramma op 
www.noord-brabant.christenunie-sgp.nl
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save the date
EVENEMENTEN

VRIJDAG 22 FEBRUARI
Jeugddisco Asten
Van 19.30 tot 21.30 uur in Varendonck 
College, Beatrixlaan 25, 5721 LZ Asten. 
Onder begeleiding van een grote groep 
vrijwilligers en een tweetal DJ’s zorgen 
we dat het een avond wordt om nooit 
te vergeten.  Er zijn spectaculaire licht-
shows, sneeuwmachines, rookmachi-
nes en nog veel meer leuks. De Jeugd-
disco is bedoeld voor alle kinderen uit 
de Gemeente Asten, basisschool groe-
pen 5 t/m 8. Een discopas is verplicht. 
Kinderen moeten gehaald en gebracht 
worden. Niet alleen naar huis. Entree 
€ 1,50, consumptie € 0,50. Org. Bjorn 
Verlijsdonk. Jeugddisco in Asten
Beatrixlaan 25, 5721 LZ Asten

ZATERDAG 23 FEBRUARI
Kletsmatinee Ridderhof
Op 23 februari 2019 in ‘t Ridder-
hof te Gemert met een boeiend 
programma oa. Jeroen Clan, Hans 
Verbaarschot,Dirk Kouwenberg,Robert 
van Lamoen, Marlon Kicken en Andy 
Marcelissen aanvang 20.00 uur zaal 
open v.a.19.00 uur. entree 13.50 euro.
Zaterdag 23 februari 2019 vanaf 20:00
‘t Ridderhof Eten Drinken Feesten
Ridderplein 19, 5421 CW Gemert

ZONDAG 24 FEBRUARI
Open bedrijven Route 2019 op industrie-
terrein Deurne
Thema: ‘Deurne als ideale werkplek’, 
georganiseerd door de Gemeente 
Deurne en Parkmanagement. Kom 
een kijkje nemen achter de schermen 
bij verschillende bedrijven. Het eve-
nement richt zich met name op de 
sectoren Agro & Food en de Maak- en 
Procesindustrie
Meer informatie vindt je op facebook.
com/openbedrijvenroutedeurne
Zondag 24 februari 2019 Vanaf 11:00 
tot en met 16:00 uur.
Liesselseweg 141, 5753 PN Deurne

Ut aaw Herremenieke houdt vlooienmarkt
Ut aaw Herremenieke houdt op zondag 
24 februari weer zijn jaarlijkse vlooi-
enmarkt. Voorheen werd deze mede 
georganiseerd met het Gemengd Koor 
Primavera.
Deze hebben te kennen gegeven er 
mee te stoppen. Inmiddels heeft ut aaw 
Herremenieke een nieuwe partner ge-
vonden en wel Runningteam Laarbeek. 
De opbrengst van Runningteam Laar-
beek komt geheel ten goede aan de 

palliatieve zorg. Voor info kunt u www.
roparun.nl raadplegen. De vlooien-
markt wordt gehouden in de Perdebak 
in Lieshout. Manege D’n Perdenbak
Provinciale Weg 26, 5737 GH Lieshout

Koopzondag Helmond Centrum
Op zondag 24 februari is het weer 
koopzondag in Helmond Centrum! 
Lekker shoppen in het centrum van 
Helmond! De winkels zijn geopend van 
12.00 tot 17.00 uur. 
Helmond centrum, Markt

VRIJDAG 1 MAART
DolDwèrs
Carnaval in Nuenen begint dit jaar als 
nooit tevoren met DolDwèrs op vrijdag 
1 maart. Met artiesten als: Snollebolle-
kes,  De Alpenzusjes , Pater Moeskroen 
en Bart de Rooij! Ticketverkoop op 
zaterdag 23 februari van 10.00 tot 12.00 
uur en op dinsdag 26 februari van 
19.00 tot 21.00 uur bij de kassa van de 
ResiTentie aan het Vincent van Gogh-
plein. Een kaartje kost € 5. Betaal a.u.b. 
contant en gepast.  DolDwèrs is toegan-
kelijk voor feestvierders vanaf 18 jaar. 
Dresscode: verkleed.  ResiTentie Vin-
cent van Goghplein, Nuenen

Carnavalsconcert O&U in tropische sferen
Harmonie O&U brengt de carnavals-
concerten in tropische sferen. In hun 
gedachten is alleen plaats voor korte 
broeken, zonnenbrandolie, tequila en 
strandstoelen., Ze gaan met  vliegtuig-
maatschappij ´Harmonia´ op reis naar 
warme tropische gebieden, zomers 
carnaval en zonovergoten stranden 
en boulevards. Kaarten zijn voor €13, 
verkrijgbaar bij Fietsvakman Piet van 
den Berg op het Heuvelplein en Bloem-
atelier ´de4seizoenen´ op het Piet van 
Thielplein. Aanvang van het concert is 
20.00 uur. TropicanO&U, a ticket to the 
tropics, laat u de winterse periode snel 
vergeten. Muziekcentrum ´t Anker
Pater Vogelsstraat 39
5741 JE Beek en Donk

ZONDAG 3 MAART
Reundje Klot
Start vanaf 12.30 uur bij residentie 
cafézaal Jan van Hoek, Markt 12, 5721 
GE Asten.

Groepen en individuele leggen te voet 
of met een vervoermiddel gedreven op 
mensenkracht een parcours af waarbij 
een aantal cafés(kroegentocht) bezocht 
worden en waar opdrachten uitgevoerd 

FEBRUARI/MAART
www.helmondnu.nl

HELMOND
segment. Mike 
bracht albums uit 
als ‘Jump Back 
Kerouac’, ‘Song 
And Dance, Man’ 
en ‘Simplify’ 
waarmee hij zowel 
nationaal als inter-
nationaal opgepikt 
werd door pers en 
publiek. Zaal open 
vanaf 20.30 uur; 
optreden start om 
21.00 uur. Kaarten 
kosten 10 euro in 
de voorverkoop; 
12,50 euro aan de 
dagkassa.
De Cacaofabriek
Cacaokade 1

5705 LA HelmondVRIJDAG
22 MAART

Petra Berger - 
Passione Italiana

Beleef het beto-
verende Italië van 
Petra Berger in 
Passione Italiana. 
De zangeres met 
de kristalheldere 
stem zong al vaak 
in het Italiaans en 
wisselt klassiek 
repertoire moeite-
loos af met lichte 
muziek. Voor 
de gelegenheid 
wijdt ze een heel 
programma aan 
Italiaanse aria’s, 
pophits, film-
muziek en eigen 
repertoire. Van 
Puccini tot Bocelli 
en van Caccini tot 
Cocciante, van de 
klassieker O Mio 
babbino Caro en 
werk van Mor-
ricone tot Petra’s 
lied Terra Promes-
sa. Het concert 
start om 20:15 tot 
en met 22:30
Het Speelhuis
Speelhuisplein 2
5707 DZ Helmond

worden. Voor de meest ludieke uitdos-
sing van groep en/ofvoertuig zijn prij-
zen beschikbaar.
Reundje Klot en Klotstunt
Markt, 5721 GE  Asten
     
Carnavalsoptocht Deurne 2019
Een keur aan wagens en groepen 
trekken door de straten met muzikale 
samenwerking van een groot aantal 
muziekgezelschappen, waaronder 
de Koninklijke Harmonie Deurne en 
Drumfanfare Peelland. Motto: Ge kàànt 
wel ‘nen hogen hoed ophebbe, mèr.........  
Start om 13.30 uur.
Centrum Markt, 5751 BE Deurne

Op carnavalszondag trekt de Grootste 
Optocht van het Zuiden door Helmond 
Deze optocht staat bekend om zijn fleu-
rige, kleurige en grappige creaties en 
om de meest mooie carnavalswagens 
uit de regio waar veel zorg en aandacht 
aan is besteed. De vele deelnemers aan 
deze prachtige optocht door de binnen-
stad van Helmond komen ieder jaar 
van heinde en ver om hun carnavals-
wagen te laten zien!
Van 13:30 tot en met 17:30 uur
Centrum - Mizunallenplein
Steenweg 1, 5707 CD Helmond

MAANDAG 4 MAART
Waested Festival Gemert
Maak je klaar voor het beste feestje 
van Brabant... CARNAVAL! Waested 
Festival brengt je samen en vestigt zich 
tijdens carnaval op de Koksedijk met 
een 2-daags outdoor evenement! Twee 
dagen uit je panty met de beste muziek 
die je WEL leuk vindt; schuren, hossen, 
zagen + de beste hostings! Gekkigheid 
gegarandeerd! Minimum leeftijd: 18+ 
Locatie: Recreatieterrein de 
Koksehoeve 
Food: Diverse eetmogelijkheden! 
Maandag 4 maart: 15:00 tot 23:00 
Dinsdag 5 maart: 15:00 tot 23:00 

VRIJDAG 8 MAART
Mike Plume - European Tour 2019
Mike Plume is een singer-songwriter 
uit Canada die muzikaal te vergelijken 
is met mensen als John Cougar Mel-
lencamp, Steve Earle en Tom Petty; hij 
begeeft zich derhalve in het rootsrock 

HELMOND
NU.NL

Wiegers XL biedt een nieuwe 
collectie tuinmeubelen aan,  die 
exclusief te koop is bij  het XL fili-
aal te Asten. De collectie bestaat 
uit heel veel verschillende sets. 
U kunt kiezen voor een lounge-
set, diningset of een combinatie 
hiervan. Natuurlijk kunt u ook 
nog  gewoon voor  de oude ver-
trouwde klapstoelen van Kettler 
en Garden Impressions terecht 
bij Wiegers XL. Of voor tafels 
gemaakt van duurzame materia-
len zoals graniet,  of recyclet teak 
van wel 6cm dik! Kortom, de 
mogelijkheden zijn bij Wiegers 
XL eindeloos!

Voor elke tuininrichting en sfeer 
heeft Wiegers XL de perfecte 
tuinset. Of  u nu op een comfor-
tabel design stoeltje samen op 
uw balkon wilt genieten van een 
kop thee, tot en met een grote 
groep vrienden die  ’s avonds 

willen loungen in een fijne ruime 
loungebank. 

Of wat dacht u van een barbecue 
feest waarbij u  met de hele fa-
milie aan een grote tafel zit met 
bijpassende stoelen. Natuurlijk 
heeft Wiegers XL ook bijpas-
sende accessoires en kussens 
om uw tuin nog meer uitstraling 
te geven.

Wiegers XL - Tuinmeubelzaak
Wiegers XL, de XL in de naam 
zegt al genoeg over het groot-
schalige aanbod tuinmeubelen. 
Naast de grote showroom, is 
Wiegers XL ook online te vin-
den. U kunt bij Wiegers XL 
terecht voor tuinmeubelen in 
verschillende segmenten van 
de markt met de nadruk op een 
goede prijs-kwaliteitverhouding 
en met een eigen bezorg- en 
montageservice!

Naast meubelen voor binnen, 
biedt Wiegers XL een breed as-
sortiment van loungesets, pa-
rasols, parasolvoeten, tuinstoel-
kussens, buitenhaarden, onder-
houdsmiddelen en accessoires 
voor buiten aan. 

Door containermatig in te ko-
pen vanuit eigen fabrieken over 
de gehele wereld biedt Wiegers 
XL tuinmeubelen aan tegen zeer 
scherpe prijzen. Natuurlijk alle-
maal met duurzame materialen, 
en bijbehorende keurmerken. Bij 
Wiegers XL is de nieuwe collec-

tie van 2019 gewoon voorradig! 
Een absolute trend voor dit jaar: 
lounge dining sets. 

Deze sets zijn een perfecte com-
binatie van een tuinset en een 
loungeset. Met de lounge dining 
set kunt u optimaal genieten; 
zo kunt u heerlijk dineren, maar 
ook rustig natafelen of lekker 
loungen. 

Profiteer nu van de vele, mooie 
zomeraanbiedingen bij Wiegers 
XL. Benieuwd naar de nieuwe col-
lectie of naar de aanbiedingen? 

5000 m2 compleet wonen 

WIEGERS XL
De dagen worden langer en de temperaturen 

gaan stijgen. Gelukkig kunnen we nu al weer gaan genie-
ten van het buitenleven. Natuurlijk hoort daar een gezellig 

samenzijn met vrienden en familie bij. Lekker met zijn 
allen barbecueën, dineren  aan uw tuinset of lekker met 

een wijntje in uw loungeset genieten van de zon zijn 
hier uitstekende voorbeelden van!

Bekijk de uitgebreide, 
nieuwe collectie van 2019 
nu met eigen ogen in de 
showroom te Asten, of op 
www.wiegersxl.nl 

En Wiegers XL is ook ge-
woon elke zondag ge-
opend. Ga eens gezellig 
een kijkje nemen onder 
het genot van een lekker 
kopje koffie! 

Wiegers XL
Industrielaan 4, Asten

(Bron foto; Wiegers XL).

ChristenUnie-SGP Brabant wil een Bra-
bants energiefonds van 1 miljard oprich-
ten om ervoor te zorgen dat duurzame 
energie voor iedereen betaalbaar blijft. 
Dat stelt de partij in haar verkiezingspro-
gramma voor de provinciale statenver-
kiezingen. 

ChristenUnie-SGP Brabant wil niet dat 
mensen in financiële problemen raken 
door keuzes die gemaakt worden door de 
overheid. Energie moet voor iedereen be-
taalbaar blijven. Iedereen moet mee kun-
nen doen in de verandering naar schone 
energie. 

“Wij willen daarom een energiefonds van 
één miljard euro in Brabant, geld dat be-
schikbaar is door de verkoop van Essent.  
Met dit geld moeten subsidies en (rente-
loze) leningen aan gemeentes, bedrijven 
en huishoudens beschikbaar komen voor 
energiebesparingen en schone energie. Op 
deze manier zorgen we voor een duurza-
me toekomst en stimuleren we tegelijk de 
regionale economie.” 
Aldus Hermen Vreugdenhil, lijsttrekker 

ChristenUnie-SGP Brabant

Investeren in de samenleving 
De ChristenUnie-SGP zet zich verder in 
voor een betrokken samenleving in onze 
dorpen en wijken. Een samenleving waar 
kwetsbaren ondersteund worden, omdat 
iedereen meetelt. Zo maakt de Christen-
Unie-SGP geld vrij voor de regionale voed-
selbank en projecten die mensen weer aan 
het werk helpen. 

“Wij willen honderd miljoen investeren in 
leefbaarheidsplannen in onze dorpen en 
wijken. Plannen die helpen om eenzaam-
heid te voorkomen, die ervoor zorgen dat 
ouderen en jongeren samen komen, die 
zorgen voor meer groen in de straten. 
Mensen moeten zich in kunnen zetten 
voor het behoud van hún kern, hún dorps-
kerk, hún natuur. Het steunen van lokale 
initiatieven voor behoud van het eigen 
cultureel en religieus erfgoed kan dát ver-
schil maken. Brabant is het waard!” aldus 
Albert Spijker uit Helmond, nummer 3 van 
de kandidatenlijst voor de ChristenUnie-
SGP in Brabant. 

ChristenUnie-SGP wil Brabants 
energiefonds van 1 miljard

Brabant is het waard!  

Wij willen verbinden en omzien naar 
elkaar. Wij zetten ons daarom in 
voor een betrokken samenleving. 
Een samenleving waar kwetsbaren 
ondersteund worden. Zo maakt de 
ChristenUnie-SGP geld vrij voor de 
regionale voedselbank en projecten 
die mensen weer aan het werk 
helpen. Wij willen investeren in leef-
baarheidsplannen die helpen om 
eenzaamheid te voorkomen in onze 
dorpen en wijken. Brabant is het waard!

Stem 20 maart:

Meer over het verkiezingsprogramma op 
www.noord-brabant.christenunie-sgp.nl
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save the dateFEBRUARI
Optreden Jon 
Roniger en The 
Good For Nothing 
Band
Optreden Jon 
Roniger en 
The Good For 
Nothing Band 
Jon Roniger en 
The Good For 
Nothing Band 
spelen originele 
vette gelikte 
jazzy funky 
blues-rock.
Lokaal 42, 
Markt 42, www.
lokaal42.nl. 16:00 
- 23:00 uur.

Spelen en lezen 
met Helmond 
Sport: Scoor een 
Boek!
Scoor mee 
met je gezin 
Spelers van 
Helmond Sport 
dagen jou uit 
voor een potje 
voetbal Ook 
lezen zij voor 
uit sportieve 
boeken.
Bibliotheek 
Helmond, 
Watermolenwal 
11, www.
helmondpeel.
op-shop.nl. 13:00 
- 15:00 uur.

Stage Experience
Elke laatste 
zondag van de 
maand heeft 
Muziekcafe 
haar podium 
beschikbaar 
gesteld voor 3 
bands die zich 
lekker op het 
podium willen 
uitleven
Muziekcafe 
Helmond, www.
muziekcafe
helmond.nl
19:00 - 22:00 uur.

VRIJDAG 22 FEBRUARI

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

Patrick Laureij - Nederlands Hoop
Met onvervalst Rotterdams accent 
vertelt hij open en eerlijk de 
prachtigste verhalen.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 
www.theaterspeelhuis.nl, 
20:15 - 22:30 uur.

Phil Bee’s Freedom - Tour 2019
De jury van de Dutch Blues 
Challenge 2015 was unaniem: Phil 
Bee’s Freedom is de beste band 
van Nederland met uitzonderlijke 
kwaliteit repertoire en ‘stage 
presence’. In 2016 behaalde de band. 
De Cacaofabriek, 20:30 uur.

Strictly Stephanie!
Een 80’s kenner in al haar vezels 
maar ook lekkere nummers uit de 
90’s zal ze niet nalaten te draaien. 
Muziekcafe Helmond 
www.muziekcafehelmond.nl. 
22:00 - 03:00 uur.

ZATERDAG 23 FEBRUARI

Kom hier dat ik u kus - Sophie van 
Winden, Dragan Bakema e.a.
Naar de wondermooie en 
aangrijpende roman van Griet 
Op De Beeck. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 
www.theaterspeelhuis.nl. 
20:15 - 22:30 uur.

LIVE: Eric Clapton, 
tribute by The Claptunes
Eric Clapton wordt in het 
middelpunt gezet door de band The 
Claptunes met een zinderdende 
tribute. Muziekcafe Helmond, 
www.muziekcafehelmond.nl. 
22:00 - 01:00 uur.

The Bootleg Beach Boys - 50 years of 
Beach Boys Music
Na een reeks uitverkochte club- en 
theatershows in de Benelux Ierland 
UK en Australieuml brengen The 
Bootleg Beach Boys uit Ierland 

hun succesvolle eerbetoon aan 
California’s beroemdste band terug...
De Cacaofabriek, 
www.cacaofabriek.nl, 21:00 uur.

Weekmarkt Centrum Helmond 
Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt De Helmondse 
Markt elke week een feest.
Centrum Helmond, www.
dehelmondsemarkt.nl. 
9:00 - 16:00 uur.

ZONDAG 24 FEBRUARI

Don Quichot (Royal Opera House)
Ballet in een proloog en drie 
bedrijven live in de bioscoop op 
dinsdag 19 februari 2019. Aanvang 
20.15 uur.Liefde en vriendschap 
triomferen in Carlos Acostarsquos 
bruisende productie van dit duizel...
De Cacaofabriek, 15:00 uur.

Hil Helmond zingt
Een middag lang meezingen met 
Helmondse muziekverenigingen: 
ook dit jaar zal Hil Helmond zingen! 
De Traverse, Steenweg 19, 
www.keiebijters.nl. 14:00 - 18:00 uur.

Leoni Jansen & Govert Schilling - 
Starry, Starry Night
Hemels Hij spaarde als kind voor 
een eigen telescoop. Zij ging als kind 
gebukt onder het oorlogsverleden 
van haar vader en had steun 
aan de sterren. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2, 
www.theaterspeelhuis.nl, 
19:30 - 22:30 uur.

Live: Good for Nothing (USA)
Live: Good for Nothing (USA)Jon 
Roniger and The Good For Nothin 
Band proudly plays all original 
grease slicked jazz licked blues-rock 
singersongwriter music
Lokaal 42, Markt 42, 
www.lokaal42.nl 16:00 - 00:00 uur.

Expositie Edie van den Elshout
Tot 4 april exposeert Edie van den 
Elshout zijn schilderijen, landschappen 
en stillevens , gemaakt volgens de oude 
schilderkunst. Te bezoeken tijdens 
openingsuren in de Fonkel, Prins 
Karelstraat 123 te Helmond.

www.helmondnu.nl

  
PATHÉ HELMOND
DO. 21 FEBR. T/M WO. 27 FEBR.

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

Alita: Battle Angel (DOV) Zo 10:15 uur / Do, Vr, Ma, 
Di 13:15 uur / Wo 13:30 uur / Za 16:00 uur 
Alita: Battle Angel (O3D)
Do, Vr, Ma - Wo 10:30 uur / Za 11:00, 19:00, 21:45 
uur / Zo 13:45 uur / Do, Ma, Di 15:00 uur / Vr 
15:50, 18:40, 21:20 uur / Do, Zo - Wo 18:20 uur / 
Do, Zo, Ma, Wo 21:00 uur / Di 21:30 uur
Bohemian Rhapsody (DOV) Za 10:30 uur / Zo 13:30 
uur / Do, Ma 13:45 uur / Wo 15:15 uur / Vr 15:30 
uur / Do, Zo, Di, Wo 20:00 uur / Vr, Za 20:45 uur
Bon Bini Holland 2 (DNL)
Wo 16:15 uur / Di 16:30 uur / Do, Ma 16:40 uur / 
Vr 17:00 uur / Za 17:15 uur 
Brugklas - De Tijd Van Mijn Leven (DNL)
Zo 12:10, 16:45 uur / Za 15:00, 17:45 uur / Wo 
16:40 uur / Do, Ma, Di 17:00 uur / Vr 17:15 uur 
Cold Pursuit (DOV) Do, Ma, Di 10:45 uur / Vr 
11:00, 18:20, 21:45 uur / Wo 11:15, 14:00 uur / Do, 
Vr 12:45 uur / Ma, Di 12:50 uur / Za 13:00, 18:45, 
22:15 uur / Zo 14:10 uur / Do, Zo - Wo 18:00 uur / 
Zo, Di 21:15 uur / Do, Ma, Wo 21:30 uur
Corgi (DNL)
Za, Zo 10:00 uur / Do, Vr, Ma - Wo 10:45 uur / Za 
13:40 uur / Zo 14:00 uur / Wo 15:45 uur
Corgi (N3D)
Za 11:45, 15:30 uur / Zo 12:00 uur / Wo 13:45 uur 
/ Vr 15:15 uur / Do, Zo - Di 16:00 uur 
Escape Room (2019) (DOV) Zo 21:30 uur 
Green Book (DOV) Wo 11:00 uur / Za 12:00, 19:30 
uur / Do, Ma 13:30 uur / Vr, Di 13:45 uur / Do, Zo - 
Wo 18:45 uur / Vr 19:10 uur
Happy Death Day 2U (DOV)
Ma 11:15 uur / Do, Di 11:30 uur / Vr 12:15, 16:30, 
22:00 uur / Za 12:45, 22:30 uur / Do, Ma, Di 16:15 
uur / Do, Zo - Wo 21:45 uur
How to Train Your Dragon 3 (DNL)
Zo 11:30 uur / Wo 12:10 uur / Za 14:45 uur 
Instant Family (DOV)
Do, Zo - Wo 18:30 uur / Vr 18:50, 21:30 uur / Za 
19:15, 22:00 uur / Do, Ma, Wo 21:15 uur 
LEGO Movie 2, The (DNL) Za 10:30 uur / Zo 10:45 
uur / Zo, Wo 15:30 uur / Vr 16:00 uur 
LEGO Movie 2, The (N3D) Zo, Wo 13:00 uur / Za 
14:00 uur / Do, Ma, Di 15:30 uur 
LEGO Movie 2, The (O3D)
Vr 10:45 uur / Za 16:30 uur 
Maya: De Honingspelen (DNL)
Zo 10:10 uur / Do 10:30 uur / Ma 10:40 uur / Vr, 
Za, Di 10:45 uur / Wo 11:30 uur 
Maya: De Honingspelen (N3D)
Zo, Wo 13:15 uur / Za 13:30 uur 
Nick Jr. Voorjaarsbios (DNL)
Za, Zo 10:00 uur / Do, Vr, Ma - Wo 10:30 uur 
Planeta Singli 3 (DOV) Zo 16:30 uur 
Prodigy, The (DOV)
Do, Zo - Wo 17:45 uur / Vr, Za 18:30 uur 
Shoplifters (DOV) Ma 20:00 uur 
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Vals (DOV) Do 12:30 uur / Ma 12:40 uur / Di 12:45 
uur / Vr 13:30 uur / Zo 16:20 uur / Wo 16:50 uur / 
Za 17:00 uur 
Verliefd op Cuba (DNL) Zo 11:00, 15:15 uur / Do, 
Ma, Di 12:10 uur / Vr 12:50, 19:20, 21:00 uur / Do, 
Vr, Ma - Wo 14:30 uur / Za 15:45, 19:45, 21:30 uur 
/ Do, Zo - Wo 19:00, 20:45 uur
Wife, The (DOV) Di 13:30 uur

TOT 4 APRIL

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

EVENEMENTEN HELMOND

KOOPZONDAG 
HELMOND CENTRUM

12:00 - 17:00 uur
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WE GAAN 
OPRUIMEN!

DE NIEUWE 
VOORJAARS COLLECTIE 

IS BINNEN

M e u b e l s  e n  T u i n m e u b e l e n
WWW.WIEGERSXL.NL 

INDUSTRIELAAN 4, ASTEN  T. 0493 670910 
IEDERE ZONDAG GEOPEND 

MA. 13.00-18.00 UUR 
DI. T/M DO. 10.00-18.00 UUR 

VR. 10.00-20.00 UUR - ZA. 10.00-17.00 UUR

OOK
GROTE 
COLLECTIE 
accessoires 
in de opruiming

AILEAN
urban sofa lifestyle 
hoekbank

INDUSTRIELAAN 4, ASTEN  T. 0493 670910 INDUSTRIELAAN 4, ASTEN  T. 0493 670910 

COLLECTIE 
in de opruiming

INDUSTRIELAAN 4, ASTEN  T. 0493 670910 INDUSTRIELAAN 4, ASTEN  T. 0493 670910 

COLLECTIE 
in de opruiming

OPRUIMING
Wij maken plaats voor onze tuinmeubelen.
Meubelen tot 70 % korting

EVIANNE 
OLD SCOTCH 
vitrine oud teakhout

799.-
onze prijs

VENZ
eetkamerstoel

ARTIST 
eetkamerstoel

CIELO
eetkamerstoel

ROZA MXsofa
eetkamerstoel

vitrine oud teakhoutvitrine oud teakhoutvitrine oud teakhout

CIELO ROZA MX

76.-
onze prijs

MASSIEF 
EIKEN 
BOOMBLAD 

banken in alle gewenste
opstellingen

PANDORA
fauteuil

relax fauteuil
HJORTKNUDSEN
relax fauteuil

SPOT
stoel

INGE
relax fauteuil electrisch

399.-
onze prijs

Ook voor bankstellen en relaxfauteuils op maat.
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179.-
onze prijs

99.-
onze prijs

65.95
onze prijs

99.-
onze prijs

67.-
onze prijs

ZWEEFPARASOL
VIRGO 

Grijs en Taupe, 
3x3m/3,5m rond 

LOUNGESET
JIVES

WICKER STOEL KING
Incl. kussens

IBIZA LOUNGE SET 
Bestaande uit 2x relax fauteuil, 
eettafel en 3-zits relax bank.

799.-
onze prijs

169.-
onze prijs

1199.-
onze prijs

IBIZA LOUNGE SET 1199.-1199.-1199.
onze prijs

WICKER STOEL KING

169.
onze prijs

zoals gewend, 
altijd de laagste prijs en uit

voorraad leverbaar

ZWEEFPARASOL
VIRGO 

Grijs en Taupe, 
3x3m/3,5m rond 269.-

onze prijs

OFFICIEEL DEALER VANOFFICIEEL DEALER VAN

349.-
onze prijs

MASSIEF 

voorraad leverbaar

DE GROOTSTE 
IN TEAK  

VAN BRABANT
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Hil Helmond Zingt in De Traverse 

Zij gelooft in mij! Blue Suede 
Shoes! I Will Survive! Dancing 
Queen!, zomaar wat kreten die 
tijdens Hil Helmond Zingt ge-
speeld worden. 

Op 24 februari 2019 (vanaf 14.00 
uur) gaat hil Helmond zingen 
op de klanken van verschillende 
Helmondse muziekverenigingen. 

Dit jaar is podium voor het Phil-
bee-orkest van KSH Phileutonia 
en Fanfare De Vooruitgang. Het 
Philbee-orkest is een orkest voor 
jong en oud; de jongste muzi-
kant is 12, de oudste 85. . Fanfare 
De Vooruitgang speelde dit jaar 
tijdens het muziekconcours in 
Veldhoven en zij weten als geen 
ander hoe ze een feestje moe-
ten bouwen. Onder leiding van 
voorzangers Bart Abels en Theo 
Smits hebben deze twee vereni-

gingen als doel om De Traverse 
op haar grondvesten te laten tril-
len. De middag wordt afgesloten 
met een optreden van Senna 
Willems en Corry Konings. Sinds 
haar deelname aan Expeditie Ro-
binson is Corry ‘King’ Konings 
helemaal terug. Jong talent Sen-
na Willems is geen onbekende 
op het Keiebijterspodium. Bo-
vendien staat zij bekend als het 
meisje dat in enkele seconden 
alle juryleden om liet draaien 
bij ‘The Voice Kids’. Een boite-
gewóón mooie afsluiter van een 
gezellige meezingmiddag. 

Gratis Keiebijterskleuren
 Bij binnenkomst ontvangt men 
op vertoon van het toegangsbe-
wijs een Keiebijtersdas. Gasten 
die al in het bezit zijn van een das 
Krijgen op vertoon van die das 
een nieuwe Keiebijtersgadget.
Hil Helmond Zingt is dé opwar-
mer voor carnaval, dus smeer 
de stembanden en zing met ons 
mee!

Kijk voor meer informatie op :
www.keiebijters.nl s

Centrum

Zing jij komende zondag ook mee? (bron foto; CV de Keiebijters).
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Carnavals Nieuws

Prinselijk kopje 
onder tijdens Kluppel Daupfist 

Het mag inmiddels als een wa-
re traditie gezien worden: Het 
Kluppel Daupfi st, het startsein 
voor de prinsen carnaval in de 
regio. Op woensdagavond 27 
februari doopt de carnavalsver-
eniging alweer voor het negen-
de jaar op rij de prinsen van be-
vriende carnavalsverenigingen.

Natuurlijk kunnen de Prinsen 
niet ongedoopt beginnen aan 
hun carnaval. De kersverse dorst-

lustige hoogheden van onder 
meer De Keiebijters, De Spek-
zullekes, OLUM, 't Barrierke, De 
Spruwwejagers en De Brom-
snorren worden, inclusief Prins 
Max d'n Uurste der Houtse Klup-
pels, op deze avond gedoopt.

Met muziek van blaaskapel De 
Durbloazers tussen het dopen 
door komt iedereen alvast in de 
carnavalsstemming. Iedereen 
is op deze avond van harte wel-
kom. De toegang is gratis. Het 
begint om 20.00 uur en duurt tot 
ongeveer 23.30 uur. s

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Carnaval bij de Kluppels! 

Voor een gezellig carnavalsfeest 
moet je ook dit jaar weer bij De 
Kluppels zijn. Vijf dagen knallen 
met voor ieder wat wils!

Kort overzicht programma: 
Vrijdagavond 1 maart: Vijf Uur-
kes Vurraf. Rond de klok van 
18.00 uur trappen we carnaval 
2019 officieel af met optredens 
van De Alpenzusjes, Double DJ's, 
PartyfrieX, Wai OK, Echt Faut en 
de DJ’s MAFFJA. Deze avond is 
uitverkocht!

Zaterdagavond 2 maart: Lalbal 
met toporkest Lijn 7 en dj's MAF-
FJA. Deze zevenmansformatie 
van Lijn7 maakt van deze eerste 
carnavalsavond een groot feest. 
Covers van hier tot Tokio. Queen, 
K3, André Hazes, Swedish House 
Mafia... je kunt het zo gek niet 
bedenken of het komt voorbij. 
Een heuse Mini Playbackshow? 
Niets is te gek!

Zondagavond 3 maart: 'Jetzt ge-
hts Los-bal' met DJ Immer Hansi. 
Deze avond hebben we iets spe-
ciaals in onze hoftempel. We 
gaan auf Deutsch!

Maandagavond 4 maart: knal-
len met top-dj Dominic Graat en 
allround coverband 'DRIVEN'. 
Voor deze avond geldt: Vijf halen 
is vier betalen (bier, wijn, borrel-
tje, fris).

Dinsdagavond 5 maart: Tro-
anenavond. Helaas, carnaval 
2019 zit er weer bijna op. We slui-
ten een topcarnaval met z'n allen 
in stijl af. Nog een keer gaan we 
helemaal los met DJ Aad.

Naast deze carnavalsavonden 
elke carnavalsdag vanaf 13.00 
uur kindermiddag. Een spring-
kussen, tekentafels, een spellen-
circuit, popcorn en een limobar 
maken het zelfs de kleinste car-
navalsvierders hoffelijk. Voor drie 
euro is een stempelkaart voor 
kinderen te koop voor spellen, 
popcorn, suikerspin en drinken. 
Gratis entree, gratis garderobe.

Zondag is Circusmiddag: Mu-
ziek van JM-Light. Speciaal voor 
de kinderen zal in de grote zaal 
Circus Bon Bourgon optreden en 
kan iedereen meedoen aan een 
circusworkshop. 

Maandag is Klein Debberkesbal: 
Prins Vince d’n 1e, Vorst Luuk en 
alle Klein Houtse Kluppelkes zijn 
uiteraard ook weer van de partij! 
Muziek van DJ’s MAFFJA. 

Dinsdag: Clown Diedel Doe-
del: Clown Diedel Doedel zal de 
kinderen entertainen de leukste 
grappen en grollen uithalen. Er 
zal ook een optreden zijn van de 
look-a-like Snollebollekes. Samen 
met de Klein Houtse Kluppelkes 
maken we er een groot spektakel 
van deze middag. Uiteraard is er 
ook weer gezorgd voor een groot 
spellencircuit. Nog een keer hos-
sen, lallen en knallen met DJ’s 
MAFFJA. Kijk voor het complete 
programma op www.kluppels.nl 
of volg ons op twitter @houtse-
kluppels of via Facebook: Houtse.
Kluppels. s

Open carnaval op 
Onderwijs Carnavalsbal

Het Onderwijs Carnavalsbal is 
ooit begonnen in het Stadscafé 
op de Markt. Inmiddels is het 
alweer drie jaar in De Cacaofa-
briek en een vierde editie is op 
komst. 

Op vrijdagmiddag 1 maart vanaf 
15.00 uur begint in De Cacaofa-
briek dé opening van het vijf-
daagse feest uit het Zuiden. Tij-
dens het Onderwijs Carnavals-
bal worden, traditiegetrouw, de 

gekste carnavals-hits gedraaid 
en de lekkerste hapjes uitge-
deeld. De entree is gratis. De live 
carnavals-acts worden zo snel 
mogelijk bekend gemaakt via 
de website en de facebook. De 
volgende acts liggen al vast: Dj 
Franky Franklin en diverse ka-
pellen. Het belooft dus een fan-
tastisch openingsbal te worden. 
Het Onderwijs Carnavalsbal is 
begonnen als een opening van 
de carnaval door en voor do-
centen uit Helmond. Wanneer 
de carnavalsvakantie begint, is 
het tijd voor de docenten om het 

vijfdaagse feest goed in te luiden. 
Tegenwoordig is het bal gratis 
toegankelijk voor iedereen. Blijf 
op de hoogte van het evenement 
via www.cacaofabriek.nl of kijk 
op www.facebook.com/decaca-
ofabriek. Behoefte aan meer in-
formatie? Mail dan naar sales@
cacaofabriek.nl. s

Suytkade

Carnavalsvereniging De Spur-
riezeiers bestaat 55 jaar en dat 
wordt uitgebreid gevierd. Ook 
Het Sjansbal pakt dit jaar extra 
groot uit met topartiesten waar-
onder De Alpenzusjes, onder 
meer bekend van 'Naar voren, 
naar achter' en de PartyFriex, 
bekend van 'Ik Moet Zuipen!'. 

Ook zal er een heuse Silent Disco 
te vinden zijn waar DJ Nivex ver-
schillende muziekstijlen de ether 
in zal sturen, waaronder nostal-

gische carnavalskrakers. En als 
dat nog niet genoeg is, zal de 
hele avond aan elkaar gedraaid 
worden door vaste huis-DJ Rens, 
een garantie voor voetjes van de 
vloer! Als kers op de taart zal er 
nog een bijzondere surprise act 
zijn opwachting maken. Later 
meer daarover op onze social 
media kanalen.

Iedereen, jong en oud, is welkom 
op carnavalsmaandag 4 maart 
vanaf 20:00 in de Kurref. Sjansbal 
2019 belooft weer een grandioos 
feest te worden dus zorg dus dat 
je op tijd bent want vol is vol! s

Stiphout

De Alpenzusjes 
(bron foto; De Alpenzusjes).

www.helmondnu.nl

Sjansbal Stiphout pakt uit 
met top entertainment
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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 20 februari t/m dinsdag 5 maart 2019. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Rundvlees of goulash

Kroketten
24 stuks - De Kroket
Normaal vanaf 12,99

7,77

stunt

Stoofvlees 
kroketten
Normaal 16,49

10,10

100 gram

Frikandel
40 stuks - Van Reusel

Normaal 16,89

Ambachtelijk
worstenbroodje
24 stuks - Beckers

Normaal 17,49

Dikke frites of 
dunne frites
2 kilogram - Lutosa
 
Normaal 4,49

Normaal 17,Normaal 17,49 9,99

Normaal 16,Normaal 16,89

11,11

3

Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

3

Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
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2 kg 
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5 x 2 kg
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1 kg 
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10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

3,33

op=op

O.A. FRIKANDEL SPECIAAL

Pizza’s
1-2 stuks - Lekker&Anders

Normaal vanaf 2,99

Dé Hitterbal
50 stuks - Swinkels

Normaal 11,49

6,66

3 pizza’s
voor

nieuw

7,77

uniek pittig

GRATIS tegen 
inlevering van 

11 spaarpunten

Broodje frikandel of 
pikante gehaktstaaf

2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 2,15

de loop weekkrant HELMOND

Carnavals Nieuws

Carnaval bij CV De Spekzullekes

Alle dagen feest bij De Spekzullekes met 
een fantastisch programma tijdens car-
naval! Voor alle leeftijden is er wel een 
evenement georganiseerd, dus kom naar 
Zaal Vissers om het feest der feesten ge-
zellig met ons mee te vieren. Uiteraard 
zijn wij de gehele carnaval te vinden bij 
Zaal Vissers, Peeleik 2 in Brouwhuis.

Vrijdagavond 1 maart: Jeugd van Toen 
avond, aanvang 20:00 uur. Optreden van 
Jorlan Manders en muziek van Hans Den 
Brabander en De Durbloazers, entree gra-
tis.

Zaterdagavond 2 maart: SpekSoulSa-
turday, aanvang 20:00 uur, optreden van 
ONE2PARTY en muziek van DJ Petertje, 
entree gratis.

Zondagmiddag 3 maart: Slingerbal, aanvang 
13:00, muziek van DJ Petertje, entree gratis.

Zondagavond: Teen Experience, aanvang 
20:00 uur, optreden van SUPERGAANDE 
en muziek van DJ Petertje, entree 9,-  al-
leen via ticketservice.

Maandagmiddag 4 maart: Stoetenbal, 
aanvang 13:00 uur, muziek van Dj Petertje, 
entree gratis.

Maandagavond: Ladies First Night, aan-
vang 20:00 uur, muziek van De Heeren Van 
en DJ Petertje, entree heren 6,-  en dames 
gratis.

Dinsdagmiddag 5 maart: Stuiterbal (kin-
dermiddag), aanvang 13:00, muziek van 
Dj Petertje, entree gratis. Kinderkaarten te 
koop voor limonade, chips en een snoep-
zak.

Dinsdagavond: Spekzullekes Got Talent, 
aanvang 20:30 uur in het cafégedeelte. 
Muziek en optredens van talenten van De 
Spekzullekes, entree gratis. s

Brouwhuis

Zittingsavond van de Rampetampers

Op zaterdag 23 februari 2019 organiseren 
de 55 jarige Rampetampers in hun Resi-
dentie “de Fonkel” weer hun befaamde 
Oergezellige Zitingsavond.  Voor u ko-
men in of voor de ton Dolf Schrama, Hel-
ga Cornelissen, Rob Schepers (Helmond) 
en Rob Bouman. 

Voor het amusement tekent de Groep 
“TaDaa” en “Niks en un Bietje”, Ook Wil-
lie en René zullen op de klanken van “de 
Durbloazers” hun lied “Ik ben Willie en gij 
René” ten gehore brengen. De Durbloa-
zers zorgen voor de muzikale ondersteu-
ning, terwijl de “Helmonse Enterteenmunt 
Groep” tekent voor de techniek. Uiteraard 
zullen ook de Dansgarde en Showgroep 
hun beste beentje bij de dans voorzetten. 
Dit geheel onder leiding van jubileumprins 
Werner d’n Urste. Na afloop van de avond 
is er nog een gezellig bal na in de foyer.

De toegangsprijs is slechts 11,00 euro en zijn 
te koop zijn bij de receptie van Residentie 
‘De Fonkel’ Prins Karelstraat 123 Helmond, 
‘Primera de Luifel’ in winkelcentrum De 
Bus en online op www.rampetampers.
nl. Aanvang van de avond 20.00 uur, zaal 
open om 19.00 uur. Wilt u alleen naar het 
bal dan is de entree in de foyer gratis.

Feestmiddag voor de kinderen
Speciaal voor de kinderen i van de diverse 
basisscholen houden we in onze residen-
tie  “de Fonkel” op maandag 4 maart een 
interactieve middag. Naast samen lekker 
springen en hossen op (carnavals)muziek 
of meedansen met je favoriete artiest, bie-
den wij de kinderen de gelegenheid om 
zelf op te treden. Dit mag alleen of met 
meerdere tot maximaal 5 personen. Je 
moet je hiervoor wel aanmelden op feest-
middag@rampetampers.nl. Op deze dag 
wordt de feestmuziek verzorgt door DJ 

Yorlin. Natuurlijk wordt er gezorgd voor 
een lekkere traktatie. Lever de kleurplaat in 
die te downloaden is op onze website, en 
maak ook kans op een prijsje zowel voor 
de kleurplaat als in de loterij. Vanouds 
dus belooft dit weer een gezellige boel te 
worden waar je gewoon bij geweest moet 
zijn. Zaal open 13.30 uur, Aanvang 14.00 
uur. Afgelopen is het om 17.00 uur. Voor de 
entreeprijs hoef je het niet te laten, slechts 
1,00 euro.

Feestmiddag voor de kinderen
Speciaal voor de kinderen van de diverse 
basisscholen houden we in onze residen-
tie “de Fonkel” op dinsdag 5 maart een 
gezellige middag. Lekker samen springen 
en hossen op (carnavals)muziek of mee-
dansen met je favoriete artiest. Op deze 
dag zullen de Kiezelkeikes met hun dans-
marietjes en Kiezelkeikesharmonie de 
feestvreugde aan komen vullen. Op deze 
dag wordt de feestmuziek verzorgt door 
DJ Klumpie. Ook vandaag wordt er weer 
gezorgd voor een lekkere traktatie. Lever 
de kleurplaat in die te downloaden is op 
onze website, en maak ook kans op een 
prijsje zowel voor de kleurplaat als in de 
loterij. Vanouds dus belooft dit weer een 
gezellige boel te worden waar je gewoon 
bij geweest moet zijn. Zaal open 13.30 uur, 
Aanvang 14.00 uur. Afgelopen is het om 
17.00 uur. Voor de entreeprijs hoef je het 
niet te laten, slechts 1,00 euro. s

Binnenstad

(Bron foto; CV de Rampetampers).

www.helmondnu.nl
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Veel podiumplaatsen Atletiek Helmond

De Limbra-crosscompetitie, een compe-
titie van 9 cross- en veldloopwedstrijden 
waarvan de beste 7 resultaten tellen, 
werd zondag 17 februari afgesloten. 

De competitie wordt in het winterseizoen 
georganiseerd door atletiekclubs uit Lim-
burg en Zuidoost Brabant. (Jeugd-)leden 

van Atletiek Helmond presteerden heel de 
competitie in diverse leeftijdscategorieën 
goed. Er werden tijdens het seizoen een 
groot aantal podiumplaatsen behaald. 
Bovendien waren er overwinningen van 
het eindklassement voor Timo Klomp en 
Anouk Langstraat. In het eindklassement 
waren er derde plaatsen voor Niels Jacobs, 
Abel Kovacs-Borbas, Claire van den Hurk, 
Jorg Klomp, Aron Kovacs-Borbas en Sofie 
van Wouwe. s

Afgelopen zondag is het wintercross-seizoen van de Limbracompetitie afgesloten 
(bron foto; Niels Jacobs).

Helmond

de loop weekkrant HELMOND

Carnavals Nieuws

www.grootpeelland.nl

Programma Boerenbruiloft van de Spurriezeiers

Tijdens de prinsenreceptie van zondag 20 
januari is het nieuwe Boerenbruidspaar 
bekend gemaakt. Op zondag 24 februari 
zullen Cor van Lierop en Ine Bouwman in 
het zonnetje gezet worden. 

Zij willen iedereen dan ook graag uitnodi-
gen om dit geweldige evenement mee te 
maken en er mede voor te zorgen dat het 
een onvergetelijke dag voor hen wordt.
Het programma ziet er als volgt uit:

12.00 uur: Verzamelen bij de Smed
12.30 uur: Vertrek optocht richting Bruids-
paar via de volgende route: De Smed, 
Dorpsstraat, Meester Strikstraat, van de 
Brugghenstraat, Baloystraat, Lieshout-
seweg (huis bruidspaar), Claassenstraat, 
Gerwenseweg, Gasthuisstraat, Klooster-
straat en Dorpsstraat.
12.40 uur: Aankomst bij Bruidspaar Cor en 
Ine.  de commissie en veldwachter (Mar-
tien Paymans), Dorpsomroeper (Jan Neg-
gers),  Bestuur en Prins gaan bij bruidspaar 
naar binnen.
13.00 uur: Vertrek bij Bruidspaar
13.30 uur: Start receptie in de Smed, Vorst 
Mark praat alles aan elkaar, Jan leest Pro-
clamatie voor, Frouke en Thijs als getuigen 
en daarna is er gelegenheid tot feliciteren.
14.45 uur: Openingsdans Bruidspaar (Fox-
trot) O.l.v. El Prado
15.30 uur: Felicitatieblok
15.45 uur: El Prado
16.30 uur: Hoizeiers (Hofkapel Phileutonia)
17.00 uur: El Prado
17.30 uur: Einde officieel gedeelte s

Stiphout

Boerenbruidspaar Cor van Lierop en Ine 
Bouwman (bron foto; CV de Spurriezeiers).

Carnaval in Brandevoort 
met C.S. de Brandeliers

Nog even en dan barst het feest der fees-
ten weer los in Brandevoort! We gaan er 
met zijn allen een skôn fi sje van maken! 
Van 1 t/m 5 maart staat onze prachtige 
wijk weer helemaal in het teken van car-
naval. C.S. de Brandeliers heeft dit jaar 
wederom een goedgevuld carnavalspro-
gramma met volop activiteiten om er 
met ons een skôn fi sje van te maken.

Traditiegetrouw starten we op de vrij-
dag met het scholenbezoek. Tijdens deze 
ochtend gaan we met onze prinsenwa-
gen naar De Vendelier, OBS Brandevoort 
en de Mondomijn. Het is ieder jaar weer 
fantastisch om samen met de scholieren 
een feestje te kunnen bouwen! Na deze 
vrijdagmiddag gaan we van start met het 
carnavalsprogramma van 2019! Zaterdag-
middag nemen we deel aan de Carna-
valsoptocht in Mierlo-Hout. Aansluitend 
is er in onze hoftempel ’t BrandPunt een 
carnavalsfeest: D’n Zoete Inval. Dit is een 
geweldig carnavalesk wijkfeest met vele 
verrassingen.
Zondag nemen we deel aan de optocht 

Helmond Centrum. Maandag beginnen 
we de dag goed met een brunch voor alle 
Brandevoorters. Een kaartje hiervoor kost 
5 euro. Dan gaat het programma nog 
verder in de middag met een traditionele 
kindermiddag. Deze wordt georganiseerd 
door SBiA en de Brandeliers. De Brande-
voorste entertainer verzorgt deze middag 
met muziek, dans, bingo en ook komen 
Baco en Breezer gezellig langs. Een kaartje 
kost 3 euro en is inclusief 3x ranja en 1x 
chips. De kindermiddag is van 14.00 uur 
tot 18.30 uur. Op dinsdag middag is er in 
onze hoftempel een carnavalesk-café. In 
een gezellige feestelijke sfeer wordt er af-
scheid genomen van carnaval 2019. Kaart-
jes voor de brunch en kindermiddag zijn 
verkrijgbaar aan de bar in onze hoftempel 
’t BrandPunt.
We vieren dit skôn fisje onder leiding van 
Prins Mark d’n Urste. Hij zal dit jaar samen 
met zijn Adjudant Jeroen,  de Raadsheren 
en Raadsdames, de Dansgarde en alle an-
dere actieve Brandeliers, carnaval voorop 
gaan onder het motto: “Wai maeke er sa-
men ’n skôn fisje van!”. Voor meerdere in-
formatie over ons programma dan kijk op 
onze facebookpagina De Brandeliers of op 
onze website www.brandeliers.nl s

Brandevoort

Carnavalsmiddag te Helmond-West

Op woensdag 27 februari a.s. organiseert 
de Werkgroep vrijwilligers Helmond-
West weer haar bekende Carnavals-
activiteit voor ouderen, zieken, alleen-
staanden en genodigden. Deze word 
gehouden in het prachtige gebouw van 
de K.S.H Phileutonia gelegen aan de Ka-
naaldijk 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 Mar-
tens), Bandparodist Maarten de Groot, DJ 
Ploppie (Dhr . Bert Walravens). De presen-
tator is Dhr . John van Lanen.

De entreekaartjes kosten slechts 5 euro, 
deze zijn te verkrijgen bij Henk Koolen, 
Ridderstraat 2 in Helmond-West. Tele-
foonnummer: 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

Helmond-West

Zing mee met 
Liederentafel ’t Akkoordje

Elke woensdagavond repeteert Liederen-
tafel ’t Akkoordje als koor gezellig in het 
Dierdonkse wijkgebouw Parkzicht.

Daarnaast hebben ze door het jaar heen 
ook diverse optredens in Helmond en daar 

buiten, echter 4 keer per jaar geven zij de 
gelegenheid aan iedereen om gezellig met 
ze mee te komen zingen tijdens de open-
bare  Liederentafel in Parkzicht. De eerste 
Liedrentafel is op 27 februari Van 20:00 tot 
23:00 uur. De teksten worden dan gepro-
jecteerd of u kunt een liederen boekje ko-
pen. Zij zien u graag komen. De toegang 
en koffie is gratis. Veel zang plezier! s

Dierdonk

Liederentafel ’t Akkoordje (bron foto; ’t Akkoordje).
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lekker uiteten
MET VERMAAK VOOR DE KINDEREN

Reserveer snel uw tafel!
Scheepsboulevard 2 | Helmond

(0492) 87 00 55

info@opsuyt.nl

restaurantopsuyt.nl

Zanggroep Pabo viert haar 50-jarig jubileum
Zanggroep Pabo staat aan de 
vooravond van haar 50-jarig 
jubileum. Dat blijft niet onop-
gemerkt. De Zanggroep gaat dit 
groots vieren met leden, vrijwil-
ligers, oud-leden en alle betrok-
kenen. Het jubileumjaar wordt 
afgetrapt met een fantastische 
reünie. Gedurende het hele jaar 
zullen er in de wijken in Hel-
mond optredens plaatsvinden 
om er samen met de inwoners 
van Helmond een geslaagd ver-
jaardagsfeest van te maken.

Op 17 april a.s. is het precies 50 
jaar geleden dat Zanggroep 
Pabo, toen nog Jongerenkoor 
Pabo, door wijlen pastor Bert 
Bakker in het leven werd geroe-
pen. Een koor mét eigen band 
dat met een enorm enthousi-
asme popmuziek in de missen 
introduceerde en daarmee jong 
en oud naar de kerk trok. 

]Het jongerenkoor werd opge-
richt in wijk de Pronto en was 
verbonden aan de Goede Herder 
Parochie in Helmond-Oost. Jon-
gerenkoor Pabo werd Pabo-Koor 
en maakt inmiddels deel uit van 
Zanggroep Pabo. Hieronder valt 
ook de 5-koppige Pabo-Band die 
altijd zorgt voor een fantastische 

begeleiding en het kinderkoor 
Pabo-Junior. Pabo groeide mee 
met de tijd, nam afstand van de 
kerk en is inmiddels een allround 
koor met een enorm gevarieerd 
repertoire en geniet bekendheid 
in de hele provincie Noord-Bra-
bant. Je vindt ze terug op allerlei 
podia en korenfestivals waar ze 

regelmatig in de prijzen vallen. 
Een 50-jarig jubileum mag ge-
vierd worden en dat gaat dan 
ook gebeuren. 

Op zaterdag 20 april 2019 wordt 
er een reünie/feestavond geor-
ganiseerd door de jubilerende 
vereniging. “We zijn supertrots 

op dit jubileum”, aldus een stra-
lende voorzitter Louis Verberne. 
“We hopen op een goede op-
komst. We zijn benieuwd hoe 
het onze oud-leden vergaan is. 
En hoe leuk is het om eens bij te 
praten met je zangmaatjes van 
toen? Herinneringen ophalen 
onder het genot van een drankje 

en een hapje. En natuurlijk gaan 
de voetjes van de vloer, net als 
vroeger, daar zorgt onze DJ voor.” 
Het bestuur en alle leden van 
Zanggroep Pabo willen oud-
dirigenten, oud-leden en ieder-
een die betrokken is geweest 
bij het koor, in welke vorm dan 
ook, oproepen om naar de  
reünie te komen. 

“We hebben inmiddels veel oud-
leden benaderd via Facebook. 
Voor diegenen die geen uitnodi-
ging ontvangen hebben, bij deze: 
je bent van harte welkom. Het 
wordt één groot feest van her-
kenning”, aldus Verberne. 

Wil je de jubilerende vereniging 
persoonlijk feliciteren? Ook dat 
kan op 20 april 2019. Er is een re-
ceptie van 14.00 tot 16.00 uur in 
het Verenigingsgebouw aan de 
Kanaaldijk N.W. 27b, Helmond 
(ingang Oude Huys).

Kom jij naar de reünie? Schrijf 
je in. Mail naar 50jaar@zang-
groeppabo.nl  en laat weten 
met wie je komt. Op de website 
www.zanggroeppabo.nl en op 
de Facebookpagina vind je de 
uitnodiging met alle informatie. 

Ook zie je daar de geïnteresseer-
den in dit evenement en wie er 
komen. Graag tot 20 april 2019! s

Helmond-West

Het jongerenkoor van Pabo (bron foto; Zangroep Pabo).

www.helmondnu.nl
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BOWLENBOWLENBOWLENBOWLENBOWLENBOWLEN
vanaf 

1750
per baan Reserveren via: 0492 870 050 of hotelhelmond@cityresort.nl

Scheepsboulevard 2, Helmond | cityresort-eventshelmond.nl

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 ge-
vulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten. Ook vindt 
er regelmatig een grote gratis lo-
terij 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 vergoe-
ding gevraagd. Regelmatige 
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

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 langsko-
men, iedereen is van harte wel-
komen. Voor meer informatie 
kunt u bellen naar wedstrijdlei-
der 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

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout: Hebt u thuis nog 
restanten Boerenbont servies? 
Dan kan u daar verpleegafde-
ling Margriet in verzorgingshuis 
Alphonsus in Helmond enorm 
mee helpen. Wij gebruiken dit 
servies omdat dit voor de bewo-
ners 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 ge-
bruikt 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.

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). Doe mee en 
strijd voor de hoofdprijs en je 
moment van victorie!  Wil jij 
extra punten verdienen met je 
team? Kom dan verkleed in Har-
ry Potter stijl en help je team mee 
naar de overwinning! 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 harrypot-
terquiz@speeltuinleonardus.nl 
Locatie: Mgr. Swinkelsstraat 24, 
5701 XM Helmond

Helmond-Noord

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op zaterdag 23 febru-
ari van 11.00 tot 15.00 uur. Locatie: 
oude basisschool De Torelaar op 
de Groningenhof 4, Helmond. 

Rijpelberg

Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg . Toegan-
kelijk voor alle inwoners van 
Helmond. 

De heemkamer van Heemkunde 
Helmont  is voortaan ook op ie-
dere 2e dinsdag van de maand 
geopend van 19.00 tot 21.00 uur. 
Op donderdagochtend zijn on-
deze vrijwilligers van 10.00 tot 
12.00 uur aanwezig om u te hel-
pen met stamboomonderzoek. 
Op donderdagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur is er gelegenheid 
om onze Helmondse boeken-, 
foto-, en bidprentjescollectie 
(ruim 90.000 stuks)  in te zien. 
De heemkamer van Heemkunde 
Helmont is in het Baken aan de 
Pastoor van Leeuwenstraat 23, 
5701 JS  Helmond

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



30 week nummer 8 vrijdag 22 februari 2019 de loop weekkrant HELMOND

Veilig op elke hoogte. DIRKS

D I R K S  K L I M M A T E R I A L E N

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

Deurneseweg 5 • 5709 AH Helmond
T (0492) 538 124 • www.dirks.eu

Concert door Zangvereniging La Vita 
en het koor Love4music

Twee koren, één dirigent. Zowel 
La Vita als Love4music worden 
gedirigeerd door hun veelzijdige 
dirigent Dan Loredan. Diverse 
bekende songs die op deze dag 
ten gehore worden gebracht 
zijn door hem gearrangeerd.

Zangvereniging La Vita is 25 jaar 
geleden begonnen met 10 leden 
en zijn uitgegroeid tot een nu 
ruim 30 leden tellend vierstem-
mig gezelschapskoor uit Maria-
heide. Ze beschikken over een 
eigen combo. 
Het uit mannen en vrouwen be-
staande koor heeft een breed re-
pertoire bestaande uit musical en 
populaire melodieën. Love4mu-
sic is met 15 personen een kleine 
enthousiaste groep met leeftij-
den tussen de 20 en 60+. Hun 

liefde voor muziek is te horen en 
te zien tijdens hun optredens en 
repetities. Hun dirigent begeleidt 
ze op piano of keyboard terwijl zij 
diverse door hem gearrangeerde 
pop en gospelsongs ten gehore 
brengen. Kom dus genieten in 
de Gaviolizaal te midden van de 
draaiorgels.

Natuurlijk bent u ook vooraf 
reeds welkom om te genieten 
van onze museale draaiorgels. 
Onze deskundige vrijwilligers 
staan klaar om u tekst en uit-
leg te geven over de orgels. Wilt 
u zelf actief zijn dan is het ook 
mogelijk uw draaiorgeldiploma 
te halen op ‘onze Klenne’.  Ver-
der kan men ook kijken naar 
de snaarinstrumenten en accor-
deoncollectie van Arie Willems 
met exemplaren meer dan 100 
jaar oud. Heeft u een dorstige 
keel gekregen dan is er de horeca 

om uw van een glaasje fris of een 
biertje te voorzien. 

De Gaviolizaal met monumen-
ten en een stukje geschiedenis 
en cultuur in de cultuurstad Hel-
mond heet u welkom. 
Door de groei van het aantal 
bezoekers kunnen wij ook extra 
vrijwilligers gebruiken.  Heeft u 
interesse om ook een stukje bij 
te dragen aan de Helmondse 
cultuur en monumenten neem 
dan contact op met de Stichting 
Draaiorgels Helmond.  
De Gaviolizaal is te vinden aan 
de Torenstraat 36a, 5701 SH Hel-
mond. Openingstijden zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen van minimaal 10 perso-
nen ook mogelijk op afspraak. 
Meer informatie op onze website 
www.draaiorgelshelmond.nl of 
info per mail info@draaiorgels-
helmond.nl  of tel: 06-39682404 s

Binnenstad

Love4music (bron foto; Stichting Draaiorgels Helmond). 

Café Brein: Hoe vertel ik 
mijn (klein) kind wat hersenletsel is?

Maandag 11 maart organiseert 
Café Brein een ontmoetings- en 
informatieavond voor mensen 
met Niet Aangeboren Hersen-
letsel (NAH). Thema van deze 
avond is: ‘Hoe vertel ik mijn 
(klein) kind wat hersenletsel is’. 

Wanneer een vader, moeder, 
opa of oma wordt getroffen 
door hersenletsel verandert er 
veel binnen het gezin. Omdat de 
gevolgen van hersenletsel niet 
altijd zichtbaar zijn, is dit moei-
lijk uit te leggen aan een kind. 
Toch heeft het veel impact op 
hun leven. Kinderen gaan op een 
andere manier – dan volwassen 
- om met deze gebeurtenis en de 
bijkomende veranderingen. Ze 

moeten leren omgaan met een 
“nieuwe ouder” of “nieuwe opa 
en oma”. Hierdoor kan de rela-
tie tussen beiden veranderen, en 
kan het gevolgen hebben op het 
gedrag van het kind. Deze avond 
zal gastspreker Pauline Okkerse 
samen met een ervaringsdes-
kundige vertellen over de proble-
men in een gezin met een ouder 
met hersenletsel. Hoe ga je om 
met prikkels en schuldgevoel? 
Hoe kun je aan kinderen uitleg-
gen wat hersenletsel is? Zijn er 
praktische tips? En waar kun je 
terecht voor hulp en ondersteu-
ning? Gastspreker Pauline Ok-
kerse is GZ-psycholoog, ortho-
pedagoog-generalist bij SWZ.

Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijk-
se ontmoetingsavond voor men-

sen met NAH, mantelzorgers en 
andere betrokkenen. Op deze 
avonden gaan informatie en ge-
zelligheid samen. Hebt u hersen-
letsel of bent u partner, familielid 
of gewoon belangstellende, dan 
bent u van harte welkom in Café 
Brein Helmond. 

Locatie
Café Brein vindt van 19.30 uur tot 
21.30 uur plaats in lunchroom De 
Keyser aan de Torenstraat 17 in 
Helmond. Inloop vanaf 19.00 uur. 
Aanmelden is niet nodig.  s

Centrum

Monika Vermulst is deze keer 
de gelukkige winnaar van de 
Sudoku puzzelactie.

Chris Thielen ( Adcommuni-
catie) overhandigde de Hol-
land Casino dinercheque t.w.v. 

€ 100,00 en een leuke Goodie-
bag aan Monika.

Iedere 14 dagen plaatst Week-
krant 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

Winnaar Sudoku Weekkrant De Loop Helmond

Helmond

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

www.grootpeelland.nl
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VERSTREKEN
GRAFRECHTEN
2019

Nummer Overledene Overlijdens 
  Datum
D-24-14   Abdullahi-Aden, Kindje 02-05-1998
E-05-14   Adriaans-Martens, G. 04-09-1986
C-18-21   Beek, J. van 01-08-1974
C-18-21   Beek-van Zutphen, L.L. van 01-12-1985
E-06-01   Benders, H. 12-11-1977
U-03-20   Bernards, H. 31-07-1993
C-12-13   Bocken, H. 07-09-1975
C-31-16 Bragt, J.M.H. van 09-02-1999
C-31-09   Bragt, W.F. van 25-10-1998
B-33-10  Broek, M. van den 25-08-1988
E-31-15   Bussel, J. van 15-02-1970
E-31-15   Bussel-Vermeulen, H.F. van 26-06-1987
B-30-24  Caron, F. 06-07-1998
E-07-06   Coolen, G. 02-06-1987
E-07-06   Coolen-van Ettro, C.H.P. 29-11-1996
Y-08-28  Cremers-Francissen, G.H. 10-01-1996
F-01-32   Dalen, L. van 15-01-1974
F-01-32   Dalen-van de Ven, B. van 15-08-1978
C-14-07/08   Dijck, A.J.J. van 28-10-1998
C-14-07/08   Dijck, F.M.J. van 11-04-1976
C-14-07/08   Dijck-Smulders, C.P. van 28-09-1958
C-01-32   Dijk, F.L.A. van 31-10-1993
D-13-03   Eijck, H.J. van 10-10-1979
D-13-03   Eijck-Raaijmakers, L.M. van 21-05-1967
E-29-24  Eijk, T.M. van 08-09-1969
E-29-24  Eijk-Willems, A.M. van 04-11-1995
Y-07-14 Eijnde, A.J. van den 20-02-1996
Y-07-14 Eijnde-Sanders, H.T.A. van den 19-10-1988
C-24-35   Essers, J. 05-06-1969
C-24-35   Essers-Seelen, G.P. 22-04-1977
E-07-06   Ettro-van den Reek, A.L. 02-06-1952
A-01-07 Fransen, J.A. 09-01-1999
E-21-19  Fransen-Dijsselbloem, H.M. 13-01-1945
D-31-13 Franssen, J. 12-02-1987
D-31-13   Franssen-Linsen, M. 15-10-1970
B-16-16/17  Gemert, C. van 17-02-1960
B-16-16/17  Gemert, H. van 05-11-1939
B-16-16/17  Gemert, R.J.A. van 19-09-1959
B-16-16/17 Gemert-Vernooij, A.C.G.M. van 04-05-1968
E-18-12  Genechten, M.C.P. van 09-12-1994
E-18-12  Genechten, W.J.N. van 30-12-1995
B-03-29  Gestel, J. van 02-11-1973
C-19-19   Gestel, T. van 12-05-1958
B-03-29  Gestel-Segers, M.A. van 11-09-1949
C-19-19   Gestel-van Gerwen, M.M. van 25-12-1996
Y-02-45   Giepmans, J.H. 03-03-1998
C-24-28  Gijsbers, P.C.J. 22-02-1960
C-24-28  Gijsbers-van den Berkmortel, A.J.M. 08-09-1950
E-01-24  Habraken, A. 22-06-1966
C-07-03   Habraken, H.A. 29-06-1973
C-07-03   Habraken-van Hoof, J.G. 17-01-1999
E-01-24  Habraken-van Melis, H. 28-06-1970
C-31-05   Hoek, T.P.A. van 05-08-1998
C-26-10   Hofman, J.M. 26-01-1998
C-26-10   Hofman-van de Ven, P.T.M. 13-04-1977
D-35-13  Hoof, J. van 09-03-1970

Van onderstaande graven aan de Molenstraat is de termijn van de 
betaalde grafrechten verstreken. De rechthebbene of de plaatsver-
vanger daarvan wordt verzocht contact op te nemen met de paro-
chie. Tolpost 1 tel. 0492-522109. Donderdag van 09.30 uur tot 12.00 
uur. Krijgen wij geen reactie voor 1 maart a.s. dan nemen wij aan 
dat de graven geruimd kunnen worden.

A-07-10  Hugten, W.A. van 20-08-1985
A-07-10 Hugten-Berkers, J.P.G. van 17-03-1998
F-02-02   Huys, G. 30-10-1978
D-38-20   Janssens, A. 08-12-1996
C-26-25   Jongen, C.J.H. 14-09-1964
C-26-25   Jongen-Kuijpers, E. 13-02-1988
D-17-02 Kampers, A. 23-08-1983
D-17-02  Kampers, A.H.M. 23-07-1996
E-20-01   Keijzers, H. 12-05-1984
E-20-01   Keijzers-Kalkhoven, G. 25-09-1975
F-02-02   Kerkhof, F.P.J. van de 03-08-1978
E-10-21   Kerkhof, M.P.A. van de 20-12-1998
U-01-21  Kerkhof, P.W. van de 16-04-1996
E-33-12   Kerkhof, R. van de 16-03-1956
E-33-12   Kerkhof-van Lieshout, W. van de 21-01-1977
U-06-24   Knufman, A. 06-09-1990
C-25-14   Kuijpers, J. 11-05-1970
F-02-02   Kuijpers, P.A. 09-03-1956
Y-03-55   Kuijpers, P.F.J. 29-05-1997
C-25-14   Kuijpers-Swinkels, A.M. 08-06-1963
B-08-05 Leblans, L. 27-07-1948
B-08-05  Leblans-van Lieshout, M.A.M.Th. 14-05-1941
Y-05-22  Lierop-van den Hurck, J.G.E. van 25-01-1996
Y-05-19 Lieshout, W. van 04-09-1978
B-10-18  Maas, H.M. 15-09-1949
Y-04-08   Martinali - Seijkens, P.J.C. 04-07-1997
Y-04-08   Martinali, J.H. 17-01-1976
E-10-15   Michiels - van Bussel, G.J.M. 30-09-1998
E-10-15   Michiels, P.J. 10-11-1980
E-21-19  Nguyen-Ngo, B.P. 15-02-1996
C-28-05   Ouden, J. den 04-03-1937
C-22-10   Panhuizen, P.A.M. 23-02-1962
C-22-10   Panhuizen-Filippini, F. 05-09-1961
Y-07-39  Peeters, G.P. 16-07-1992
Y-03-25   Pennings, S. 27-10-1974
Y-03-25   Pennings-Meulendijks, W.J. 20-02-1998
Y-03-07  Platier, R.R. 27-07-1996
B-34-31   Potjes - van de Ven, A.C.M. 18-04-1998
C-14-15  Raijmakers, A.J. 29-04-1963
Y-08-22  Roskam - Visser, A.G.J. 16-07-1995
E-21-05   Schijndel, W.A. van 22-12-1997
D-37-07   Schreurs, R. 16-04-1990
D-37-07   Schreurs, V.R.M. 18-05-1994
E-28-11   Sommen, M.M. van der 07-02-1997
D-35-22 Spierings, J.L. 23-07-1970
E-08-12   Sterken, F. 24-09-1998
E-08-12   Sterken-van Lierop, H.F.H. 17-07-1966
U-05-17   Verdonschot-Kort, A. 29-04-1997
D-05-11   Verstegen-Sauvé, A.W. 15-05-1979
C-23-10  Vrande, H. van der 18-08-1985
C-28-05   Vugts, M.F.C. 16-10-1998
C-28-06   Winckens, M.A. 16-04-1990
C-28-06   Winckens-van de Kerkhof, E. 29-07-1951
C-13-12/13   Wit, F.C.A. de 17-11-1962
C-13-12/13   Wit-van der Pers, J.S.H.P. de 17-05-1988
C-08-09   Zegers-Kreutz, M.L. 11-10-1998
B-30-11   Zwol, J.N.H. van 26-01-1996

Van onderstaande graven is de termijn van de betaalde grafrechten 
verstreken. De rechthebbene of de plaatsvervanger daarvan wordt ver-
zocht contact op te nemen met de parochie. Tolpost 1 tel. 0492-552109 
Donderdag va .30 uur tot 12.00 uur. Krijgen wij geen reactie voor 1 maart 
a.s. dan gaan we ervan uit dat de graven geruimd kunnen worden. 

Nummer Overledene OverlijdensDatum
LE-02-C-16-04  Bakel, F. van 30-10-1997
LE-02-A-01-26 Bressers, A.H. 18-08-1980
LE-02-A-01-26 Bressers-van Beers, H. 20-04-1967
LE-02-B-02-06  Dijk, A. van 14-11-1986
LE-02-B-02-06  Dijk-Vereijken, M.J.F. van 01-03-1975
LE-02-B-02-11  Groot, A. de 13-06-1994
LE-02-B-02-11 Groot-van Oorschot, M. de 03-06-1976
LE-02-A-05-003  Hanegraaf, J.M. 27-06-1982
LE-02-A-01-18  Heck, A.J. van 22-08-1966
LE-02-C-10-02  Heijden-Hazeleger, J.H.C. van der 22-09-1991
LE-03-B-06-08  Hubenaar, D.C.E. 01-04-1975
LE-03-B-06-08 Hubenaar, T. 13-02-1962
LE-01-B-01-12  Lierop-Paulin, M.E.J. van 30-12-1996
LE-02-C-05-09 Nieuwenhof, J. van de 06-08-1996
LE-02-C-05-09 Nieuwenhof-van Herpen, L.M. van de 10-02-1988
LE-03-B-06-19 Putten, P.J.T. van der 29-05-1961
LE-03-B-06-19  Putten-Hendriks, W.M. van der 01-10-1998
LE-02-A-05-17  Raaijmakers-Branten, M.H.E. 25-02-1998
LE-03-A-03-32 Seelen, L.J. 09-08-1996
LE-02-A-04-26   Vereijken, A.C. 02-03-1975
LE-02-A-04-26 Vereijken-Martens, J.H.C. 15-01-1975
LE-03-A-06-06 Westerlo-Canters, G.H. van de 19-09-1989
LE-02-C-15-10  Weterings, L.A. 01-10-1997
LE-03-D-02-22  Willigendael, A.F. 12-02-1981

www.dieren
ambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71

Vico is 
knuffelig
Vico is 6 jaar en is een zacht-
aardig, vriendelijk kereltje, 
compact gebouwd met 
smalle heupen. Hij heeft na 
aankomst een paar weken 
geslapen, zo moe was hij. Hij 
had last van kriebelbeest-
jes en ontstoken oren. Hij is 
goed bijgekomen, geeft kop-
jes, is lekker knuffelig, vindt 
het fijn om geaaid te worden 
en spint dan tevreden. Hij 
stapt op schoot maar gaat 
nog niet liggen. Ook zijn 
jachtlust is ontwaakt: bied 
hem maar een hengeltje aan 
met een bosje veren en wat 
ritseldingetjes, dan gaat hij 
er verrassend snel en behen-
dig achteraan. Hij heeft een 
hartruis van 3 (op de schaal 
van 6). Dan wordt standaard 
een hartecho gemaakt. Hij 
heeft een stevige hartwand, 
en een van z'n hartkleppen 
lekt een beetje. Hij heeft 
nergens last van, hoeft geen 
medicatie. Het advies is om 
over een jaar weer een har-
techo te maken ter vergelij-
king. Dan wordt duidelijk of 
dit stabiel is, of dat er sprake 
is van iets wat langzaam 
verslechtert. Gedetailleerde 
informatie hierover is bij ons 
verkrijgbaar. Laat het u niet 
weerhouden van adoptie, 
deze lieverd verdient abso-
luut een kans. 
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Feest mee bij Minor 

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

Noteer vrijdag 15 maart in je 
agenda; dan is het namelijk 
weer tijd voor het leukste feest 
voor jongeren van 13 tot en met 
17 jaar: Minor! Ben je 12 jaar en 
zit je op de middelbare school? 
Niet getreurd, dan mag je ook 
gewoon komen (neem wel je 
schoolpas mee).

Het feest begint om 19.30 uur, 
duurt tot 00.00 uur, en om 20.30 
uur sluiten de deuren. Zorg dus 
dat je op tijd komt! Dat is sowie-
so een goed idee, want er is weer 
een fantastische line up samen-

gesteld. Zo komen er verschil-
lende DJ’s optreden, zoals Igmar 
van Bergen (die o.a. bij Festyland 
heeft gedraaid), maar ook oude 
bekenden als DJLady-D, Nivex 
en Lorentz! Daarnaast komen er 
deze editie niet één, maar twee 
live-acts!

De opkomende rapper Jemian, 
die o.a. bekend is van zijn hit 
‘Money Dance’, komt vanuit 
Schijndel naar Helmond om bij 
Minor het dak eraf te feesten!
Daarnaast hebben we deze keer 
ook een artiest bekend van TV 
weten te strikken, namelijk Enzo 
van Stiphout, die bekend is van 
DanceSing! In dit programma, 

dat iedere donderdag om 20.30 
uur op SBS6 te zien is, heeft hij 
het inmiddels tot de semi-finals 
geschopt! Enzo komt zelf ook uit 
Helmond, en zal op 15 maart een 
fantastische show, waarin dans 
met zang gecombineerd wordt, 
komen opvoeren!

Kortom, daar moet je bij zijn! 
Wacht dus niet te lang met het 
kopen van je ticket. Deze kost 
slechts 3 euro en is te koop bij 
Jumbo Mierlo-Hout, Primera 
Brandevoort, Primera Winkel-
centrum De Bus en online via 
www.minorhelmond.nl. Check 
deze website ook voor meer info 
over Minor. s

Mierlo-Hout

(Bron foto; Minor Helmond).

Voetbal vrouwen: Dé ladiesnight van Helmond Sport!

Op vrijdag 15 maart vanaf 17.30 
uur vindt Voetbalvrouwen 
plaats in de Business Club van 
Helmond Sport. Deze avond 
staat in het teken van vrouwen 
en alles waar zij van houden. 

Denk aan lekker eten, mooie ac-
cessoires, allerlei soorten drank-
jes en verzorgingsproducten 

vanuit lokale bedrijven. Leer een 
nieuw trucje bij een mini work-
shop of laat je van je mooiste 
kant zien in de fotobooth. 

Ook wordt er deze avond een 
loterij gehouden om geld in te 
zamelen voor het goede doel: 
Hart voor Minima. Stichting 
Hart voor Minima helpt men-
sen die in armoede leven te on-
dersteunen door het aanbieden 
van producten behorend tot de 

eerste levensbehoeften. Je wordt 
met champagne verwelkomd en 
gaat met een goodie bag naar 
huis. Voetbalvrouwen, dé ladies 
night van Helmond Sport vindt 
plaats rondom de thuiswedstrijd 
Helmond Sport – Go Ahead Ea-
gles. Tickets zijn maar €5,- en 
deze kun je halen via het face-
bookevenement. Voor €5,- krijgt 
u toegang tot de Business Club, 
het Ladies Night programma én 
de wedstrijd. 

Met dit toegangsbewijs krijgt u 
bij binnenkomst een lot waar-
mee u leuke prijzen kunt winnen.

Programma
17.30: Inloop Business Club met 
bubbels
18.00: Aanvang Helmond Sport 
Ladies Night
20.00: Wedstrijd Helmond Sport 
– Go Ahead Eagles
22.00: Uitreiking loterij en mu-
ziekafsluiting

Breng alle vrouwen uit Helmond 
en omstreken op de hoogte van 
deze Ladies. s

Helmond

www.helmondnu.nl
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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

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.

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

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;

Zondag 24 februari:
10.15 uur  Lucia kerk Mierlo-Hout; 
Het boerenbruidspaar en gasten vieren met ons mee! De viering 
wordt opgeluisterd door de kinderen van de Sint Odulfusschool;

Donderdag 28 februari:
19.00 uur Alphonsuskapel; 

Zaterdag 2 maart:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
overleden ouders Weijts-Janssen; overleden ouders van Asten-van de 
Kerkhof; Mathieu de Bie.

www.damiaanhelmond.nl

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, Peter Hockers, Joep Schiffers

Zondag 3 maart 
10.30 uur Carnavalsmis, Trudo koor
Marietje Adriaans-van Berkel, Jac en Trees Jansen-Wijnheimer, 
familie Wijnheimer-Roelofs, Maria van Moorsel-van Hooft, Nettie 
Kenter, Wilhelmus Habraken, Netje van Roozendaal, Fer Boudewijns 
en Fien Boudewijns-Rompen, Zus Verstappen-van Oorschot, Jos 
Paijmans, Marinus van Esdonk en Hendrika de  echtgenote.

www.damiaanhelmond.nl 

Elke donderdagochtend: 
Samen gezellig, sportief bezig zijn 

Wil je dat kilootje snel kwijt raken? Hou 
je van gezellig bezig zijn met anderen? 
Dan ben ook jij vanaf nu elke donderdag-
ochtend welkom op Sportpark De Beemd 
in Mierlo-Hout. Daar is wekelijks vanaf 
10.00 uur een groep 55+ ers gezellig en 
sportief druk in de weer om gezond oud 
te worden. 

Onder leiding van een super enthousiaste, 
professionele trainer zet elke deelnemer 
zich voor de volle 100% in. Ruim een uur 
lang worden zij onderworpen aan een zeer 
gevarieerde warming-up gevolgd door een 
partijtje wandel-voetbal waarbij lichame-
lijk contact verboden is en de bal niet ho-
ger mag komen dan heuphoogte. Denk nu 
echter niet dat het alleen maar iets is voor 
super oude bejaarden. Zeker niet, ook de 
‘jonkies’ van 55 jaar happen af en toe naar 
lucht en hebben er niks op tegen wanneer 
ze, vanwege een oneven aantal deelne-
mers, even aan de kant moeten staan.
Na ruim een uur intensief sporten inclu-
sief de cooling down, duikt iedereen flink 
bezweet onder de douche om vervolgens 
in de kantine nog lekker drie kwartier na 
te babbelen over van alles en nog wat on-
der het genot van een kopje koffie of thee. 
Hierbij hoor je dan: ‘Verdorie, vorige week 
heb ik me moeten afmelden omdat mijn 
kleindochter plots ziek was en ik als opa 
mocht komen opdraven’ of ‘Jammer, va-
kantie geboekt maar was liever hier ge-
weest’. Duidelijk een teken dat men het 
hier naar zijn zin heeft. Zelfs wanneer 
iemand een blessure heeft opgelopen is 
men na afloop wel aanwezig bij het ‘kof-
fie-uurtje’. Alles bij elkaar een teken dat 

het goed zit bij de Oldstars in Mierlo-Hout. 
Het Nationaal Ouderenfonds, waarmee 
ook Oldstars Mierlo-Hout een samenwer-
kingsverband heeft, heeft afgelopen jaar 
een enquête gehouden onder alle lande-
lijke deelnemers aan het Oldstars Walking 
Football  om inzicht te krijgen wat men 
ervan vond. Ruim 700 deelnemers hadden 
de vragenlijst ingevuld. Uit de resultaten 
bleek dat de beweegvorm met een gemid-
deld cijfer van 8,4 werd gewaardeerd. 75 % 
van de deelnemers gaven aan dat ze meer 
sociale contacten hebben door deelname 
aan Oldstars. Meer dan 60% van de doel-
groep merkt dat de lichamelijke conditie 
door deelname verbetert. 
Dit alles brengt RKSV Mierlo-Hout ertoe 
om voor 2019 in te zetten op een groei 
naar 50 deelnemers. Bij walking football 
gaat welzijn en sport hand in hand. Om de 
kosten hoef men het niet te laten. Deze be-
dragen wekelijks € 2,00 en dat is ook nog 
eens inclusief koffie of thee. Nieuwsgierig 
geworden? 

Voor meer informatie kun je bellen naar 
Pieter Vervoort 06-5319 56. Of nog beter: 
Kom gewoon donderdagochtend kijken. s

Mierlo-Hout

Enkele voetballers krijgen tekst en uitleg 
krijgen van trainer Kristian van den Nouw-
lant. (bron foto; RKSV Mierlo-Hout).
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Een dinerbon t.w.v. E 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door: 

Oplossing van week 6:

Mail de gele oplossing voor 1 maart naar:

actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

HELMOND
weekkrant de loop

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant 
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant de loop
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

de loop

Prijswinnaar week 6: 
Monika Vermulst
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Sinds 3 jaren bezorg ik elke donderdag of vrijdag van de 
week Weekkrant De Loop Helmond, het tijdstip bepaal ik 

zelf. In het begin dacht ik ‘is dit wel iets voor mij?’ Ik had 
het te druk met sporten en afspraken e.d. Maar… bezor-

gen is SPORT In 2 tot 3 uur heb ik elke week mijn wijk 
klaar. Bezorg, maak een praatje en kom veel onder de 

mensen. Werkelijk een schitterende vrijetijds besteding 
die ik nog jaren wil blijven doen en ik verdien er nog geld 

mee ook. Ik koop er o.a. een bloemetje van voor mijn 
echtgenote, die me elke week een paar uurtjes moet mis-

sen, of betaal er een leuk weekendje weg van. 
Bezorgen iets voor u? Mail snel naar bezorging@deloop.eu

Bezorgen Weekkrant 
De Loop Helmond is chill!

Bijgaand de ervaringen, van 2 mensen die elke week Weekkrant De Loop 
bezorgen. Bezorgen is niet saai, maar is HIP en je blijft er fit bij.

Harrie Verberne (71 jaar) 
Helmond, gepensioneerd

Sinds enkele maanden bezorg ik elke donderdag of vrijdag 
(tijdstip bepaal ik zelf), Weekkrant De Loop Helmond. Meestal 
op donderdag direct na school, in 2 tot 3 uurtjes doe ik mijn 
toebedeelde wijk. Met extra flyers of folders erbij kom ik op 7 tot 
9 euro per uur. Ik heb ook een tijd schappen gevuld in de su-
permarkt, maar kwam bij lange na niet aan deze uurprijs, dus 
het verdient nog goed ook. Ik ben superblij met dit baantje, 
ik bepaal zelf op donderdag of vrijdag wanneer ik ga en krijg 
ik het op donderdag niet af, dan doe ik de rest op vrijdag en 
hou ik nog super veel vrije tijd over voor mijn andere  
hobby’s en school natuurlijk. 
Bezorgen iets voor jou? Mail snel naar bezorging@deloop.eu

Julia Janssen (16 jaar) Helmond, 
leerlinge voortgezet onderwijs

Brainportbedrijven 
helpen jongeren 
met beroepskeuze 
Eenentwintig bedrijven in de 
Brainportregio organiseren van 
februari tot en met april een 
Tech Event voor leerlingen van 
vmbo en havo. Het moment 
voor jongeren mét hun ouders 
om zich te oriënteren op de be-
roepen die de Hightechsector 
in de Brainportregio te bieden 
heeft. Begin 2018 bezochten 500 
leerlingen met ouders deze zo-
genoemde Tech Events.

Kijken, luisteren en beleven
Brainport Industries College 
organiseert jaarlijks met zijn le-
den de Tech Events. Eén Event 
per bedrijf, zodat leerlingen mét 
ouders de beroepen in voorna-
melijk de metaalbewerking in 
verschillende bedrijven kunnen 
meemaken. Leerlingen kunnen 
zich voor meerdere Tech Events 
aanmelden. Kijken, luisteren en 
beleven is het motto. De bedrij-
ven laten de leerlingen en hun 
ouders de hedendaagse beroe-
pen in de Hightech sector bele-
ven. Zo krijgen zij antwoord op 
de vragen: Is het beroep leuk, 
past het type bedrijf bij me en 
heb ik aanleg voor het vak? De 
Tech Events helpen de leerlin-

gen een keuze te maken door de 
beroepen te laten beleven in de 
echte bedrijfsomgeving.

De praktijk: basis voor 
een succesvolle carrière
Jaarlijks worden er circa 20 Tech 
Events georganiseerd door de 
ruim 50 leden van Brainport In-
dustries College. Op deze manier 
kunnen leerlingen die binnen de 
techniek een vak willen leren al 
met hun toekomstige leerbe-
drijf in contact komen. Leren 
in de praktijk is voor veel mbo-
leerlingen de beste leerschool 
en een opleidingsroute met veel 
toekomstperspectief. Eigenaren 
en directeuren van de leden zijn 
zelf ook het voorbeeld van ooit 
leerlingen die via het leren van 
het vak nu zelf leiding geven aan 
een bedrijf.   

Actuele kansen 
op de arbeidsmarkt
Door de Tech Events komen ou-
ders ook in aanraking met het 
actuele toekomstperspectief van 
beroepen op de arbeidsmarkt. 
De bedrijven die een Tech Event 
organiseren hebben in ieder ge-
val behoefte aan nieuwe mede-
werkers en laten zien in welk be-
roep ze op zoek zijn naar nieuw 
talent. Een actueel beeld van de 

arbeidsmarkt van nu en die van 
morgen. Via de Tech Events kom 
je in aanraking met opleidingen 
waar direct werk aan vast zit.
De bezoekers van vorig jaar 
waardeerden de Tech Events 
met ruim een 8. Het beroeps-
beeld wordt door het bezoeken 
van een Tech Event verbeterd en 
bevestigd. 75% van de bezoekers 
geeft aan geholpen te zijn met 
hun studiekeuze. Praten met 
mbo-leerlingen in het bedrijf 
brengt de toekomst dichterbij. 
Ouders zien hun kind stralen in 
de praktijkomgeving.

Brainport Industries College  
Brainport Industries College is 
een samenwerking van ruim 50 
bedrijven in de Hightech indu-
strie én de onderwijsinstituten: 
ROC Ter AA, SUMMA Techniek 
en Teclab. 
Het geven van voorlichting, hel-
pen met het vinden van het ge-
schikte leerbedrijf en het maken 
van de match tussen leerling en 
bedrijf zijn de hoofdactivitei-
ten. De focus ligt op de route 
van werkend leren: de Beroeps-
begeleidende leerweg (bbl) 
in het mbo. s

Aanmelden voor de Tech Events: 
www.brainportindustriescollege.nl 

Helmond

Eenentwintig bedrijven in de Brainportregio organiseren van februari tot en met april een Tech Event voor 
leerlingen van vmbo en havo. (bron foto; Brainport Industries College).



35week nummer 8 vrijdag 22 februari 2019de loop weekkrant HELMOND

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:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

EVENEMENTEN 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 screens.
















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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

DIVERSEN

TE HUUR

Helmond Overhorst te 
huur: Gestoffeerde semi-
bungalow met dubbele 

garage, Aanvaarding direct. 
In hogere prijsklasse 

tel.: 0492 525451

Te huur. Kantoorruimte 
70m2 met keukenblok, toilet, 

verwarming en verlichting. 
Schootenseloop 4H, 

Helmond. T: 06-82506211
24 februari  MEGA-
VLOOIENMARKT

200 kramen bomvol 
Tennishallen 

Eindhoven Noord
Vijfkamplaan 10 

Eindhoven
Entree 2 euro 

9-16 uur
Kraamhuur 
06-20299824

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

Maas Budget Witgoed
Witgoed met 2 maanden 

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

06-24623905

Gezocht marktspullen, zolder 
opr., antiek, klokken,

schilderijen, beelden, enz. 
06-13208306

Lenie Klaasen  06-52716622
BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend voor 
een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. 

De producten zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen bij Lenie Klaasen, 
tel.: 06-527 16 622 (Business Owner Forever).  Kijk voor meer informatie op:  

www.foreverhelmond.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

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

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

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

Meld je aan op 
hartstichting.nl/
reanimatie

Kun jij reanimeren?
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Profiteer nu van deze 
spectaculaire openingsaanbiedingen

Dinsdag 26 februari 2019

OPENING
Kruidvat Veestraat 8, Helmond

0.85

0.49

Schepsnoep

100 GRAM

2+1
GRATIS*

1+1
GRATIS*

1+1
GRATIS*

1+1
GRATIS*

1+1
GRATIS*

Kruidvat luiers midpak
Keuze uit alle varianten. Alle combinaties mogelijk.

Maybelline make-up
Keuze uit het hele assortiment.  
Alle combinaties mogelijk.

Kruidvat Multi A-Z 
Compleet**

120 tabletten 
Complete samenstelling multivitaminen en 
mine ralen als aanvulling op de  dagelijkse voeding.

Fa bad, douche of  
deodorant
Keuze uit het hele assortiment.  
M.u.v. geschenksets, mini’s, douche 400 ml  
en multipakken. Alle combinaties mogelijk.

Elvive haarverzorging
Keuze uit het hele assortiment.  
M.u.v. mini’s en multipakken.  
Alle combinaties mogelijk.

KA
G-

nr
. 2

97
9-

01
18

-0
05

3

*1+1 wordt verrekend als 50% kassakorting. 2+1 als 33%. **Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

Steeds verrassend, altijd voordelig!
Deze aanbiedingen zijn alleen geldig bij Kruidvat Veestraat 8, Helmond, van dinsdag 26 februari t/m zaterdag 9 maart 2019.


