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GROTE INDOOR
VLOOIENMARKT
ZONDAG 9 FEBRUARI

van 9.00 t/m 16.00 uur
± 275 standplaatsen

GROTE INDOOR 
VLOOIENMARKT

zondag 14 december
van 9.00 t/m 16.00 uur

Tuinmarkthallen Boekel
beurzen & evenementen

Gemertseweg 9a
Boekel

www.tuinmarkthallen.nl

kersteditieZONDAG 
22 FEBRUARI

Gemertseweg 9a
Boekel

www.tuinmarkthallen.nl

KBWO is zo spoedig mogelijk, 
per 1 februari / 1 maart. 

op zoek naar: 

Nachtdienst-
medewerker.

Vaste uren: 24 uur.
Verzorgende IG.

Voor meer informatie en 
aanmelden bewoners: 

www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg
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Engelseweg 212, Helmond 
www.stijlenco.nl

www.lambertusconcerten.nl

ZATERDAG 8 FEBRUARI
HOLLAND 

BAROQUE EN 
AISSLINN NOSKY

 
MUZIEK VAN 
TELEMANN

ENTREE €17,50
20.00 UUR. ELKERLIEK KAPEL

VALENTIJNSFILM
14 FEBRUARI 20:15

GHOST – 
30TH ANNIVERSARY

‘T LOLLIGST GELEZEN CARNAVALSBLAD VAN ZUIDOOST-BRABANT

EEN UITGAVE VAN DE KEIEBIJTERS STICHTING HELMOND

57e JAARGANG 6 FEBRUARI 2020

Optocht om in te lijsten 

Mi zun allen noar boite

Onze Mursjendais

Prijsbloaze: muzikale sensatie

Butskes Kroegenreundje

Kei-Oranjebal

Ook verkrijgbaar op de bezorgadressen, 
zie pagina 19.

www.keiebijters.nl

OOK BIJ 
DEZE UITGAVE

FEBRUARI 2020 • NR. 1 • JAARGANG 3

HET MAGAZINE VAN EN VOOR MIERLO-HOUT

Ook verkrijgbaar op de Mierlo-Hout 
bezorgadressen, zie pagina 19.

www.onsmierlohout.nl

Maar liefst 49 Helmonders ope-
nen komende zondag 9 febru-
ari hun deuren en verwelkomen 
zowel buren als artiesten. In 
elke huiskamer geeft een lokale 
podiumkunstenaar drie keer 

een optreden van een half uur. 
Met in totaal 144 optredens laat 
Helmond op die dag zien wat ze 
in huis hebben. De entree is gra-
tis. Vrijwillige bijdrage gewenst.

Aanstaande zondag kan er door 
heel Helmond gegluurd worden. 
Er is een uitgebreid programma 

samengesteld waarbij 49 lokale 
acts een plek op het vloerkleed 
hebben gekregen. Nieuwsgierige 
bezoekers kunnen tussen 12:00 
en 17:00 uur op ontdekkings-
tocht door een wijk naar keuze. 
Met een kop koffie of warme 
thee heten de gastvrije huiska-
mereigenaren je graag welkom 

bij hun intieme podium. 
Ervaar uiteenlopende optredens 
van muzikanten, theatermakers 
of andere podiumkunstenaars 
die gratis te bezoeken zijn.

‘Er staat een veelzijdig program-
ma op het menu! Neem vooral 
een kijkje in je eigen wijk en ont-
dek het talent uit jouw buurt!’- 
Michelle (programmamaker, 
Helmond).

Begluur het programma online
Het volledige programma is via 
de website te bekijken. Met een 
handige kaart creëer je een eigen 
looproute, sla je je favoriete acts 
op en wijst de website je de weg 
richting het dichtstbijzijnde op-
treden. 

De hele lijst met artiesten is te 
vinden via 
www.glurenbijdeburen.nl/
helmond/programma s

Gluren bij de Buren

Bij wie ga jij gluren? F | Mel Boas, Gluren bij de Buren

Helmond
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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)
Daniëlle Huissoon (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 en 
Mandy Meeuwsen.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

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

HELMOND
weekkrant de loop

Omdat iedereen anders is...

0 4 9 2  5 2 5 0 0 0   |   U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M   |   W W W. S P I E R I N G S . C O M

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

Een avond waar de liefde voor 
sport met passie en beleving 
wordt gedeeld door alle Hel-
mondse sporters. Een belang-
rijk ingrediënt voor de Sport 
Awards Helmond. Ook afgelo-
pen zaterdagavond in Wijkhuis 
De Geseldonk was de sfeer ge-
moedelijk en gezellig. ‘Een top-
avond’ was het meest gehoorde 
commentaar. Tribune (organi-
satie) was uiterst content met 
het verloop en beloofde volgend 
jaar de Helmondse sporters we-
derom te zullen gaan eren!

Sportiefste basisschool
De eerste onthulling uit de gou-
den envelop was voor de meest 
sportieve basisschool van Hel-
mond. Hoewel alle drie de geno-
mineerden (OBS ’t Hout, BS De 
Goede Herder en de winnaar van 
vorig jaar BS Silvester-Bernadet-
te) een ‘schoolvoorbeeld’ zijn van 
sportiviteit was het toch De Goe-
de Herder die de Sport Award in 
ontvangst mocht nemen. De jury 
roemde met name het blijvend 
verbeteren van de aandacht voor 
sport en gezond bewegen, zoals 
het werken met de 14 regels van 
Johan Cruyff (zie Cruyff Founda-
tion) en de proeflessen bij sport-
clubs.

Sportfoto van het jaar
Een gloednieuwe categorie van 
de Sport Awards Helmond is de 
verkiezing van de mooiste sport-
foto van het jaar. Nadat Eefje 
Swinkels-Van Mourik de trofee 
voor De Goede Herder had uit-
gereikt mocht ze wederom het 

podium op. Haar ‘selfie’ was door 
de fotovakjury (Ad Vereijken, Jo-
han Bakels en Dave van Hout) 
en door het publiek (met meer 
dan tweehonderd stemmen) 
uitgeroepen tot sportfoto van 
het jaar. Eefje zorgde met een af-
standsbediening in de hand dat 
haar hordenloop op het juiste 
moment werd vastgelegd. 

Sporttalent
Ook een nieuwe categorie werd 
vertegenwoordigd door Geraldo 
Holzken, Sydney Ter Burg en Is-
sam El Maach; de genomineer-
den voor de grootste sporttalen-
ten van Helmond.
Sydney is een supertalent in het 
taekwondo, terwijl Issam een ge-
weldige carrièrespurt maakt als 
doelman van Ajax (Jong-Ajax). 
Geraldo (zoon van Nieky) mocht 
de Award omhooghouden nadat 
Peter Wetzer, zelf een begena-
digd voormalig judoka en sport-
fanaat, deze winnaar prijsgaf uit 
de gouden enveloppe.   

Paralympische sporter van het 
jaar
Wheeler Amy Siemons, rolstoel-
tenniser Niels Vink en tafelten-
nisster Frédérique van Hoof 
kruisten symbolisch de degens 
met elkaar voor de Award. Amy 
en Niels zijn hard op weg om in 
Tokyo tijdens de Paralympische 
Spelen Nederland te vertegen-
woordigen, terwijl Frédérique 
zich warmdraait voor de Spelen 
in Parijs (2024). Niels Vink werd 
voor de tweede maal in succes-
sie verkozen tot Paralympiër van 
het jaar. Omdat Niels in Zuid-
Frankrijk een prestigieus toer-
nooi speelde, werd hem ‘live’ te-

lefonisch medegedeeld dat hij de 
Sport Award wederom gewon-
nen had.

Sportploeg 
Hoewel ook in de categorie van 
de sportploegen de competitie 
goed was, bleek toch dat uit de 
genomineerden Jordan Koene en 
Sjoerd van Rijn, Helmond Sport 
(onder 14) en HT’35 er een duide-
lijke favoriet zat. 
Jordan Koene en Sjoerd van Rijn 
gingen er met de sport awards 
vandoor. Het tweetal heeft in-
middels al een 23-tal titels in 
het stijldansen op zak en gaan 
voor het allerhoogste podium 
(afgezien van de Sport Awards) 
namelijk: het wereldkampioen-
schap Tiendansen.

Sportvrouw
Misschien wel de meest moei-
lijke beslissing voor de jury was 
een keuze te maken uit het gezel-
schap van Maud van der Som-
men, Demi van den Wildenberg 
en Kirsten Bevers. Deze drie 
sporttoppers uit Helmond heb-
ben, ieder in hun eigen discipline, 
topprestaties geleverd. 
Uiteindelijk was het hardloop-
ster Demi van den Wildenberg 
die zich een vol jaar Sportvrouw 
van het jaar mag noemen en de 
Sport Award won. 

Sportman  
Mike Frenken staat zijn manne-
tje in de ring als kickbokser en 
wordt geroemd om zijn inzet, 
passie en doorzettingsvermogen. 
Jacob van de Kerkhof beoefend 
zijn sport in het water. Hij roeit 
en dat doet hij fantastisch. Als 
roeier in de vier-met boot greep 

hij de titel tijdens het prestigieuze 
Varsity (studenten roeiwedstrijd) 
en daarna met Olympiër Kaj 
Hendriks goud op het NK. Win-
naar van vorig jaar Damian Vaes 
schiet zijn pijlen voortaan voor-
al op de handboogschietbaan 
in Papendal waar hij studeert, 
traint en woont. Damian pakte 
een bronzen medaille voor lan-
denteams op het WK in Madrid 
en versloeg tweevoudig Olym-
piër Rick van der Ven op het NK 
waarmee hij zich een zilveren 
medaille om kon laten hangen. 
De jury koos, na een lastig be-
raad, Damian Vaes opnieuw tot 
Sportman van het jaar.

Op 30 januari 2021 zal er op-
nieuw een avondvullend pro-
gramma worden gepresenteerd 
met de verkiezingen van de 
Sport Awards Helmond 2020. 
Het jachtseizoen voor de Awards 
is alweer ruim een maand ge-
opend! s

Voor volledige juryrapporten en 
foto’s www.tribunemagazine.nl

Sport Awards Helmond groot succes

Winnaars Sport Awards 2020 F | Bona Pictura

Helmond

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Hoe ziet u de toekomst van Helmond? 
Vul de enquête in

Iedereen moet prettig kunnen wonen, werken en recreëren in Helmond. Daarom 
werkt Helmond aan een omgevingsvisie. Daarin worden belangrijke keuzes voor 
de toekomst van de stad vastgelegd. Zoals keuzes op het gebied van wonen, 
het opwekken van energie, kwaliteit van de lucht, gezondheid en veiligheid. 

Hoe ziet u de toekomst van Helmond voor u?
Laat het de gemeente weten en vul de enquête in. De enquête vindt u op 
www.helmond.nl/vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten.

Wilt u meer achtergrondinformatie? 
Kijk dan op www.helmond.nl/omgevingswet.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Kortgeleden heeft iedere inwoner de aanslag voor de gemeentelijke belastingen 
ontvangen. Is uw inkomen te laag om de belastingen te betalen? Vraag dan 
kwijtschelding aan bij de gemeente.

Op www.helmond.nl/kwijtschelding leest u of kwijtschelding of een 
betalingsregeling voor u mogelijk is. Ook leest u er meer over de hulp die u kunt 
krijgen bij het invullen van uw formulieren. U kunt de gemeente natuurlijk ook 
bellen via 14 0492.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 18 februari 2020 en 
3 maart 2020. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergadering 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 u dit doorgeven via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl. 

Raadsvergadering
11 februari 2020

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 11 februari aanstaande in de 
raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.  

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. 
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek 
portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar 
ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. 
Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Wijkontwikkelingsprogramma Helmond Oost
• Uitvoering bestuursopdracht GGD en 1e begrotingswijziging 2020 GGD

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

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

< 20%

Hout stoken. Hou het gezellig, 
voor uzelf én voor uw buurt 

Het stoken van hout in open haard 

of houtkachel is lekker warm en 

brengt gezelligheid in huis. Hout 

stoken kan ook overlast geven. 

Als u op de juiste manier stookt,

beperkt u geur- en gezondheids-

overlast voor uw omgeving en 

voor uzelf. 

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

Stook droog hout.

Het vochtpercentage mag 

maximaal 20% zijn.

Gebruik onbehandeld 

en ongeverfd hout.

Stook niet als het windstil of 

mistig is. Voorkom daarmee 

dat de rook in uw tuin en bij 

de buren blijft hangen. Check 

daarom voor het stoken 

www.stookwijzer.nu

Steek het hout van bovenaf aan met 

aanmaakblokjes of -houtjes.

Zorg voor voldoende luchttoevoer. 

Laat het hout niet smeulen.

Laat uw kachel minstens 

één keer per jaar vegen 

door een erkend vakman. 

Beperk het risico op een 

schoorsteenbrand.

Meer tips? Kijk op 

www.helmond.nl/houtstoken
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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

Bekendmakingen

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

Volderhof 96 25-01-2020 bouwen carport OLO 4898041

Tamboerijnstraat 108 25-01-2020 vergroten zolder OLO 4909135

Herselsestraat 21 25-01-2020 verplaatsen gevelreclame OLO 4909141

Steenweg 32B 23-01-2020 splitsen appartement OLO 4903437

Raktweg 19 - Berkendonk 23-01-2020 aanvraag ontheffing  OLO 4904775

  bestemmingsplan tbv foutdoor festival 

Havenweg 8 22-01-2020 plaatsen tijdelijke  OLO 4902909

  terrasoverkappingen 

U.N.O.-weg 7 29-01-2020 vergroten woning OLO 4808751

Kromme Haagdijk 23 29-01-2020 plaatsen raamkozijn OLO 4917863

Veestraat 32 28-01-2020 verbouwen winkelpand OLO 4914651

tegenover Nierslaan 40 29-01-2020 kappen 1 boom OLO 4918079

tegenover  29-01-2020 kappen 1 boom OLO 4918029

Zuid Koninginnewal 11 

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

Rijnlaan 45 28-01-2020 oprichten carport OLO 4876375

Ermgardhoek 23 -  28-01-2020 maken uitweg OLO 4866117

Brandevoort, Hazenwinkel, kavel HZ32 

Panovenweg 33 29-01-2020 vestigen zorgatelier OLO 4795205

Spaanseweg 9 29-01-2020 verbouwing woning OLO 4656045

Gasthuisstraat 49 30-01-2020 ontheffing bestemmingsplan 

  (aanvraag  carport) OLO 4868533

Prof. Dondersstraat 41 30-01-2020 interne constructieve wijziging OLO 4897061

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter      Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Slegersstraat 2A         28-01-2020                           aanvraag brandveilig gebruiken        OLO 4586269 

Beroepschrift 

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. 

Voorlopige voorziening 

Als een beroepschrift is ingediend kan ook een verzoek om voorlopige voorziening worden 

ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch). Er kan geen beroep meer  worden ingesteld door een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder gevolgde 

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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

thv Nieuwe Sluis 9  05-12-2019 plaatsen damwand en dempen  OLO 4819143

  aftakking 

Noord Koninginnewal 28 07-12-2019 vestigen homecomputermuseum OLO 4821665

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

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

Icarusstraat 35 27-01-2020     Team Holzken Kickboksgala  2020-00133

  (7 en 8 november 2020) 

Icarusstraat 35 27-01-2020     Team Holzken Kickboksgala  2020-00131

  (6 en 7 juni 2020) 

Ruwe Putten/  28-01-2020     Regionale Scouting Wedstrijden 2020-00163

De Zandbergen  Eindhoven (8 t/m 10 mei 2020) 

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

Cacaokade 1 31-01-2020    Franse Markt 2020 (21 mei 2020) 2019-02987

Parkeerterrein Foodcampus, 31-01-2020    Snuffelmarkt De Oliemolen 2020-00029

Katoen- en Batikstraat  (28 juni 2020) 
 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

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

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

Eethuis Sahin-Lana Molenstraat 182     exploitatievergunning 34187931/

29-1-2020

Meer informatie 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen, 

via telefoonnummer (0492) 58 7627 of gemeente@helmond.nl. Tegen verleende vergunningen 

kunt u gedurende 6 weken bezwaar maken. De termijn gaat lopen de dag nadat het besluit is 

verzonden aan de aanvrager (zie datum verzending).  

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen 

niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan 

ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij 

zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Datum vertrek  

Felsö, I  26-11-1973

Major Hadish Abraha  01-07-1995

Willems, D  31-10-1986

Abramowicz, N.  10-11-2015

Jacobs, T.  03-10-1990

Piedra Blanco, S.  21-08-1996

Gonzalez Sevilla, N.  15-11-1999

Fernandez Torrubia, A.  07-12-1998
 

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen 

geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). Burgemeester 

en wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening te plaatsen 

in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor formeel 

niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar voor 

overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Datum vertrek  

Macko, A.  12-04-1996

Kobiela, W.  09-01-1992

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Kennisgeving aanwijzing gemeentelijk monument  
Het college van burgemeester en wethouders van Helmond heeft besloten Molenstraat 

195 (voormalige Paterskerk) en Molenstraat 195 A t/m H, 195 K t/m N, Zuidende 2 t/m 16, 

Paterslaan 1 t/m 25 aan te wijzen als gemeentelijk monument. Dit complex is een overblijfsel 

van het vroegere kloostercomplex van Paters Kapucijnen. Het is van belang vanwege de 

cultuurhistorische waarden, de situationele- en ensemblewaarden en de herkenbaarheid van 

de historie. Het vormt met de naastgelegen monumentale school een bijzonder karakteristiek 

monumentaal en stedenbouwkundig ensemble in de Molenstraat.

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

Geldropse Ventweg 20 vergroten woning met veranda OLO 4890629

Jadestraat 3-5 realiseren gezamenlijke carport OLO 4811265

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 6 februari 2020

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.

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

vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gedeeltelijk hebben 

ingetrokken van:

EG Retail (Netherlands) B.V. voor het in werking hebben van een tankstation aan de 

Engelseweg 200B in Helmond. De intrekking betreft de opslag en verkoop van LPG.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking 

is niet gewijzigd ten opzicht van het ontwerp.

Inzage 

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 7 februari 

2020 tot en met 19 maart 2020 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 (088-3690455) een afspraak maken.

Beroepschrift en voorlopige voorziening 

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift kunt u 

sturen naar de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn 

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt 

dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige 

voorziening. Een voorlopige voorziening kan worden gevraagd indien spoed dit vereist. Een 

verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van 

de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Een gehandicaptenparkeerplaats aan te brengen ter hoogte van de volgende adressen:

Adonislaan 3, Ameidepark 410, Ameidepark 606, Ameidepark 1015, Ameidepark 1104, 

Ameidepark 1312, Ameidewal 4A, Bakelsedijk 39, Baroniehof 180, Beukehoutstraat 66, 

Busserbeemden 9, Demerstraat 16, Deurneseweg 117A, Dirck Boutstraat 28, Dommelstraat 

40, Elzas 501, Elzehoutstraat 54, Erasmuslaan 17, Fokkerlaan 56, Fokkerlaan 152, Generaal 

Snijderstraat 4, Groenstraat 218, Guljéstraat 12, Harz 3, Heeklaan 109, Hobbemalaan 27, 

Hoornstraat 6, Isidoor Opsomerstraat 2, Jan Stevensstraat 8, Jan Stevensstraat 48, 

Jan Tooropstraat 30, Kievitstraat 46, Kloosterweide 17, Malcushoeve 1, Merelstraat 10, 

Mgr. Swinkelsstraat 22, Montgomeryplein 31, Nemerlaerhof 96, Nieuwveld 118, Oude Huys 

51, Parmentierstraat 9, Pastoor Elsenstraat 106A, Pastoor van Massenhovenstraat 20, Pastoor 

Verbraeckenstraat 14, Paulus Potterlaan 48, Peelhof 49, Pieter de Hooghstraat 39, Plesmanlaan 

109, Reuselplantsoen 3, Rooseindsestraat 105, Rubensstraat 17, Scheerderhof 3, Schipholplein 

10, Strobolhoeve 11, Strobolhoeve 17, Strobolhoeve 21, Tulpstraat 26, Venuslaan 98, Wethouder 

van Wellaan 134, Wolfstraat 121, Wolfstraat 133, Zonnehofstraat 18, Zoutmanstraat 24, 

Zuidende 162.

Gehandicaptenparkeerplaatsen op te heffen, op de volgende adressen:

Betuwehof 35, Biesbosch 30, Carillonstraat 32, EH Begemanstraat 7, Erasmuslaan 39, 

Flevolandhof 8, Gooisehof 161, Hobbemalaan 45, Jan Agtenstraat 2, Jan Stevensstraat 53, 

Kloosterweide 17, Kruisbekstraat 26, Kuijperstraat 32A, Melis Stokelaan 18, Mgr. Swinkelsstraat 

18, Mierloseweg 311, Montgolfiersstraat 24, Nachtegaallaan 131, Oudartstraat 47, Pastoor 

Elsenstraat 4F, Pastoor van Leeuwenstraat 54, Pastoor Vissersstraat 19, Prins Clausplein 3, 

Rijnlaan 272, Rijnmondhof 10, Steenweg 51, Suurhoffstraat 54, Suurhoffstraat 66, Theo 

Driessenhof 13, Thorbeckestraat 36, Van Linschotenstraat 6, Van Weerden Poelmanstraat 112, 

Witte de Withstraat 42, Wolfstraat 66B, Zwaardvisstraat 4.

Bezwaar maken 

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

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

aan één dag na de datum van deze publicatie. Het bezwaarschrift dient verstuurd te worden 

aan de gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, Postbus 950, 

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

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

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

bevatten. U kunt het bezwaar ook digitaal indienen via www.helmond.nl. 

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

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

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

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

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

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

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

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. M. de Graaf , tel. 0492-587585.

Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• een parkeerplaats op het parkeerterrein aan de Advocaat Botsplein aan te wijzen als 

 algemene gehandicaptenparkeerplaats, door het plaatsen van het bord model E06 van 

 Bijlage 1 van het RVV 1990;

• de aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats van de bestaande parkeerplaats in te trekken.

• aan de Havenweg een taxistandplaats te realiseren. 

Bezwaar maken 

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

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

aan één dag na de datum van deze publicatie. Het bezwaarschrift dient verstuurd te worden 

aan de gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, Postbus 950, 5700 

AZ Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend 

zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van 

het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten. U kunt 

ook digitaal bezwaar maken via www.helmond.nl. 

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

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

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

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

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

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

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

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. E. de Haan, tel. 14 0492.

Wet bodembescherming (Wbb)
Besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Enexis B.V. heeft een verzoek ingediend om in te stemmen met het evaluatieverslag van de 

uitgevoerde bodemsanering (tijdelijke uitplaatsing grond) op de locatie Dortmunderkade 2-32 

te Helmond (locatiecode: AA079400021).

Het College van B&W heeft besloten om in te stemmen met het ingediende evaluatieverslag.

De beschikking is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. De beschikking en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 6 februari tot 19 maart 2020 in te zien bij cluster 

Milieu gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen 

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

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

19 maart). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester 

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

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

treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling 

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

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

Schneider Electric Logistic                   Maisdijk 6  Wijziging gebruik hal 1

Centre B.V. 

Accu Centrale Brabant                    Breedijk 7A De verhuizing van een groothandel in accu’s

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.
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Aanstaande zondag 9 febru-
ari is de jaarlijkse Open Dag 
van alle middelbare scholen in 
Helmond! Hét moment om te 
proeven van het aanbod. Ook 
op het Vakcollege Helmond 
ligt de rode loper klaar. Op de 
drie afdelingen is veel te bele-
ven en ook vaste succesnum-
mers als de stormbaan, de 
escaperoom en het cultuurlo-
kaal worden opgebouwd.

Vakmensen
Op het Vakcollege Helmond, de 
enige vmbo-school in de stad, 
kiezen leerlingen één van de 
drie richtingen: Techniek, Eco-
nomie & Ondernemen of Zorg 
& Welzijn. Als ze na het vierde 
jaar het diploma halen, stro-
men ze met een flinke bagage 
in op het mbo. “Waar je op de 
mavo behoorlijk wat theorie 
krijgt, gaan onze toppers vooral 
in de praktijk aan de slag”, zegt 
teamleider Veerle van Schaijk. 
“Of dat nou is met een eigen 
onderneming, werkzaamhe-
den in de bouw, design, ICT of 
met zaken die te maken heb-
ben met gezondheid, beauty en 

wellness. Ik zou nog veel meer 
voorbeelden kunnen noemen, 
je kunt bij ons alle kanten op. 
Maar overal geldt: je ziet het 
niet in de boeken, je gaat zelf 
aan de slag. Op het Vakcollege 
zitten de vakmensen van mor-
gen. Onze oud-leerlingen kom 
je overal tegen en daar zijn we 
heel trots op.”

Iedereen is welkom 
De Open Dag op de Keizerin 
Marialaan 4 duurt van 11:00 tot 

15:00 uur. De in 2018 prachtig 
verbouwde school heeft een 
enorme aula. Hier is veel infor-
matie te vinden over de school, 
de begeleiding, de talloze acti-
viteiten en ook over de samen-
werking met Helmond Sport en 
de LEVgroep: veel mentorlessen 
vinden plaats in het stadion. 
Vanuit hier loop je met een plat-
tegrond in je handen door naar 
de drie afdelingen, de gymzaal 
en het cultuurlokaal. Iedereen is 
welkom. s

•   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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*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 29 FEBRUARI 2020 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

WINTEROPRUIMING  
bij Adventure Store met 

KORTINGEN TOT 75%!

KOOPZONDAG 16 FEBRUARI van 12.00-17.00 uur

Begin februari is het Voorlopig 
Ontwerp voor Sport- en beleef-
campus De Braak in Helmond 
gepresenteerd aan de Advies-
commissie. Het team van ar-
chitecten, bestaande uit Moe-
derscheimMoonen Architects, 
FaulknerBrowns Architects en 
CULD, gaf een toelichting op 
het ontwerp waarin de multi-
functionele sportaccommoda-
tie en het omliggende park in 
elkaar opgaan tot een herken-
baar, groen icoon. 

Het Voorlopig Ontwerp is een 
verdere uitwerking van de ont-
werpvisie waarmee het architec-
tenteam in juni 2019 de opdracht 
voor het ontwerpen van Campus 
De Braak verwierf. 
In het ontwerp van de multifunc-
tionele sportaccommodatie is 

heel goed nagedacht over mul-
tifunctionaliteit. Aan de beide 
lange zijden van het complex zijn 
verschillende functies geclus-
terd. Aan de westzijde de Prak-
tijkschool Helmond, de ruimtes 
en hoofdtribune van Helmond 
Sport en JvdI De Fysioclub. 

En aan de oostzijde de NOC*NSF 
sporthal en amateurvoetbalac-
commodatie voor SV De Braak 
(Mulo en Helmondia). Deze 
combinaties van functies ver-
sterken elkaar en maken opti-
maal gebruik van elkaars ruimte. 

Krachtig visueel geheel
Ondanks de verschillende ge-
bruikers met ieder hun eigen 
identiteit, straalt het gebouw 
een krachtige visuele eenheid 
uit. Dit wordt versterkt door de 
metallic-witte gevelband waar-
mee het complex rondom is om-
wikkeld. De gevelband volgt het 

landschap en maakt het tot een 
dynamisch geheel. Zowel de ge-
velband als het landschap ope-
nen zich op strategische plekken 
voor de entrees naar de gebouw-
delen en het stadion. Daartussen 
is ruimte voor veel glas waardoor 
er veel interactie is tussen binnen 
en buiten. In de avonduren krijgt 
de gevel een extra dimensie door 
de toepassing van geïntegreerde 
verlichting.

Sport en recreatie in het groen
Rondom de multifunctionele 
sportaccommodatie komt veel 
groen. Niet alleen om te zorgen 
voor een aantrekkelijke om-
geving, maar ook in het kader 
van klimaatbestendigheid en 
bestrijding van hittestress. Het 
gebouw is geïntegreerd in een 
glooiend landschap met verho-
gingen, maar ook met verdie-
pingen voor de wateropvang.  
Het gebouw wordt omringd 

door een centrale rondgang die 
alle entrees en toegangen met 
elkaar én de omliggende wijken 
verbindt. Deze rondgang biedt 
onder andere een running track 
en een gedeeld pad voor fietsers 
en voetgangers met daarlangs 
bankjes. Op de vier hoekpunten 
van het gebouw komen speci-
ale verblijfsplekken die ieder een 
verschillende invulling krijgen. 
Aan de noord- en oostzijde van 
het gebouw is sprake van een 
levendig deel met ruimte voor 
intensieve sporten. De andere 
zijden bieden meer ruimte voor 
rust en ontspanning. 

Naast de running track en voet-
balvelden is in het ontwerp ruim-
te voor diverse beweeg- en sport-
activiteiten gereserveerd.

Innovatie
Het brede aanbod maakt het 
mogelijk om Campus De Braak 

uit te laten groeien tot een leven-
dige ontmoetings- en recreatie-
plek. Niet alleen voor de bewo-
ners van de omliggende wijken 
en Helmond, maar ook voor de 
regio. De subsidie van €850.000 
die het project onlangs ontving 
vanuit de Brainport Regiodeal, 
zal daaraan bijdragen. 
Het biedt mogelijkheden voor 
toevoeging van innovatieve 
sport- en spelelementen en tech-
nologie voor slim gebruik van 
data.    

Definitief Ontwerp
Het Voorlopig Ontwerp wordt 
in het tweede kwartaal ter be-
sluitvorming aan de gemeente-
raad voorgelegd. De architecten 
zullen in nauwe samenwerking 
met gemeente Helmond, OMO 
Scholengroep Helmond en de 
andere partners, het Voorlopig 
Ontwerp uitwerken tot een De-
finitief Ontwerp. s

Krachtige visuele eenheid in glooiend park 

Helmond

Helmond

Voorlopig Ontwerp van Sport- en beleefcampus De Braak. F | MoederscheimMoonen Architects,+ FaulknerBrowns Architects,+ CULD

F | Vakcollege Helmond

OPEN DAG OP HET 
VAKCOLLEGE HELMOND 
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WWW.NEDERHEIDE.NL
KAAK 11 • 5763 PK MILHEEZE • 0492-820080

15-GANGEN  
VERWEN-DINER

Kom met uw familie, vrienden of  
collega’s avondvullend genieten. 39,50

Incl. welkomstdrankje

p.p.

kachelhout

OP = OP

Douglas hout
vast in prijs verlaagd

0492-551414   •   INFO@BENIKHOUT.NL   •   VONDERWEG 3   •   5741 TE BEEK EN DONK

VOOR VERDERE INFORMATIE ZIE WWW.BENIKHOUT.NL

Nº 1

ZELFWASBOXEN
9 ruime zelfwasboxen 24/7 geopend

PITSTOP SHOP
Drinks, snacks, car care products, air fresheners 24/7

AUTOWASSTRAAT
Volautomatische soft touch autowasstraat

STOFZUIGERS
18 krachtige stofzuigers 24/7 geopend

Grand Prix Carwash Helmond B.V.
Churchilllaan 48, 5705 BK Helmond
Tel. 0492-555613

WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

NIEUW

Op vrijdag 31 januari is, in aan-
wezigheid van burgemeester 
Blanksma, het contract onder-
tekend tussen de Human Cam-
pus en ROVC voor de vestiging 
van het derde ROVC TechCen-
ter in Nederland. 

Gemeente Helmond is ver-
heugd het ROVC, marktleider 
op het gebied van praktijkge-
richte technische opleidingen, 
binnen haar gemeentegrenzen 
te mogen verwelkomen. 

Verrijking aanbod praktijkge-
richt technisch onderwijs
Praktijkgericht technisch onder-
wijs is zeer belangrijk voor de ar-
beidsmarktregio Helmond – De 
Peel binnen de Brainportregio 
en in onze regio waar Slimme 
Maakindustrie centraal staat. 
Gemeente Helmond is – als cen-
trumgemeente - trots op het feit 
dat zij twee sterke merken als 
Driessen Groep en ROVC heeft 
kunnen samenbrengen. 

Met als prachtig resultaat de ont-
wikkeling van het derde ROVC 
TechCenter in Nederland op de 
Human Campus. Dit is een be-
langrijkste stap om de ambities 
van arbeidsmarktregio Helmond 
– De Peel op het gebied van een 
Leven Lang Ontwikkelen te reali-
seren. ROVC biedt onder andere 

om- en bijscholing voor de “ma-
kers van de toekomst.” 

“In de komende jaren verande-
ren en vervallen in Nederland 
ruim 13,3% banen (1,2 miljoen 
banen) door innovaties en ont-
wikkelingen. Investering in on-
derwijs en in de ontwikkeling 
van mensen is van groot belang 

voor de mensen zelf én voor de 
economische ontwikkeling van 
de regio”, aldus burgemeester 
Blanksma, tevens kartrekker 
binnen Brainport van de agen-
da Leven Lang Ontwikkelen.  

Op weg naar Brainport Human 
Campus
Jeroen Driessen van de Human 

Campus is enorm blij met de 
komst van ROVC naar de cam-
pus. Driessen: “De Human Cam-
pus in Helmond is dé plek waar 
professionals, organisaties en 
initiatieven op het gebied van 
mens en werk samenkomen. 

Hier delen we kennis en gaan we 
met elkaar in gesprek. 

De samenwerking op de campus 
tussen onderwijs, ondernemers 
en de overheid zet mensen in be-
weging. De campus vormt daar-
bij een warme plek waar ruimte 
is voor ‘heart én mind’, om te 
werken én te ontspannen, te le-
ren en te onderwijzen, waar oog 
is voor kennis, ontwikkeling én 
inspiratie.” 

Inmiddels kent de Campus al tal 
van vaste bewoners. De komst 
van het ROVC TechCenter is 
een waardevolle aanvulling in de 
doorontwikkeling van de Brain-
port Human Campus.”

TechCenter in hart van industri-
ele sector
In april 2020 opent ROVC de der-
de praktijklocatie in Helmond. 
Verspreid over 1.000 m2 aan the-
orielokalen en een praktijkhal 
staan verschillende toekomstbe-
stendige installaties opgesteld. 

“ROVC groeit en de vraag naar 
praktijkgerichte cursussen en 
trainingen is groot. Dat merken 
we zeker in de regio Helmond 
waar de industriële sector sterk 
is vertegenwoordigd. 

Wij zijn dan ook verheugd met 
de opening van het ROVC Tech-
Center op de Brainport Human 
Campus. Daarmee voorzien we 
in de vraag naar praktijkgerichte, 
technische opleidingen in deze 
regio”, aldus John Huizing. s

Mooie stap in ontwikkeling Brainport Human Campus
Helmond

Start ROVC TechCenter op Brainport Human Campus bekrachtigd. 
F | Gemeente Helmond
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Onze lezing op 10 februari is reeds volgeboekt!

Wegens grote belangstelling een extra lezing op 
maandag 2 maart 2020 

Locatie: De Cacaofabriek in Helmond
14:30 - 15:00 ontvangst koffie/thee

15:00 - 17:30 lezing

Tijdens deze middag geeft notaris Jan Meijer een lezing over de 
noodzaak van een actueel testament en levenstestament. 

Invulling geven aan een testament is iets dat vaak uitgesteld 
wordt. Herkenbaar? Tijdens de lezing wordt er antwoord gegeven 

op al uw vragen.

U kunt deze lezing kosteloos bijwonen, 
door u aan te melden via onze website: www.omdnotarissen.nl

Lezing over 
testamenten en  

levenstestamenten

Weer energiek en vitaal!

Soms hoefde het niet ver te zuuken 
en komde zomaar bijzondere Hel-
monders tegen.

Wij wonen tegen het Bakelsbos 
aan (Rijpelberg) en ge snapt da wij 
mee ons Kate (dun hond) vaak in 
het bos vertoeven. Op die manier 
raakte we aan de praat mee een 
groepke mannen die elke maan-
dag aan het werk zijn in het bos, 
met harken, bladblazen en schep-
pen. Maar waarom vroeg ik me 
af?
Ze zijn van Toerclub ‘81 die een 35 
leden telt. Allemaal zestig plussers 

en dun oudste is maar liefst 83 (die 
ook altijd in het bos meewerkt). 
In het Bakelsbos komen wij altijd 
mountainbikers tegen en deze 
mensen zorgen ervoor dat die rou-
te begaanbaar blijft.

De 9,7 kilometer lange MTB route 
loopt door dit bos en hun onder-
houden elke week deze route, een 
aantal van hun zijn opgeleid door 
de NTFU om dit soort taken te 
verrichten want da is nog niet zo 
makkelijk, net als de bochten moe-
ten wel op een speciale manier 
worden aangelegd.

Ja, daar hedde dan weer gin erg 
in as ge daar fietst of loopt, maar 
dankzij deze mensen kan dat dus. 
Regelmatig stapt de groep op hun 
fiets en verkennen het parcours 
en kijken wat er aangepakt moet 
worden. Intje moet op zijn klein-
dochter passen, maar komt op het 
fietske ook even kijken als ik met 
ze sta te buurten. De route ligt er 
dankzij deze pensionado’s fantas-
tisch bij. En wa hebben ze er plezier 
in, een gezellie groepke ist.

De route heeft een hoge funfactor 
en een heerlijke ‘flow’ om het in de 
MTB termen te zeggen. Is ook erg 
populair bij de mountainbikers in 
de wijde omgeving. Ik moet ook 
zeggen uit eigen ervaring dat de 
combinatie wandelaars en moun-
tainbikers best goed gaat in dit bos 
wat mij betreft. En natuurlijk zitten 
er tussen de wandelaars tegen-
standers, maar laat mij duidelijk 
zeggen dat sinds er deze route ligt 
ik me veel veiliger vuul in het bos. 
En ja, ik schrik men eigen wel eens 
kapot van een ineens opduikende 
fietser, maar de meeste kondigen 
wel aan dat ze eraan komen. Ook 
hier telt respect vur elkaar hebben 
en elkaar iets gunnen.

As ik hun de vraag stel als ik een 
geldbedrag zou schenken wa ze 
daar mee zouden doen, vertellen 
ze da ze gin geldwensen hebben, 
ook bijzonder. Maar ze hebben 
wel een wens en dat is de route uit-
breiden met een 3 kilometer in de 
bossen bij de Berkendonkse plas-
sen. Dit plan ligt al bij de gemeente, 
maar er moet eens iemand naar 
kijken met een sporthart. Dat er 

door deze mannen rekening wordt 
gehouden met de natuur in het 
plannen, is een ding wat zeker is. 
Ze weten heel goed waar ze mee 
bezig zijn en hebben ook  de route 
mee uitgezet van de eerste Triatlon 
die afgelopen september is gehou-
den in Berkendonk.

Dat ge gin betere uitvoerders kunt 
hebben als deze mannen met een 
flinke know how is ook duidelijk. 
Ze doen dit dan ook al zes jaar. Ik 
vond het kei leuk om mee jullie eens 
een praatje te maken en ik kijk nou 
vurtaan met een ander oog naar 
al die mountainbikers die we op 
onze wandelingen tegenkomen. Ik 
hoop dat de gemeente eens goed 
naar de plannen gaat kijken en 
uiteindelijk een vergunning gaat 
afgeven voor jullie plannen.

Kek is wen skon foto we gemaakt 
hebben samen met ons Kate zo 
graag in het Bakelsbos komt. Ik 
hou me trouwens wel aan de los-
loopstroken die in het bos zijn en 
anders gaat ze aan de riem. Ook ik 
moet me aan de regels houden. Zo 
blijft dat mooie bos voor iedereen 
een hele fijne plek. Helmond op 
zijn best.

Fijn weekend.
Tot volgende week.

Ons                          vertelt…

Vrijwilligers zijn overal
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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 5 februari t/m dinsdag 25 februari 2020.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

5,55

Rundvleeskroket 25%
16 stuks - Diepvriesspecialist 

Normaal 6,89 

Voorgebraden
kipspies
5 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,49 

Worstenbroodjes
15 x 2 stuks - Beckers

Normaal 14,49

2,22

Goulash- of 
Erwtensoep

1 liter - Diepvriesspecialist

Normaal 8,18 

Pizza frikandel
speciaal

1 stuk - Lekker&Anders

Normaal 2,99 

GRATIS tegen
inlevering van

175 Piggypunten

Maaltijd 
naar keuze

400 - Welten

Normaal 3,39

8,88

Frikandel à 100 gram
40 stuks - van Reusel

Normaal 17,49 

5,55

2 emmers
voor

1+1
GRATIS

11,11
Van Rijsingen

Op zaterdag 14 maart organiseert Stich-
ting Vrienden Stadstuin Helmond in het 
kader van NL Doet een diner voor men-
sen die in een sociaal isolement verkeren. 
Voor twintig personen zal er een tafel ge-
dekt worden waarbij de gasten kunnen 
genieten van een gratis 3-gangen diner 
en natuurlijk het fijne gezelschap. 

Het eten wordt compleet verzorgd door de 
vrijwilligers. Het diner is onderdeel van het 
project “Van Moestuin naar Tafel” en zal 
plaatsvinden bij werkgroep de Vlasmolen 
aan de Katoenstraat in Helmond van 10:00 
tot 17:00 uur. Het diner zelf begint om 15:00 
uur.
Niet alleen het diner is onderdeel van de 

samenwerking. Op vrijdag 13 maart gaan 
bij Ecotuin “De Gezonde Riddertjes” in 
Helmond de eerste gewassen de grond 
in. Deze gewassen worden gebruikt voor 
gezonde groenten pakketten voor mensen 
die het niet zo breed hebben. Er staat kof-
fie klaar voor bezoekers die een kijkje ko-
men nemen. 

Wilt u iemand of u zelf aanmelden voor 
het diner? Stuur dan een mail naar stich-
tingvriendenstadstuin@gmail.com. Aan-
melden kan vóór 1 maart 2020. 
Vindt u het leuk om mee te helpen bij een 
van deze activiteiten? U kunt zich aanmel-
den op www.nldoet.nl of door te bellen 
naar 06-17 43 64 58.
Voor meer info: 
stichtingvriendenstadstuin@gmail.com 
of www.stadstuinhelmond.nl s

Stichting Vrienden Stadstuin 
Helmond organiseert gratis diner 

Annawijk/Suytkade

F | Stichting Vrienden Stadstuin Helmond.

Bij zijn afscheid van Jibb+ op woensdag 
29 januari j.l. heeft de heer Joop Slegers uit 
handen van burgemeester Elly Blanksma 
een Koninklijke Onderscheiding ontvan-
gen. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau.

Joop Slegers is al meer dan 40 jaar actief bij 
Mulo. Jarenlang was hij jeugdleider, voor-
zitter van het jeugdbestuur en lid van het 
hoofdbestuur. Hij vervulde zeven jaar het 
voorzitterschap van Mulo. Nog altijd is hij 
bij Mulo lid van de commissie van beroep 
en van de stuurgroep Sportvereniging de 
Braak die aan de fusie tussen Voelbalver-
eniging Helmondia en Mulo werkt.

In 2007 was Joop Slegers initiatiefnemer 
voor de start van de Sport Buitenschoolse 
Opvang (BSO) in de clubgebouwen van 
de Korfbalvereniging en Mulo op Sport-
park de Braak. Dit succes groeide uit tot de 
Stichting Jibb. In 2014 stond Joop Slegers 
als mede-initiatiefnemer aan de wieg van 

Jong Helmond Lekker Gezond. De fusie 
van Jibb met deze stichting leidde tot het 
huidige Jibb+. s

Koninklijke Onderscheiding 
voor Joop Slegers 

Helmond

F | Vincent Knoops fotografie.

hartstichting.nl

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.
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Wat te doen:
Voor nadere informatie: bel of mail Dyonne van Dijk, HRM,
naar 088-730.7234 of D.vanDijk@safebv.eu.
Interesse: solliciteer direct via vacature@safebv.eu.

Al 35 jaar verzorgt SAFE B.V. de meest complexe en innovatieve 
ondersteuningsoplossingen voor het ruwbouwproces in utiliteits-, civiele en 
woningbouw in Nederland en België.  De meest prachtige projecten krijgen 
vorm vanuit ons hoofdkantoor in Beek en Donk. Voor informatie zie onze 
website www.safebv.eu.
Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar enthousiaste collega’s die verder 
willen bouwen met SAFE.

Voor de ondersteuning van de fi nanciële afdeling zoeken we voor ons kantoor 
aan de Beekerheide in Beek en Donk een parttime 

Financieel Administratief Medewerker
De functie:
Je ondersteunt het Hoofd Administratie met periode- en jaarafsluiting en 
verzekeringspakket. 
Je bewaakt de project administratie en bent verantwoordelijk voor de juiste 
verwerking van inkomende en uitgaande facturen.
Je verwerkt en bewaakt de urenverantwoordingen voor de nacalculatie en 
facturering.

Je ideale profi el:
•   Een HBO werk- en denkniveau 
•   Je bent nauwkeurig en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel 
•   Je hebt kennis van Exact Globe en MS Offi ce, m.n. Excel 
•   Je bent beschikbaar voor 20 uur per week

SAFE biedt je:
•   Een zelfstandige en veelzijdige functie
•   Een informele en respectvolle werksfeer
•   Volop groei- en scholingsmogelijkheden
•   Uitstekende en eigen arbeidsvoorwaarden

Al 33 jaar realiseert Safe b.v. de meest complexe en innovatieve ondersteunings-
oplossingen voor het ruwbouwproces in utiliteits-, civiele en woningbouw in Nederland 
en België. 
Ondersteund door de afdelingen Engineering, Verhuur en Projectmanagement verzorgt 
onze dochter SAFE MONTAGE B.V. de volledige montage en demontage op de projecten. 
In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers werken we aan spannende projecten, 
welke u vindt op onze website www.safebv.eu.

Voor de ondersteuning van onze afdeling Montage zoeken we voor ons kantoor in 
Beek en Donk een parttime 

Administratief / Secretarieel 
Medewerker 

Je ondersteunt de bedrijfsleiding Montage en bent verantwoordelijk voor de juiste ver-
werking van de urenverantwoordingen voor facturering en salarisadministratie. 
Je registreert en verwerkt personeelsmutaties, doet meldingen van ziekteverzuim en 
voor opleidingen en zorgt voor de juiste gegevens richting klant en inleenbureaus.

Wij vragen:
•  Een MBO opleiding secretarieel administratief of gelijkwaardig door ervaring
•  Beschikbaar voor tenminste 24 uur/week
•  Affi  niteit met HR
•  Kennis van MS Offi  ce en bij voorkeur Exact

Wij bieden:
•  Een zelfstandige en veelzijdige functie, met veel ruimte tot groei
•  Uitstekende arbeidsvoorwaarden met veel scholingsmogelijkheden 
•  Een informele en respectvolle werksfeer 

Inlichtingen en reactie:
Voor eventuele inlichtingen kunt u terecht op www.safebv.eu of bij 
Mevr. Dyonne van Dijk, HRM 
(0492-386638). 
Graag uw sollicitatie naar vacature@safebv.eu.  

Wat te doen:
Voor nadere informatie: bel of mail Dyonne van Dijk, HRM,
naar 088-730.7234 of D.vanDijk@safebv.eu.
Interesse: solliciteer direct via vacature@safebv.eu.

Al 35 jaar verzorgt SAFE B.V. de meest complexe en innovatieve 
ondersteuningsoplossingen voor het ruwbouwproces in utiliteits-, civiele
en woningbouw in Nederland en België.  Voor informatie zie onze
website www.safebv.eu.
Ondersteund door de afdelingen Engineering, Verhuur en Projectmanagement 
verzorgt onze dochter SAFE MONTAGE B.V. de volledige montage en 
demontage op de projecten. 

Voor de ondersteuning van de afdeling Montage zoeken we voor ons kantoor 
aan de Beekerheide in Beek en Donk een parttime 

HR Medewerker
De functie:
Je ondersteunt de bedrijfsleiding Montage en bent verantwoordelijk voor 
de juiste verwerking van de urenverantwoordingen voor facturering en 
salarisadministratie. 
Je registreert en verwerkt personeelsmutaties, doet meldingen van 
ziekteverzuim en voor opleidingen en je zorgt voor de juiste gegevens richting 
klant en inleenbureaus.

Je ideale profi el:
•   Een MBO opleiding administratief 
•   Je hebt affi niteit met HR 
•   Je hebt kennis van MS Offi ce en bij voorkeur ook van Exact
•   Je bent beschikbaar voor 20 uur per week

SAFE biedt je:
•   Een zelfstandige en veelzijdige functie
•   Een informele en respectvolle werksfeer
•   Volop groei- en scholingsmogelijkheden

Al 33 jaar realiseert Safe b.v. de meest complexe en innovatieve ondersteunings-
oplossingen voor het ruwbouwproces in utiliteits-, civiele en woningbouw in Nederland 
en België. 
Ondersteund door de afdelingen Engineering, Verhuur en Projectmanagement verzorgt 
onze dochter SAFE MONTAGE B.V. de volledige montage en demontage op de projecten. 
In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers werken we aan spannende projecten, 
welke u vindt op onze website www.safebv.eu.

Voor de ondersteuning van onze afdeling Montage zoeken we voor ons kantoor in 
Beek en Donk een parttime 

Administratief / Secretarieel 
Medewerker 

Je ondersteunt de bedrijfsleiding Montage en bent verantwoordelijk voor de juiste ver-
werking van de urenverantwoordingen voor facturering en salarisadministratie. 
Je registreert en verwerkt personeelsmutaties, doet meldingen van ziekteverzuim en 
voor opleidingen en zorgt voor de juiste gegevens richting klant en inleenbureaus.

Wij vragen:
•  Een MBO opleiding secretarieel administratief of gelijkwaardig door ervaring
•  Beschikbaar voor tenminste 24 uur/week
•  Affi  niteit met HR
•  Kennis van MS Offi  ce en bij voorkeur Exact

Wij bieden:
•  Een zelfstandige en veelzijdige functie, met veel ruimte tot groei
•  Uitstekende arbeidsvoorwaarden met veel scholingsmogelijkheden 
•  Een informele en respectvolle werksfeer 

Inlichtingen en reactie:
Voor eventuele inlichtingen kunt u terecht op www.safebv.eu of bij 
Mevr. Dyonne van Dijk, HRM 
(0492-386638). 
Graag uw sollicitatie naar vacature@safebv.eu.  

Op de dag van de onderne-
mer in november jongstleden 
kregen veel ondernemers een 
bloemetje van Tweede Kamer-
lid voor de VVD Thierry Aart-
sen. Thierry heeft onder ander 
de Mkb’ers in zijn portefeuille. 
Uitgever van Weekkrant De 
Loop, Ad Klaasen (voorzitter 
Wijkmanagement Helmond), 
zocht contact met hem. Dat 
resulteerde in een afspraak die 
maandag 27 januari plaatsvond 
in Helmond.

Bedreiging internet 
Een goed gesprek volgde.  Ad 
sprak zijn bezorgdheid uit over de 
toekomst van de lokale detaillist. 
Het oprukkende (buitenlandse) 
internet wordt steeds meer een 
bedreiging, maar meebetalen 
aan de BV Nederland, doet men 
niet, terwijl de lokale Mkb’er 
werkelijk voor alles opdraait. Er 
wordt voor de meeste produc-
ten geen belasting afgedragen, 
laat staan sociale premies om 
onze verzorgingsstaat mede in 
stand te houden. Het wordt tijd 
dat de Nederlandse overheid 
hier iets aan doet, laat de inter-
net bazen meebetalen, zodat er 
eerlijke concurrentie ontstaat. 

Laat de Mkb’er niet in de kou 
staan, hij ervaart het zo: ‘Ad, on-
der hem komen de henneptelers 
en boven hem de witte boorden 
criminaliteit, en de Mkb’er? Die 
betaald het gelach.’

HellemondGift Waardebon
Ad presenteerde ook de Helle-
mondGift waardebon. Helmond 
heeft zo een bescheiden ant-

woord op het oprukkende inter-
net. Een bon die alleen inbaar is 
bij meer dan 120 Helmondse on-
dernemers. Inmiddels is er voor 
meer dan 200.000 euro in om-
loop. Ook de ondernemers zelf 
kunnen bijdragen. Sponsoring? 
Doe het met HellemondGift 
waardebon.
Inmiddels wordt de bon ook om-
armd door de gemeente, zorg en 

onderwijs. Thierry was enthousi-
ast over dit initiatief en nam do-
cumentatie hierover mee.

Ondernemerfonds Helmond/
Wijkmanagement
Ook het Ondernemersfonds 
Helmond werd besproken. 
Thierry kende het onder andere 
van zijn woonplaats Breda en 
ondersteunde dit van harte. Ad: 

‘De gezamenlijke ondernemers-
verenigingen in de wijken van 
Helmond, verenigd onder Wijk-
management Helmond, zijn zeer 
enthousiast over het Onderne-
mersfonds. Eindelijk zijn er struc-
tureel beschikbare  financiën, bij-
eengebracht door de belangheb-
benden en zonder Free Riders. 
Iedereen doet mee om projecten 
op te starten in de wijken. Leef-
baarheid staat hierbij hoog in 
het vaandel, immers in een goed 
functionerende gemeenschap 
kan iedereen gedijen, ook de on-
dernemers. Ook wordt vanuit de 
ondernemers volop samenwer-
king gezocht met de sectoren 
Onderwijs, Zorg, Cultuur, Sport 
en Buitengebieden. Men leert 
elkaar kennen en waarderen. 
Cross over projecten staan hoog 
in het vaandel en een eerste fi-
nanciële toezegging lijdt vaak tot 
het aanhaken van andere secto-
ren en dus voortgang van projec-
ten. Een hele dikke plus voor alle 
belanghebbenden.’

Thierry nam zich het gesprek en 
de boodschap ter harte en kon 
hiermee zijn pleidooien voor de 
MKB’er in het hoogste bestuurs-
orgaan van Nederland onder-
steunen. Een foto werd gemaakt, 
natuurlijk leest hij ook Week-
krant De Loop Helmond. s

Pleidooi voor de lokale Mkb’er 
2e Kamerlid Thierry Aartsen op bezoek bij Weekkrant De Loop

Kamerlid Thierry Aartsen en uitgever Ad Klaasen F | Rik Aarts.

Helmond
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PATHÉ HELMOND
DO. 30 JAN. T/M WO. 5 FEB.

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 

zaterdag en zondag 9.45 uur

1917 (DOV) Za 10:15, 19:30, 21:00 uur / Di, Wo 
10:30, 20:30 uur / Zo 10:45, 15:15 uur / Ma 
12:30 uur / Wo 13:00 uur / Di 13:10 uur / Vr, Za 
15:00 uur / Do 15:30 uur / Do, Zo 18:00, 20:00 
uur / Vr 18:30 uur / Vr, Ma 20:45 uur
April, May en June (DNL)
Wo 11:45, 19:00 uur / Do, Di 12:15 uur / Zo 
14:45 uur / Vr 15:30, 19:40 uur / Za 18:40 uur / 
Do, Zo, Ma 18:45 uur / Di 19:20 uur 
Bad Boys For Life (DOV) Zo 10:15 uur / Do 
10:30 uur / Vr, Za, Di 10:45 uur / Ma 11:00, 21:15 
uur / Wo 11:15 uur / Di 12:45, 21:30 uur / Do, Zo, 
Di, Wo 18:15 uur / Vr, Za, Ma 19:00 uur / Do, Zo, 
Wo 21:00 uur / Vr, Za 21:45 uur
Buurman & Buurman, 
Experimenteren er op los! (DNL)
Za 10:00 uur / Do, Vr, Zo, Wo 10:30 uur 
Charlie’s Angels (2020) (DOV)
Do, Zo 16:00 uur / Za, Di, Wo 16:45 uur / Vr 
17:00 uur / Ma 17:30 uur 
Dolittle (DNL) Zo 10:15 uur / Do 13:15 uur / Di, 
Wo 14:15 uur / Za 14:30 uur / Vr 14:45 uur 
Dolittle (DOV)
Do, Zo 19:15 uur / Vr, Za 20:15 uur 
Dolittle (N3D) Zo 13:00 uur 
Dolittle (O3D) Ma 17:40 uur / Di 19:10 uur / Wo 
19:30 uur 
Dolor Y Gloria (DOV) Di 13:30 uur 
Frozen 2 (DNL) Zo 10:15 uur / Do 11:15 uur / Vr, 
Za 13:00 uur / Ma 14:00 uur / Di, Wo 15:45 uur 
Frozen 2 (N3D)
Do, Zo 15:45 uur / Vr, Za 16:00 uur 
Gentlemen, The (DOV) Ma 20:15 uur 
Gretel and Hansel (DOV)
Do, Ma 10:45 uur / Zo 11:45 uur / Za 12:00 uur / 
Vr 12:10 uur / Di 13:00, 21:50 uur / Di, Wo 16:30 
uur / Ma 16:50 uur / Do, Zo 17:15 uur / Vr, Za 
18:00, 22:45 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:45 uur
Grote Slijm Film, De (DNL)
Ma 10:30 uur / Di 10:45 uur / Wo 11:00, 12:45 
uur / Za 11:45 uur / Do, Vr 12:00 uur / Vr - Zo 
13:30 uur / Do 13:45 uur / Do, Zo, Ma 15:00 uur 
/ Vr, Za, Di, Wo 15:15 uur 
Jumanji: The Next Level (O3D) Ma 14:45 uur / 
Do, Zo 16:15 uur / Vr, Za, Di, Wo 17:15 uur 
Just Mercy (DOV) Ma 17:50 uur / Do, Zo, Di, Wo 
21:15 uur / Vr, Za 22:15 uur 
Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn (DNL)
Za 10:30 uur / Vr, Wo 10:45 uur / Do, Za, Zo 
12:30 uur / Vr 12:45 uur / Wo 13:15, 14:45 uur / 
Do - Zo 14:00 uur / Za 10:30 uur / Vr, Wo 10:45 
uur / Do, Za, Zo 12:30 uur / Vr 12:45 uur / Wo 
13:15, 14:45 uur / Do - Zo 14:00 uur 
Mees Kees In De Wolken (DNL)
Zo 10:00 uur / Za 10:15 uur / Di 10:30, 14:50 
uur / Do 10:45 uur / Vr 11:15 uur / Wo 12:00, 
14:00 uur / Vr, Za 13:15 uur / Ma 13:45, 15:45 
uur / Do, Zo 14:30 uur 
Nick Jr. Winterbios 2019 (DNL)
Vr 10:30 uur / Do 10:45 uur 
Onze Jongens in Miami (DNL)
Di 10:30 uur / Zo 12:15, 20:30 uur / Do 14:45, 
20:45 uur / Di, Wo 15:30, 18:00 uur / Ma 16:15, 
18:30, 21:00 uur / Vr, Za 16:30, 21:15 uur / Do, 
Zo 19:00 uur / Vr, Za, Di, Wo 20:00 uur
Peanut Butter Falcon, The (DOV)
Ma 20:00 uur 
Penoza: The Final Chapter (DNL)
Ma 11:30 uur / Di 11:45 uur / Do, Zo, Wo 21:30 
uur / Vr, Za 22:30 uur 
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Spionnengeheimen (DNL) Vr, Za 11:00 uur / 
Do, Zo 12:45 uur / Wo 13:45 uur 
Spionnengeheimen (N3D)
Za 14:10 uur / Vr 14:15 uur 
Star Wars: The Rise of Skywalker (O3D)
Ma 14:30 uur / Wo 16:00 uur / Di 16:15 uur / 
Do, Zo 17:00 uur / Vr, Za 17:45 uur 
Weathering With You (DOV)
Za 15:30 uur / Di, Wo 18:45 uur

De AuwFiepen verzorgen ook 
dit jaar weer voor de 72e keer 
het AuwFiepenbal. De twee 
gezellige carnavalsmiddagen 
worden gehouden op maan-
dag 24 februari 2020 en dins-
dag 25 februari 2020 van 13.00 
uur tot 18.00 uur met veel dans, 
amusement, muziek, optre-
dens en een lekker hapje. 

We sluiten de middagen af met 
een loterij. 

Deze middagen worden ge-
houden in de aula van het Jan 
van Brabant College aan de 
Molenstraat 191 in Helmond. 

De zaal gaat open om 12.00 uur 
en de entree is gratis. s

De AuwFiepen

Tekst: Irene v.d. Wildenberg-
Claessens

Zaterdag 1 februari verkoos 
de jury Iveke van Gerven, Rob 
Scheepers (Helmond), Rien 
van Genugten en Joep de Wildt 
tot finalisten in het Keiebijters 
Kletstoernooi. Zij strijden op 8 
februari tijdens de Grand Finale 
du Keieklets om de Zilveren 
Narrenkap met bijbehorende 
titel van Opperkletsmajoor.

De Traverse liep letterlijk en fi-
guurlijk warm voor de avond 
met de heren van Wai. Met hun 
kraker beten zij de spits af. Het 
Comité Orkest bracht daarna 
carnavaleske kleinkunst op het 
Keiebijterspodium. 

Het publiek kon een speld ho-
ren vallen bij hun vertolking van 
‘Belle histoire’, maar zong daarna 
ook luidkeels mee met alle muzi-
kale avonturen van ‘Annemarie’.

Een warming-up die Jasper van 
Gerwen nodig had voor zijn 
deelname aan het NK Mens-
erger-je-niet. Hij moest flink wat 
inspanningen verrichten om het 
publiek voor zich te winnen. Ge-
lukkig had het publiek geen last 
van het ‘Bavaria-virus’, zodat het 
aan het einde van zijn klets mee 
kon zingen met de moraal van 
het verhaal: Mens erger je niet!

Rob Scheepers speelde een 
thuiswedstrijd en had al snel de 
lachers op zijn hand. Zijn avon-
turen als Joop van de Kringloop 
hadden bij het publiek geen 
tweede kans nodig. Het nieuwe 
recyclen is ook aan zijn kring-
loopwinkel niet voorbijgegaan. 
Nu maar afwachten wie er 
maandag voor zijn deur staat 

voor een nieuwe fiets. 
Duo Keps vervolgde met grot-
droge sketches. De Partij voor 
Opgezette Dieren zal er onge-
twijfeld nieuwe leden bij hebben 
gekregen. De voetballiederen 
gingen er bij het publiek in als 
zoete koek en met hun speciale 
uitvoering daarvan leverden de 
heren een kolderiek intermezzo.

Rob Bouwman voelde zich als 
D’n Opgieter direct thuis in de 
warme Traverse. Gelukkig gooi-
de hij geen extra frituurolie op de 
kachel, maar nam hij het publiek 
mee in zijn komische beleve-
nissen in eigen sauna aan de 3e 
Haagstraat. 

Niet alleen het publiek zat op het 
puntje van de stoel, ook de ton 
verloor zijn balans, waardoor 
Rob Bouwman zijn klets nood-
gedwongen moest staken en het 
publiek verdwaasd achterliet. 

Gelukkig kon debutant Joep de 
Wildt het publiek geruststellen 
met een persoonlijke boodschap 
van zijn voorganger. Als klein-
zoon nam hij het publiek met 
veel bravoure mee in zijn jeugd-
herinneringen. Zijn kwinkslagen 
richting de jury konden op veel 
bijval rekenen van het publiek. 
De tientallen fans die speciaal 
met een bus vanuit Oudenbosch 
waren gekomen, konden dan 
ook zien hoe de laatste wens van 
zijn opa in vervulling gaat.

Na het traditionele tableau de 
la troupe zweepte Hofkapel De 
Klinkers de zaal op. De jury-uit-
slag liet even op zich wachten, 
wat de ontlading bij debutant 
Joep de Wildt des te groter maak-
te. Samen met Iveke van Gerven, 
Rob Scheepers (Helmond) en 
Rien van Genugten staat hij op 
8 februari in de Grand Finale du 
Keieklets. s

Finalisten Keiebijters 
Kletstoernooi bekend 

Centrum

Joep de Wildt F | Harrie van der Sanden.

Carnaval vier je bij De Kluppels! 
Vijf dagen knallen met voor ied-
er wat wils.  Na het grootse suc-
ces van vorig jaar ook dit jaar 
weer de aftrap van jouw carna-
val met Vijf Uurkes Vurraf! En 
op alle dagen geldt: gratis en-
tree! (m.u.v. Vijf Uurkes Vurraf).

Bij De Kluppels krijg je een line-
up met orkesten, dj’s en blaaska-
pellen. Lekker meelallen, dansen, 
relaxen of misschien wel hele-
maal losgaan op de klanken van 
de nieuwste carnavalshit: het 
kan allemaal bij De Kluppels. 

Kort overzicht programma: 
Woensdagavond 19 februari: 
Kluppel Daupfist
Warmlopen voor carnaval 2020 
met het Kluppel Daupfist. Zon-
der doop geen carnaval, dat 
is het motto. Verdeeld over de 
avond zullen in drie blokken een 
twintigtal mensen worden ge-
doopt. Met veel muziek van ver-
schillende dweilorkesten.

Vrijdagavond 21 februari: Vijf 
Uurkes Vurraf (uitverkocht). 
Rond de klok van 18.00 uur trap-
pen we carnaval 2020 officieel af 
met optredens van Lamme Frans, 
Lawineboys, Immer Hansi, DUO 
voor de Lol, Marco Kraats en de 
DJ’s MAFFJA. Kaartjes kosten vijf 
euro, inclusief twee consumptie-
bonnen.

Zaterdagavond 22 februari: 
Lalbal met toporkest NOAH en 
dj’s MAFFJA. 
Deze zesmansformatie knalt het 
dak eraf met meer dan 150 van de 
allergrootste hits. Gegarandeerd! 
Van de ‘goed-foutste’ songs van 
vroeger tot de vetste tracks van 
dit moment, van hardstyle stam-
pers tot de Nederlandse hiphop 
van eigen bodem en van de oude 
rockklassiekers tot de leukste 
meezingers die iedereen kent. 
Noah is letterlijk voor ieder wat 
wils!

Zondagavond 23 februari: ‘Jetzt 
geht’s Los-bal’ 
Deze avond hebben we iets spe-

ciaals in onze hoftempel. DJ Tim-
mie, de kleinste DJ van Europa, 
draait de grootste hits.

Maandagavond 24 februari: 
‘Doe-Eens-Gek’-Bal
knallen met top-dj Dominic 
Graat en allround coverband 
‘DRIVEN’. Voor deze avond geldt: 
1,75 euro per consumptie (bier, 
wijn, borreltje, fris).

Dinsdagavond 25 februari: Tro-
anenavond 
Helaas, carnaval 2020 zit er weer 
bijna op. We sluiten carnaval 
met z’n allen in stijl af. Nog een 
keer gaan we helemaal los, deze 
keer met DJ Willian Verbakel.
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 Stijn, Vorst Mees en alle 
Klein Houtse Kluppelkes zijn ui-
teraard 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. Sa-
men met de Klein Houtse Klup-
pelkes maken we er een groot 
spektakel van deze middag. Ui-
teraard is er ook weer gezorgd 
voor een groot spellencircuit. 
Nog een keer hossen, lallen en 
knallen met DJ’s MAFFJA. 
Kijk voor het complete pro-
gramma op www.kluppels.nl 
of volg ons op twitter @hout-
sekluppels of via Facebook:  
Houtse.Kluppels. s

Vijf dagen carnaval 
bij De Kluppels

Mierlo-Hout

WWW.HELMONDNU.NL
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OPERATOR 
VORMAFDELING DIEPVRIESSNACKS

De werkdag van een operator vormafdeling is heel dynamisch en iedere dag anders. Als voorman op de 
vormafdeling verwerk je de ragout machinaal tot de uiteindelijke kroket/bitterbal of de bami tot een mooie 
ambachtelijke bamiblok. Je stelt machines in, bedient deze en je voert de grondstoffen aan. Ook ben je 
verantwoordelijk voor het uitvoeren van kwaliteitscontroles. Al met al zorg je voor een zo efficiënt mogelijk 
verloop van de productieprocessen van de vorm afdeling, zodat er een optimaal verband is tussen kwaliteit, 
kosten en output.

WIE ZOEKEN WIJ?
• Je beschikt over een MBO (denk)niveau;
• Je weet van aanpakken, je kunt fysiek zware werkzaamheden zonder problemen uitvoeren;
• Ervaring met het productie proces;
• Een sterk verantwoordelijkheidsgevoel;
• Oog voor detail, nauwkeurig en kwaliteitsgericht werken; 
 je signaleert afwijkingen in het productieproces en bent in staat snel te schakelen;
• Je houdt rekening met de vastgestelde normen;
• Beheersing van de Nederlandse taal.

DIT IS FRIO FOOD SNACKS
Frio Food Snacks is producent van verschillende kwaliteitssnacks. Van kroketten in alle soorten, smaken en 
gewichten, tot bamiblokken en bitterballen. Ons bedrijf heeft de laatste jaren een flinke groei doorstaan 
waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. Frio Food Snacks bestaat uit ongeveer 30 medewerkers verdeelt 
over verschillende afdelingen.

DIT KRIJG JE VAN ONS
• Het betreft een fulltime functie;
• We zijn op zoek naar een medewerker voor langere tijd;
• Salaris en arbeidsvoorwaarden worden toegepast volgens CAO Gemaksvoeding;
• Je gaat in 2 ploegen werken (05:00 uur – 14:00 uur / 14:00 uur – 23:00 uur);
• 12% Ploegentoeslag;
• 25 Vakantiedagen en 15 ADV dagen (deels gepland);
• Uitstekende pensioenregeling;
• Een baan binnen een hecht team met een informele werksfeer.

WORD JIJ ONZE NIEUWE OPERATOR?
Dan ontvangen wij graag jouw CV en motivatiebrief om te kijken of er een match is!
Deze kun je sturen naar: info@friofoodsnacks.nl

Jolanda van Lierop is de boerenbruid en Frans-Jozef Dirks de 
boerenbruidegom. F | CV De Kluppels

Jolanda van Lierop en Frans-
Jozef Dirks worden zondag 16 
februari in de onecht met el-
kaar verbonden tijdens de boe-
renbruiloft van De Kluppels. De 
onechte bruiloft staat vol van 
de activiteiten waaronder een 
bezoek aan het maagdenhuis-
bezoek, de huwelijksvoltrek-
king en de receptie. 

Boerenbruid is Jolanda, werk-
zaam als allround Makelaars-
maiske bai Andre Relou hoi-
zer. Hawt van wijntjes drinken, 
boxen en is ‘n aaw Kluppeldans-
marieke. Doochter van moedder 
Jacqueline “oud boerenbroid”   
oit de Houtwijk en van vadder 
Peter Rooijackers, superknuppel, 
kraanmasjienist in de VUT, oit ut 
Hout van langs ut spoor.

Boerenbruidegom is Frans-Jozef, 
CEJO van ut Bakkertje, lekkerste 
worstuh broodjes bakker en re-
gelmatig in gevecht mi un tijger-
broodje. Zoon van vadder Koos 
Dirks, oud president directeur 
van ‘t Bakkertje en moedder Di-
ny Dirks bakkers-hoisvrouw oit 
de Stad, naw woonachtig in Alp-

honsus. Het doel van de boeren-
bruiloft is om de gemeenschap 
van Mierlo-Hout te vermaken 
met een oude traditie. Elk jaar 
zoekt de commissie boerenbrui-
loft naar personen die algemeen 
bekend zijn binnen de Houtse 
gemeenschap of Houtse vereni-
gingen. 
De zondag voor carnaval wordt 
de boerenbruiloft gevierd. De 
bruid en bruidegom met hun 
gevolg worden dan met een boe-
renkar thuis opgehaald en trek-
ken daarmee door Mierlo-Hout. 
Daarna staat onder meer de Hei-
lige mis en een bezoek aan het 
Alphonsus op het programma. 

In de middag komen op een lu-
dieke manier de beletselen aan 
bod, gevolgd door het boeren-
feest.

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

Boerenbruiloft bij 
CV De Kluppels 

Mierlo-Hout

Dinsdag 4 februari opende De 
Cacaofabriek gevel vullende 
projecties op het pand, mede 
mogelijk gemaakt door Rotary 
Helmond (Stichting Helmond 
ontvangt – Helmond geeft) en 
de gemeente Helmond. Hier-
mee geeft het Helmondse cul-
tuurcentrum een impressie van 
wat er binnen allemaal gebeurt. 

De projectoren, die voorheen ge-
bruikt werden voor een projectie 
op het pand van Vlisco, zijn in 
de afgelopen periode verplaatst 
naar de Cacaokade en zullen 
hier dagelijks een overzicht ge-
ven van wat er allemaal binnen 
gebeurt. “Op deze manier probe-

ren we De Cacaofabriek beleving 
nog dichter bij alle inwoners en 
voorbijgangers te brengen en 
daarmee een breder publiek te 
informeren en te verwonderen 
over onze culturele activiteiten”, 
aldus directeur Jochem Otten. 
Op de gevel aan de kanaalzijde 
zal de nadruk liggen op beelden-
de kunst. Te beginnen natuurlijk 
met foto’s uit de komende World 
Press Photo exhibition (6 maart 
tot en met 29 maart). Daarnaast 
zal de grote witte gevel, aan de 
kant van de parkeerplaats, ge-
bruikt worden voor projecties die 
verwijzen naar muziek en cine-
ma. Hoe dit eruit gaat zien? Dat 
kunt u vanaf dinsdag 4 februari 
20:00 uur elke dag aanschouwen. 
Aanvang: wanneer het donker 
wordt. s

De Cacaofabriek 
opent gevelprojecties 

De gevelprojecties zullen te zien zijn als het donker wordt. 
F | De Cacaofabriek

Helmond
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2 DAGEN GENIETEN IN HET WESERBERGLAND, 
DUITSLAND

Het Weserbergland, gelegen in het hart van Duitsland, is een geliefd reisdoel 
voor zowel een langere als ook een korte vakantie. Deze streek, met haar 
sprookjesachtige landschap, is bekend om haar glooiende heuvels, de mach-
tige rivier de Weser, kastelen, burchten, natuurparken, sfeervolle dorpjes en 
fraaie stadjes.

Onze standplaats Vlotho, ligt aan de rand van het Weserbergland. In de directe 
omgeving liggen tal van kastelen, burchten en kloosters. Vanaf de ruïnes van de 
Burg Vlotho, heeft men een mooi uitzicht over het Weserbergland.

Beknopt programma
1e dag: Heenreis. We rijden 
rechtstreeks naar de stad Bielefeld, 
waar u kunt lunchen, winkelen of een 
van de vele bezienswaardigheden 
kunt bezoeken. Bezienswaardig zijn 
Kasteel ‘Sparrenburg’, de botanische 
tuin en het Historisches Museum. 
Aankomst in Vlotho in de loop van de 
middag.

2e  dag: Na het ontbijt rijden we 
naar het Kaiser Wilhelm Denkmal 
in Porta Westfalica. Vanaf dit 
hooggelegen monument heeft u een 
werkelijk magnifiek uitzicht over het 
Weserbergland, het stroomgebied 
van de Weser en het stadje Porta 
Westfalica. Na dit bezoek rijden we 
naar de historische universiteitsstad 
Münster waar u op uw gemak kunt 
rondkijken. Bezienswaardig zijn 
zeker de historische Prinzipalmarkt 
en de St. Paulus-Dom. De reis wordt 
besloten met een prima diner.

Hotel en vertrek
20, 21, 27 en 28 maart
3, 4, 17 en 18 april
€ 139,- per persoon
Toeslag 1-pk € 15,-

We verblijven in Hotel Essential by 
Dorint**** gelegen tussen Vlotho en 
het stadje Herford. Alle kamers zijn 
met de lift bereikbaar en voorzien 
van douche of bad, föhn, televisie, 
telefoon en een zitje. Het hotel heeft 
een uitstekend restaurant ‘Sellmann’, 
gezellige Bierstube ‘Volbracht’, een 
wellness gebied en een werkelijk 
unieke 18 holes 3D Black Light 
minigolfbaan, waar gasten (tegen 
betaling) gebruik van kunnen maken.

Inbegrepen o.a.
•	 Halfpension
•	 Afscheidsdiner
•	 Welkomstdrankje
•	 Muziekavond
•	 Parkeer-	en	tolkosten

Niet inbegrepen
Niet genoemde excursies en overige 
excursiekosten zoals entrees, gids-, 
veer- en bootkosten, tenzij onder 
inbegrepen aangegeven.

 
Opstapplaatsen
Voor de reizen worden aparte 
ophaalroutes samengesteld.  
In veel gevallen zal dit uw woonplaats 
zijn. Voor Zuid-Limburg zijn dit 
Stein-Urmond (Motel van der Valk) en 
Heerlen (Autorent, achterzijde  
NS-station). Voor onze klanten 
in Brabant is de opstapplaats 
parkeerplaats Tongelreep in 
Eindhoven. 

Informatie
Meer informatie over de

speciale lezersreis of een 
van de andere reizen
of wilt u reserveren? 

KIjK Op 

www.ghielen.nl 
Of Bel Naar 

GHIeleN Touringcarbedrijf 

077-3071988

NIEUW!

Informeer ook naar onze speciale GHIeleN DealS: 
Voorjaarsaanbieding auer, Italië: 4 april 2020

Voorjaarsaanbieding Vrsar, Kroatië: 4 en 11 april 2020
Voorjaarsaanbieding rattenberg, Duitsland: 10 mei 2020

Altijd beter uit met Ghielen!
Altijd beter uit met Ghielen!

100%
Geniet

Garantie!
GENIETEN...

Vertrekdata: 16 mei, 27 juni en 27 september 2020 Vertrekdata: 25 april, 19 augustus en 22 oktober 2020

10-DAAGSE REIS  
SEEBODEN AM MILLSTÄTTER SEE, 
OOSTENRIjk

3-DAAGSE REIS  
DISNEYLAND® PARIjS

Highlights:
* Verblijf in Familiehotel Moserhof****
* Weissensee (hoogstgelegen meer van Karinthië)
* Natuurtocht door het Gurktal met pauzes in o.a. 

Klagenfurt
* Bled, gelegen in de Sloveense Karawanken
* Kransjka Gora, omgeven door de Julische Alpen
* Rit over de Nockalmstrasse met pauze in Gmünd
* Villacher Alpenstrasse
* München, hoofdstad van Beieren

Highlights:
* Verblijf in Hotel Kyriad Torcy
* Dag 1 en 2 voldoende tijd om Disneyland® en het 

Walt Disney Studio’s® Park te bezoeken
* 3e Dag sightseeingtour Parijs o.l.v. chauffeur

Inbegrepen o.a.:
* Halfpension
* Afscheidsdiner
* Welkomstdrankje
* ‘Moserhof’ Muziekavond
* 1x Kaffee und Kuchen
* Parkeer- en tolkosten

Inbegrepen o.a.:
* Logies met Frans ontbijt
* Ticket dat recht geeft op twee dagen  

toegang tot beide Disneyland® Parken
* Parkeer- en tolkosten

vanaf
€ 875,- p.p.

*De beste prijs-kwaliteitverhouding
*Meer dan 250 vakantiereizen in Europa

*Moderne bussen met vriendelijke chauffeurs

WWW.GHIELEN.NL
TEL (077) 307 19 88

ISO
9001

In het hooggebergtelandschap van de provincie Oberkärnten ligt het op één na grootste meer van Oos-
tenrijk: de Millstätter See. Dit meer wordt gezien als het juweel van de meren in Karinthië. Het behoort tot 
de warmste meren van het land en heeft vlakke, brede stranden. Aan dit twaalf kilometer lange meer ligt 
Seeboden. De laatste jaren is Seeboden uitgegroeid tot een geliefd bad- en luchtkuuroord. Naast kuren kun 
je in en rond Seeboden ook prima wandelen en fietsen. Seeboden is tevens een prima startpunt voor het 
maken van mooie excursies in de omgeving.

Het Disneyland® Park is een betoverende wereld voor jong en oud. Vijf magische landen, shows én attracties 
voor alle leeftijden. In het Disneyland® Park ervaar je de spanning van het avontuur, de magische wereld 
van fantasie en de wonderen uit de tijd van de ontdekkingen. Ontmoet de Disneyfiguren uit de klassieke 
Disney-verhalen en ga op in een wereld waar fantasie realiteit en realiteit fantasie is. Dromen met je ogen 
wijd open, dat kan alleen in het Disneyland® Park.

NIEUW! 

vanaf
€ 320,- p.p.
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DAMESMODE: CAMBIO – KNIT-TED ESSENTIALS – LOUIS AND MIA MILESTONE – JC SOPHIE 
DANTE6 – ROSEMUNDE – 7 FOR ALL MANKIND – ANA ALCAZAR – SET – MARELLA – DES PETIT 
HAUTS – MALVIN – LA CAMICIA – STELLA NOVA – JUST IN CASE – MICHAEL KORS – DONNA

SCHOENEN (DAMES EN HEREN): SANTONI – FLORIS VAN BOMMEL – MAGNANNI – POLLINI 
HARRIS – P448 – AGL – K&S – ZINDA – PERTINI – GUGLIELMO ROTTA – NALINI – SHABBIES 
NUBIKK – UNISA

mode en
schoenen

OUTLET
STEENWEG 42 HELMOND

M E R K E N O U T L E T

HARRIS – P448 – AGL – K&S – ZINDA – PERTINI – GUGLIELMO ROTTA – NALINI – SHABBIES 
NUBIKK – UNISA

OUTLET PRIJZENFINALE      50%
DAMESMODE HELFT VAN DE HELFT!

HEESAKKERS:
Je bent zo oud 
als je je voelt

Ik schreef al eerder op deze plek 
over hoe mooi en uniek ons Hel-
mond is. En niet alleen de stad is 
mooi en uniek, we zijn ook een 
stad vol met mooie en diverse 
mensen. En een stad van moge-
lijkheden. Want noem mij nog 
eens één stad waar je als 97-jari-
ge Prins Carnaval kunt worden?

Nee ik weet het antwoord op die 
vraag zelf ook niet. Maar wat ik 
wel weet, is dat het in Helmond 
kan. Frans Janssen van de Kwiet-
kedieten in Mierlo-Hout gaat, 
wanneer het volksfeest weer is 
losgebarsten, binnenkort voorop 
in de polonaise in woon-zorg-
centrum Alphonsus. Toegege-
ven, hij heeft wat hulp nodig van 
zijn rollator, maar hij doet het 
toch maar mooi. Trots vertelde 
hij in een interview in het Eind-
hovens Dagblad: “De Weense 
wals kunnen we niet allemaal 
meer, maar de voetjes gaan zeker 
van de vloer.”

De Helmondse tonprater Rob 

Bouwman nam het begrip ‘voet-
jes van de vloer’ wel erg letterlijk 
tijdens het Keiebijters Kletstoer-
nooi zaterdagavond. Wellicht 
dat een rollator of een andere 
vorm van ondersteuning hem 
had kunnen helpen. Hij viel voor 
een zaal met 650 enthousiaste-
lingen van het podium, terwijl 
hij zijn act van ‘de opgieter’ in 
de sauna opvoerde. Oude carna-
valsfilosofen zeiden ooit al: “Wie 
af en toe eens doorzakt, wordt 
nooit een chagrijn.” Of zou dat 
niet over van een podium vallen 
gaan? Gelukkig kan de organisa-
tie van het Kletstoernooi bevesti-
gen dat het inmiddels weer goed 
gaat met Bouwman. 

Laten we hopen dat carnaval 
2020 een onvergetelijk feest gaat 
worden in heel Helmond. Een 
feest voor jong en oud. Waar we 
niet te maken krijgen met inci-
denten of met andere ongein, 
maar waar we lachen, hossen en 
dansen. Dat het een feest wordt 
waar we trots op kunnen zijn. 

Met de handjes de lucht in en de 
voetjes van de vloer. Of je nou 7 
bent of 97 en met of zonder rol-
lator. 

Marcel Heesakkers, burger-
raadslid CDA Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

De wintersportvakantie staat 
nog voor de deur, maar bij Ad-
venture Store Helmond zijn we 
al begonnen met een gewel-
dige winter uitverkoop. Alles 
moet nú weg in verband met de 
nieuwe voorjaars- en zomercol-
lecties die er weer  aan staan te 
komen.  

De kortingen lopen op van mini-
maal 20% tot zelfs 75% korting! 
En dat allemaal van de beste out-
door en wintersportmerken zo-
als Fjall Raven, Killtec, Jack Wolf-
skin, Protest, Columbia, Icepeak, 
Olang, Ziener, Sorel, Falke en Sin-
ner. De aanbiedingen zijn geldig 
tot en met 29 februari zolang de 
winkelvoorraad strekt. 

Winteropruiming met 
kortingen tot maar liefst 75% ! 
Ja, u leest het goed! Alle winter-
spullen tellen mee bij deze stapel-
kortingen. Zowel de outdoor win-

terkleding als de wintersport ski- 
kleding. De Snowboots maar ook 
de gevoerde laarzen van Meindl 
en de winterschoenen van Lowa 
en  zelfs de bekende Canadese 
Sorel boots. Maar ook de winter-
handschoenen van Ziener,  sjaals 
en mutsen, de skihelmen en de 
skibrillen. Tot slot gelden deze 
kortingen ook nog op de schaat-
sen en sledes. Wees er wel snel bij 
want op is op.
  
75 % Korting op sportkleding van 
Nike, Adidas, Asics etc. Naast de-
ze fantastische kortingen op de 
winterspullen is er ook nog een 
uitverkoop op de sportkleding, 
waarbij we complete rekken vol 
met kleding en voetbal-en in-
doorschoenen van Nike, Adidas, 
Puma en andere mooie sport 
merken met minimaal 50% aan-
bieden en de kleding van Adidas 
en Nike is nu met 75% korting 
afgeprijsd. 

DUS PROFITEER NU EN DOE JE 
VOORDEEL ERMEE. s

WINTER
OPRUIMING 
bij Adventure Store

Nu ook op de hele collectie Ket-
tler fitness apparatuur minimaal 
15% directe meeneem korting. 
Op de thuis train fitnessappara-
tuur van Kettler hebben we een 
minimale korting van 15% op 
alle show- en voorraad model-
len. Kwaliteits apparatuur met 

maar liefst 2 tot 3 jaar garantie 
aan huis voor een zeer scherpe 
aanbiedingsprijs. Stel je aankoop 
niet meer uit en ga aan de slag 
om af te vallen of je conditie te 
verbeteren. Alles moet nu direct 
weg want onze zomer outdoor-
en kampeercollecties staan voor 
de deur.

Bezoek ook eens on-
ze website www.adven 
turestore.nl en meld u aan voor 
onze nieuwsbrief. U blijft dan al-
tijd op de hoogte van acties en 
evenementen op het gebied van 
Outdoor & Sport & Kamperen. 

Loop eens binnen in onze winkel, 
want de keuze is reuze! Kom snel 
naar de winkel en mis deze aan-
biedingen niet! Wij zijn elke dag 
open van maandag tot en met 
zaterdag. Ook hebben wij op 16 
februari van 12.00 tot 17.00 uur 
koopzondag. s

FITNESS 
OPRUIMING

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Helmond-Oost

Annawijk/Suytkade

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV, 
Azalealaan te Helmond. Een 
totale geldprijzenpot van EUR 
1500,- waarvan een hoofdprijs 
van:  €400, Tevens een loterij 
voor het winnen van 2 grote ge-
vulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten. Op deze 
avond vindt er iedere week een 
grote gratis loterij plaats. Aan-
vang  20.00 uur. Zaal open vanaf 
18.45 uur.

Elke vrijdag organiseert bridge-
club ’t Houtse Slem bridgedrives, 
ook voor niet-leden. Men dient 
zich uiterlijk om kwart over een 
als paar aan te melden in De Ge-
seldonk. Er wordt een kleine ver-
goeding gevraagd. Iedere drive is 
er een fles wijn te winnen.

In buurthuis St. Anna aan de 
Hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. De orga-
nisatie ligt in handen van senio-
renvereniging St. Anna.
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Een prachtige plek in de rust en schoonheid van de natuur
Maak kennis met natuurbegraafplaats Schoorsveld 

In het zuidelijkste puntje van Brabant, nabij de Strabrechtse Heide, ligt 
natuurbegraafplaats Schoorsveld. Een prachtig natuurgebied met open 
velden, bossen en prachtige vennen. In dit bijzondere gebied kun je nu al zelf 
of samen met je partner een plekje vastleggen, voor later. Een plek die voor 
altijd van jou is, in het mooie open veld, of bij een fris geurende douglasspar. Een 
plek die onderdeel is en blijft van de natuur. Samen met Natuurmonumenten 
zorgen we ervoor dat deze plek voor altijd behouden blijft. 

IVN-wandeling op Schoorsveld
Wil je meer weten over de prachtige flora en fauna op Schoorsveld? 
Wandel dan 13 februari mee met een gids van IVN Heeze-Leende. 
Aanvang 10.00 uur. Meld je aan via contact@schoorsveld.nl

Somerenseweg 116, Heeze, 040 303 23 00, www.schoorsveld.nl

Een eeuwige plek in de natuur:
•  Je bent vrij om een plek te kiezen die bij jou past. Je kunt de plek nu  

al aanschaffen.
•  Eenmalige kosten. Geen zorgen over grafverlenging, een graf wordt nooit geruimd.
•  Geen zorgen over het onderhoud, de natuur zorgt voor de plek.
•  Juridisch goed gewaarborgd voor nu en voor de toekomst. 
•  Keuze uit een natuurgraf voor kist, mand, wade, urn of de as.

Elke 2e dag van de maand kun je met ons mee wandelen over 
Schoorsveld. De informatieve wandeling over natuurbegraven 
start om 10.30 uur en duurt 60 minuten. Wandel je 2 maart mee? 
Meld je aan via www.schoorsveld.nl/wandeljemee

Ons informatiecentrum is 7 dagen in de week geopend: maandag t/m zaterdag 
van 9.00 tot 17.00 uur en op zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Je bent van harte 
welkom, de koffie staat klaar.

Advertorial

Een dinerbon t.w.v. E 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door: 

Oplossing van week 2:
A1 - B8 - C6 - D9

Mail de gele oplossing voor 14 februari naar: actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

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!

Prijswinnaar week 4: 
Sjaak Wintjes

a

2

d

b

c

5 7

7

2

8

3 1 6

9

1 6

3 4

2 9 3 7

7 4

7 1

1

6

Sjaak Wintjes stuurde zoals velen de 
oplossing in van de Sudoku en was blij 
verrast dat hij gewonnen had.
Christel Sanders (Adcommunicatie) 
overhandigde de Holland Casino di-

nercheque t.w.v. € 100,00 en een leuke 
Goodiebag aan Sjaak.

Iedere 14 dagen plaatst Weekkrant De 
Loop Helmond een Sudoku. Lost u de-
ze op? Dan maakt u ook kans op een 
dinercheque en een exclusieve Goodie-
bag van Holland Casino Eindhoven. s

Helmond

Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop Helmond

F | Mandy Meeuwsen.
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart 
vanaf

€ 1695-,
informeer gerust naar

de mogelijkheden

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Ook 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

Misintenties
Misintenties dienen twee weken van tevoren opgegeven te worden 
om geplaatst te kunnen worden.

Zondag 9 februari 
10:15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor
Piet Raijmakers; Ton van Dael-Derksen; Thij Deelen; Beb en Henk 
Kat-Maagdenberg; Hans Vlems; Jeanne Vijfeijken-van Krugten;

Donderdag 13 februari
19.00 uur Damiaanhuis;
Intentie voor verslavingszorg

Zaterdag 15 februari
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna,
Intentie voor het verder ontwikkelen van onze parochie; 
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Intentie voor het verder ontwikkelen van onze parochie.

Zondag 9 februari  
10.30 uur Mariakoor
Jack Slegers, Wilhelmina Gulink-Weekenborg, Ed van den Heuvel, 
Hasina Mulder, Irene Martens-Becker, Toon de Greef, Helmi de 
Swart-Kornuijt, Julie Loop-Lemans.

Zondag 16 februari 
10.30 uur Gregoriaans koor
Noud van Bragt, Nel Corstens-Swinkels, Jan Colen, Nelly Rooijackers-
Konings, Jan Martens, Cornelis Sanders en Do Sanders-Peulen, 
Jan Dillen, Ciska de Kok en haar overleden ouders en verdere 
familieleden, Femke van Stiphout, Martien Donkers. 

Wij, CV De Spekzullekes, hebben er zin in 
om er ook dit jaar weer een fantastische 
Carnaval van te maken. Dit doen wij ui-
teraard onder leiding van onze Prins Rob 
II. Samen met onze hoogheid en alle le-
den willen we met u er weer een fantas-
tisch feest van maken.

Wij trappen af op 14 en 15 februari met 
onze Kletszullekesavonden. CV De Spek-
zullekes heeft voor u wederom een fantas-
tisch programma samengesteld. Op deze 
avonden gaat u genieten van tonpraters 
die uw lachspieren op de proef zullen 
stellen: Andy Marcelissen, Rob Scheepers 
(Helmond) en Frank Schrijen. Ook heb-
ben we voor u geweldige amusements-
groepen. Wat dacht u van: Ons Jonges, 
de Penthouse Boys en Applaus uit ons 
eigen Helmond? Kaarten kosten 14 euro 
per stuk en zijn te koop bij Zalencentrum 
Vissers (Brouwhuis), Nice to wear (WC 
Brouwhorst), cafetaria Olaf en Christel 
(Rijpelberg) en cafetaria De Smuller (Dier-
donk). De Kletszullekesavonden beginnen 
om 20.00 uur en de zaal gaat om 19.00 uur 
open. 

Op zondag 16 februari, staat het Rode 
neuzenbal op ons programma. De Spek-
zullekes organiseren het Rode Neuzenbal, 
speciaal voor kinderen van groep 1 tot en 
met 7. Deze middag begint om 14:00 uur en 
duurt tot 16:30 uur, uiteraard bij Zaal Vis-
sers, Peeleik 2 in Brouwhuis. 
Kaarten voor deze middag kosten vier 
euro per stuk en zijn verkrijgbaar bij Olaf 
& Christel (Rijpelberg), De Smuller (Dier-
donk), Kado to Go (Brouwhuis), De zoete 
inval (Wethouder Ebbenlaan 170) en bij 
Zalencentrum Vissers. 

Op vrijdag 21 februari bij Zaal Vissers in 
Brouwhuis is er een speciale avond voor 
“De jeugd van toen” die graag een feestje 
willen vieren. Het feest begint om 20:00 
uur. De zaal is open vanaf 19:00 uur. De 
toegang van deze avond is gratis.

Op zaterdag 22 februari is onze nieuwe 
feestavond. De “Guilty Pleasure Party”. 
Wat is jouw Guilty Pleasure? Stel de play-
list van deze avond zelf samen via de fa-
cebookpagina en dan zal de muziek ver-
zorgd worden door One2party en Dj Peter-
tje. Kom je met meer dan 8 personen? Dan 
krijg je gratis een schaal hapjes! De deuren 
gaan deze avond om 20.00 uur open en de 
entree is gratis.

Zondagmiddag 23 februari start om 13.00 
uur het Slingerbal. De entree hiervan is 
gratis. De muziek wordt verzorgd door DJ 
Petertje.

Zondagavond 23 februari staat in het te-
ken van de jeugdige carnavalsvierder. 
Onze TeenExperience start om 20.00 uur. 
Op deze avond is er een gastoptreden 
van “De Jongens van de Buurt”. Tijdens 
de avond is er een gratis loterij met super 
vette prijzen en zullen onze eigen Kroon-
juweeltjes een fantastische showdans 
neerzetten. Natuurlijk is ook DJ PETER-
TJE van de partij voor de muziek en di-
verse licht- en geluidseffecten. Toegang 
tot deze geweldige avond is 4 euro inclu-
sief garderobe en loterij. En frisdrank kost 
deze avond slechts € 1,50 per consumptie. 
 
Maandag 24 februari beginnen we 
de middag met het Stoetenbal. De 
zaal gaat open om 13.00 uur en ook 
hier wordt de muziek verzorgd door 
DJ Petertje en is de toegang gratis. 
 
In de avond, op maandag 24 februari 
gaat de zaal om 20.00 uur open en start 
onze “Ladies First Night”.  De dames 
staan vanavond centraal en hebben na-
tuurlijk gratis entree. Voor de heren is de 
entree 6 euro (incl. garderobe). Tijdens 
deze avond wordt de muziek verzorgd 
door “De Heeren Van”  en Dj Petertje.  
 
 
Op de laatste dag, dinsdag 25 februari star-
ten we om 13.00 uur met ons Stuiterbal. De 
zaal gaat om 13.00 uur open en wordt ook 
verzorgd door DJ Petertje. Naast de ver-
schillende spellen die er te doen zijn krijgen 
we ook bezoek van een special guest! Ook 
hier is de entree gratis. Op dinsdagavond 25 
februari sluiten we de Carnaval 2020 af met 
ons eigen “Spekzullekes Got Talent”. Dit 
vindt plaats in het café gedeelte van Zaal 
Vissers en start om 20.30 uur. Gratis entree. 
 
Zoals u ziet hebben wij weer een grandioos 
programma voor u samengesteld. Wij ho-
pen u deze dagen te mogen begroeten in 
Zaal Vissers, aan de Peeleik 2 te Helmond. 
Samen maken we er een geweldig feest 
van. s

Programma Carnaval 2020 
CV De Spekzullekes

Helmond
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Evenementen

save
the 

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Charlie’s
Angles

Mees Kees
in de wolken

Jojo Rabbit

JUMANJI:
The Next Level

1917

STAR WARS: 
The Rise of Skywalker

FILMPJE 
PAKKEN?

FEB.

WEEKMARKT 
HELMOND 
CENTRUM 

Beleef de 
Helmondse markt
Helmond Centrum,
Markt 38
Za 8 februari 
08:30 - 16:00 uur.

6 
FEB.

8 
FEB. 8 

FEB.
9 
FEB.

9 
FEB.

9 
FEB.

8 
FEB.

8 
FEB.

8 
FEB.

8 
FEB.

6 
FEB.

7 
FEB.

7 
FEB.

7 
FEB.

7 
FEB.

Bram van der 
Vlugt e.a.

3JS

LIVE: Mr. Moto + 
The Arthurs Handsome Johnny

Juf Roos gaat op 
vakantie

Koopzondag

Midwinter pop

Guns 2 Roses - An 
Evening Of Guns & 
Roses

Informatie over 
gehoorproblemen

Lambertus 
Concerten: Holland 
Baroque en 
Aisslinn Nosky

PUBQUIZ 
De Vijfhoeck

Biologische markt 
Brandevoort

CV OLUM 
Kletsavond

Martijn Koning

Remember the 10s

Intrigerende thrillerkomedie met drie 
topacteurs
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 - 21:45 uur.

Oermuziek op basis van akoestische 
gitaren
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 - 23:59 uur. Deze avond een diouble bill met 2 

bands die heel erg goed bezig zijn 
met hun muzikale carriere namelijk 
Mr. Moto en The Arthurs. Muziekcafé 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39
22:00 - 01:00 uur.

Country - Rootsrock. Het moet gezegd: 
De mannen van Handsome Johnny 
brengen hun muziek met gevoel.
Lokaal 42, Markt 42
17:00 - 20:00 uur.

In dit oer-Hollandse YouTube-
programma beleven Juf Roos en 
Gijs een vrolijk avontuur en zingen 
oer-Hollandse liedjes. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 13:30 uur, 16:00 uur.

Helmond Centrum, Markt 11
12:00 - 17:00 uur.

Midwinter pop door Popkoor Brand 
New Voices samen met Koor 
Primavera uit Lieshout
Wijkhuis ‘t BrandPunt, Biezenlaan 29
20:00 - 22:15 uur.

Guns 2 Roses is internationaal de 
meest bekende Guns N Roses tribute 
band ter wereld. Ze hebben zelfs met 
leden van de Guns N Roses band 
opgetreden.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
20:30 - 22:30 uur.

Op zaterdag 8 februari van 10.30 uur 
tot 15.00 uur zijn er informateurs van 
HoormijNederlandse Vereniging Voor 
Slechthorendheid in de hal van de 
Bibliotheek aanwezig om informatie 
te geven. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11
10:30 - 15:00 uur.

Speelse barok. De violiste Aisslinn 
Nosky uit Canada is te gast bij Holland 
Baroque in een avond rondom 
Telemann. Kapel Elkerliek Ziekenhuis, 
Wesselmanlaan 25
20:00 - 21:00 uur.

Elke eerste donderdag van de maand 
houden De Vijfhoeck en Pubquiz040 
een topquiz. Inschrijven kan via een 
mail naar eventsdevijfhoeck.nl
Grand Café De Vijfhoeck, Kamstraat 26
20:30 - 23:00 uur

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 
uur een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort, 
de Plaetse 1

De gezelligste Kletsavond van 
Helmond e.o. met de Brabantse top in 
de ton amusement en bal na
TOV Gebouw, Azalealaan 40
20:00 - 23:59 uur.

Hilarisch absurd en bovenop de 
actualiteit
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 - 21:45 uur.

DJ Velma neemt je mee op een 
muzikale tour die de afgelopen 10 jaar 
bestrijkt.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39
22:00 - 03:00 uur.

Foto; Wim van den Broek
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Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
AKO, Brouwhorst 27
Brandevoort Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo, 
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
Dierdonk Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
Helmond-Centrum Elzas Passage | Delifrance
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
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Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

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 zonneschermen.

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen Mierlo
OPENINGSTIJDEN

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

 en 13.00-17.00 uur

Nieuwe vloer
voor je bedrijf?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

www.fysio-brouwhuis.nl 
Cure tape 
Fysiotherapie en 
(kinder)oefentherapie
Oedeemtherapie • Parkinson 
NAH • Claudicatio intermittens 

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025

Prima grote stacaravan Atlas, 
op nette camping in de Peel, 
Meijel, laag staangeld, zeer 

compleet. 11.500,- Euro. 
Info 0651916964.

Verkoop i.v.m. aankoop camper.

Zondag 8 maart 
ZWARTE MARKT 

Venray evenementenhal.
550 kramen

vanaerlebv.nl 
0492-525483

SNUFFELMARKT
VELDHOVEN 
NH Koningshof

Zondag 9 Februari.
300 kramen oude spullen.

Gratis parkeren. 
www.vanaerlebv.nl

Verhard afgesloten 
buitenterrein voor opslag 

stalling aanhanger/camper 
Helmond (M-H) 

Info: 06 – 23 80 32 63

Lenie Klaasen  |  06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van 

Forever, bel dan vrijblijvend voor een afspraak. 
Geen party of andere verplichtingen. De 
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BUSINESS     OWNER
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etc. Zeer concurrerende prijzen. 
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FEESTJE? Tent v.a. € 20,-;  | 
Staan tafel € 4,-;  | Karaoke 
€ 25,-;  Tel. 0492-510855  
www.ikgeefeenfeestje.nl
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ZOEK JIJ NOG EEN LEUKE BIJBAAN?
BEZORGERS GEVRAAGD

0618938912

€50,00 
EXTRA BONUS!WWW.HELMONDNU.NL
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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!’


