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KOOMDE MI 
CARNAVAL 

NOR PATHÉ?
BOITEGEWOON..!!BEZORGER WORDEN?  APP NAAR: 0618938912

EEN EXTRA BONUS VAN 
€50,00 VERDIENEN?

weekkrant de loop

Carnaval kan beginnen!

Afgelopen woensdagavond 
werden traditiegetrouw alle 
Helmondse én Mierlose Prin-
sen ‘gedôpt’ in Wijkhuis de Ge-
seldonk. 

Sinds enkele jaren kan geen Hel-
mondse prins niet meer ‘onge-
dôpt’ het carnaval in. Meer dan 
18 prinsen van bevriende vereni-
gingen werden onder begelei-
ding van een persoonlijk gedicht 
gedoopt. Gelukkig waren voor 
de doop alle prinsen ‘goedge-

mutst’ zodat ze nog konden stra-
len voor de foto. Onder de muzi-
kale begeleiding van Hofkapel de 
Durbloazers en de dansmarietjes 
van de Houtse Kluppels werden 
de bevriende carnavalsverenigin-
gen welkom geheten.

Dit jaar vindt voor de 9e maal het 
daupfist plaats en is inmiddels 
een begrip binnen de Helmond-
se carnaval.

Niet alleen de prinsen werden 
gedoopt, maar ook besturen van 
diverse Houtse verenigingen die 
zich in het lopende jaar op een 

bijzondere wijze binnen de ver-
eniging zich verdienstelijk heb-
ben gemaakt. s

Mierlo-Hout

Alle prinsen op een rijtje, wat zin het er toch veul! (bron foto; Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl).

Weekkrant De Loop 
wenst alle feestvierders 
een mooie carnaval toe. 

Gaat u niet vieren? 
Dan een rustig 

weekend gewenst. 
Alaaf, blie braaf!

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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ONZE HOOFDSPONSOREN

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

HELMOND 
SPORT
JONG PSV
VR 01 MRT / 20:00 UUR
KASSA’S OPEN OM 19.00 UUR OF BESTEL 
ONLINE VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

#LAATONSJUICHEN
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verschijnt iedere week in een 
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5708 HN  Helmond

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
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Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Op het tafeltje in de keuken 
staat een witgeschilderde, hou-
ten voorgevel. Trots laat Gerrit 
van Neerven van Stadsgalerij 
Helmond zien waar hij mee be-
zig is: ‘’ Dit wordt het oude ge-
meentehuis van Stiphout’’ ver-
telt hij, terwijl hij de foto’s erbij 
haalt. ‘’het wordt weer iets heel 
moois’’.

Gewoon een hobby 
Sinds een jaar of 8 bouwt Ger-
rit maquettes na van oude Hel-
mondse gebouwen. Van kleins 
af aan was hij al handig en later 
heeft dat zich geuit in het bou-
wen van schaalmodellen.

‘’Mijn eerste maquette was het 
Peapark, wat in de Warande 
stond. Hier was ik destijds an-
derhalf jaar mee bezig’’. Intussen 
staat de laatste ‘nieuwe’ ma-
quette ook vooraan in het pand 
tentoongesteld: ‘’Dit is het huis 
met de Luts, het oudste huis van 
Helmond! Dit is waar Il Borgo nu 
zit’’. Gerrit klapt het huisje open 
en laat zien dat ook de binnen-
kant helemaal is ingericht.  De 
maquettes, gemaakt van hout, 
worden beschilderd door zijn 
vrouw en ook de rest van de fa-
milie is niet beroerd om te helpen. 
‘’Het is een uit de hand gelopen 
hobby zou je kunnen zeggen’’,  
lacht Gerrit. Ook kun je naast de 

maquettes, schilderijen vinden 
van Loes Rüland. Loes schildert 
Helmondse gebouwen en heeft 
inmiddels al 18 werken in de 
Stadsgalerij hangen. 

Andere locatie
Op dit moment zijn er 9 maquet-
tes te vinden in de Stadsgalerij. 
Dat is ook alles wat er op dit mo-
ment in kan. ‘’Nummer 10 en 11 
zijn in de maak, maar ik heb he-
laas geen plek om ze hier neer te 
zetten. Ik zou niet weten waar ik 
ze kwijt zou moeten’’. Sinds enige 
tijd zit de stadsgalerij in de Hei-

straat en niet meer in het centrum, 
tot grote teleurstelling van Gerrit 
en de vrijwilligers: ‘’De ligging in 
het centrum was voor ons ide-
aal omdat er veel mensen op de 
been zijn. Nu we hier zitten is het 
helaas minder en dat vinden we  
erg jammer’’.

Sponsoren 
Als je ideeën hebt, ben je vrij om 
deze te delen met Gerrit. ‘’Ik krijg 
vaak te horen van mensen dat 
er nog zoveel dingen zijn die we 
zouden moeten maken, maar ik 
betaal alles uit eigen zak en de 

kosten lopen dan op. Ik zou het 
fijn vinden als er sponsoren zou-
den zijn, zodat we alles kunnen 
bekostigen’’. 

Op dit moment is de Stadsgalerij 
dinsdag, donderdag en zaterdag 
geopend van 13.00 tot 16.00 uur 
en draait het volledig op vrijwil-
ligers. Bij de Stadsgalerij zijn ze 
nog op zoek naar vrijwilligers zo-
dat ze de openingstijden kunnen 
verbreden. Heb je interesse of wil 
je meer weten? Kijk dan eens op 
www.stadsgalerijhelmond.nl of 
ga eens langs: Heistraat 125. s

Gerrit van Neerven langs zijn laatste ‘nieuwe’ schaalmodel (bron foto; Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl).

Helmond in het klein 
Binnenstad

De zaal is feestelijk versierd met 
ballonnen en de grote gekleurde 
‘60’aan de muur verklappen de 
reden van het feestje: De vrou-
wenbond bestaat 60 jaar én dat 
moet gevierd worden! Daarom 
was Wijkhuis de Westwijzer vo-
rige week dinsdag de ideale plek 
om deze feestelijke gebeurtenis.

De vrouwenbond is 60 jaar gele-
den opgericht en was toentertijd 
gericht op de getrouwde vrouw. 
Het was een uitje voor de ‘moe-
ders’ en vaak werden er dingen 
besproken over het huishouden 
of de kinderen. Nu hoeft dit niet 
meer en mag jong én oud mee-
doen. Destijds waren er veel vrou-
wen lid; zo’n 65 tot 70 man! Tegen-
woordig is dit aantal helaas terug 

gelopen, maar dat betekent niet 
dat het minder gezellig is gewor-
den.
Alle dames zitten er feestelijk bij 
met een gekleurde bloemenket-
ting en er wordt volop gebuurt. 
Ook mevrouw Arts én haar zusje 
(ook mevrouw Arts), mevrouw 
Donker, mevrouw Baggermans en 
mevrouw van Veghel halen herin-
neringen op. Alle dames zitten als 
een respectabel aantal jaren bij de 
bond; mevrouw Arts zelfs al 50 
jaar! Ze hebben dus ook de nodige 
dingen meegemaakt en vertellen 
hier graag over: ‘’ We hebben hier 
altijd veel gelachen en plezier ge-
had, nog steeds. Een excursie die 
ons is bijgebleven is toch de proe-
verij bij Bavaria. Toen hadden en-
kele iets te diep in get glaasje geke-
ken, maar het was gezellig en daar 
gaat het om’’ vertellen de dames.
Sinds januari zit er een nieuw be-

stuur, die ervoor zorgt dat er wat 
meer te doen is. Over het nieuwe 
bestuur is het gezelschap ook te 
spreken: ‘’Een keer per maand 
gaan we iets doen, sjoelen, kie-
nen of cabaret bijvoorbeeld. Ook 
maken we een keer per jaar een 
uitstapje, altijd gezellig’’. Na het 
gezellige kletsen, was het tijd om 
lekker te gaan eten. Het buffet 
werd feestelijk geopend en alle 
aanwezige dames konden genie-
ten van het Chinese eten: Een 
goede voorbereiding op het feest 
dat nog komen ging.
De contributie voor de vrouwen-
bond bedraagt 25 euro per jaar 
dus daarvoor kun je het niet laten! 
Heb je interesse of wil je ook eens 
gaan kijken, dan kun je dit elke 
3e dinsdag van de maand doen, 
want dan komt het gezelschap bij 
elkaar in Wijkhuis de Westwijzer, 
Cortenbachstraat 70.  s

60 jaar vrouwen onder elkaar

Het bestuur van de vrouwenbond. (bron foto’s; 
Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl).

De dames die het langst bij de vereniging zitten, 
mochten het buffet openen. 

Helmond-West
hartstichting.nl
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Kom ook in actie tijdens de Landelijke Opschoondag 
op 23 maart 2019  

Op zaterdag 23 maart is de Landelijke Opschoondag. Verenigingen, sportclubs, 
buren, collega’s, vrienden en familie, iedereen is van harte uitgenodigd om zich 
in te zetten voor een schone buurt. De gemeente ondersteunt de deelnemers die 
deze dag in actie komen met opruimmaterialen. Wilt u ook meedoen? Dan kunt 
u zich nu aanmelden. 

Afvalbingo
Alle deelnemers ‘winnen’ sowieso een schone buurt, maar daarnaast kunnen 
deelnemers ook meedoen met de Afvalbingo. Gewapend met afvalgrijpers en een 
bingokaart is geen enkel stukje zwerfafval veilig. Bij een volle bingokaart worden 
kinderen beloond met een leuke verrassing. Alle deelnemende groepen maken 
daarnaast kans op leuke prijzen. 

Aanmelden
Kom in actie en meld uw groep aan op www.debries.eu/acties/lod2019-helmond.
Heeft u geen groep, maar wilt u toch graag meedoen? Dan kunt u zich 
aanmelden als zelfstandige opruimer of aansluiten bij een andere groep. 

Deze opschoonactie maakt onderdeel uit van een landelijk initiatief en wordt 
georganiseerd door gemeente Helmond en De Bries.

Ieder kind verdient het om mee te doen

Heeft u het als ouder met kinderen tussen de 0 en 18 jaar financieel niet zo 
breed? Dan kunt u een beroep doen op het Kindpakket. Vanuit het Kindpakket 
worden onder andere schoolreisjes, schoolspullen, contributie voor sport- of 
muziekles, zwemles en tal van andere zaken vergoed. 
Zo kunnen deze kinderen ook meedoen, hun talenten ontdekken en werken aan 
hun zelfvertrouwen net als hun leeftijdsgenootjes. 

Stichting Leergeld Helmond voert namens de gemeente Helmond het Kindpakket 
uit. Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, werkt de stichting samen met 
verschillende organisaties. Zo ook met het Kunstkwartier, waar zo’n 65 kinderen 
lessen kunnen volgen dankzij hulp van de stichting. Leontine Hartman werkt bij 
het Kunstkwartier en deelt haar ervaringen. Benieuwd naar haar verhaal? 
Ga dan naar www.leergeld.nl/helmond. 

Foto: Kunstkwartier Helmond, Ready to Rock project

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

Informatieavonden glasvezel voor Brouwhuis en 
Rijpelberg   

Glasvezel Helmond B.V. biedt naast internet-, televisie- en telefoniediensten via 
glasvezel nu ook zorg op afstand aan als dienst in glasvezelabonnementen. Naar 
verwachting wordt in juni glasvezel aangelegd in Helmond-Noord en Warande. 
Door het verschuiven van de planning en het aanbieden van zorg op afstand 
als extra pakket, wordt de inschrijftermijn in Helmond-Noord en Warande 
verlengd en krijgen de wijken Brouwhuis en Rijpelberg vervroegd de kans om 
zich aan te sluiten op glasvezel. De planning blijft om eind 2021 een dekkend 
glasvezelnetwerk in heel Helmond te hebben.  

Voor bewoners in Brouwhuis en Rijpelberg vinden informatiebijeenkomsten 
plaats:
• Rijpelberg: woensdag 13 maart in De Brem om 19.30 uur
• Brouwhuis: woensdag 20 maart in De Loop om 19.30 uur

Meer informatie: www.glasvezelhelmond.nl  

Gemeentelijke kantoren gesloten tijdens Carnaval

Tijdens Carnaval zijn de kantoren van de gemeente gesloten op maandag 
4 en dinsdag 5 maart. De gemeente is op deze twee dagen telefonisch niet 
bereikbaar.

Stadswinkel
Omdat de Stadswinkel twee dagen langer gesloten is, kunt u op 
woensdagochtend 6 maart zonder afspraak binnen lopen voor een geboorte- en 
overlijdensaangifte. Vindt de bevalling plaats in het Elkerliek Ziekenhuis dan 
kunt u vanuit het ziekenhuis de geboortedagaangifte digitaal doen, ook tijdens  
Carnaval. De medewerkers van het Centrum voor Geboorte en Gezin helpen 
u graag daarbij.  Voor andere zaken, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een 
paspoort of rijbewijs, moet u wel gewoon een afspraak maken. Ook tijdens  
Carnaval kan dit via www.helmond.nl. Op woensdag 6 maart is er een extra 
avondopenstelling van 16.00 uur tot 19.00 uur.

Melding doorgeven
Wilt u tijdens Carnaval een melding doorgeven van bijvoorbeeld een gat in de 
weg, losliggende stoeptegels of kapotte straatverlichting, dan kan dat via 
www.helmond.nl.

SpoedvoorJeugd
Professionals, ouders en jongeren kunnen in geval van een crisis met een jongere 
contact opnemen met SpoedvoorJeugd, telefoonnummer 088 – 0666 999. Zij zijn 
24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Dit nummer is alleen te bereiken 
voor crisissituaties.

Verkeersmaatregelen Carnaval

Tijdens Carnaval van 2 tot en met 5 maart zijn er diverse festiviteiten in Helmond. 
Zo zijn er optochten door het centrum van de stad, in Mierlo-Hout, Stiphout en 
Brouwhuis. Vanwege de optochten en festiviteiten zijn er wegen afgesloten. 
De wegafsluitingen en omleidingen staan aangegeven met verkeersborden. 
Op sommige punten is er begeleiding van verkeersregelaars.

Ophalen van afval tijdens Carnaval 

Het afval wordt tijdens Carnaval op maandag 4 en dinsdag 5 maart gewoon 
opgehaald. Ook de Milieustraat aan de Gerstdijk 1 is geopend op de reguliere 
openingstijden. Op zaterdag van 8.30 – 16.00 uur en op maandag en dinsdag van 
13.00 – 17.00 uur. Voor meer informatie over de ophaaldagen van het afval in 
uw straat ga naar de website www.deafvalapp.nl of download ‘DeAfvalapp’ in de 
Google Play Store of de App Store.
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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

Vergaderingen 
welstandscommissie

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

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

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

 

Bekendmakingen

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

Churchill-laan 121A 15-02-2019 kappen 1 boom, vervangen OLO 4028281

  bestaande riolering

Mauritslaan 7 18-02-2019 kappen 1 boom OLO 4199179

Burgemeester Krollaan 4 18-02-2019 herbouw bijgebouw OLO 4080875

Hoogeindsestraat 2 20-02-2019 maken uitweg OLO 4065841

Wachtelbeemden 12 21-02-2019 oprichten berging/veranda OLO 4195411

Wachtelbeemden 14 21-02-2019 plaatsen tuinhuis OLO 4200051

Kloosterstraat 27 21-02-2019 plaatsen carport OLO 4203905

 

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

Burgemeester Krollaan 89 14-02-2019 verplaatsen en verbreden uitweg OLO 4210595

Wachtelbeemden,  14-02-2019 plaatsen erfafscheidingen OLO 4210813

kavels 1 t/m 12 

Meidoorn 17 14-02-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4212851

Stiphout Zuid, Citroenvlinder, 18-02-2019 oprichten woning OLO 4215075

kavel Z7

Stiphout Zuid, Citroenvlinder,  17-02-2019 oprichten woning OLO 4216883

kavel Z6

Godschalkserf 3 17-02-2019 plaatsen dakkapel OLO 4217023

Stilpot 18 15-02-2019 plaatsen carport OLO 4215199

Deltaweg 2 18-02-2019 verbouwen winkel OLO 4202173

Helmond-Noord/Warande 18-02-2019 plaatsen van 7 tijdelijke OLO 4217959

  informatieborden

Zeelstraat 37 t/m 54 19-02-2019 renovatie woningen OLO 4081727

Piet Heinstraat 63 20-02-2019 plaatsen airco OLO 4227269

Betuwehof 134 20-02-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4224953

Oudartstraat 3 20-02-2019 wijzigen bestemming OLO 4227513

  kapsalon in garage

van ‘t Hoffstraat 10 20-02-2019 ophogen garage OLO 4227331

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

Vliegenbergdonk  28-06-2018 oprichten 27 woningen OLO 3744853

17 t/m  55 oneven   (liverdonk, cluster 9 en 10, bouwblokken b-c-d-e) 

Ketsdonk, Ettrodonk,  28-06-2018 oprichten 31 woningen OLO 3636663

Abendonk, Coolendonk en Weldonk  en maken uitwegen (liverdonk, cluster 7 en 8) 

Liverdonk, clusters 9 en 10,  28-06-2018 oprichten 36 woningen, OLO 3744953

blokken  A-F-G-H-K-L-M-N  maken uitwegen (liverdonk, clusters 9 en 10) 

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

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Dutch Plastic Solutions Marshallstraat 1 Het oprichten van een bedrijf voor de 

recycling van plastic afval.

Aannemersbedrijf  Middendijk 32b Het veranderen van een bedrijf voor

Mark van Hout opslag en bewerking van hout.
Burgemeester en Wethouders van Helmond 27 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.

Wet bodembescherming (Wbb)
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

De afdeling Integraal Beheer Openbare Ruimte van de gemeente Helmond heeft een 

evaluatieverslag ingediend van de werkzaamheden in verontreinigde grond die zijn uitgevoerd 

tijdens de herinrichting van het fietspad Molenven te Helmond (locatiecode: AA079409035). 

Het college van B&W heeft besloten in te stemmen met de uitgevoerde werkzaamheden.

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn vanaf 27 februari tot 10 april 2019 

in te zien bij het cluster Milieu op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage 

is alleen mogelijk op afspraak; u kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 76 30.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 10 

april 2019). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester en 

Wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook digitaal 

ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het treffen 

van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

Kennisgeving advies- en inzagetermijn Kadernota sociaal domein 
2019-2022

Op dinsdag 19 februari 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de Kadernota 

sociaal domein 2019-2022: ‘Samen maken we het verschil, zodat iedereen kan meedoen, 

rondkomen en vooruitkomen’ vrijgegeven voor advies en inzage. 

De nota gaat o.a. over ondersteuning op het gebied van de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Gemeentelijke 

Schuldhulpverlening. De kadernota beschrijft op hoofdlijnen de koers voor het brede sociale 

domein voor de komende jaren. De kadernota bouwt voort op belangrijke uitgangspunten 

en scherpt de koers op onderdelen aan. In de kadernota staan diverse ontwikkelopgaven 

beschreven die de gemeente met (keten)partners en zorgaanbieders gaat oppakken.

Inzage 

Vanaf woensdag 20 februari 2019 kunt u de nota digitaal inzien via de website 

www.helmond.nl (Bekendmakingen). Ook kunt u vanaf 20 februari 2019 de papieren versie 

van de kadernota inzien bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. 

De nota in de Stadswinkel kunt u alleen op afspraak inzien. U kunt uw afspraak maken 

via www.helmond.nl/afspraak of door te bellen met 14 0492. De inzagetermijn loopt tot 

woensdag 3 april 2019.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder die woonachtig is in de gemeente 

Helmond zienswijzen over de kadernota naar voren brengen. Dat kan naar keuze schriftelijk 

of mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij het college van 

burgemeester en wethouders van Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond of per e-mail via 

l.keulen@helmond.nl. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u contact opnemen 

met mevrouw L. Keulen via 0492 58 7485. 

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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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‘Kom jij je 
ook aan-
melden 
op 11, 12 
of 13 maart?’

Mierlo-Hout

Deze week zal de uitgeverij van 
Weekkrant De Loop Helmond 
alweer het tweede nummer 
van dit jaar van Ons Mierlo-
Hout Magazine verspreiden. 
Een glossy op A4 formaat, die 
huis-aan-huis wordt bezorgd 
in heel Mierlo-Hout. Een ma-
gazine met achtergrond verha-
len over het wel en wee van de 
Houtse gemeenschap. Vereni-
gingsnieuws, zakelijk nieuws, 

lifestyle/mode,  verhalen van 
vroeger etc. Er wordt altijd zeer 
enthousiast op gereageerd. 
Hebt u vragen of misschien 
een mooi verhaal of mooie 
foto van Mierlo-Hout? Neem 
dan contact op met 
redactie@onsmierlohout.nl  
of wilt u adverteren? Mail dan 
naar: advertentie@
onsmierlohout.nl of bel naar 
Eric v.d. Putten 06-30252512. 
De uitgave is ook digitaal in te 
zien via 
www.onsmierlohout.nl s

Deze week bij de weekkrant 

Ons Mierlo-Hout Magazine

MAART 2019 • NR. 2 • JAARGANG 2

HET MAGAZINE VAN EN VOOR MIERLO-HOUT

MAART 2019 • NR. 2 • JAARGANG 2
MAART 2019 • NR. 2 • JAARGANG 2
MAART

Bron foto; jadijfoto.nl 

woensdag 13 maart
9.00 - 11.00 uur14.00 - 17.00:                        

• rondleiding en informatie
• leuke activiteiten voor de

kinderen                 

“Steeds meer ouders kiezen 
voor de vrije school”,  zo luidt 
het in de media. Maar wat is 
er zo aantrekkelijk aan vrije-
schoolonderwijs? 

Een van de dingen is de aandacht 
voor brede ontwikkeling van 
kinderen, zo dat zij hun talenten 
leren ontdekken en ontplooien. 
Het brede aanbod beslaat meer 
dan rekenen, taal en gymnas-
tiek en is doorspekt met veel 
verschillende creatieve, ambach-
telijke en kunstzinnige vakken. 
Denk hierbij aan wekelijks lessen 
handwerken, schilderen, flui-
ten, koorzang, houtbewerken, 
broodbakken. Uiteraard op een 
manier aangeboden die past bij 
de leeftijdsfase van de kinderen.  
Hoe dat er in de praktijk uit ziet? 
Dat willen we je graag laten zien! 

Op woensdag 13 maart 2019 
staan de deuren open en ben je 
van harte welkom een kijkje te 
nemen in het onderwijs op Vrije 
School Peelland. 

‘s Morgens van 9.00 tot 11.00 uur 
kun je in verschillende klassen 
komen kijken, terwijl de kinderen 
en leerkrachten aan het werk zijn.  
Een doorkijkje in de praktijk dus. 
Uiteraard met gelegenheid om je 
vragen te stellen. ‘s Middags van 
14.00 tot 17.00 uur is er uitgebreid 
gelegenheid om met leerkrachten 
te spreken en word je rondgeleid 
door het gebouw. We geven je ui-
teraard ook een kijkje in ‘De Kin-
dertuin’, de kinderopvang waar 
we veel zorg en aandacht hebben 
voor baby’s, dreumesen en peu-
ters.  Kinderen kunnen ‘proeven’ 

aan het onderwijsaanbod door 
activiteiten, zoals schilderen, 
broodjes bakken enz. 

Ben je nieuwsgierig of het vrije 
schoolonderwijs bij jullie past? 
Kom dan eens langs en laat je 
verrassen! 
Woensdag 13 maart 2019: ‘s och-
tends van 9.00 tot 11.00  uur;  ‘s 
middags van 14.00 tot 17.00 uur. 
Vrije School Peelland (Helmond-
selaan 71, Helmond). 

Meer informatie is te vinden op: 
www.vrijeschoolpeelland.nl s

Steeds meer ouders 
kiezen voor de vrije school 

Op 13 maart kun je gaan kijken bij Vrije School Peelland 
(bron foto; Vrije School Peelland). 

Helmond-Noord

www.helmondnu.nl



7week nummer 9 vrijdag 1 maart 2019de loop weekkrant HELMOND

 
    

 
    

Kijk voor meer informatie over de vacatures op

www.sintannaklooster.nl

Voel je thuis bij Sint Annaklooster

• Wil jij werken in een zorgorganisatie waar oprechte 

 aandacht is voor de cliënt en waar iedereen welkom is?

• Ben je toe aan kleinschalige, hartverwarmende zorg en 

 werk je graag met passie vanuit het hart?

• Wil je samen met collega’s en vrijwilligers 

 je steentje bijdragen om de eigen regie 

 van de cliënt te versterken?

Dan voel jij je thuis binnen 

Sint Annaklooster. Wij zoeken:

• Basis zorghulpen

• Zorghulp voeding - 0 uren oproep

• Verpleegkundige 16 uur met focus op nachtdienst
 Extra uren mogelijk in thuiszorg en flexpool

• Verpleegkundigen-Verzorgenden IG 
 voor locaties, thuiszorg en flexpool

BELASTINGAANGIFTE 2018
Uw aangifte, onze zorg!

Wanneer?
Tussen 4 maart en 29 maart 2019
Maandag  14:00 - 16:30 uur 
    18:00 - 20:30 uur
Zaterdag  14:00 - 16:00 uur

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

WWW.BREMINK.NL / 0492-317420

€55
Al vanaf

Echtscheidings
dilemma’s

Twee weken geleden werd in 
deze krant het eerste echtschei-
dingsdilemma met u gedeeld. 
Hierop zijn vele reacties binnen 
gekomen. Om uw geheugen op 
te frissen, wordt het eerste di-
lemma hieronder nog een keer 
beschreven, met enkele reacties 
van de lezers:

Helmond

Mijn ex-vrouw sluit me bui-
ten. ‘’Nadat mijn vrouw en ik 
gescheiden zijn regelt zij van 
alles voor de kinderen, zonder 
mij daar in te betrekken. Ze 
gaat naar de ouderavond van 
school zonder mij op de hoog-
te te brengen, en ik wist ook 
niet dat onze dochter ballet-
voorstelling had. Het lijkt wel 
of ze mij buiten wil sluiten, 
terwijl ik toch de vader ben. 
Mijn dochter was echt teleur-
gesteld dat ik niet was wezen 
kijken. Ik overweeg om naar 
de rechter te stappen zodat 
die haar kan verplichten om 
mij op de hoogte te houden. 
Wat zou u doen?’’

- Een wanhopige vader

Dilemma 1: 

Wij zijn sinds drie jaar ge-
scheiden. Ik wil graag dat 
we naar de kinderen één lijn 
trekken. Laatst wilde onze 
zoon van 13 de nieuwe kleren 
die ik voor hem had gekocht 
niet aantrekken. Toen heb ik 
zijn vader gebeld dat die te-
gen hem moest zeggen dat 
hij ze moet aantrekken. Maar 
hij weigerde dat te doen. Ik 
vind dat niet kunnen. Naar de 
kinderen moeten we één lijn 
trekken vind ik en dat heb ik 
hem ook gezegd. Hij zegt dat 
ik dat zelf met hem moet op-
lossen. Wat vind u?
- Een moeder

Dilemma 2: 

Dag wanhopige vader, ik heb 
je bericht gelezen wat heel 
vervelend is en tevens voor mij 
en vele andere mannen her-
kenbaar. Dus 1 schrale troost 
is dat je niet de 1e bent die te-
gen dit probleem aanloopt. Je 
ex-partner die vroeger je ma-
tje was en je over deze dingen 
informeerde, is waarschijnlijk 
boos en boze mensen kunnen 
niet goed met elkaar omgaan 
of communiceren. Leg jezelf 
hierbij neer en onderneem 
zelf actie. Als eerst zou ik 
mijzelf de vraag stellen. Wat 
kan ikzelf (papa) doen om 
wel geïnformeerd te worden 
over de balletvoorstelling van 
mijn dochter? Hoe komt je ex-
vrouw aan deze informatie.
• Schrijf jezelf in voor de 
nieuwsbrief van de balletver-
eniging.
• Check facebook indien de 
 balletvereniging dit heeft.
• Check de website van de 
 balletvereniging.
• Maak een plan en ga naar 
 de balletvoorstelling.

Reacties:

ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Ga niet dezelfde acties on-
dernemen als uw ex-partner 
maar geeft het goede voor-
beeld aan uw kinderen. Het 
zal zich uiteindelijk terug be-
talen, geloof me.
-D. te Helmond

Zolang moeders in dit land 
blind gesteund blijven wor-
den door instanties die be-
trokken zijn bij echtschei-
dingen (op uitzonderingen 
binnen instanties na), en 
daarmee met onschendbaar-
heid in een machtspositie 
gehouden worden, zal er 
niets veranderen in Neder-
land. Waar blijven de gelijke 
behandeling en rechten van 
vaders in/na echtscheiding? 
Of is dat niet commercieel 
aantrekkelijk genoeg? Advies: 
vader, probeer een dossier op 
te bouwen, en hoop dat je een 
hulpverlener en rechter vindt 
die wel snappen dat vaders 
en kinderen (waarvan velen 
meisjes , oh de ironie) elkaar 
nodig hebben.

-Een meelevende vader

Wilt u reageren op 
dit dilemma, of wilt 
u zelf een dilemma 
inbrengen?

Mail naar: duurzaamouder-
schap@levgroep.nl, o.v.v. di-
lemma 2 en mogelijk wordt 
uw reactie over twee weken 
geplaatst. s
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Hoftempel non-stop geopend vanaf 13.00 uur de hele dag gratis entree + garderobe. 
Zondag-, maandag- en dinsdagmiddag: kindermiddag. 

Avondprogramma begint om 20.30 uur (alleen toegang vanaf 16 jaar).

Voor meer informatie www.kluppels.nl 
Instagram & Twitter: @houtsekluppels Facebook.com/houtse.kluppels

Hoftempel non-stop geopend vanaf 13.00 uur de hele dag gratis entree + garderobe. 

CARNAVAL 
VIER JE BIJ

zaterdag 2 maart 
13.00 uur

optocht
start om 13:00 uur aansluitend prijsuitreiking in 

Hoftempel de Geseldonk om 16.30 uur.

Zaterdagavond 20.30 uur 

lalbal 
met feestband LIJN 7 & dj’s maffja

MAANDAG 4 MAART 
20.30 UUR 

 

DOE ‘NS 
GEK AVOND!  

Met toporkest Driven & DJ DOMINIC GRAAT. 
Consumpties: alleen deze avond 5 halen, 4 betalen!

DINSDAG 5 MAART

 TROANENTROANEN-
AVOND!AVOND!

met DJ AAD. Om 23.11 uur 
nemen we afscheid van carnaval 2019

ZONDAG 3 MaaRT 
20.30 UUR 

ZONDAG
AVOND

Jetzt Geht’s Los! Met DJ Immer Hansi

met feestband LIJN 7 & dj’s maffja

Hoftempel non-stop geopend vanaf 13.00 uur de hele dag gratis entree + garderobe. 

Consumpties: alleen deze avond 5 halen, 4 betalen!

Hoftempel non-stop geopend vanaf 13.00 uur de hele dag gratis entree + garderobe. 
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HELMOND - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van 
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. 
Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van 
een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is 
minder waar, stelt estate planner Alex van IJsseldijk van Erfrecht-
plan. Volgens hem kan het opstellen van een testament mensen 
veel familieleed én geld besparen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het 
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van 
alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op 
een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in 
de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu 
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een 
testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn 
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Alex van IJsseldijk. 

“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen 
wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende 
mensen”, gaat Alex van IJsseldijk verder. “Binnen de huidige 
generatie vijftigplussers heeft dan misschien niet iedereen een 
kapitaal in geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel 
een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen 
waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd is.”

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van 
de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. 
De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de 
kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in 
handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende 
ouder.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex van 
IJsseldijk uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlij-
den van een partner tot een �nancieel drama voor de achterblij-
vers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een 
grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de 
erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afreke-
nen. Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel 
bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”

Alex van IJsseldijk kent meerdere voorbeelden van mensen die 
hierdoor in �nanciële problemen zijn gekomen. “Onnodig familie-
leed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het 
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”  

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor 
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Alex van IJsseldijk 
ook. “Mensen vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten 
of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over 
een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt beden-
ken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich 
uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal 
gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service 
ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan 
worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk 
en relatief laag. “Onze specialist komt bij de mensen thuis om de 
wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een 
concept-testament in begrijpelijke taal. 

Na eventuele aanpassingen gaat de specialist samen met de klant 
naar de notaris om het de�nitieve testament te laten bezegelen. 
We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen 
ook. ” 

Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in 
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s 
voorkomen, legt Alex van IJsseldijk uit. “

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het 
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken 
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom 
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen 
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de 
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld 
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse 
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.” 

De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op 
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaan-
den en partners komen”, zegt Alex van IJsseldijk tot slot. “Laat 
staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens 
je niemand toe.” 

Donderdag 21 maart om 13:30 uur geeft Alex van IJsseldijk een 
lezing over de noodzaak van een actueel testament en levenstes-
tament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te 
schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen met 085 - 8000 100.

Locatie:   Het Speelhuis
  Speelhuisplein 2
  5707 DZ Helmond
Datum:  donderdag 21 maart 2019
Aanvang: 13:30 uur

Inschrijven kan via:  www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100

Estate planner Alex van IJsseldijk geeft 21 maart een heldere lezing in Het Speelhuis

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

ADVERTORIAL

Programma stadscarnaval 

Carnaval staat voor de deur en 
de Keiebijters hebben als stads-
vereniging weer diverse evene-
menten op de agenda staan. 
Net als vorig jaar is het plein 
voor West-Ende, oftewel het 
Mizunallen-plein, de centrale 
plek waar veel carnavalsvier-
ders samenkomen. Het over-
dekte gedeelte is groter dan 
vorig jaar en op het podium 
worden gedurende vier dagen 
diverse optredens gegeven.

Carnavalszaterdag: 
openingsfestijn
Op zaterdag 2 maart begint om 
13.45 uur het openingsfestijn. Op 
het Mizunallen-plein overhan-
digt burgemeester Blanksma de 
stadssleutel aan Prins Briek XLVI 
der Keiebijters en een replica 

aan de andere prinsen. Om 16.11 
uur wordt de bekende kei uit de 
grond getakeld en is carnaval 
een feit. Er is onder andere een 
optreden van de Lawineboys. ‘s 
Avonds vindt het nieuwe Kei-
Oranjebal plaats in de Traverse. 

Carnavalszondag: optocht
Op zondag 3 maart trekt vanaf 
13.30 uur de optocht door de Hel-
mondse binnenstad. De prijsuit-
reiking vindt plaats op het Mizu-
nallen-plein. 

Carnavalsmaandag: Prijsbloaze
Vanaf 13.00 uur wordt de binnen-
stad gevuld met klanken van de 
deelnemende kapellen aan het 
evenement Prijsbloaze. Er zijn di-
verse buitenpodia waar gespeeld 
wordt en de afsluiting is op het 
Mizunallen-plein waar alle ka-
pellen en carnavalsvierders sa-
menkomen.

Carnavalsdinsdag: 
Butskes Kroegenreundje
Bij Butskes Kroegenreundje gaat 
het om het dweilen langs acht 
cafés en het verzamelen van acht 
stempels. Deze wordt verkregen 
bij het vervullen van een opdracht 
die in ieder café op de dweilers 
wacht. Een volle stempelkaart 
kan op het Mizunallen-plein wor-
den ingeruild voor een Butske als 
herinneringsspeldje. Rond 19.00 
uur vindt op het Mizunallen-plein 
een afsluitend feestje plaats. Een 
deelnameticket kost 18 euro en is 
verkrijgbaar op www.keiebijters.
nl of bij aanvang om 14.00 uur 
op het Mizunallen-plein. Je krijgt 
hiervoor in elk van de acht cafés 
een drankje. Om 23.11 uur zakt 
de kei traditiegetrouw weer in 
de grond en is het weer een jaar 
wachten op het feest der fees-
ten. Kijk voor meer informatie op 
www.keiebijters.nl s

Centrum

Het Mizunallen-plein (bron foto; Harrie van der Sanden). 

U weet waarschijnlijk dat ik 
niet ‘piep’ meer ben; maar 
eigenlijk richting ‘stok’ ma-
noevreer. Maar wat Carnaval 
betreft, zouden mijn stramme 
botten nog wel eens een keer 
willen loskomen. Nu prijs ik 
mij gelukkig in het stadsdeel 
Mierlo-Hout te wonen. Daar 
resideert en organiseert sinds 
jaar en dag Carnavalsvereni-
ging ‘De Houtse Kluppels’ 
alles wat met dit feest te ma-
ken heeft. Er is een ijzersterke 
band tussen pastorie en car-
naval, met als gevolg dat op 
carnavalszondag de kerk vol 
zit met de Houtse carnavals-
verenigingen en die van Bran-
devoort. Na de Mis volgt de 
ontvangst op de pastorie en 
de gang naar het ‘Maagden-
huis’; naar verzorgingshuis 
Alphonsus, tegenover de kerk. 
Het aardige is dat men daar 
een eigen carnavalsvereniging 
heeft ‘De Kwietkedieten’. Een 
actieve groep die er de kachel 
aanmaakt. Ik weet niet of men 
dat elders in de stad ook kent. 
De Houtse Kluppels organise-
ren ook een speciale middag 

voor Mierlo-Houtse senioren; 
altijd volle bak en dolle pret. 
Als oudere kun je natuurlijk 
naar een van de kletsavonden 
gaan, maar misschien is het 
veel leuker om aan de optocht 
mee te doen, al dan niet met 
rollator. En al dan niet met je 
kleinkinderen! De optocht; 
voor mij het hoogtepunt. Ik 
kan niet meer meedoen, maar 
wil wel de optocht zien! De 
creativiteit die dan opbloeit 
is fenomenaal. Ik heb het dan 
niet over zuipwagens met hun 
oorverdovende lawaai, maar 
vooral individuen en groepen 
die in fantasierijke uitdossing 
voorbijkomen. Carnaval? Ik 
lustte er wel pap van!

Jan van Rest

doordoor jan van rest
Carnaval
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SALE
KORTINGEN VAN

30-70%
30%40%

50%60%70%

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN 
SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. MEER DAN 

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

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

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

lekker uiteten
MET VERMAAK VOOR DE KINDEREN

Reserveer snel uw tafel!
Scheepsboulevard 2 | Helmond

(0492) 87 00 55

info@opsuyt.nl

restaurantopsuyt.nl
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Jaja ik heb er Boitegewóón veul zin 
in: Carnaval 2019! Vur men toch 
wel een van de leukste feestjes van 
het jaar en dees weekend is het 
eindelijk weer zover! De kielen en 
de gekke pekskes zijn weer uit de 
Carnavalsdoos en hangen weer 
kloar vur alle fisjes die ik gepland 
heb vur dees dagen.
Ik begin een vrijdag al mee het 
meest gewilde fisje van Brabant 
waar bijna iedereen wel heen wil.
Ge kunt  bijna niet aan kaartjes ko-
men das nogal een gedoe. Ge moet 
ze winnen of toegewezen krijgen. 
Jaja , ik ben erbij dees jaor… 3 uur-
kus vuraf van Omroep Brabant. Te 
zien vrijdagmiddag op TV van live 
3 uur tot 6 uur. Ik ken echt mensen 
die 200 keer gebeld hebben naar 
Omroep brabant met prijsvra-
gen en er niet deur zijn gekomen 
en gin kaartjes hebben. Da vink 
wel erg sneu.

Maar ik heb ze, jippieee! vurig jaar 
was ik er niet bij, maar ik vin het 

ook geweldig om vur de TV te kij-
ken. Maar meemaken is toch wel 
super, en dees jaar mag menne 
André vur het irst van zun leven 
er heen, dun bofkont. Vruuger 
moesten de mensen in de rij gaan 
staan ‘smergens om 7 uur al, vur 
kaartjes vur het evenement van de 
carnaval, 3 uurkus vuraf, eigenlijk 
blijf ik da nog het eerlijkste vinden. 
Maar ik heb ze dees jaar gelukkig. 
Zaterdag zijn we bij Betty en Jordy 
in het café van Fijnfisjenie ook live 
te zien bij Omroep Brabant. Daar 
gaan we al naartoe vanaf het be-
gin dat da is, toen waren we er mee 
een paar meensen. Tegenwoordig 
is het 4 dagen volle bak. Maar dat 
is ook een van de hoogtepunten 
van de Carnaval vur ons, echt kaai 
gezellig daar. Ik ben ook fan van 
de Gebroeders Rossig mee de car-
naval en die zijn er dan ook. Een 
zondagmiddag breng ik deur bij 
de Kersepitten in Mierlo waar de 
bier glazen hoog de lucht in gaan 
op het Festival der Liebe, waar Na-
tasja Poels haar vertolking geeft 
van Liesl von Possenhofen, gullie 
wilt niet weten hoe leuk dat is.
Als ik dan nog fut heb, dan rij ik 
‘s avonds naar Oosterhout waar 
menne echte favoriete artiest 
komt zingen: Wesly Bronkhorst. 
Een maandag avond zijn we weer 
bij de Kersepitten te vinden. Dan 
komt onze vriend Stef Ekkel zin-
gen en de band Anderkovver die 
echt alles zingen. Een dinsdag sluit 
ik onze Carnaval af bij  André zijn 
stamkroeg: de kantine van voetbal 
vereniging  Rood-wit 62 een thuis-
wedstrijd vur ons want das mar 
10 meter lopen. Al die dagen drink 
ik ginne druppel alcohol. Ik ben 
overal de BOB en heb het grootste 
plezier gewoon mee een colaatje 
light. Ik wens iedereen echt Boite-
gewóón veul plezier deze carnaval 
, vur degene die thuisblijven op de 
TV kunde dun hille dag gezellig 
meekijken. Nie te zat en ginne ruzie 
maken. Gewoon lief zijn vur elkaar 
en met elkaar een gezellig fisje ma-
ken. Dan ben ik Boitegewóón trots 
op jullie. 

Veul plezier allemaal en 
tot volgende week!

Ons 

vertelt…

Boitegewóón

Het eerste lustrum van de Sa-
menLoop voor Hoop op 29 en 
30 juni vindt plaats op het gast-
vrije sportpark Molenven, het 
terrein van ondermeer de Hel-
mondse Atletiek Club H.A.C. 
Ook bij de vorige editie in 2017 
was H.A.C. graag bereid om 
ruimte te bieden aan dit 24-uurs 
wandel evenement met hon-
derden deelnemers, bezoekers 
en optredens. En dat alles voor 
het goede doel: fi nanciële on-
dersteuning van KWF kanker-
onderzoek en Inloophuis de 
Cirkel. Op het sportpark zit ook 
Stiphout Vooruit die net als de 
vorige keer ook meedoet met de 
Samenloop voor Hoop.

Angrid Stappers, ad-interim 
voorzitter van H.A.C, steunt van 
harte het initiatief van de Sa-
menLoop. “Voor H.A.C. is het 
waardevol om naast de primaire 
sportieve taak van de club, maat-
schappelijk betrokken te zijn. 
Ook die kant van H.A.C. laten wij 
met trots graag zien”. En die trots 
mag terecht genoemd worden 
gelet op de prachtige atletiek-
baan die gebruikt mag worden, 
de unieke ligging in het groene en 
bosrijke gebied en de aanwezige 
faciliteiten zoals bijv. de kantine, 
waarvan het dak onlangs geheel 
is vernieuwd. Het sportpark is 
goed bereikbaar. Vorig jaar is een 
nieuwe en ruime parkeerplaats 
(200- 250 auto’s) aangelegd. 

Het terrein 
Een speciale Commissie Ter-
rein onder leiding van Ton van 
Bokhoven is al druk doende met 
voorbereidende plannen om 
het weekend succesvol te laten 
verlopen. Organisatorisch komt 
er veel bij kijken om alles goed 

geregeld te krijgen. In goede sa-
menspraak met H.A.C. wordt 
gezorgd voor goede voorzienin-
gen op het gebied van veiligheid, 
voor voldoende en sfeerrijke ver-
lichting, een podium voor optre-
dens en verkoopkramen voor al-
le deelnemende teams. Er zijn nu 
al 20 teams aangemeld zodat nu 
al kan worden uitgekeken naar 
een drukke markt met kramen in 
het midden van de atletiekbaan. 
Voor de teams die continue aan 
de 24-uurs loop deelnemen en 
voor de vele bezoekers die mo-
gen worden verwacht zal uiter-
aard de nodige horeca op het 
terrein aanwezig zijn.

Bezoekers welkom
Iedereen, groot en klein, is in het 
weekend van harte welkom; en-
tree is gratis. Bezoekers worden 
van harte uitgenodigd om teams 
en deelnemers aan te moedi-
gen. Ook de markt zal veel be-
zoek mogen verwachten omdat 
de teams alles uit de kast halen 
om zich daar te presenteren, 
bijzondere acties te organise-
ren en zaken te verkopen voor 
het goede doel. 

Er zal gedurende die 24 uur ook 
van alles worden geprogram-
meerd; meerdere artiesten zullen 
op het podium optreden. Welke 
artiesten zullen optreden wordt 
binnenkort bekend gemaakt! Be-
zoekers mogen rekening houden 
met enkele zeer bijzondere cere-
monies zoals de start op zater-
dagmiddag 14.00 uur met burge-
meester Blanksma, Harmonie de 
Vooruitgang en een grote groep 
eregasten / survivors. Zaterdag-
avond is er de indrukwekkende 
kaarsenceremonie waarmee het 
gehele parcours zal worden op-
gelicht met honderden kaarsen-
zakken. Op zondagochtend 10.00 
uur wordt de KinderLoop gehou-

den met veel jeugdige deelne-
mers. Daarna is er voor de kin-
deren ook nog van alles te doen 
op het H.A.C terrein. Om 14.00 
uur is de slotceremonie met na-
tuurlijk de bekendmaking van de 
opbrengst voor KWF Kankerbe-
strijding en Inloophuis de Cirkel.

Financiële opbrengst voor KWF 
kankerbestrijding 
De financiële opbrengst is voor 
de SamenLoop voor Hoop een 
belangrijk doel. Om die reden 
is ook deze keer weer voor het 
H.A.C. sportpark gekozen omdat 
daar al zoveel prachtige voorzie-
ningen aanwezig zijn. Het orga-
niseren van de SamenLoop op 
een andere plek, zoals eerder in 
de Warande, brengt veel meer 
kosten met zich mee, waardoor 
de opbrengst minder hoog zal 
kunnen uitvallen. Bij de Samen-
Loop gaat het zeker niet alleen 
om geld. Dat is natuurlijk mooi, 
maar het gaat ook om de ver-
bondenheid, het samenzijn en 
het voor elkaar zijn met allen 
die in het leven te maken heb-
ben met die vreselijke ziekte 
van kanker. Bij de SamenLoop 
voor Hoop worden mensen die 
kanker hebben (hadden) of van 
dichtbij meegemaakt een heel 
weekend in het zonnetje gezet. 

Het bestuur van de SamenLoop 
voor Hoop Helmond is enorm 
blij met de steun en de gastvrij-
heid van H.A.C. en alle vrijwil-
ligers van deze atletiekclub.. De 
organisatoren hopen dat veel 
mensen in het weekend van 
29/30 juni naar H.A.C. komen 
en er een onvergetelijk lustrum-
feest mee gaan maken. Want on-
danks de verdrietige kant van de 
ziekte kanker wordt met de Sa-
menLoop voor Hoop toch vooral 
het leven gevierd. Iedereen is 
welkom om daarbij te zijn. s

SamenLoop 
op de atletiekbaan 
van H.A.C. Helmond 

Helmond

Samenloop op de atletiekbaan van HAC 2017 (bron foto; SamenLoop voor Hoop Helmond). 

De afgelopen weken werden we 
weer aangenaam verrast met 
mooie uitgaves van de verschil-
lende carnavalsverenigingen. 
De verenigingen stellen zich 
hierin voor aan het Helmondse 
publiek. Vele van deze bladen 
mogen wij dan ook ieder jaar 
ontvangen en toevoegen aan 
onze collectie.

Het magazine van de Keiebijters 
(oplage 38.000 ex.) is kleurrijk 
en carnavalesk, de Oranjebuurt 
en Spurriezeiers gedrukt op een 
mooi papier en veel pagina’s. 
Het Kluppel magazine heeft 
een mooie rechte rug, terwijl de 

Kattendonders kiezen voor een 
mooie krant. De Brandeliers ver-
spreiden dit jaar voor het eerst 
een mooi A4 magazine, evenals 
de Spezkullekes en de Rampe-
tampers. 

Dit bewijst maar weer dat de 
print nog volop leeft en dat veel 
van deze bladen goed gelezen 
worden. s

Helmondse carnavals glossy’s 
op de deurmat

Helmond

publiek. Vele van deze bladen 
mogen wij dan ook ieder jaar 
ontvangen en toevoegen aan 

Het magazine van de Keiebijters 
(oplage 38.000 ex.) is kleurrijk 
en carnavalesk, de Oranjebuurt 
en Spurriezeiers gedrukt op een 
mooi papier en veel pagina’s. 
Het Kluppel magazine heeft 

van deze bladen goed gelezen 
worden. s
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Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

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

Annawijk/Suytkade

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

Binnenstad

Binnenstad

Binnenstad

De Gaviolizaal met zijn collectie 
draaiorgels en accordeons van 
Arie Willems, beheerd door de 

Brouwhuis

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

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 maandagoch-
tend in wijkhuis de Geseldonk 
(Cederhoutstraat 44).

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

Regio

Zaterdag 2 maart vindt de tradi-
tionele slopjacht van ‘Croy’ weer 
plaats in Aarle-Rixtel. Ontvangst 
is om 11.30 en de jacht vertrekt 
om 13.00 uur. De kil is om onge-
veer 16.30 uur voor de schaaps-
kooi van Gerrit van de Wylick.

Van 22 februari tot 4 april expo-
seert Edie van den Elshout zijn 
schilderijen, landschappen en stil-
levens , gemaakt volgens de oude 
schilderkunst.Te bezoeken tijdens 
openingsuren in de Fonkel, Prins 
karelstraat 123 te Helmond.

Helmond-Oost

Helmond-Oost

Op maandag 4 maart is het weer 
carnaval vieren met de gehele fa-
milie in wijkhuis de Lier samen 
met carnavalsvereniging de Ao-
kanters aanvang 14.00-18.00 uur. 
Kom gezellig met z’n allen een 
feestje bouwen  en breng ook de 
oma en opa’s maar mee. De toe-
gang is gratis en natuurlijk zijn 
ook de mooie dansmariekes van 
de Ao-kanters met hun dansjes 
van de partij. 
De Ao-kanters verzorgen een 
aantal spellen voor uw kind/
kleinkinderen. Er zijn voor de 
kinderen speciale kindercon-
sumptiekaarten te koop voor 
€4,00, hiervoor krijgen ze 3x 
snoep of chips en 2x ranja en bij 
het naar huis gaan mag er nog 
gegrabbeld worden in de grab-
belton.

Helmond

Bij lotgenoten vind je herken-
ning, erkenning en steun. Je staat 
niet alleen. Of zoals een van de 
ouders het verwoordde; eindelijk 
iemand die me begrijpt, me niet 
meteen veroordeelt en aanvoelt 
hoe moeilijk het voor ouders is. 

De zelfhulpgroep wordt begeleid 
door 2 ouders van verslaafde kin-
deren die hiervoor een training 
hebben gevolgd. 

U kunt gratis deel nemen en uw 
anonimiteit wordt gewaarborgd. 
Met ondersteuning van Stichting 
Zelfhulp Netwerk Zuidoost Bra-
bant komt de zelfhulpgroep voor 
ouders van verslaafde kinderen 1 
keer per 3 weken bij elkaar in 
Helmond. 

Voor meer informatie en aan-
melden; eindhoven@zelfhulp-
netwerk.nl of tel: 040-2118328

Rijpelberg

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op dinsdag 5 maart 
van 13.00 tot 17.00 uur. 

Locatie: oude basisschool De 
Torelaar op de Groningenhof 4, 
Helmond. Meer info: www.face-
book.com/RepaircafeRijpelberg

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV, 
Azalealaan te Helmond. 

Een totale geldprijzenpot van 
EUR 1450,- waarvan een hoofd-
prijs van:  €400, tevens een lote-
rij voor het winnen van 2 grote 
gevulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten. 
Ook vindt er regelmatig een gro-
te gratis loterij plaats. Aanvang 
20.00 uur. Zaal open vanaf 
18.45 uur.

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.
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VRIJDAG KOOPAVOND
TOT 20.00 UUR

www.tuincentrumdebiezen.nl

Vaste planten
Plant ze nu!
keuze uit vele soorten in 11cm pot

€1,50 per stuk

TulpenSanseveria
“Sansiam Moto”
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10 stelen per bos
€3,99

nu
€7,99

nu
€7,99

Trendy en toch sterke kamerplant
40cm hoog in 14cm pot

Van 12,99

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

1 + 1
GRATIS

€1,50 per stuk

1 + 1

Violen “wandhanger”
Verkrijgbaar in div. kleuren

55cm hoog en 25cm breed

Van €11,99

www.tuincentrumdebiezen.nl

nu
€7,99

40cm hoog in 14cm pot

Van 12,99

ZONDAG MET CARNAVAL GESLOTEN

In totaal 214 teams over heel 
Nederland verdeeld kwamen 
zaterdag 23 februari tegen el-
kaar uit om in acht categorieën 
te strijden voor een plaats in de 
eindronde om het kampioen-
schap van Nederland. Onder 
hen drie teams van VC Polaris. 

Als enige vereniging uit Zuid 
Nederland plaatste het Polaris 
Jongens A team zich in deze ca-
tegorie voor de eindronde om 
het Nederlandse Open Jeugd 
Kampioenschap (NOJK). Het Po-
laris meisjes B - team werd in de 
kruisfinale uitgeschakeld door 
Sliedrecht Sport en Polaris Jon-
gens C viel te licht en werd in de 
poulewedstrijden uitgeschakeld. 

In Sporthal de Veste te Borne 
trof Polaris Jongens A een sterke 
poule met drie van de vier nage-
noeg gelijkwaardige tegenstan-
ders. Van Volley Tilburg en Avior 
Deventer werd met klein verschil 
met 2-0 gewonnen en tegen 
Taurus Houten en het thuisspe-
lende Apollo 8 werd gelijk ge-
speeld. Taurus plaatste zich als 
poulewinnaar rechtstreeks voor 

de eindronde en Polaris moest 
als tweede een extra wedstrijd 
spelen. Polaris won dit duel met 
25-19 en 25-16 van Bas Autowas/
VV Voorsterslag uit Zwolle. Op 
30 maart vindt de eindronde om 
het kampioenschap van Neder-
land voor clubteams plaats in 
het Topsportcentrum van Koog 
aan de Zaan. 

Taurus en Polaris worden dan in 
twee poules ingedeeld met Orion 
Doetinchem, Sliedrecht Sport, 
Inter Rijswijk, SSS Barneveld, 
Dynamo Apeldoorn en Zaan-
stad uit Zaandam.
Het Polaris Meisjes B team 
won in de poule van Taurus en 
Bas Autowas/VV Voorsterslag, 
speelde gelijk tegen Peelpush 
Meijel en verloor van Next Vol-
ley Dordrecht. Als tweede ging 
het team over naar de kruisfina-
les waar de kampioen van vorig 
jaar Sliedrecht Sport met 25-21 
en 25-18 Polaris uitschakelde.
Het Polaris Jongens C - team trof 
in Dordrecht allemaal sterkere 
tegenstanders. Van Next Volley 
Dordrecht, VCV Veenendaal en 
DROS/Alterno uit Apeldoorn (de 
verliezende finalist van 2018) werd 
met 2-0 verloren en daardoor uit-
geschakeld voor de eindronde. s

Polaris Jongens A naar finale NOJK 

De Polaris Jongens A selectie die zich voor de fi nale plaatste. 
(bron foto; VC Polaris).

‘Dit voorjaar bieden we in Ener-
giehuis Helmond weer een pro-
gramma met bijeenkomsten, 
workshops en avonden voor 
opinie en discussie’, zo vertelt 
Berrie Horsten, voorzitter van 
Energiehuis Helmond. ‘De bij-
eenkomsten gaan uiteraard 
over energiebesparing en duur-
zame energie. Want daar is het 
Energiehuis voor. 

Er bleek vorig jaar al veel be-
langstelling voor onze themabij-
eenkomsten zoals de avonden 
over de warmtepomp. Dit jaar 
programmeren we breder. In 

maart gaan we van start met een 
serie thema-avonden over isola-
tie. Die organiseren we wijk- of 
buurtgericht. Daarnaast bieden 
we weer algemene avonden over 
onder meer de warmtepomp en 
zonnepanelen. Een interessante 
proef is de workshop ‘rekenen 
aan energiebesparing’. We ge-
ven uitleg over de ‘energiebespa-
ringsverkenner’, een programma 
waarmee je inzicht krijgt in mo-
gelijkheden, kosten en  bespa-
ringen voor je eigen woning. We 
rekenen weer op veel belangstel-
ling’
Energiehuis Helmond is een ini-
tiatief van een aantal burgers in 
Helmond. Jos Terken, vice voor-
zitter: ‘We runnen een mooi 

informatiecentrum aan de To-
renstraat 3 in het centrum van 
Helmond. Iedereen kan binnen-
lopen. Er is van alles te zien over 
energiebesparing en duurzame 
energie. Van isolatie-opstellingen 
tot nieuwe installatietechnieken. 
Tijdens onze openingstijden ge-
ven deskundige vrijwilligers in-
formatie. Ze denken graag met u 
mee over wat u in uw eigen wo-
ning zou kunnen doen’
Het Energiehuis blijkt inmid-
dels in een behoefte te voorzien. 
Vanaf de opening in mei 2018 
bezochten een kleine 2000 men-
sen het informatiecentrum. Ze 
kwamen voor informatie én uit 
nieuwsgierigheid. Ruim vijfhon-
derd mensen kwamen als indivi-
duele bezoeker met vragen over 
de mogelijkheden voor de eigen 
woning. Dat leidde tot gesprek-
ken die gauw een uur duren. Kees 
Bakker, als coördinator in dienst 
van het Energiehuis: ‘Mensen 
komen binnen met een simpele 
vraag. Maar bijna altijd zit daar 
veel meer aan vast. We merken 
dat mensen bezig zijn met hun 
woning. Vaak gaat dat niet al-
leen over energie. Maar juist over 
comfort, over verbeteringen die 
ze willen. Mensen stellen het op 
prijs als we meedenken’
Interesse? Energiehuis Helmond 
is geopend op de middagen van 
woensdag, donderdag en vrijdag 
(13.00 tot 17.00 uur) en op zater-
dagochtend (10.00 tot 13.00 uur). 
Het programma met activiteiten 
is te volgen op de website: 
www.energiehuishelmond.nl s

Er bleek veel belangstelling te zijn voor de bijeenkomsten afgelopen 
jaar. (bron foto; Energiehuis Helmond). 

Informatie en inspiratie 
in Energiehuis Helmond 

Helmond

Gouden medaillewinnares Anouk 
Langstraat (bron foto; HAC Helmond).

Anouk Langstraat 
wint jeugdprogramma NK Cross

Op een zonovergoten, maar 
zwaar parcours werd in Emme-
loord het NK cross gehouden. 
Het parcours had alle crossele-
menten in zich: los zand, mod-
der, heuvels, fl inke afdalingen, 
smalle bochtige paadjes en 
harde paden voor tempowerk. 
Door de zwaarte van het par-
cours waren er veel uitvallers.

Bij het jeugdprogramma van de-
ze NK-Cross won Anouk Lang-
straat de wedstrijd bij de meisjes. 
Anouk, lid van Atletiek Helmond, 

keek na een bijna valpartij bij de 
start tegen een achterstand aan. 
Maar halverwege de afstand van 
1500 meter had ze het gat op de 
Rotterdamse Zoë van Gils dicht 
gelopen en de kop overgeno-
men. Ondanks dat er achter haar 
gesprint werd om plaats 2 en 3 
kwam haar overwinning niet in 
gevaar. 
Andere resultaten van Atletiek 
Helmond: mannen korte cross: 
38. Niels Jacobs. Jun.C: 25. Timo 
Klomp, Jun.D: 8. Abel Kovacs-
Borbas. Jeugd: 5. Jorg Klomp, 7. 
Adam Kovacs-Borbas, 9. Sofie 
van Wouwe, 11. Aron Kovacs-
Borbas. s

Helmond

Mierlo-Hout

0492-845350   
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

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

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

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

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

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

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

VERBOUWINGSOPRUIMING 

TOT 75% KORTING

PROFITEER SNEL/OP=OP

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS

E.C.V. de Heipoort kent zijn ontstaan 

in de keuken van Jette van Dijk in café 

de Heipoort. Als gevolg van de vrese-

lijk watersnoodramp in 1953 staken 

het bestuur van voetbalclub Helmon-

dia en Hendrik Cornelissen en Eduard 

Spoormakers de koppen bij elkaar. 

Om geld in te zamelen voor de slacht-

off ers organiseerden zij een benefi et 

voetbalwedstrijd. Deelnemers en be-

zoekers moesten wel verkleed komen. 

Dit was een succes waarop Hendrik en 

Eduard besloten om een carnavals-

vereniging op te richten. Deze traditie 

wordt tot op de dag van vandaag in 

ere gehouden en iedere vrijdag voor 

de carnaval vindt dan ook het beruch-

te Helmondiabal plaats!

Grondleggers van de Grootste 

Optocht van het Zuiden

Wat is carnaval zonder optocht? Dat 

dacht E.C.V. de Heipoort ook en dat 

leidde ertoe dat zij in de beginja-

ren het heft in handen namen om 

de carnavalsoptocht in Helmond te 

organiseren. Later is de organisatie 

overgenomen door stadscarnavals-

vereniging de Keiebijters en kan E.C.V. 

de Heipoort met trots zeggen dat ze 

aan de wieg hebben gestaan van de 

Grootste Optocht van het Zuiden! 

Jubileum vieren

Op zaterdag 17 november jl. is in re-

sidentie Partycentrum de Molen Prins 

Don Dion de 1ste verkozen tot jubi-

leumprins. Tijdens dit Prinsenbal, te-

vens reünie  met diverse (oud)leden en 

vrienden die de vereniging een warm 

hart toedragen, werd er ook een lote-

rij gehouden. De volledige opbrengst 

wordt gedoneerd aan het goede doel 

‘Kleurige Chemo’. Doneren kan uiter-

aard nog in Bloemstudio Tini Roelofs 

aan de Vondellaan in Helmond.

E.C.V. de Heipoort start vrijdag voor 

carnaval met diverse jubileumactivi-

teiten voor jong en oud. De entree is 

gratis. Iedereen is welkom in hun re-

sidentie!

E.C.V. de Heipoort 
viert 66-jarig jubileum

‘De Keiebijters 
feliciteren E.C .V 

de Heipoort ’
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

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

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

Programma 
Carnaval C.V. De Ao-Kanters

Alle evenementen vinden plaats in Resi-
dentie Het Jan van Erp Clubhuis, kantine 
van S.V. Swift Helmond tenzij anders ver-
meld.

Vrijdag 1 maart Prinsenavond
Opening van Carnaval met de sleutelover-
dracht van de Residentie door de voorzit-
ter van Swift. Het hijsen van de Ao-Kan-
tersvlag in de mast en het omdoen van de 
das bij het beeld D’n Ao-Kanter. Aanvang: 
20.00 uur. DJ Mike zorgt voor de muziek.

Zaterdag 2 maart Doedag
In de ochtend brengen we een bezoek aan 
Prins Jeffrey d’n Uurste. Vanaf 13.30 uur zijn 
we aanwezig bij de opening van het Hel-
mondse Carnaval op het Mizunallenplein. 
’s Avonds hebben we een Nineties Party, 
voor jong en oud met Rad van Fortuin en 
muziek uit het geboortejaar van onze Prins 
Jeffrey d’n Uurste. Aanvang: 20.00 uur. DJ 
Mike zorgt voor de muziek.

Zondag 3 maart
’s Middags: Deelname aan de Helmondse 
Optocht. ’s Avonds: Jaren 70 Bal. De mu-
ziek zal deze avond aangepast worden met 
af en toe een klein uitstapje naar moderne 
muziek. Verder is het leuk als je je kleding 
aanpast aan het thema, maar dit is natuur-
lijk niet verplicht. 
Aanvang: 20.00 uur. DJ Mike zorgt voor de 
muziek.

Maandag 4 maart 
Familiemiddag en Bonte Avond
Om 13.30 uur: Deelname aan de optocht in 
Brouwhuis. C.V. de Brouwhazen heeft dit 
jaar onze prinsenwagen weggehaald. Als 
tegenprestatie moeten wij deelnemen aan 
de optocht in Brouwhuis, dit was 1 van de 
eisen. Met Peerkuh de Prinsenwagen zul-
len wij dan ook door het Brouwhazenrijk 
rijden. (voor meer info zie Facebook pa-
gina Peerkuh de Prinsenwagen)
’s Middags: Familiemiddag in Wijkhuis 
de Lier, Aanvang 14.00 uur. De kinderen 

kunnen deze middag spelletjes doen en er 
wordt samen gedanst. De toegang is gra-
tis. Speciaal voor de kleine carnavalsvier-
ders wordt deze middag gehouden.

’s Avonds: Bonte Avond. De residentie is 
om 19.00 uur geopend en rond 19.30 uur 
begint de Bonte Avond. De artiesten van 
de Ao-Kanters zullen deze avond voor 
leuke en lachwekkende optredens zor-
gen. Iedereen mag meedoen. Opgeven 
kan bij Dennis Lubbers of Jurgen Ensche. 
Aanvang: 19.00 uur. DJ Mike zorgt voor de 
muziek.

Dinsdag 5 maart Brasdag
‘s Middags gaan we weer dweilen met al 
enkele jaren met meer dan 100 personen 
door het Centrum van Helmond.  Vertrek 
vanaf 13.30 uur bij Partycentrum de Molen 
in de Molenstraat. Let op: de kleuren zijn is 
paars en goud.

’s Avonds: Sluiting carnaval met het Bras-
bal. De winnaars van het dweilen worden 
bekend gemaakt en om 24.00 uur is de 
sluiting van het carnaval. Aanvang: 20.00 
uur. Muziek is in handen van DJ Mike. s

Prins Jeff rey 
d’n Uurste 
(bron foto; 

CV De 
Ao-Kanters).

Helmond-Oost

Helmond Sport – Jong PSV

Aanstaande vrijdag 1 maart speelt Hel-
mond Sport om 20.00 uur de thuiswed-
strijd tegen Jong PSV. Aanvang wedstrijd 
is om 20.00 uur en staat onder leiding 
van Cantineau. Tickets zijn nog altijd 
verkrijgbaar via www.helmondsport.nl/
kaartverkoop  of vanaf 19.00 uur bij de 
stadionkassa’s. 

Vorige week vrijdag speelde Helmond 
Sport thuis tegen Jong AZ en verloor met 
1-3 door drie goals van Jong AZ aanval-
ler Tijani Reijnders. Na een mindere eer-
ste helft zonder kansen voor Helmond 
Sport stond het bij rust geheel terecht 0-2 
voor de bezoekers uit Alkmaar. Helmond 
Sport begon strijdvaardig aan de tweede 
helft en dat resulteerde direct in een gro-
te kans. In de 48e minuut zorgde Poel-
mans tevens voor de aansluitingstreffer. 
De vreugde was echter zeer kort. Na het 
doelpunt ontstond er een opstootje in het 

doel van Jong AZ waarna Maikel Verkoe-
len direct rood kreeg. Na de rode kaart 
was het verzet van Helmond Sport gebro-
ken en wist Jong AZ uit te lopen naar 1-3.

Jong PSV
Vrijdag 1 maart komt Jong PSV op be-
zoek in het SolarUnie Stadion. De belof-
ten van PSV staan na 26 speelronden op 
een vijfde plaats. Helmond Sport ont-
ving Jong PSV vijf keer eerder in eigen 
huis en pakte in drie wedstrijden de volle 
winst. Eén keer werd er gelijk gespeeld en 
één keer wist Jong PSV de punten naar 
Eindhoven te nemen. 
Afgelopen vrijdag speelde enkele gelou-
terde spelers bij Jong PSV zoals Mauro Ju-
nior, Dante Rigo en supertalent Moham-
med Ihattaran. Mauro kon onder Cocu 
vaak rekenen op speeltijd, Rigo heeft zijn 
minuten bij PSV 1 al gemaakt en Ihatta-
ran speelde afgelopen zondag nog in de 
topper tegen Feyenoord.  Het belooft vrij-
dag een lastige wedstrijd te worden voor 
Helmond Sport. s

Helmond

Vrijdag wacht Helmond Sport een pittige thuiswedstrijd (bron foto; Wim van den Broek).

Het wegseizoen voor 
Toerfietsers

gaat weer beginnen

Op 10 maart start Tourclub’81 weer met 
de wekelijkse zondagsritten. We begin-
nen met ritten (tochten) van 65 kilometer 
en tegen de vakantietijd wordt er 100 km 
gefi etst. 

Het aantal deelnemers varieert wekelijks 
van 15 tot 25. Mede afhankelijk van de 
weersomstandigheden. Een volgauto rijdt 
altijd met ons mee voor het snel verwisselen 
van wiel bij een lekke band en voor eventu-
ele andere pech of vermoeidheid. Wil je een 
keer met ons mee fietsen, dat kan, meld je 
aan via onze site www.tc81.nl s

Helmond

Helmondtoer mei 2017 (bron foto; Henk van Dijk). 
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Dement en toch een 
goede oude dag?
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 
24 uur per dag professionele begeleiding.

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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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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

Ik heb het leven liefgehad,
u allen evenzeer.
Graag had ik hier nog wat vertoefd,
Helaas, dat mocht niet meer.
Wanneer er iemand aan mij denkt,
dan zonder veel verdriet.
Bedenk het leven is maar kort,
Dus is mijn wens: geniet!

Bedroefd en toch dankbaar dat aan zijn lijden nu een einde gekomen is, delen wij 
u mede dat na een langdurige ziekte, die hij op een bewonderenswaardige wijze 
heeft gedragen, zacht en kalm van ons is heengegaan
 

Pieter Sanders
echtgenoot van

Lenie Sanders-Kuypers
 

*28 februari 1940                              †23 februari 2019
 
H.M.J.Th. Sanders-Kuypers
 
John Sanders
Christel Sanders-de Koning
       Robin
       Quinty en Rob
 
Rob Sanders
Jeanette van Horne
       Nick
       Wendy
       Danique en Jeroen
       Gijs en Nienke

Correspondentie adres:
Nassaustraat 30, 5707 HM Helmond
 
De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 2 maart om 14.00 uur in 
crematorium Heeze aan de Somerenseweg 120.

spierings.com/condoleance

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 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

 Zondag 3 maart:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Carnavalsmis m.m.v. het kerkkoor 
en een delegatie van fanfare Unitas; Sjef Remmen en Annie 
Noordman; overleden ouders van de Laar-van de Ven; pastoor Stuart 
Allan;

Woensdag 6 maart:
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout: Aswoensdagviering m.m.v. het 
kerkkoor.

Donderdag 7 maart:
19.00 uur Alphonsuskapel; 

Zaterdag 9 maart:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Koos Dirks; Giel Verspaget en Martina Verspaget-van Dijk; Pierre 
Cuynen v.w. sterfdag; Petronella van Waterlaat-Goossens.

www.damiaanhelmond.nl 

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.

Woensdag 6 maart 
19.00 uur Aswoensdag, Maria koor

Zondag 10 maart 
10.30 uur Maria koor
Overleden ouders van Neerven-Daniels en overleden familieleden, 
Dinie van Ansem-Dijstelbloem, Wim van Lieshout, Mien Aalders-van 
Bommel, Sjef Verdegen, Elly van Hoek-van der Velden, Julie Loop-
Lemans, Adriaan van de Westerlo.

www.damiaanhelmond.nl 

Mario Plugers 
hoofdtrainer Stiphout Vooruit 2019-2020

Het bestuur van Stiphout Vooruit en oe-
fenmeester Mario Plugers hebben afgelo-
pen maandagavond een akkoord bereikt. 

Mario wordt hoofdtrainer van Stiphout 
Vooruit met ingang van het seizoen 2019-
2020. Op dit moment is Mario hoofdtrainer 
van SPV in Vlierden. Ook binnen de jeugd-
afdeling van Stiphout Vooruit is Mario het 
huidige seizoen reeds actief. Hij traint de 
JO 17-1 en combineert dat met de functie 
technisch coördinator jeugd.
Mario is geen onbekende voor Stiphout 
Vooruit. Hij speelde in de selectie en zette 
zijn eerste stappen in het trainersvak op 
Sportpark Molenven, waar hij jarenlang 

de jeugd en het tweede elftal trainde. Als 
hoofdtrainer heeft Mario vervolgens veel 
ervaring  opgedaan bij verenigingen in de 
regio: Milheezer Boys, sv Lierop, rkvv Erp, 
SSE, ASV ’33, Sparta ’25, vv Bruheze en SPV. 

Stiphout

Mario Plugers tekent voor zijn nieuwe 
functie als hoofdtrainer 
(bron foto; Stiphout Vooruit).
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save the dateMAART
Helmond, 12:00 - 
03:00 uur.
Carnavalsoptocht 
Brouwhuis in Helmond
Optocht door het 
Brouwhazenrijk. 
De optocht 
van Brouwhuis 
vindt plaats op 
carnavalsmaandag. 
Deze optocht zal 
beginnen om 13:30 
uur.
Carnavalsoptocht 
Brouwhuis, Peeleik 7, 
www.brouwhazen.nl

Prijsbloaze
Op 
carnavalsmaandag 
tussen 13.00 en 
19.00 uur draait 
alles om muziek. 
Diverse kapellen 
vullen iedere hoek 
van het Helmondse 
centrum met 
hun enthousiaste 
klanken.
@diverse horeca-
Mizunallenplein, 
Steenweg 1, www.
keiebijters.nl

DINSDAG
5 MAART

Carnaval: Butskes 
Kroegenreundje + MC 
Wild Fl&uuml;gelparty
Op carnavalsdinsdag 
staat voor het 
eerste Butskes 
Kroegenreundje op 
het programma.
Muziekcafe Helmond, 
12:00 - 03:00 uur.

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

VRIJDAG 1 MAART
40-Up Party
Speciaal voor alle 40-uppers uit Helmond 
en omstreken vindt 40-Up Party plaats 
bij Beer&Sport Bar De Bascule. Op deze 
vrijdag luiden we samen met DJ Vince de 
carnaval in. Vanaf 16:00 uur. Beer & Sports 
Bar de Bascule, Havenweg 8-14.

Back to Woodstock Party
Het is inmiddels een traditie Vrijdags voor 
Carnaval de Back to Woodstock Party. Met 
DJ DAFAAN aka Gollie. Lokaal 42, Markt 
42, www.lokaal42.nl. 22:00 - 02:00 uur.

Muziek en zang van Herman Claassen
Op 1 maart zal Herman Claassen een 
gezellige avond verzorgen. 
De toegang is gratis. 
Zorgboog Keyserinnedael 
Kanaaldijk N.O. 70. 18.30 - 20.00 uur 

Carnaval: Foute Avond XXL
Nu hip maar al jaren een begrip in 
het Muziekcafe. Onze eigen FOUTE 
AVOND De beste foutste en raarste 
plaatjes komen voorbij. Muziekcafe 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39, www.
muziekcafehelmond.nl. 21:00 - 04:00 uur.

ZATERDAG 2 MAART
Carnavaldiscobal XXL
Deze avond worden alle soorten 
muziek met natuurlijk een hoog feest 
percentage gedraaid. Geen strak thema 
dus maar alles is deze avond mogelijk. 
Rock disco classics etc. Muziekcafe 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39, www.
muziekcafehelmond.nl 21:00 - 04:00 uur.

Carnavalsoptocht - Stiphout
De optocht van Stiphout vindt plaats 
op carnavalszaterdag. Deze optocht 
zal beginnen om 14:00 uur. CV De 
Spurriezeiers. Stiphout centrum, 
Dorpsstraat 1, www.spurriezeiers.nl. 14:00 
- 15:30 uur.

Grote Optocht van Mierlo-Hout
Net niet de grootste, zeker de Gezelligste 
van het zuiden. START om 13:00 uur
Weth. van Nunenstraat-De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44, www.kluppels.nl/
evenementen/optocht/ 13:00 - 16:30 uur.

Kei-Oranjebal
Zak is lekker door, pak Marietje van achter 
bij de schouders, we are the children of the 
night en KIEN! Dat is het KEI-ORANJEBAL.
De Traverse, Steenweg 19, www.kei-
oranjebal.nl. 20:30 - 01:00 uur.

Openingsfestijn stadscarnaval
Na de overhandiging van de stadssleutel 
regeren de carnavalsverenigingen vier 
dagen over Helmond. Mizunallen-plein, 
Steenweg 1, www.keiebijters.nl/agenda/ 

14:00 uur.
Overhandiging Stadssleutel
Op carnavalszaterdag openen we om 
13.00 uur feestelijk het Mizunallen-plein. 
Om 13.30 uur wordt dit opgevolgd door de 
officiële overdracht van de stadssleutel.
Mizunallen-plein, Steenweg 1, www.
keiebijters.nl. 13:00 - 14:00 uur.

ZONDAG 3 MAART
Carnavalsoptocht + afterparty MC-Style
De optocht stopt voor de deur en het 
dak gaat eraf. DJ Frogson gaat vanaf 
12.00 helemaal los achter de draaitafels 
dus kom snel naar binnen en feest bij 
Muziekcafe lekker door. Muziekcafe 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39, www.
muziekcafehelmond.nl. 12:00 - 03:00 uur.

Groots Carnavals Feest!!!
De optocht komt op 10m afstand voorbij 
en we hebben Gollie die z’n verzameling 
met hits en classics al klaar heeft staan 
Verwacht geen hoempa maar louter dans 
klassiekers. Lokaal 42, Markt 42, www.
lokaal42.nl. 14:00 - 00:00 uur.

Grootste Optocht van het Zuiden
Op carnavalszondag trekt de Grootste 
Optocht van het Zuiden door Helmond.
@centrum - Mizunallenplein, Steenweg 1, 
www.keiebijters.nl. 13:30 - 17:30 uur.

MAANDAG 4 MAART
Auw Fieppen bal!
De 2 gezellige carnavalsmiddagen worden 
gehouden op maandag 4 maart en dinsdag 
5 maart van 13.00 uur tot 18.00 uur met 
veel dans, amusement, muziek en diverse 
optredens en een lekker hapje. We sluiten 
af met een loterij mi hil skon prijze. De 
zaal gaat open om 12.00 uur en de entree 
is gratis. Aula Jan van Brabantcollege, 
Molenstraat 191.

Carnavalsvoetbal
Op Carnavalsmaandag 4 maart zal de 
traditionele voetbalwedstrijd gespeeld 
worden tussen de Sportclub van Duvel en 
Geweld en de veteranen van RKSV Mierlo-
Hout. Aanvang 14.00 uur op sportpark 
de Beemd o.l.v. Ventura Perez. Na afloop 
gezellig samenzijn in het feestpaviljoen van 
RKSV Mierlo-Hout. Sportpark de Beemd, 
Wilgehoutstraat 2.

Carnaval: Prijsbloaze en Ranjabal voor de 
kids en Shot-avond
Feest voor de kids en pama dansen zingen 
chips en nog veel meer. Daarna gewoon 
carnavalsfeest. Vandaag ook prijsbloaze 
met enkele leuke kapellen. Muziekcafe 

www.helmondnu.nl
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Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 
zaterdag en zondag 9.45 uur

Alita: Battle Angel (DOV) Ma 10:15 uur / Za 11:30 
uur / Wo 11:45 uur / Vr, Di 13:00 uur / Do 17:30 uur 
Alita: Battle Angel (O3D) Do, Vr 11:00 uur / Zo 
13:15 uur / Do 13:30 uur / Di 17:15 uur / Ma 17:30 
uur / Vr, Za 18:00, 21:30 uur / Wo 18:30 uur / Ma, 
Di 20:45 uur / Do, Zo 21:15 uur
Bohemian Rhapsody (DOV)
Za 15:00 uur / Do, Di 15:45 uur / Zo 15:50 uur / 
Vr, Ma, Wo 16:00 uur / Zo, Di 20:00 uur / Do, Ma, 
Wo 20:15 uur / Vr, Za 20:45 uur
Brugklas - De Tijd Van Mijn Leven (DNL)
Zo 11:30, 17:15 uur / Ma 12:30, 17:10 uur / Vr, Di 
12:45 uur / Za 13:45 uur / Za, Wo 15:30 uur / Vr 
15:45 uur / Do 16:00 uur / Di 17:00 uur
Captain Marvel (DOV) Wo 12:20 uur 
Captain Marvel (O3D)
Wo 10:15, 15:10, 18:00, 21:00 uur 
Cold Pursuit (DOV) Za, Zo, Di 10:30 uur / Vr 11:15, 
19:45, 22:00 uur / Do 13:00, 18:30, 21:00 uur / Ma 
17:20 uur / Di 18:20, 21:30 uur / Za 18:45, 22:30 
uur / Zo 20:45 uur / Ma, Wo 21:15 uur
Corgi (DNL) Zo - Wo 10:00 uur / Za 10:15 uur / Do 
10:30 uur / Vr 10:45, 15:00 uur / Di 14:00 uur / Ma 
14:10 uur / Zo, Wo 14:15 uur / Do, Za 15:15 uur
Corgi (N3D) Ma, Di 12:00 uur / Zo, Wo 12:10 uur / 
Za 13:10 uur / Do 13:45 uur / Ma 15:45 uur / Zo, 
Di 16:00 uur / Wo 16:15 uur 
Escape Room (2019) (DOV) Zo 10:15 uur / Do, Vr 
10:45 uur / Di 12:15, 18:30 uur / Za 12:30, 22:45 
uur / Do 12:45, 18:45 uur / Wo 13:30, 19:30 uur / 
Vr 13:45, 22:30 uur / Ma 15:00 uur / Zo, Ma 18:15 
uur / Vr, Za 19:15 uur / Do, Zo - Wo 21:45 uur
Free Solo (DOV) Ma 19:15 uur 
Green Book (DOV)
Ma 13:00 uur / Wo 14:30, 19:15 uur / Do, Zo, Di 
15:30 uur / Vr, Za 16:15 uur / Zo 18:30 uur / Di 
18:45 uur / Do, Vr, Ma 19:00 uur / Za 19:30 uur
Happy Death Day 2U (DOV)
Do 12:15 uur / Vr 13:15, 22:45 uur / Za 17:30 uur 
/ Do, Zo - Wo 22:00 uur 
How to Train Your Dragon 3 (DNL)
Ma 10:45 uur / Wo 11:00 uur / Za 11:40 uur / Di 
13:10 uur / Zo 13:30 uur 
Instant Family (DOV) Zo 12:45 uur / Do, Ma, Di 
14:30 uur / Vr, Za 16:45, 20:00 uur / Wo 17:30 uur 
/ Do, Zo, Di 19:15 uur / Ma 21:30 uur
Kobiety Mafii 2 (DOV)
Zo 16:30, 18:45 uur / Za 22:15 uur
LEGO Movie 2, The (DNL) Ma 10:00, 14:45 uur / Di 
10:15 uur / Do 11:00 uur / Zo, Wo 11:15 uur / Za 
12:45 uur / Wo 13:00 uur / Zo, Di 16:15 uur
LEGO Movie 2, The (N3D)
Ma 12:15 uur / Zo 13:45 uur / Di 14:45 uur / Vr 
15:30 uur / Za, Wo 15:45 uur / Do, Ma 16:15 uur 
Ma 12:15 uur / Zo 13:45 uur / Di 14:45 uur / Vr 
15:30 uur / Za, Wo 15:45 uur / Do, Ma 16:15 uur 
LEGO Movie 2, The (O3D)
Vr 17:00 uur / Za 17:15 uur 
Maya: De Honingspelen (DNL)
Di, Wo 10:15 uur / Za - Ma 10:45 uur / Do 11:15 
uur / Zo 12:30 uur / Vr 14:00 uur 
Maya: De Honingspelen (N3D) Di 11:45 uur / Ma 
12:45 uur / Wo 13:45 uur / Za 14:00 uur 
Mid90s (DOV) Vr 12:15, 17:45 uur / Do 17:10 uur / 
Wo 17:15 uur / Ma 20:00 uur 
Nick Jr. Voorjaarsbios (DNL) Za, Zo, Di, Wo 10:00 
uur / Ma 10:15 uur / Do, Vr 10:30 uur 
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Verliefd op Cuba (DNL) Vr 10:30, 19:30 uur / Di 
10:45, 13:45 uur / Za 11:15, 19:45 uur / Do, Ma 
13:15 uur / Vr, Za 14:15, 21:45 uur / Zo 14:45, 
21:30 uur / Do, Wo 18:20, 20:45 uur / Ma 18:45 
uur / Zo, Di 19:00 uurHELMONDNU.NL

De nieuwssite van Helmond

EVENEMENTEN HELMOND
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark) | 
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

TE KOOP GEVRAAGD

DIVERSEN CURSUS

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

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

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen 500 

PROFESSIONELE 
VISITEKAARTJES

€7,-
excl. btw

MAART DRUKWERK ACTIE 
Vraag naar de actievoorwaarden.

Mail naar: info@adcommunicatie.nl

dubbelzijdig full colour, 300 grams, 55x85 mm
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PETER VANDEURSEN

+31 (0)6 53 41 76 05

Creative Partner Van der Valk Publicaties

STEENOVENWEG 20  5708 HN HELMOND

TEL. +31 492 845 350

peter@klaasenvandeursen.com

www.klaasenvandeursen.com df
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MAART DRUKWERK ACTIE 
Vraag naar de actievoorwaarden.

DRUKWERK/WEBSITES/IN- EN OUTDOOR 

Steenovenweg 205708 HN  HelmondT : 0492-845 350F : 0492-555 097E : info@adcommunicatie.nl
I : www.adcommunicatie.nlAd KlaasenM : 06 - 13 82 90 17
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Steenovenweg 205708 HN  HelmondT : 0492-845 350F : 0492-555 097E : info@adcommunicatie.nlI : www.adcommunicatie.nl
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DRUKWERK/WEBSITES/IN- EN OUTDOOR 

: info@adcommunicatie.nl

DRUKWERK/WEBSITES/IN- EN OUTDOOR 

Steenovenweg 20

5708 HN  Helmond

T : 0492-845 350

F : 0492-555 097

E : info@adcommunicatie.nl

I : www.adcommunicatie.nl

Ad Klaasen
M : 06 - 13 82 90 17

7,-
STEENOVENWEG 20  5708 HN HELMOND

peter@klaasenvandeursen.com

www.klaasenvandeursen.com

peter@klaasenvandeursen.com

www.klaasenvandeursen.com

peter@klaasenvandeursen.com

KLAASE
N

VANDEU
RSEN

CommunicatieVANDEU
RSEN

CommunicatieVANDEU
RSEN

PETER VANDEURSEN

+31 (0)6 53 41 76 05

Creative Partner Van der Valk Publicaties

STEENOVENWEG 20  5708 HN HELMOND

TEL. +31 492 845 350

peter@klaasenvandeursen.com

www.klaasenvandeursen.com

peter@klaasenvandeursen.com

www.klaasenvandeursen.com

peter@klaasenvandeursen.com
d

peter@klaasenvandeursen.com
d

peter@klaasenvandeursen.com
f

peter@klaasenvandeursen.com
f

peter@klaasenvandeursen.com

des
ign

B Y  P E E Rdes
ign

B Y  P E E Rdes
ign

des
ign

™

des
ign

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

PETER VANDEURSEN
+31 (0)6 53 41 76 05

Creative Partner Van der Valk Publicaties

STEENOVENWEG 20  5708 HN HELMOND

TEL. +31 492 845 350

peter@klaasenvandeursen.com

www.klaasenvandeursen.com df

design
B Y  P E E R

™

Korte cursus aquarelleren voor 
beginners, inclusief materialen.

www.atelier-overhorst.nl 
T: 0492525451

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

voor sloopauto’s.  
Voor rijdende auto’s 

v.a. 150,- euro geboden.  
ODUS AUTO’S BV, 

Achterdijk 6, Helmond  
06-52642652

Gezocht marktspullen, zolder opr., 
antiek, klokken,

schilderijen, beelden, enz. 
06-13208306

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. Wil-
lie’s stoffering, 

Braaksestraat 10, Helmond, 
T: (0492) 535901

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71

Natal heeft een 
snorretje

Natal is 7 jaar en heeft een 
mallotig snorretje. Hij is 
goed gesocialiseerd en hij 
was al gecastreerd. Blijkbaar 
is hij een keer op straat 
beland en was hij verder 
op zichzelf aangewezen. 
Hij is de eerste dagen in 
een nieuwe omgeving 
bang, verstopt zich, maar 
na een paar dagen komt hij 
tevoorschijn. 
Hij springt inmiddels uit 
zichzelf bij iedereen direct 
op schoot, geniet van de 
aandacht en hij blijft het 
liefst eindeloos liggen, 
hij vindt het heerlijk, ligt 
zalig te dabben en valt 
vervolgens in slaap. Een 
dankbare kerel! Het is ook 
voor jezelf heerlijk om hem 
op schoot te hebben, je 
geniet van zijn genieten. 
Wat moet zo’n knaap 
blij zijn dat hij weer een 
echt dak boven z’n hoofd 
heeft. En je hoort hem ook 
niet klagen over het eten, 
het gaat er allemaal even 
enthousiast in. 
Hij heeft een heel licht 
hartruisje, van 1 op de 
schaal van 6. Hij heeft er 
geen last van en een kat 
kan er moeiteloos stokoud 
mee worden. Niet geschikt 
voor jonge kinderen, en hij 
moet naar buiten kunnen. 

NLdoet op Buurttuin Brandevoort 

Zaterdag 16 maart tijdens NLdoet van 
het Oranjefonds, gaat Buurttuin Brande-
voort van start op de nieuwe locatie. Op 
deze dag, die begint om 10.00 uur, kun je 
samen met alle vrijwilligers van Buurt-
tuin Brandevoort helpen met het aanleg-
gen van de paden door de nieuwe tuin 
doormiddel van boomstammen en het 
verspreiden van houtsnippers. 

We gaan deze dag ook de tuin omheinen 
met paaltjes en gaas, zodat de konijnen 
niet bij de groenten kunnen komen.  Voor 

koffie en thee met wat lekkers wordt ge-
zorgd.  Deze eerste dag van het nieuwe 
tuinseizoen eindigt om 16.00 uur. Ben je 
iemand die graag buiten is en de handen 
uit de mouwen wil steken, of zo maar even 
wil komen kijken op de nieuwe locatie, 
dan ben je van harte welkom op deze NL-
doet klusdag.  Buurttuin Brandevoort is te 
vinden aan de Markesingel bij het Carolus 
Borromeus College.
Kijk voor meer informatie op 
www.buurttuinbrandevoort.nl en meld je 
aan via  www.nldoet.nl. 
Kijk ook eens op Facebook: 
www.facebook.com/
buurttuinbrandevoort s

Brandevoort
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Bepaal zelf wat je nodig hebt
met het Flexpakket

deltaglasvezel.nl

Kies je

p/mnd


