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Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

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
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Kleinschalig wonen & Dementie zorg Bosscheweg 30 • Beek en Donk 
 0492 - 46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL

4 SEIZOENEN
BANDEN
ONAFHANKELIJKE 
APK KEURING
BINNEN 1 MAAND GRATIS HERKEURING!

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE, 
MET DE BESTE SERVICE
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H allo 
Allemaal , Mijn 
naam is Regilio 
Klomp en het 
mooiste van 
allemaal is dat 
ik gekozen ben 
om dit jaar de 
scepter te 
zwaaien over 
het kattendondersrijk, voor mij ook nog eens een eer dat de 
bekendmaking ook nog eens op mijn 21e verjaardag was. 
Ik ben 8 jaar geleden in contact gekomen met de Katten-
donders in oprichting, toen heb ik alles aan de zijlijn kunnen 
bekijken en was dus ook dagelijks aanwezig in het gebouw 
van Phileutonia waar ik destijds drumles had, om deze ver-
eniging op allerlei manieren te kunnen helpen. Het was de 
Vorst (Rob) en Grootvorst (François) ook wel opgevallen dat 
ik er elke keer was. Op gegeven moment werd ik gevraagd 
om bij de vereniging te komen en natuurlijk het liefst als 
raadslid, maar daar was ik nog veel te jong voor. Speciaal 
voor mij hebben ze toen destijds een prinsengarde opge-
richt. Samen met mijn kameraad Yanick waren wij twee de 
Prinsengarde van de kattendonders, geheel in het nieuw 
gestoken met een echt uniform, wat waren we trots. Na een 
aantal jaar de Prins en de hoogheden te hebben begeleid 
bereikte ik de leeftijd van 18 en jawel ik werd gevraagd om 
door te stromen naar de raad van 11. Natuurlijk hoefde ik 
daar niet over na te denken en werd het ook snel geregeld. 
Dus nu na 3 jaar raadslid werd ik benaderd of ik op mijn 
verjaardag notabene de Kattendonders voor te gaan in het 
jaar 2020, na wat overleg met mijn ouders en de prinsen-
commissie kon ik hun mijn woord geven. Normaal ben ik 
diegene die zorgt voor de raad om bier te halen, dit jaar 
halen ze het voor mij. Dat is ook een pluspunt. Na een aan-
tal jaar te hebben gewerkt als schilder heb ik nog niet zo-
lang geleden besloten om voor mijzelf te beginnen. Dus in 
het dagelijkse leven mijn eigen schildersbedrijf waar ik het 
best druk mee heb. Maar het komend jaar als Prins Regilio 
d’n urste, witte gallie wa carnaval 
is, ik wit ut wel !!!! Alaaf Alaaf 
Alaaf.  

OOK BIJ 
DEZE UITGAVE
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HET MAGAZINE VAN EN VOOR BRANDEVOORT

Ook verkrijgbaar op de afhaaladressen in 
Brandevoort, zie pagina 19.

www.onsbrandevoort.com

LADIES NIGHT
WO. 26 FEBRUARI

“LIKE A BOSS”
HILARISCHE KOMEDIE

Joep de Wildt (39) mag zich 
voortaan opperkletsmajoor 
noemen. Als ‘de kleinzoon’ ging 
de kletser uit Oudenbosch er af-
gelopen zaterdag vandoor met 
de felbegeerde Zilveren Narren-
kap tijdens de Grand Finale du 
Keieklets. 

Aangespoord door zijn opa had 
de Wildt besloten om afgelopen 
oktober deel te nemen aan klets-
toernooi De Goeie Toon, wat 
hem uiteindelijk de winst én een 
wildcard voor het KeieKletstoer-
nooi opleverde. In zijn klets nam 
hij het publiek mee terug naar 
zijn jeugd en de herinneringen 
die hij aan zijn opa had. Voor 
vele bezoekers kwamen er her-

kenbare onderwerpen voorbij. 
Vooral de raadsels en gedichtjes 
die hij samen met zijn opa maak-
te, leverde hilarische resultaten 
op. Hij eindigde met het overlij-
den van zijn opa en diens wens. 
“Mijn opa had het fantastisch 
gevonden als ik vanavond zou 
mogen winnen.” Dat de winst 
daadwerkelijk naar de Ouden-
bosschenaar ging, was dan ook 

‘een droom die uitkwam’.

Joep de Wildt wint 
Grand Finale du Keieklets 

WC De Bus
Nieuwveld 49b, Helmond

met merken zoals:
Woodwick,
Lampe Berger Paris Lampe Berger Paris 
   en Yankee Candle   en Yankee Candle

DE GEURSPECIAALZAAK

Ook voor uw 
woonaccessoires

www.kattendonders.nl

Joep de Wildt wint het befaamde Keiebijters Kletstoernooi. F | Chris Thielen.

Helmond

Lees verder op pagina 11.
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Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

Van 15 mei tot en met 1 juni zal al-
weer de zesde editie van Asper-
ges op de Velden plaats vinden. 
Een bijzonder evenement waar 
smaak, sfeer, kwaliteit en bele-
ving elkaar vinden. Op en top 
genieten van het witte goud, de 
trots van ons Brabantse land, in 
een unieke omgeving. Bijna drie 
weken lang verrijst midden in 
de aspergevelden een stijlvol in-
gericht pop-up restaurant waar 
dagelijks culinaire lunches en 
diners worden bereid. Uiteraard 
met de vers gestoken asperges 
van het land gecombineerd met 
diverse Brabantse streekpro-
ducten.

Verhuizing van Nuenen naar 
Veldhoven groot succes 
Van 2015 t/m 2018 heeft Asperges 
op de Velden plaats gevonden bij 
Raaijmakers Hoeve in Nuenen. 
In het kader van vernieuwing is 
het pop-up restaurant in 2019 
verhuisd naar de velden van As-
pergekwekerij John Kelders in 
Veldhoven. Een prachtige locatie 
met een wijds uitzicht over het 
Kempische landschap. Organi-
sator Bertie Klaassen vertelt en-
thousiast: “Naast het fraaie uit-
zicht, biedt deze nieuwe locatie 
ook alle benodigde faciliteiten 
voor onze gasten. Bij Raaijma-
kers Hoeve liepen we tegen ruim-
tegebrek aan en faciliteiten zoals 
parkeren. In Veldhoven kunnen 
onze gasten direct bij de entree 
van het restaurant parkeren en 
kunnen we dit eindelijk ook gra-
tis aanbieden. Daarnaast hebben 
we veel meer ruimte waardoor 
we creatiever kunnen zijn in de 

opzet van het restaurant zoals 
een waanzinnig terras wat aan 
drie zijden omringd is door as-
pergevelden. Mooier wordt het 
niet! Dit jaar ontvangen wij onze 
gasten dan ook graag weer op 
onze geweldige locatie in Veld-
hoven.”

Helmondse top-chefs koken op 
de velden 
Net als voorgaande jaren zul-
len toonaangevende restaurants 
in het pop-up restaurant koken 
met de vers gestoken asperges 
van het land. Deze editie bie-
den we een podium aan de Hel-
mondse culinaire top. Op zon-
dag 17 mei kun je midden in de 
aspergevelden de passie uit de 
keuken van sterrenrestaurant De 
Rozario beleven. Spannend, ver-
rassend en werelds. De gerech-
ten van dit bijzondere restaurant 
schudden je wakker en zetten je 
op het puntje van je stoel. Geen 

beperkingen, vol passie en op-
vallend puur. Laat je inspireren 
door de gerechten van chef en 
eigenaar Jermain. Gerechten met 
een ziel en een verhaal. Jermain: 
”Ik kwam al vroeg in aanraking 
met de Indonesische keuken en 
verschillende Oosterse smaken. 
Dat heeft mijn smakenpalet ze-
ker gevormd. Ik kook hoog in 
smaak en lekker uitgesproken, 
ik ben geen jongen van de klas-
sieke gerechten. Daar ben ik ook 
te onrustig voor. Als ik het pro-
beer, merk ik dat ik qua smaken 
steeds terugtrek naar het Aziati-
sche.” 

Maandag 25 mei zal het team 
van toprestaurant Nastrium de 
scepter zwaaien, dit onder lei-
ding van chefkok/eigenaar Djai-
lany van de Laarschot en zijn 
vrouw Kim. In 2018 hebben zij 
restaurant De Raymaert overge-
nomen om hun culinaire droom 

uit te laten komen. De naam ver-
anderde in Nastrium, afgeleid 
van het Engelse nasturium, een 
Oost-Indische kers waarmee de 
chef graag werkt. Djailany leerde 
het vak onder andere van Soenil 
Bahadoer, chef en eigenaar van 
tweesterrenrestaurant De Lin-
dehof in Nuenen, en was chef 
in het voormalige Aziatische 
restaurant De Blauwe Lotus in 
Eindhoven. In zijn nieuwe res-
taurant geniet je van een Frans 
georiënteerde keuken met een 
stevige knipoog naar de Ooster-
se keuken. De Indische roots van 
Djailany vormen een belangrijk 
element. Dat hij verstand van 
smaken heeft blijkt niet alleen 
uit zijn topgerechten. Sinds kort 
heeft hij ook zijn eigen Gin ge-
maakt, geheel naar eigen recep-
tuur. Uiteraard zal deze Gin by 
Nastrium te proeven zijn bij As-
perges op de Velden. 
Zowel Djailany als Jermain zullen 
de gasten gaan verrassende met 
bijzondere lunches en diners in 
het stijlvolle pop-up restaurant, 
uiteraard met in de hoofdrol de 
oerhollandse asperges, vers van 
de velden. Maak kennis met 
de verschillende keukens en de 
wereld van de Michelin-koks en 
geniet van uiteenlopende asper-
gegerechten die alle zintuigen 
prikkelen. s

Voor meer informatie en reser-
veringen kun je terecht op de 
website:
www.aspergesopdevelden.nl

Helmondse top-chefs koken 
midden in de aspergevelden

Helmond

Djailany en Jermain, 2018. F | Eric van der Putten.

Het was een zeer spannende 
vraagbundeling, maar Glasve-
zel Helmond heeft bekend ge-
maakt dat er glasvezel komt 
in Mierlo-Hout. Het minimale 
aantal aanmeldingen is be-
haald dankzij de verlenging 
tot 2 februari.
 
Glasvezel Helmond verwacht 
vanaf de zomer te kunnen star-
ten in Mierlo-Hout. Een derge-
lijk project duurt vaak maan-
den omdat er een groot aantal 
woningen aangesloten dient te 
worden. 
Wanneer u aangesloten wordt, 
is nog niet duidelijk, maar Glas-
vezel Helmond zal u zoveel 
mogelijk op de hoogte houden 
van de werkzaamheden. s

Óók glasvezel in Mierlo-Hout

F | Chris Thielen.

Mierlo-Hout
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Podiumbijeenkomst Wijkagenda’s Veiligheid

Iedereen in Helmond moet zich veilig kunnen voelen. Een veilige stad is een 
verantwoordelijkheid van ons allemaal. Om Helmond veiliger en leefbaarder 
te maken hebben vele stadgenoten een jaar geleden hun ervaringen en 
ideeën gedeeld in een onderzoek naar veiligheid in de wijk. Samen wil de  
gemeente een goede aanpak voor uw wijk maken. Op dinsdag 18 februari is de 
podiumbijeenkomst over de stand van zaken van de Wijkagenda’s Veiligheid. 
De bijeenkomst vindt plaats bij het ROC Ter Aa, locatie Keizerin Marialaan 2.  
Aanvang: 19.30 uur. Komt u ook?  

Programma
De bijeenkomst gaat over de wijkagenda’s Veiligheid en de situatie tot nu toe; 
welke stappen er al zijn gezet en welke werkwijze er is bedacht om samen met 
u als bewoners te werken aan veiligheid in de wijk. Het resultaat zal een breed 
gedragen wijkplan Veiligheid zijn.

De bijeenkomst start met een presentatie over de ontwikkelingen en de stand 
van zaken omtrent veiligheid in de wijken. Daarna volgen drie verschillende 
workshops waarin raads- en commissieleden, instellingen, organisaties en 
bewoners samen input geven over kansen, mogelijkheden en gewenste 
ontwikkelingen. Burgemeester Blanksma sluit de avond af met een korte 
vooruitblik.

Dit zijn de workshops:
• Op weg naar een ander manier van participeren: participatie als maatwerk; 
 wat willen we, vinden we wenselijk? 
• Technologie ondersteunt de mens. Maar welke technologie willen we dan 
 inzetten bij wijkgericht werken? 
• Hoe ziet het werken met wijkagenda’s veiligheid eruit?

Waar en wanneer?
Datum:  Dinsdag 18 februari 2020
Locatie:  ROC Ter Aa, locatie Keizerin Marialaan 2 
Aanvang:  19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) 

Meer informatie 
Inwoners en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom. 
Aanmelden is niet nodig. Wilt u weten welke sprekers komen? 
Dit vindt u op www.helmond.raadsinformatie.nl.

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.

Geen glas toegestaan in het Centrum tijdens 
Carnaval

De burgemeester van Helmond heeft besloten om een gebied aan te wijzen waar 
tijdens Carnaval 2020 (vrijdag tot en met dinsdag) ook op de terrassen geen glas 
gebruikt mag worden, omdat de carnavalsactiviteiten als risicovol evenement zijn 
aangemerkt. Dit geldt voor het volgende gebied: Havenweg, gedeelte Steenweg, 
Kasteellaan, Parkweg, de Kegelbaan, Kamstraat.

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

Bekendmakingen

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

Molenstraat 200 03-02-2020 doorbreken muur OLO 4842391

Zoete Kers 6 06-02-2020 maken 2 uitwegen OLO 4924967

Gasthuisstraat 83 07-02-2020 verbouwen woning en oprichten  OLO 4494595

  bijgebouw met tijdelijke bewoning 

Brahmslaan 23 07-02-2020 aanvraag ontheffing bestemmingplan OLO 4898233

Ruisvoornstraat 19 t/m 36 07-02-2020 uitbreiding en onderhoud woningen OLO 4815737

Kruising Veldbeemd / 10-02-2020 rooien 24 bomen OLO 4900059

Rochadeweg

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

Gasthuisstraat 74 31-01-2020 herbouw woning OLO 4628445

Raaphoeve, Laathoeve  01-02-2020 oprichten woning OLO 4925155

kavel S83 

Azalealaan 64 01-02-2020 melding brandveilig gebruik OLO 4917123

Zoete Kers 6 03-02-2020 maken 2 uitwegen OLO 4924967

Boomsehoeve 1 04-02-2020 vergroten woning met overkapping OLO 4893949

Vlamovenweg 8 17-01-2020 vergroten bedrijfsgebouw OLO 4893235

Dapperslaer 10 05-02-2020 plaatsen dakkapel (voorgevel) OLO 4935897

Heiakker Zuid fase 3 05-02-2020 oprichten 24 woningen  OLO 4147375

Molenstraat 139 22-01-2020 wijzigen bedrijfsbestemming  2020-X0118

  in woonbestemming 

Lieshoutseweg 57 06-02-2020 maken uitweg OLO 4937083

Eemstraat 28 03-02-2020 vergroten woning met veranda OLO 4928695

Witrijt 4 09-02-2020 kappen boom OLO 4942801

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

Wolfstraat 27 30-10-2019 wijzigen indeling woning OLO 4736931

Nachtegaallaan 50,  01-11-2019 oprichten woongebouw,  OLO 4343751

50A t/m 50H, 50J t/m 50M  de eeuwsels, bouwdeel a

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

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

Helmond e.o. 31-01-2020     Kennedymars Someren  2020-00182

  (4 en 5 juli 2020) 

Antonianenpad 1 03-02-2020     Beer, Burgers and Two Smoking  2020-00185

  Barrels 2020 (23 mei) 

Kasteelplein 1 04-02-2020     Koningsspelen 2020 (17 april) 2020-00195

Centrum Helmond 04-02-2020     Koningsnacht- en dag 2020  2020-00196

  (26 en 27 april) 

Cacaokade 1 05-02-2020     Bedrijfsfeest Van Hoof (20 juni 2020) 2020-00207

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.:

 Brouwhuis 05-02-2020  Boeremert Brouwhuis (31 mei 2020) 2019-03043

 Kasteelplein 1 07-02-2020  Koningsspelen 2020 (17 april 2020) 2020-00195

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.

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

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• de huidige brug bij Sluis 9 permanent te onttrekken aan al het openbaar verkeer vanaf de 

 start van de werkzaamheden aan de sluishoofden, nadat de verkeersregelinstallatie (VRI) op 

 de kruising Veldbeemd-Rochadeweg in gebruik is genomen;

• tijdelijk de Zuid-Willemsvaart te onttrekken aan al het nautisch verkeer tijdens het 

 aanbrengen van de nieuwe sluishoofden en slopen van de bestaande sluishoofden ter hoogte

 van Sluis 8 en Sluis 9, voor een verwachte periode van 4 maanden of zoveel korter of langer 

 als de werk-zaamheden duren;

• een nieuwe verbinding voor langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) open te stellen 

 bij – en na realisatie van - de vervangende Sluis 9 ten noorden van de huidige locatie, in 

 combinatie met G12A bebording en bijbehorende markering uit bijlage 1 van het RVV 1990;

• de genoemde werken medio 2021 uit te voeren, nadat de werken genoemd in verkeersbesluit 

 2008, de kruising Veldbeemd – Rochadeweg, zijn afgerond;

• een en ander uit te voeren conform de bij dit besluit behorende kaartbijlage (VKB 2007).

 Bekijk de kaart op www.helmond.nl/verkeersbesluit.

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. 0492-587588.

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• De huidige kruising van de Veldbeemd- Rochadeweg uit te rusten met een VRI met de daarbij 

 behorende markeringen uit bijlage 1 van het Regelement verkeersregels en Verkeerstekens 

 1990. 

• De genoemde werken medio 2020 uit te voeren, voorafgaand aan de werken bij Sluis 9;

• Een en ander uit te voeren conform de bij dit besluit behorende kaartbijlage. 

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. 0492-587588.

Ontwerpbestemmingsplan Brandevoort – Kaldersedijk 3
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Brandevoort – Kaldersedijk 3 met ingang van 7 februari 2020 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Het plan betreft de omzetting van een bestaande bedrijfswoning naar burgerwoning en de 

realisatie van twee ruimte-voor-ruimte kavels voor twee vrijstaande woningen.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is NL.IMRO.0794.180148-1000. 

Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. 

Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale 

versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Brandevoort – Kaldersedijk 3. 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 

(0492) 702602.

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.

Tips voor 
afval bij vorst

Burgemeester en Wethouders van Helmond 13 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.

Bied uw afval pas 
op de ophaaldag 
aan in plaats van de 
avond ervoor.

Zet uw container 
de nacht voor de 
ophaaldag in een 
berging/garage, 
of in ieder geval 
uit de wind.

Leg een krant of een eierdoos 
onderin de container. 
Dat neemt vocht op, waardoor 
uw afval minder snel vast 
vriest. Of druppel wat 
slaolie op de bodem.

Laat nat afval uitlekken voordat 
u het in de container plaatst.

Stamp uw afval niet aan. De kans dat uw 
afval vast blijft zitten, is met vorst vele 
malen groter dan normaal.

Wrik uw afval los met 
bijvoorbeeld een schop.
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KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR MEER SUPERPRIJZEN

SUPERKEUKENS VOOR SUPERPRIJZEN!

Keuken

Elias 
mat zwart

Afmeting: 310 x 247 cm

Koken wordt genieten in deze 
greeploze, matzwarte keuken 

met 2 cm dik werkblad en 
eigentijdse afzuigkap. De 

moderne afwerking maakt deze 
keuken een echte blikvanger.

Keuken 

Salerno
Afmeting: 300 cm

De fronten van het model 
Salerno kenmerken zich door 
een extreem hoge glansoptiek. 
Deze compacte keuken is 
voorzien van alle comfort tegen 
een zeer voordelige prijs. 

Hoekkeuken

Breitner 
hout
Afmeting: 247 x 249 cm

Een slimme landelijke keuken 
die gezien mag worden! 
Opvallend maar toch rustig 
door de combinatie van een 
licht eiken houtstructuur en 
zwarte elementen. 

€ 3.199,-

€ 9.299,-

€ 5.999,-

€ 7.899,-

Eilandkeuken

Casali
Afmeting: 162 + 

283 + 197 x 99 cm

Deze landelijke keuken heeft 
een ruime kastenwand, luxe 
spoeleiland en bijpassende 
wandplank. Een genot voor 

elke kookliefhebber met een 
voorliefde voor klassieke 

aspecten.

Engelseweg 156 A, 5705 AJ Helmond | T 0492 747010
helmond@superkeukens.nl | www.superkeukens.nl

Dinsdag, Woensdag, Donderdag: 10:00 tot 17:30 uur | Vrijdag: 10:00 tot 21:00 uur
Zaterdag: 10:00 tot 17:00 uur | Zondag 12:00 tot 17:00 uur

HELMOND

keukens opgeste
ld

34

met extra veel voordeel

SALE!
WINTER

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

Heeft u onverklaarbare lichamelijke 
klachten of langdurige pijn? Wellicht 
kan osteopathie iets voor u betekenen. U 
kunt bij een osteopaat terecht met ver-
schillende klachten zoals rug- en nekpijn, 
darmklachten, chronische vermoeid-
heid, hoofdpijn, migraine, menstruatie-
klachten of spier- en gewrichtsklach-
ten. Baby’s met darmkrampjes, reflux 
of slaapproblemen hebben vaak baat bij 
een osteopatische behandeling. 

Osteopathie is een manuele geneeswijze. 
Dit betekent dat de therapeut uitsluitend 
met zijn handen werkt. De therapeut on-
derzoekt het hele lichaam uitgebreid op 
beweeglijkheid. Met verschillende tech-
nieken helpt de osteopaat blokkades in 
het lichaam op te lossen en kan het li-
chaam weer optimaal functioneren.  Een 
lokale klacht kan zijn oorzaak elders in het 
lichaam hebben. Daarom behandelt een 
osteopaat vaak niet alleen de plek waar 
de patiënt pijn ervaart. De behandeling is 
afgestemd op de patiënt en de techniek-
keuze waarborgt een veilige en doeltref-
fende behandeling. Een osteopaat kan vol-
wassenen, zwangeren, kinderen en baby’s 
behandelen.

In het Paramedisch Centrum Stiphout aan 
de Dorpsstraat 51 is de praktijk PuurOsteo 
gevestigd. Barbara van der Leij is hier werk-
zaam als osteopaat. Barbara over osteopa-

thie: “Tijdens de opleiding fascineerde me 
steeds opnieuw op hoeveel verschillende 
manieren een lichaam kan reageren op 
klachten, beperkingen en pijn. Dit vraagt 
bij iedere patiënt en iedere klacht een an-
dere, op het individu aangepaste, behan-
deling. Ik zie de grote uitdaging in mijn vak 
om het complexe systeem van het lichaam 
een bijdrage te kunnen leveren aan een be-
ter functionerend lichaam.”

Indien u twijfelt of u met uw klacht bij een 
osteopaat aan het juiste adres bent, kunt 
u contact opnemen. Tijdens een kort gra-
tis gesprek, telefonisch of in de praktijk, 
kijken we samen of het maken van een 
behandelafspraak zinvol is. Kijk op www.
puurosteo.nl, bel of stuur een tekstbericht 
naar 0629409951. s

Kan osteopathie een oplossing 
zijn voor uw klachten?

Barbara van der Leij. F | PuurOsteo.

Stiphout
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 Plameco Waddinxveen
Bloemendaalseweg 2c, 2741 LE Waddinxveen

 0182 39 11 35  |  plameco.nl

 
  

  

op 20 & 21 februari 2020

20%
KORTING

(bij besteding vanaf € 10,-)
Slagerij Biermans

Hoofdstraat 148, HelmondJaar
JACK BIERMANS

overdracht 
van de zaak

Op 1 maart 2020 bestaat duikvereniging 
Aquarius vijftig  jaar. Dit jubileum willen 
ze uiteraard niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Op 1 maart 1970 werd de Helmond-
se Vereniging voor Onderwatersport 
Aquarius opgericht. Enkele fanatieke 
duikers namen het heft in eigen handen 
om ook in Helmond een duikvereniging 
op te richten. Iedereen kent uit die tijd 
natuurlijk wel de natuurbeelden op TV 
van de beroemde Jaques- Yves Cousteau 
die met zijn boot de ‘Calypso’ en zijn 
duikteam het onderwaterleven vastlegde 
op beeld.

In korte tijd groeiden het ledenbestand 
van de duikvereniging ook gestaag. Er 
moest zelfs  een periode een ledenstop in-
gelast worden omdat het zwembad, waar 
élke week in geoefend werd, gewoonweg 
te klein werd en de instructeurs het niet 
meer bij konden houden. Na afloop van 
zo’n zwem- of duikavond werd (en wordt) 
nog steeds volop nagekaart over de erva-
ringen die men onder water heeft beleefd. 

Tegenwoordig is de vereniging aange-
sloten bij de stichting DNBO en beheerd 
zij, tesamen met een aantal andere duik-
verenigingen, zogenaamde Duikspots 
in Noord Brabant-Oost. Duikspots zijn 
duikplassen waarbij met de eigenaar een 
overeenkomst wordt aangegaan om het 
duiken ook in de toekomst veilig te stellen. 
Op de duikspots worden onderkomens 
gerealiseerd voor eigen gebruik. Bijvoor-

beeld duikspot ‘t Zuth in Bakel (Milheeze).

In de afgelopen vijftig jaar heeft de duik-
vereniging tal van activiteiten georga-
niseerd: ijsduiken, wrakduiken, duikva-
kanties en zelfs de politie en brandweer 
hebben wel eens om assistentie gevraagd. 
Kortom: een boeiende duikvereniging die 
er dit jaar een mooi jubileumjaar van gaat 
maken met onder andere leuke duiktrips 
en een clubreis naar Egypte.

Maar eerst wordt er op zondag 1 maart een 
jubileumreceptie gehouden waar leden, 
genodigden en oud-leden de mogelijkheid 
wordt geboden om hun duikverhalen uit 
de oude doos kunnen uitwisselen. 

U wordt verzocht om eventuele foto’s en/
of logboeken ter inzage mee te nemen of 
eventueel digitaal te sturen naar Aquari-
us50jaar@outlook.com 

Oud leden die zich verbonden voelen met 
de duikvereniging Aquarius zijn op zondag 
1 maart van harte welkom in het Jan Vis-
ser museum, Keizerin Marialaan 5 te Hel-
mond waar van 14.00 uur tot 17.00 uur de 
jubileum receptie wordt gehouden. 

Kijk gerust op de site van Aquarius-Hel-
mond www.aquarius-helmond.nl  voor de 
laatste updates en impressie foto’s. P.S. De 
ledenstop geldt niet meer: nieuwe leden 
met of zonder duikbrevet zijn van harte 
welkom om samen te genieten van het 
duiken en met ons dit jubileum jaar groots 
te gaan vieren. Interesse? Stuur een mail 
naar hvvo.aquarius@outlook.com s

Helmondse Vereniging voor Onderwatersport 
Aquarius bestaat vijftig jaar 

Helmond

F | C.W. Dekker.

 De jaarlijkse vrijwilligersprijs van De Cir-
kel, het regionaal inloophuis voor men-
sen met kanker en hun naasten, is dit jaar 
uitgereikt aan John van Bussel.

Bij de uitreiking memoreerde voorzitter 
Astrid Veeris: ‘De wisselprijs is voor vrij-
willigers in het leven geroepen. Een waar-
dering voor iemand die veel betekent of 
betekend heeft voor de Cirkel. 
De vrijwilligers die direct betrokken zijn, 
en waar de Cirkel dagelijks op draait, krij-
gen in relatie tot de gasten direct waarde-
ring terug. 

Maar we kennen ook anderen die buiten 
beeld blijven, maar die zeer betrokken zijn. 
Er zijn bedrijven en particulieren die inci-
denteel of meerdere jaren voor financiële 
ondersteuning zorgen en dus belangrijk 

zijn voor het voortbestaan van de Cirkel. 
We zijn hen ook veel dank verschuldigd. 
Maar als bestuur hadden we iemand in het 
vizier die door de jaren heen zich ook als 
persoon heeft ingezet met raad en daad 
en zich sterk heeft gemaakt voor de Cirkel 
door waar hij kon De Cirkel onder de aan-
dacht te brengen en anderen te betrekken 
bij de Cirkel.’ s

Vrijwilligersprijs 2020 De Cirkel voor John van Bussel 
Helmond-Oost

John van Bussel en Astrid Veeris. 
F | Inloophuis De Cirkel.
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KLIK PVC
DRAGER RIGID

Toplaag 0,30 mm, 3,4 mm dik,
in 4 kleuren. Normaal € 37,95 nu

per m² incl. BTW

19,95

7 VESTIGINGEN: ALMERE  •  AMSTERDAM  •  ARNHEM  •  BREDA  •  CAPELLE AD IJSSEL  •  EINDHOVEN  •  HELMOND
VLOER HET ZELF HELMOND ENGELSEWEG 223B, WOONBOULEVARD ENGELSEWEG (NAAST JYSK), TEL. 0492-52 52 70 WWW.VLOERHETZELF.NL

√ LAAGSTE PRIJSGARANTIE    √ >200.000 M² OP VOORRAAD    √ BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND    √ GRATIS RESERVEREN

LIFETIME TREND

Klasse 31, 7 mm dik,
verkrijgbaar in ‘Black oak’ of 
‘Trend pine’.

per m² incl. BTW

5,99
Normaal € 12,95 nu

STUNT
prijs! PVC TRAPRENOVATIE

COMPLETE TRAP 13 TREDEN

In 10 kleuren, incl. neuslijst en stoot-
borden. Laagste prijs van Nederland!

395,-
incl. BTW

carnaval!
WIJ ZIJN OPEN TIJDENS

LAMINAATstunt
die bij je past

voor een vloer

KLIKLAMINAAT
KRONO VARIOSTEP

Klasse 32, 8 mm dik, 4x V-groef 
Clic2go-systeem, 128,5 x 32,7 (lxb), 
verkrijgbaar in 8 kleuren.

Normaal € 32,95

nu

per m² incl. BTW

14,95

Misschien witte gullie da nog nie, 
maar ik ken aardig lekker koken, 
volgens de gene waar ik elke dag 
vur kook. Ik ben niet vaak van de 
recepten. Ik doe zo maar wat, op 
goed gevoel meng ik ingrediënten 
en flans ik wa in elkaar wat dan kei 
lekker blijkt te zijn.

Pasgeleden stond er op Facebook 
een prijsvraag van Lunchcafé de 
Bieb (in de bibliotheek): wie kan 
een lekkere burger verzinnen die 
nog niet op de kaart staat? Ik heb 
dus gelijk mee gedaan met twee 
varianten die ik vaak zelf maak. En 
wa denkte? Ik heb gewonnen mee 
menne Tortilla burger en afgelo-
pen week ben ik hem dus weesten 
pruuven samen met drie vriendin-
nen. 

O mijn god: wat is hij lekker! De  
prijs die ik gewonnen had, is dat 
de burger op de kaart van het café 
komt te staan, wat een eer vind ik 
dat. Tis niet dat de Rozario zich 
zorgen moet maken, neeje. Unne 
sterren kok zal ik nooit niet wor-
den. Maar ik ben zo trots as unne 
pauw en kek maar is op de foto (die 
genomen is in het lunch café)  hoe 
lekker hij eruit ziet. Mochte hem 
eens willen pruuven dan moete 
dus naar lunch café de Bieb vur de 
“tortilla burger.”

Ik denk trouwens as ge zegt, de 
hamburger van ons Marij, da ze 
het ook wel weten. Een aanrader 
wa men betreft.

Dan ben ik afgelopen weekend 
ook weesten gluuren bij de bu-
ren. Alleen de naam al, ik ben kei 
naaiskierig, dus gluren bij de buren 
is echt iets vur men. Wat een gewel-
dig mooi initiatief vond ik het. Op 
49 locaties in Helmond zaten mu-
zikanten of een andere act. Ik had 
twee locaties uitgezocht om te be-
zuuken waar ik voor mijn column 
ook al was geweest. Nei Skoen in 
Mierlo-Hout heb ik als eerste be-
zocht. Daar zat de Recovery band 
(allemaal mensen die bij Nei Skoen 
komen) die leuke mooie nummers 
speelde. Ook was er een aparte 
dichter die zo ter plekke van alles 
verzon wat zo leuk was. Met zijn 
alle hebben we Suzy Q gezongen, 
maar er was ook een speciaal Hel-
monds lied wat werd gespeeld. Dit 
nummer willen ze op gaan nemen. 
Als ik bij Nei Skoen binnen kom 
voel ik me toch altijd zo welkom. 
Hier mag iedereen zichzelf zijn. Na 
afloop lekker thee met eigen ge-
maakt gebak.

De tweede locatie  was Thuis bij 
Mientje. Bij binnenkomst herken-
de ik heel wat gezichten die hier 

vrijwilligers werk doen. Als ik zelf 
straks oud en eenzaam ben, wordt 
dit mijn dagbesteding. Ook hier 
was het gluren en er zat een mond-
harmonica band. Er zat een groep 
van 12 ouderen die net geluncht 
hadden. Dit is een nieuw project 
op zondagmiddag waar eenzame 
ouderen zondags ‘s-middags kun-
nen komen lunchen voor € 2,50 per 
persoon. Het was er kei gezellig 
en ze zaten gezellig met elkaar te 
buurten. Er kunnen 16 ouderen te-
recht om te lunchen, een keer in de 
twee weken, en er zijn nog enkele 
plekken vrij.

Het trio speelde van alles, van EL 
Passo tot Tulpen uit Amsterdam, 
wat uit volle borst werd meege-
zongen door iedereen. Een en al 
gezelligheid. Ook hier weer thee 
op met iets lekkers en met heel wat 
oudjes gezellig zitten buurten. Wat 
is dit toch een super mooi project.
Gluren bij de buren, ik vond het ge-
weldig en voor herhaling vatbaar. 
Iedereen een fijn weekend.

Tot volgende week.
En dan hebben we het natuurlijk 
over carnaval!

Chef-kok en Gluren bij de buren

Ons                          vertelt…

WWW.HELMONDNU.NL
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•   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

VAN DEN BOGAARD:
Drugs: 

gezondheid voorop
De Heistraat is volgens de bur-
gemeester één van de onvei-
ligste straten van Helmond 
vanwege de ondermijnende 
activiteiten die hier plaats-
vinden. Deze activiteiten zijn 
voornamelijk druggerelateerd. 
Wat D66 betreft, moet de il-
legale straathandel aangepakt 
worden door (soft)drugs te 
reguleren, controleren en te 
legaliseren. Een van de belang-
rijkste redenen waarom D66 de 
teelt en verkoop wil reguleren, 
is het beperken van de gezond-
heidsrisico’s. Door te reguleren 
kan de overheid toezicht hou-
den op het productieproces en 
voorkomen dat er gevaarlijke 
bestrijdingsmiddelen worden 
gebruikt of andere schadelijke 
stoff en worden toegevoegd. Op 
deze manier kan de bescher-
ming van de volksgezondheid 
van bijna een half miljoen men-
sen gewaarborgd worden. 

D66 wil zowel de voor- als ach-
terdeur van de coffeeshop regu-
leren. Hiermee wordt zowel de 
teelt als verkoop geregeld via een 
gesloten en belastingplichtige 
(coffeeshop)keten. Dit maakt 
een eind aan de huidige gedoog-
situatie, waarbij je wel cannabis 
mag verkopen, maar niet mag 
telen en aanvoeren. Door het re-

guleren van de voor- en achter-
deur van de coffeeshop beperk je 
de gezondheidsrisico’s, bespaar 
je op politiecapaciteit en de al-
gemene veiligheid is erbij gebaat.
D66 is voor het op de lange ter-
mijn decriminaliseren van het 
gebruik van alle drugs. Geregu-
leerde productie en verkoop is 
daarom noodzakelijk. Hierbij 
dient recht te worden gedaan 
aan de grote verschillen tussen 
de verschillende drugssoorten, 
dus voor echt schadelijke drugs 
dient een veilig alternatief gebo-
den te worden. Preventie, toe-
zicht en controle op de markt 
moeten  bijdragen aan het ver-
minderen van de gezondheids-
risico’s. Goede voorlichting op 
scholen is hierbij ook heel be-
langrijk. 
Onze fractie vindt een extra cof-
feeshop in Helmond absoluut 
noodzakelijk. Een extra cof-
feeshop zorgt voor wat minder 
drugsoverlast op straat en je 
haalt het gebruik van wiet uit 
de criminaliteit. Het aantal cof-
feeshops moet aansluiten bij de 
behoefte in de stad. Om te vol-
doen aan de vraag en de kwali-
teit van de wietteelt te waarbor-
gen, is D66 voor een tweede en 
eventueel een derde coffeeshop 
in Helmond. Helmond heeft op 
dit moment maar één coffee-

shop en dat is niet goed voor de 
marktwerking (monopolie). De 
huidige criteria zijn op dit mo-
ment te streng waardoor een 
tweede coffeeshop op dit mo-
ment niet mogelijk is. Daarom 
is er eind 2018 al een motie door 
de raad aangenomen waarin de 
burgemeester wordt verzocht 
om de criteria voor het vestigen 
van een coffeeshop te herzien. 
Op 24 maart gaan we hier verder 
over in gesprek met een infor-
matieve, openbare avond over 
drugs en ondermijning in de Ca-
caofabriek. Iedereen is welkom.

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

In 2022 bestaat het Sint Jozefkoor 
honderd jaar. De huidige 16 leden 
verzorgen nog iedere zondag de 
gregoriaanse gezangen tijdens 
de hoogmis van half tien in hun 
kerk. 

Dat ze werkelijk wekelijks zingen, 
ook tijdens de zomervakantie, is 
volstrekt uniek.  Ook uniek is dat 
ze bijna allemaal tijdens hun lagere 
schooltijd zangles hebben gevolgd 
bij Theo Driessen. Hij gaf in zijn 
zanglessen onder andere aan-
dacht aan stemvorming, improvi-
satie en zelfstandig muzieklezen.  
Zijn hoofddoel was het zingen van 
gregoriaans, waarbij  beweging 

uitgangspunt was om de zang van 
binnen uit te beleven. Pas recent 
toont met name hersenonderzoek 
aan hoe ver Theo Driessen hier-
mee zijn tijd vooruit was.

Decrescendo?
Als een koor bijna honderd jaar 
bestaat, wordt dan alles niet een 
beetje minder? Het tegendeel 
blijkt. Zo gaf het koor vorig jaar 
nog een concert in Zaltbommel 
(Messe pour les Paroisses van Cou-
perin), stonden de afgelopen jaren 
meerdaagse studiereizen op het 
programma (Leuven, Brugge, Ro-
me, Kevelaar), werden diverse cd’s 
opgenomen, waren er studiedagen 
in Helmond voor belangstellen-
den en werd het kostbare Vespe-
rale van Margriet van Cortenbach 

Bijna honderd jaar Sint Jozefkoor Helmond 
Helmond

(Helmonds handschrift uit 1536) 
als facsimile-uitgave verspreid.
In 2018 en 2019 was het koor elf 
keer op de nationale tv te zien 
(KRO/NCRV) tijdens de live uit-
gezonden zondagsmis. Dat nu het 
koor voor het derde en laatste jaar 
weer is gevraagd, vervult met trots. 
De vijf uitzendingen van 2020 zul-
len garant staan voor zo’n 100.000 
kijkers, elke keer weer. Eerstvol-
gende tv-mis is zondag 16 februari 
om 10.00 uur, live vanuit de St. Jo-
zefkerk.

Eeuwfeest
Over twee jaar gaat het eeuwfeest 
gevierd worden. En als er reden is 
om feest te vieren, dan zal het koor 
dat zeker niet nalaten. Er worden 
al diverse plannen ontwikkeld om 
het eeuwfeest luister bij te zetten. 
Zo wordt bijvoorbeeld gedacht 
aan een jubileummis met zoveel 
mogelijk andere gregoriaanse ko-
ren; een concert met gregoriaans 
uit het Helmondse Vesperale aan-
gevuld met meerstemmige en in-
strumentale muziek uit die perio-

de; een expositie; een orgelconcert 
in combinatie met gregoriaans. 
Grote wens is de uitgave van een 
jubileumboek, waarin honderd 
jaar Helmondse geschiedenis zal 
worden vastgelegd.

Niet meer dan, maar zeker niet 
minder dan een kerkkoor
De hoofdzaak voor het koor is 
en blijft echter, om naast de we-
kelijkse repetities iedere zondag 
met gregoriaanse gezangen de 
hoogmis te vieren tot in lengte 
van jaren. Dit wordt door de koor-
leden allerminst gevoeld als een 
opgelegde, zware taak. Integen-
deel. Hun motto is: “We zingen 
omdat we het niet laten kunnen.” 
Ondanks het eeuwfeest in het ver-
schiet, blijft het toch steeds elke 
eerstvolgende zondag waar het 
bij het koor om gaat. Dat op 16 fe-
bruari de tv erbij is om opnamen 
te maken is niet meer dan een 
prettige bijkomstigheid. Buiten de 
normale kerkgangers om bereikt 
het koor dan wel nog zo’n 100.000 
tv-kijkers. s

Het Sint Jozefkoor. F | Bert Keet.
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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.
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De jarige woningcorporatie woCom gaat 
haar 100ste verjaardag vieren met bewo-
ners. Zo worden dit jaar alle 100-jarige 
huurders in het zonnetje gezet, krijgen 
pasgeborenen een verrassing en steken 
medewerkers letterlijk de handen uit 
hun mouwen in de gemeente Helmond. 
Voor dat laatste roept woCom de hulp in 
van Helmonders. De woningcorporatie is 
daarvoor op zoek naar wijkwensen die 
zij in de maand mei samen met bewo-
ners kan vervullen. Een kinderboerderij 
opknappen, een minibieb plaatsen in een 
woonwijk of eindelijk dat wijkgebouw 
eens goed onder handen nemen? Wo-
Com helpt. 

De woningcorporatie zorgt al een eeuw 
voor goed en betaalbaar wonen voor 
mensen die dat nodig hebben. Ook in de 
gemeente Helmond bouwt, verhuurt en 
onderhoudt de corporatie huurwoningen. 
WoCom wil haar eeuwfeest daarom vieren 
met een mooi cadeau voor de huurders. 
“Geen cheque met een mooi bedrag of een 
groot feest, maar echt iets terugdoen voor 
en met onze huurders”, aldus directeur-be-
stuurder Mirjam Kräwinkel. Daarbij denkt 

woCom aan sociale projecten waarbij 
medewerkers achter het bureau vandaan 
komen en zichtbaar actief bezig zijn in de 
wijk. “We hopen hiermee de zes gemeen-
ten waar we actief zijn mooier, schoner 
en/of leefbaarder te maken.”

Wensen van huurders 
Dit doet de corporatie door materiaal, ex-
tra handen of geld beschikbaar te stellen. 
“Ideeën die een positief effect hebben op 
de wijk, de buurt of de straat en het plezier 
tussen bewoners onderling bevorderen, 
hebben de voorkeur. Daarnaast moet de 
activiteit breed toegankelijk zijn en in of 
bij onze huurwoningen plaatsvinden.” De 
vervulling van de wens(en) vindt plaats tij-
dens de ‘woCom doet - dag’ in mei.

Wensen melden 
WoCom roept al haar huurders op om 
leuke, bijzondere of ludieke wensen in te 
sturen. Ideeën kunnen tot 1 maart inge-
diend worden bij de woningcorporatie via 
100jaar@wocom.nl of 0493-497666. Wo-
Com zal, indien nodig, een selectie maken 
uit alle ingezonden voorstellen. s

Helmond

Jarige woningcorporatie 
vervult wijkwensen

WWW.HELMONDNU.NL
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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!

Zaterdag 8 februari bracht het 
college en de raad van Hel-
mond een bezoek aan de wijk 
Helmond-West. Na een warm 
ontvangst in wijkhuis Westwij-
zer opende Willem Zerstegen 
(voorzitter van de wijkraad) het 
wijkbezoek met een welkomst-
woord en een fotopresentatie 
over projecten in de wijk.  

Het vervolg van het ochtendpro-
gramma bestond uit een wan-
deling door de wijk. De aanwe-
zigen hadden de keuze uit twee 
wandelroutes. De eerste route 
bracht het gezelschap langs een 
openbare tuin die door buurtbe-
woners wordt bijgehouden en 
de opgeknapte speeltuintjes aan 
het Markiesveld en Distelveld. 
Daarnaast werd een historische 
plek bij het ‘Oude Huys’ be-
zocht, waar buurtbewoners het 
initiatief hebben genomen het 
beeld van ‘Maria van Brabant’ 
een mooiere plek in de buurt te 
geven.

De aanwezigen die aansloten bij 
de tweede route liepen richting 
Houtsdonk. Daar werden zij ver-
welkomt door buurtbewoners in 
‘De Buurtkamer’, een gezamen-
lijke ruimte in één van de flats. 
De secretaris van de wijkraad, 

Johan Verstappen, vertelde dat 
buurtbewoners actief het groen 
rondom de flats bijhouden. Ook 
hebben zij ervoor gezorgd dat er 
een jeu de boulesbaan is gereali-
seerd met al veertig leden en er 

worden ieder jaar diverse activi-
teiten in de buurt georganiseerd, 
zoals: burendag,  NL Doet en een 
vrijwilligers bedankdag. Kortom: 
een voorbeeld van sociale cohe-
sie in de wijk. s

B&W wandelen door Helmond-West
Helmond-West

F | Vincent Knoops Fotografie.

F | John van Lierop, De weblog van Helmond.

Finalisten
De Wildt nam het op tegen 
Iveke van Gerven, Rob Schee-
pers en Rien van Genugten.

Iveke van Gerven (Hilvaren-
beek) bracht als Dafne Die-
sel het truckerswereldje naar 
zaal Traverse. Als enige vrouw 
in een ‘mannenwereld’ moet 
je toch stevig in je schoenen 
staan. “Make-up daar doe ik 
niet aan. Telkens als ik het 
probeer vragen mijn collega’s 
‘Dafne, ben je weer wezen 
paintballen?” Haar woord-
grappen konden rekenen op 
applaus van het publiek.

Als Joop van de Kringloop 
lichtte Helmonder Rob Schee-
pers het publiek in over re-
cyclen. “Bij ons in de winkel 
krijgt alles een tweede kans.” 
De Helmonder vertelde over 
wat hij zoal meemaakte als ei-
genaar van een tweedehands-
winkel. Het bleek lastig voor 
hem om het publiek van begin 

tot eind te boeien.
Voor Rien van Genugten uit 
Sint-Oedenrode was het le-
ven allesbehalve rooskleurig. 
Als dakloze was het bestaan 
op straat soms zwaar. Je moet 
immers leren ‘dealen’ met 
drugsverslaafden, aldus van 
Genugten. Met zijn droge hu-
mor werkte de dakloze op de 
lachspieren van het publiek en 
maakte hij een sterke indruk.

Striepke Veur
Tussen de kletsers door was er 
ook ruimte voor amusement. 
Voor Striepke Veur was het 
een emotionele avond. Het 
drietal, bestaande uit Bram 
Bosmans, René van Luytelaar 
en Mario Cortenbach ston-
den, na 38 jaar optreden, voor 
de allerlaatste keer op het po-
dium van het Keiebijters Klets-
toernooi. Zij sloten hun act 
dan ook toepasselijk af met 
een ‘lètste liedje’. Een dave-
rend applaus van het publiek 
volgde. s

F | Chris Thielen.

Vervolg van pagina 11.

Reizen met een zelfrijdende bus 
in Helmond. Met het onderte-
kenen van contracten met drie 
consortia vanuit het Europese 
project FABULOS zijn zelfrij-
dende minibussen in Helmond 
een stap dichterbij. 

Als aan alle veiligheidseisen 
wordt voldaan, rijden vanaf dit 
najaar zelfrijdende minibussen 
drie maanden lang op proef 
tussen station Brandevoort en 
de Automotive Campus. Met 
reizigers en tussen het reguliere 
verkeer. Uiteraard met de no-
dige veiligheidsmaatregelen. 

Vijf Europese steden 
Tijdens de proefperiode worden 
drie verschillende autonome 
shuttle-service-oplossingen ge-
test in vijf Europese steden. 

De eerste testen met zelfrijdende 
minibussen vinden in het voor-
jaar plaats in Gjesdal (Noor-
wegen), Helsinki (Finland) en 
Tallinn (Estland). In het najaar 
van 2020 in Lamia (Grieken-
land) en Helmond (Nederland). 
Voorwaarde is dat aan alle vei-
ligheidsvoorschriften en regels 
worden voldaan. 

Uitdagingen 
Iedere stad heeft zijn eigen spe-
ciale uitdagingen. In Gjesdal is 

er een helling van 12% vanwege 
het bergachtige terrein. In Lamia 
moet de zelfrijdende minibus 
kunnen omgaan met hoge tem-
peraturen. 

In Helsinki passeert de route het 
op één na drukste treinstation 
van het land. In Tallinn wordt 
getest bij een vliegveld en is 
bestaand busverkeer een aan-
dachtspunt. En in Nederland 
moet rekening worden gehou-
den met het grote aantal fietsers. 

Stad van de slimme mobiliteit  
Het doel van FABULOS is het 
versnellen van zogeheten ‘last-
mile-oplossingen’ op de Europe-
se markt. Dat past bij Helmond, 

Zelfrijdende minibus in Helmond stap dichterbij

want maar liefst tweederde van 
de stad ligt binnen één mijls-
afstand vanaf één van de vier 
stations. Wethouder Antoinette 
Maas: “Zeker in een last-mile-stad 
zoals Helmond biedt duurzame 
en innovatieve mobiliteitskansen. 
Ik ben blij met de stappen die we 
hierin kunnen zetten met de zelfrij-
dende minibus Fabulos.”  

De mobiliteitswereld verandert 
snel. Nu reizen we nog van A 
naar B met onze auto. Straks rij-

den we in elektrische deelauto’s, 
-fietsen en – scooters. Het liefst 
via één app en in combinatie met 
het openbaar vervoer. Denk aan 
de deelautodienst Amber en de 
flexibele busdienst Bravoflex, die 
al in Helmond rondrijden. 

Naast de zelfrijdende minibus 
FABULOS zet Helmond dit jaar 
in samenwerking met Europa en 
in Zuid-Nederland met  Smart-
wayZ.NL in op onder meer deel-
fietsen en elektrische steps. s

Helmond
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 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

14 EN 15 FEBRUARI

TROUWEVENT 
KEN JIJ OF BEN JE IEMAND DIE GAAT TROUWEN BINNENKORT? 
KOM DAN NAAR HET TROUWEVENT EN LAAT JE INSPIREREN
                         DOOR DE MOOISTE TROUWKOSTUUMS.

De Helmondse wijk Mierlo-Hout ver-
andert zaterdag 28 maart aanwstaande 
weer in een prachtig sprookjesachtig 
dorp. Tienduizenden lampjes kleuren de 
tientallen creaties tijdens de Helmondse 
Lichtjes Parade. Hebt u een mooie cre-
atie, individueel of met een groep/wa-
gen? Meld je dan aan. Laat zien hoe in-
novatief u bent op licht en led gebied! 
Denk na over een spectaculaire licht-
creatie en laat de toeschouwers, groot 
en klein, verbaast staan. Aanmelden: 
info@helmondselichtjesparade.nl

Niet de kwantiteit maar de kwaliteit staat 
ook voor deze editie weer hoog in het 

vaandel. De route begint, net als bij de 
vorige edities, op industrieterrein Houts-
donk. Vanaf daar trekken de deelnemers 
vanaf 20.30 uur over de Houtse Parallelweg 
richting de Hoofdstraat. Ter hoogte van de 
Windmolenstraat eindigt de optocht.

In de grote verwarmde tent op het Kerk-
plein gaat men vanaf 20.30 uur tot 01.00 
uur een fantastisch feest vieren. Na afloop 
van de Helmondse Lichtjes Parade worden 
daar de prijswinnaars bekendgemaakt.
Op deze avond zijn de Hoofdstraat en de 
Houtse Parallelweg van 18:00 tot 23:30 uur 
afgesloten voor al het verkeer. 

Entree is € 2,50 per persoon , kinderen tot 
4 jaar gratis. 
www.helmondselichtjesparade.nl s

Neem deel aan de 
Helmondse Lichtjes Parade 2020

entree€ 2,50 19:30
aanvang

Helmond

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Piet van Veghel is dit jaar door 
de raad van elf verkozen tot 
Brouwhaas van het jaar. Wij 
weten dat hij niet graag in de 
schijnwerpers staat, maar hij zal 
er dit jaar toch echt aan moeten 
geloven. Enkele redenen waar-
om de raad van elf heeft beslo-
ten om hem Brouwhaas van het 
jaar 2020 te maken:

Voetbalclub v.v. Bruheze 
Voetbalclub v.v. Bruheze is opge-
richt in 1960. Piet was het eerste 
lid van de voetbalclub. Hij is hier 
dus al zestig jaar lid van. Jarenlang 
heeft hij in Bruheze 1 gevoetbald. 
Later ook nog in Bruheze 3. Ook 
is hij jarenlang leider en vlagger 
geweest. Jarenlang heeft de se-
lectie van Bruheze het bosfeest 
verzorgd. Piet stond altijd voorop 
met opbouwen en afbreken.

Biljart en beugelclub 
Hij is vroeger begonnen bij de 
biljartclub van de Visser. Deze 
club stopte er toen mee en ging 
hij vervolgens verder bij Café 
Bruheze, waar hij nu al jarenlang 
lid is van de beugelclub.

Carnavalsvereniging de 
Brouwhazen 
Met de jaarlijkse autocross stel-
de hij altijd zijn bos beschikbaar. 
Daar moest elk jaar het hekwerk 
weggehaald worden en weer 

teruggeplaatst. Piet was hier al-
tijd de kartrekker van. Piet was 
raadslid van de eerste raad van 
elf van de Brouwhazen in 1962. 

Toen wij twee jaar geleden onze 
nieuwe carnavalswagen bouw-
de, heeft Piet bijna al het laswerk 
uitgevoerd.

Iedereen die hem vraagt zal hij 
helpen indien mogelijk 
Zo heeft hij diverse huizen mee 
verbouwd en veel hak en breek-
werk verricht. Hij zegt nooit nee 
tegen iemand behalve tegen zijn 
eigen Diny (zegt ze zelf). 

Tennisvereniging 
Lampen afstellen en vervangen 
van de lampen in de lichtmasten 
van tv het Trambaantje.

Jan Rovers 
Ook voor Jan heeft hij altijd 
klaargestaan. Verhuizen en de 
tuin bijhouden waren één van 
zijn vrijwillige taken bij hem. 

Al deze dingen kun je natuurlijk 
niet alleen en daarom willen wij 
ook graag Piet zijn vrouw Diny 
bij deze benoeming betrekken. 
Want zonder haar steun was het 
uiteraard niet mogelijk geweest 
om dit allemaal te doen. Door 
de Jaren heen zijn er tal van ge-
legenheden geweest waarbij Piet 
betrokken was. Ongetwijfeld zijn 
het er meer dan waar wij op het 
moment weet van hebben. Bo-
vengenoemde opsomming van 
diensten bevestigen volgens ons 
zijn benoeming tot ‘Brouwhaas 
van het jaar 2020’. s

Met je hoofd in het water, 
een nat kapsel en dan nog 
‘dankjewel’ zeggen ook!  Dat 
doen een 15-tal Hoogheden 
aanstaande woensdag op het 
Helmondse ‘Daupfi st’. 

Want je kan toch niet onge-
doopt de carnaval ingaan? 
Een avond waarop bijna alle 
carnavalsverenigingen ‘acte 
de presence’ geven, een waar-

dig opvolger van het vroegere 
‘Mizunalle’ feest. 

Met dit evenement wordt de 
start van het Helmondse car-
naval ingeluid. De verenigin-
gen zijn welkom, maar ook de 
gewone carnavalsvierder die 
dit mee wil maken is van harte 
welkom. Hoftempel De Ge-
seldonk Helmond, woensdag 
avond 19 februari aanstaande 
vanaf 20.00 uur. Organisatie: 
Daupfeest Commmissie van 
CV de Kluppels. s

De 67ste Prins van E.C.V.de.
Heipoort, Prins Benji  de 1ste, wil 
hierbij alle carnavalsvierders 
uitnodigen om met ons het ge-
zelligste carnavalsfestijn mee 
te beleven in onze residentie 
Partycentrum de Molen aan de 
Molenstraat 104.

Vanaf zaterdag 23 februari tot en 
met 26 februari is het elke avond 
en middag weer een dolle boel in 
de residentie. De toegang is ui-
teraard gratis en vanaf de zondag 
24 februari wordt er ook gestart 
met drie geweldige kindermid-
dagen en verschillende kinder-
activiteiten. De muziek zal weer 
volop worden verzorgt door de 
Discotheek van de H.E.G.
Op de kindermiddagen en avon-
den zullen de dansgarde ‘s hun 
dans en showdans ook aan jullie 
vertonen. Maar ook Prins Benji 

de 1ste zal gezamenlijk met de 
aanwezige zijn danskunsten ver-
tonen als Prins Hardcore. Het 
dak gaat er dan af bij Partycen-
trum de Molen. s

Op zaterdag 15 februari 2020 is 
de befaamde oergezellige zit-
tingsavond van cv de Rampe-
tampers. Op deze avond ziet 
u andere kletsers dan tijdens 
de eerste zoals Rob Scheepers 
uit Sterksel, Arjan Compen en 
Arie Schoofs. Als amusement 
“Ons Jongens” en “de Skoepies”. 
Deze avond start om 19.45 uur 
en ook hier is de toegangsprijs 
slechts 11 euro. Na afl oop van 
deze avond is er nog een gezel-
lige afterparty in de foyer met 
medewerking van Diskjockey 
“Geofi etia”. Deze avond is zo 
goed als uitverkocht. Als er nog 
kaarten zijn, zijn deze alleen 
nog  te koop bij de receptie van 
wijkhuis De Fonkels Prins Ka-
relstraat 123 Helmond

Op beide avonden zorgen De 
Durbloazers voor de muzikale 
ondersteuning, terwijl de “HEG” 
tekent voor de techniek. Uiter-
aard zullen ook de dansgarde 
en showgroep hun beste beentje 
voorzetten. Dit geheel onder lei-
ding van Prins Ton d’n Urste.

Kinderfeestmiddagen 
Speciaal voor de kinderen van 

de diverse basisscholen houden 
we, in samenwerking met de 
Fonkel, in onze residentie “de 
Fonkel” twee feestmiddagen. 
Op maandag 24 februari een 
interactieve middag. Naast sa-
men lekker springen en hossen 
op (carnavals)muziek of mee-
dansen met je favoriete artiest, 
zullen er diverse leuke dingetjes 
worden gedaan, zowel actief als 
interactief. We hebben hiervoor 
een verstrooide professor uitge-
nodigd die ook zijn uitvindingen 
en proefjes zal laten zien en er 
over vertelt. Je krijgt de kans om 
hem hierbij te helpen. Verder zal 

Mad Science een demonstratie  
“droogijs” verzorgen.

Ook op dinsdag 25 februari weer 
een gezellige middag. Ook van-
daag gaan we weer lekker samen 
springen en hossen op (carna-
vals)muziek of meedansen met 
je favoriete artiest. Op deze dag 
wordt de feestmuziek verzorgt 
door DJ Klumpie.

Op beide dagen wordt er gezorgd 
voor een lekkere traktatie. Lever 
de kleurplaat voor 15.30 uur in. 
Deze staat in de Rampetamper 
die in Dierdonk is bezorgd en is 
te downloaden op onze website 
www.rampetampers.nl of ver-
krijgbaar in de Fonkel. 

Maak dus ook kans op een prijsje 
zowel voor de kleurplaat als in de 
loterij. Vanouds dus belooft het 
op beide dagen weer een gezel-
lige boel te worden waar je ge-
woon bij geweest moet zijn.

De zaal van Residentie De Fon-
kel’ Prins Karelstraat 123 Hel-
mond is open om 13.30 uur. Aan-
vang 14.00 uur. Afgelopen is het 
om 17.00 uur. 

Voor de entreeprijs hoef je het 
niet te laten, slechts 1 euro. s

Brouwhaas van het jaar 
Brouwhuis

Piet van Veghel is de Brouwhaas van het jaar 
F | CV de Brouwhazen.  

Bende gai al gedoopt?
Het ‘Daupteam’. 

F | CV de Kluppels .  

Gin gemor: mi Prins Benji 
d’n urste zit ut wel snor. 

F | ECV de Heipoort .  

Prins Ton d’n Urste.. 
F | CV de Rampetampers .  

16 Prinsen in de doopton
‘Bende gai al gedoopt?’ 

Carnaval bij ECV de Heipoort 
Binnenstad

Tweede kletsavond van 
De Rampetampers en de Fonkel

Binnenstad

Helmond

ZOEK JIJ NOG EEN LEUKE BIJBAAN?
BEZORGERS GEVRAAGD

06-18938912

€50,00 
EXTRA BONUS!

WWW.HELMONDNU.NL
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vr 14 feb T/m vr 28 feb

podium

film

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

1917  NU
Meeslepend oorlogsdrama (Golden Globe)

LES MISERABLES  V.A. 20 FEB
Meeslepende verhaal van Stéphane

LITTLE WOMEN   NU
Gebaseerd op het gelijknamige boek. 

MEMENTO MA 24 FEB
Film met filosofie (Filosofilm reeks)

Expo

world press photo 
EXHIBITION 2019 HELMOND

 BINNENKORT:

 06 MRT T/M 29 MRT

 T/M 01 MRT

TENTOONSTELLING 
VAN EN OVER TINUS DERKS 1952-2019

ZA 15 feb 21:00 u

The Hillbilly Moonshiners     
PLAY THE MUSIC OF MUMFORD AND SONS     
zo 16 FEB 11:00 u

platenbeurs    
VINYL & CD’S
za 29 feb 14:00 u

omloop het nieuwsblad   
MMV KARSTEN KROON, BRAM TANKINK 
EN RIK ELFRINK 
za 29 feb 21:00 u

Abba Fever    
THE ULTIMATE ABBA SHOW (UITVERKOCHT)   

   
vr 06 mrt 20:00 u

Borgers     
MUZIEK IN DE FAMILIE      

VR 14 FEB T/M VR 28 FEBVR 14 FEB T/M VR 28 FEB

THEATERSPEELHUIS.NL

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

VR 14 FEB  20:15 u TONEEL

JEROEN SPITZENBERGER, 
HANNE ARENDZEN
De liefde begraven

ZA 15 FEB  20:15 u MUZIEK

THE DOORS IN CONCERT
Fifty years of sex and death

DI 18 FEB  20:15 u DANS

CONNY JANSSEN DANST
Kiem  (inleiding 19:30u)

WO 19 FEB  20:15 u CABARET

STEFANO KEIZERS
Sorry baby

DO 27 FEB  15:00 u JEUGD

BENJAMIN DE BEER (4+)
(vakantietip)

VR 28 FEB  20:15 u MUZIEK

HANDSOME POETS
Lieve schatten

BINNENKORT:

ZO 01 MRT  15:00 u FAMILIE

DUDA PAIVA COMPANY
Vergeten dieren & verloren zaken

DI 03 & WO 4 MRT  20:15 u CABARET

TINEKE SCHOUTEN
 Highlights (optie theaterdiner)

  #ONTROEREND
EN #ENERGIEK

Beleef
Krokuskasteel

Helmond,
kom ook!

25 februari t/m
1 maart 2020

PATHÉ HELMOND
DO. 13 FEB. T/M WO. 19 FEB.

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 

zaterdag en zondag 9.45 uur

1917 (DOV) Vr 10:30, 19:50 uur / Di 10:45, 
13:00 uur / Do 12:30 uur / Ma 14:10 uur / Za 
15:30 uur / Vr, Wo 15:50 uur / Zo 16:10 uur / 
Ma, Wo 18:00 uur / Do, Za, Zo 20:00 uur / Wo 
20:30 uur / Ma, Di 20:40 uur 
April, May en June (DNL)
Ma 10:30, 16:10 uur / Do 10:45, 19:15 uur / Wo 
12:40 uur / Vr 13:30 uur / Zo 13:45 uur / Di 
18:15 uur / Vr, Za 19:00 uur
Bad Boys For Life (DOV)
Do, Wo 10:45 uur / Ma 11:30, 21:30 uur / Vr 
12:20, 21:00 uur / Di 13:20, 21:15 uur / Do, Ma 
16:20 uur / Vr, Zo 17:10 uur / Za 17:30, 21:40 uur 
/ Wo 20:40 uur / Zo 20:45 uur / Do 21:20 uur
Beentjes van Sint-Hildegard, De (DNL)
Wo 11:00 uur / Za 11:50 uur / Ma 12:30 uur / 
Di 12:45, 16:30, 18:50 uur / Do 13:00 uur / Zo 
14:40 uur / Vr, Ma 14:50 uur / Vr, Za 18:30 uur / 
Do, Ma 19:00 uur / Zo, Wo 19:10 uur 
Belle Époque, La (DOV) Ma 20:00 uur 
Birds of Prey (DOV) Zo 10:00, 18:15 uur / Za 
10:10, 17:10, 21:10 uur / Wo 10:30, 17:50, 21:00 
uur / Di 10:45, 15:50 uur / Do, Ma 11:00 uur / Vr 
12:10, 16:20, 21:30 uur / Do 13:30, 16:30, 20:30 
uur / Ma 19:25 uur / Zo, Di 21:15 uur
Blumhouse’s Fantasy Island (DOV)
Ma 12:00, 17:30 uur / Do 15:20 uur / Za 16:00, 
21:00 uur / Di 16:15 uur / Vr, Wo 16:40 uur / Zo 
17:00 uur / Zo, Di, Wo 21:30 uur / Do, Ma 21:45 
uur / Vr 22:30 uur
Call of the Wild (DNL) Wo 14:20 uur 
Call of the Wild (DOV) Wo 18:10 uur 
Dolittle (DNL) Zo 12:20 uur / Wo 13:20 uur / Za 
14:45 uur / Ma 15:15 uur 
Dolittle (DOV)
Di 13:40, 18:20 uur / Za 16:30 uur / Ma 17:10 
uur / Do 17:30 uur / Vr 18:00 uur / Zo 18:50 uur 
Frozen 2 (DNL) Wo 11:45 uur / Zo 12:10 uur / 
Za 12:15 uur / Ma 12:40 uur 
Futro z misia (DOV) Zo 16:30 uur / Vr 21:45 uur
Gentlemen, The (DOV)
Vr 22:10 uur / Za 22:40 uur 
Ghost - 30th Anniversary (DOV) Vr 20:15 uur 
Gretel and Hansel (DOV) Ma 13:10 uur / Vr, Wo 
17:20 uur / Do 21:30 uur / Di 21:45 uur / Zo, Ma, 
Wo 21:50 uur / Za 22:30 uur / Vr 22:50 uur
Grote Slijmfilm, De (DNL)
Za 10:15, 12:45, 14:30 uur / Zo 10:20, 14:00, 
16:00 uur / Vr 10:30 uur / Wo 10:40 uur / Ma 
14:25 uur / Vr, Di 15:10 uur / Do, Wo 15:15 uur 
Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn (DNL)
Za 10:40, 14:10 uur / Zo 11:00, 12:30 uur / Di 
12:20 uur / Wo 13:00 uur / Do, Vr 16:10 uur 
Nick Jr. Voorjaarsbios 2020 (DNL)
Zo 10:00, 12:20 uur / Za 10:15 uur / Do, Di, Wo 
10:30 uur / Vr 10:40 uur / Ma 10:50 uur
Onze Jongens in Miami (DNL)
Vr 11:20, 19:30 uur / Ma 13:30, 19:10 uur / Do 
13:40 uur / Do, Di 18:45 uur / Zo 18:50 uur / 
Wo 19:20 uur / Za 19:40 uur
Parasite (DOV) Do 10:30, 17:45 uur / Vr 10:40, 
13:05 uur / Zo 16:20 uur / Za 18:20 uur / Ma 
18:40 uur / Di 18:45 uur / Wo 20:20 uur
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Sonic (DNL) Zo 10:15, 14:50 uur / Di 10:30, 
16:00 uur / Za 10:40, 13:10, 15:00 uur / Wo 
13:30, 15:40 uur / Vr 14:00 uur / Do 16:10 uur 
Sonic (DOV) Ma 10:20, 16:45, 21:20 uur / Do 
10:30, 13:30, 19:15, 21:30 uur / Vr, Za 12:30 uur / 
Di 14:15, 17:10 uur / Wo 18:40 uur / Vr 19:10 uur 
/ Zo, Di 19:30 uur / Za 20:10 uur 
Sorry We Missed You (DOV) Di 13:30 uur 
Spike en De Magische Steen (DNL)
Zo 10:10, 14:30 uur / Vr 10:30, 14:40 uur / Za 
13:20, 15:15 uur / Wo 14:00, 16:00 uur 
Spionnengeheimen (DNL)
Za 11:00 uur / Zo 11:30 uur / Wo 12:05 uur 
Star Wars: The Rise of Skywalker (O3D)
Zo 13:00 uur / Do 13:20 uur / Ma, Wo 15:00 uur 
/ Di 15:40 uur / Za 17:00 uur 
Suriname (2020) (DNL)
Zo 21:40 uur / Za 22:15 uur

KUNST & CULTUUR

Ga er tijdens de Krokusvakantie 
lekker op uit met het gezin en de fa-
milie en bezoek Krokuskasteel Hel-
mond. Speciaal tijdens deze vakan-
tie kun je diverse leuke en leerzame 
krokusactiviteiten doen in Kasteel 
Helmond van dinsdag 25 februari 
tot en met zondag 1 maart. Laat de 
vakantie maar beginnen!

Kasteel in brand
Zo kun je deelnemen aan de zolder-
tour ‘Kasteel in brand’ waarin je een 
reis terug in de tijd maakt, naar het 
jaar 1549. Je komt alles te weten over 
het waargebeurde verhaal van de 
grote brand die een deel van het kas-
teel verwoestte. Van dinsdag tot en 
met vrijdag elk uur tussen 11.00 uur 
en 16.00 uur. Op zaterdag en zondag 
elk uur tussen 13.00 uur en 16.00 uur. 
De tour is geschikt voor bezoekers 
vanaf 8 jaar en die goed ter been zijn. 

Theatrale kasteeltour
Ga op stap met de theatrale tour 

onder begeleiding van een heuse 
kasteelbewoner. Dit keer zijn kas-
teelvrouwe Philippine van Ruijschen-
berg en kasteelheer Wesselman van 
Helmond aan de beurt om je rond te 
leiden. Wil je Philippine zien en ho-
ren? Kom dan meedoen op 25, 26, 27 
en 28 februari om 13.00 uur en 15.00 
uur. Kasteelheer Wesselman leidt je 
rond op 27, 28, 29 februari en 1 maart 
rond en vertelt al zijn familiegehei-
men om 13.00 uur en 15.00 uur. Aan-
melden kan op de dag van je bezoek. 
Adviesleeftijd is 6 jaar. 

Zelf ontworpen tas 
Maria van Brabant was een dochter 
van de Hertog van Brabant, zij leefde 

ruim 750 jaar geleden. Zij was een 
vooraanstaand inwoner van Hel-
mond en was zelfs keizerin. Om haar 
leven te eren heeft kunstenaar Chris-
tie van der Haak de tentoonstelling 
‘Maria van Brabant, Keizerin’ inge-
richt. Na een bezoek aan deze ruimte 
waar je vast nog niet eerder zoveel 
kleuren en vormen in 1 ruimte hebt 
gezien, kun je aan de slag om je eigen 
‘Christie van der Haak’-tas te versie-
ren. Elke dag tussen 11.00 uur en 16.30 
uur in het sfeervolle Kasteelcafé.

Speuren en spelen 
Speuren door de kasteelkelders en 
ondertussen gamen in de Kasteel-
gang. Zo kom je meer te weten over 
het kasteel en zijn bewoners. Te doen 
van dinsdag tot en met zondag tij-
dens de Krokusvakantie tussen 10.00 
tot 17.00 uur op werkdagen en 12.00 
tot 17.00 uur in het weekend.

Voor deelname aan de zoldertour 
Kasteel in Brand’ en Tas versieren 
wordt een toeslag gevraagd van 
€ 2,50. Voor alle activiteiten is een 
geldig entreeticket nodig. s

Beleef het Krokuskasteel. 
F | FotoStudio5700.nl.

Meestergitarist Jimmy Rosen-
berg wordt ook wel de nieuwe 
Django Reinhardt genoemd. 
Jimmy is geboren in Asten, maar 
woonachtig in Helmond en is 
daarmee een lokaal megatalent. 
Hij tourde door zowel de Ver-
enigde Staten als Europa en liet 
heel de wereld kennis maken 
met zijn vingervlugheid over de 
snaren. Op tien jarige leeftijd 
was Jimmy al te zien in een BBC 
documentaire over Django Rein-
hardt, waarmee hij zijn groot-
meester in ere bracht. 
Nu zal het Jimmy Rosenberg Trio 
op vrijdag 28 februari voor een 
exclusieve show terugkeren naar 
zijn thuishaven in De Cacaofa-
briek in Helmond. s

Jimmy Rosenberg voor exclusieve 
show naar De Cacaofabriek 

Jimmy Rosenberg. F | De Cacaofabriek.

Helmond

Helmond

Jimmy Rosenberg Trio – Live in Helmond 2020
Vrijdag 28 februari 2020 vanaf 20:45 uur.

www.cacaofabriek.nl
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Vrijdag 21 februari om 20:00 uur 
staat de thuiswedstrijd tegen 
Jong Ajax op het programma. 

Helmond Sport behaalde eerder 
dit seizoen op Sportpark de Toe-
komst een prima resultaat tegen 
de Amsterdammers, bij de huidi-
ge nummer twee van de Keuken 
Kampioen Divisie werd met 1-1 
gelijkgespeeld. Givan Werkho-
ven (ook trefzeker in de vorige 
thuiswedstrijd tegen Excelsior) 
bracht Helmond Sport op voor-
sprong, middenvelder Jurgen 
Ekkelenkamp (samen met kee-
per Kjell Scherpen en centrale 
verdediger Kik Pierie de meest 
bekende Nederlandse spelers in 
het team van trainer Mitchel van 
der Gaag) zorgde voor de gelijk-
maker.

Het meest in het oog springende 
buitenlandse talent is Lassina 
Traoré, net zoals Ekkelenkamp 

negentien jaar oud. De uit Burki-
na Faso afkomstige spits scoorde 
al dertienmaal voor Jong Ajax, 
daarnaast kwam hij ook al zeven 
keer uit voor het eerste elftal in 
de Eredivisie. Zijn positie in het 
centrum van de aanval bij Jong 
Ajax wordt dan overgenomen 
door de 18-jarige Brian Brobbey. 
Deze geboren Amsterdammer 
met Ghanese roots doorliep de 
gehele jeugdopleiding, om al op 
16-jarige leeftijd zijn debuut te 
maken in het betaalde voetbal.

De naam Isaam El Maach zal 
menig Helmonder bekend in de 
oren klinken, deze keeper kwam 
nog uit voor amateurclub MU-
LO en daarna voor jeugdteams 
van Helmond Sport. Via Vitesse 
kwam deze Marokkaan in de 
hoofdstad terecht, normaliter is 
hij dit seizoen de reservekeeper 
van Jong Ajax. Zijn enige twee 
officiële wedstrijden waren in de 
UEFA Youth League (“de Cham-
pions League voor jeugdspe-
lers”), tegen Lille en Chelsea. s

Door: Lisa Meeuwsen 

Vorig jaar zijn de voorberei-
dingen al gestart, nu komt de 
uitvoering steeds dichterbij. 
Stichting Lambertus Concerten 
werkt samen met Stichting Par-
ticipatie Met Dementie. René 
Coolen, voorzitter van Stichting 
Lambertus Concerten, vertelt 
over dit bijzondere project. 

Het begon bij een glaasje wijn 
Het idee om dementie en muzi-
kaliteit te verbinden, ontstond 
toen journalist Erik Zwiers het 
boek ‘Zolang ik er ben’ schreef. 
In dit boek lees je onder andere 
over Nico Knijnenberg, een man 
met de ziekte van Alzheimer. 
Hoewel Nico nog een actief le-
ven leidde, vroeg hij zich vaak af 
of hij nog wel mee doet. “Toen zij 
samen een glaasje wijn dronken, 
begon Nico uit het niets een van 
de Passies van Bach te zingen, 
hoe bijzonder.” aldus René. Na 
het overlijden van Nico ontmoet-
te Zwiers dirigent Felix van den 
Homberg en legde hem het idee 
voor om dementie en muziek te 
koppelen. Zo is het idee voor het 
Participatiekoor ontstaan. Om 
mensen met dementie en men-
sen zonder dementie samen te 
laten zingen, ter nagedachtenis 
aan Nico en zijn wens om nog 
mee te blijven doen. 

Het Participatieproject in 
Helmond 
Stichting Participatie Met De-
mentie is twee jaar geleden be-
gonnen met het Participatiekoor. 
Het initiatief om dit project naar 
Helmond te halen komt van 
Tabu Elstgeest. Zij had meege-
zongen in het participatiekoor 
als steunzanger en dacht: dit 
moeten wij in Helmond ook heb-
ben. Door de samenwerking tus-
sen Stichting Lambertus Con-
certen, Stichting Participatie Met 
Dementie en velen andere lokale 
organisaties is het Participatie-
project in Helmond mogelijk ge-
maakt.

Johannes Passion van Bach 
Het Participatieproject in Hel-
mond bestaat uit drie onderde-
len. Een daarvan is de uitvoering 
van delen uit de Johannes Pas-
sion van J.S. Bach door het par-
ticipatiekoor. “Vaak krijgen wij 
de vraag: kunnen mensen met 
dementie dat nog wel? Het koor 
bestaat uit mensen met demen-
tie en steunzangers. Zo worden 
de zangers met dementie extra 
ondersteund. Soms zingen zij 
niet eens, maar zijn ze simpelweg 
aan het genieten. Je ziet ze hele-
maal opbloeien.” 
Ook zijn er verhalentafels waar-
bij de verhalen van én door men-
sen met dementie worden opge-
tekend. “Samen met een mantel-
zorger en een begeleider zal een 
persoon met dementie een her-

innering ophalen om hier zo een 
verhaal van te maken en dit voor 
te dragen tijdens de uitvoering.” 

Speciale verbindingen 
Het derde onderdeel van het 
Participatieproject is naar aan-
leiding van het prentenboek 
‘Mijn Oma Is Een Superheld’ van 
Marloes van Loon. Hierbij gaan 
kinderen van groep 3/4 van ba-
sisschool de Vlier onder leiding 
van het Kunstkwartier Helmond 
samen met mensen met demen-
tie een kunstwerk creëren. “Zij 
gaan aan de slag met een thema 
uit de Johannes Passion, bijvoor-
beeld hoop. De leerlingen gaan 
zo beter begrijpen hoe het is om 
een opa of oma met dementie 
te hebben. De organisatie is erg 
benieuwd om te zien wat voor 
kunstwerken deze unieke sa-
menwerking gaat opleveren.” 

De kunstwerken worden in de 
week voor het concert tentoon-
gesteld in de lichtstraat van De 
Cacaofabriek in Helmond en tij-
dens het concert in de concertlo-
catie. Het concert vindt plaats op 
11 april 2020 om 15:00 in de kapel 
van het Elkerliek Ziekenhuis. U 
bent van harte welkom om aan-
wezig te zijn bij de uitvoering van 
dit bijzondere project. 

Voor meer informatie kunt u 
terecht op 
www.lambertusconcerten.nl of 
www.participatiekoor.nl. s

 Helmond Sport- Jong Ajax in 2019. F | Wim van den Broek.
Participatiekoor Helmond. F | Zan van van Alderweg en/SPmD.

Helmond Sport – Jong Ajax

Helmond

Dementie en muziek 
ontmoeten elkaar

Helmond

Helmond-Oost
 

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV, 
Azalealaan te Helmond. Een to-
tale 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. Aanvang  20.00 UUR. Zaal 
open vanaf 18.45 uur.

Mierlo-Hout

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.

Annawijk/Suytkade

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 organisatie ligt in 
handen van seniorenvereniging 
St. Anna.

Mierlo-Hout

Kansrijk Mierlo-Hout organi-
seert elke maandagochtend 
vanaf 9 uur een ontbijt voor 1 
euro in De Geseldonk. Toegang 
voor iedereen. Aansluitend de 
Samenloop van 9.30-11.30 uur. 

Een ontmoetingsmomentje voor 
iedereen, voor een praatje en wat 
gezelligheid. 

Ben je minder mobiel of zoek je 
een maatje om samen mee te 
gaan, neem contact met ons op. 

Wil je je aanmelden als vrijwil-
liger voor Kansrijk, dat kan ook! 
Iedereen is welkom voor een 
heerlijk bakje koffie of thee. We 
zien je graag op maandagoch-
tend in De Geseldonk. 

Binnenstad

Tot 26 februari exposeren  Enver 
Buzo en Henk van Lieshout hun 
schilderijen in wijkhuis De 
Fonkel Prins Karelstraat 123 te 
Helmond. 
Te bezoeken tijdens openings-
uren van de Fonkel.

Regio

Bridgeclub BCA in Aarle-Rixtel is 
op zoek naar nieuwe leden. We 
spelen op dinsdagavond en be-
ginnen om 19.40 uur.  

Heeft u belangstelling? Neem 
contact op met Jaap Ebben, tel.
nr. 06 21 96 41 34.

Rijpelberg

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op zaterdag 22 febru-
ari van 11.00 tot 15.00 uur. Locatie: 
oude basisschool De Torelaar op 
de Groningenhof 4, Helmond. 
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg  

Nieuwe vrijwilligers kunnen zich 
ook aanmelden. 

Regio

Op 16 februari gaat de FeelGood 
Market weer fris van start met 
een nieuw en FeelGood jaar. We 
staan dan lekker warm en droog 
binnen, in het klokgebouw, met 
een gevarieerd aanbod mooie, 
originele en handgemaakte pro-
ducten, streetfood, inspirerende 
workshops, fijne vibes, lekker 
chillen en goede live- muziek. 
Workshops en entertainment:
massage, gratis kinder knutsel 
plein, henna art, Tai Chi, voe-
dingsadvies, dromenvangers ma-
ken, proeverijen, demonstraties, 
stoelmassage,  gitaarles, bouwen 
met bamboe en een springkus-
sen. Klokgebouw, Klokgebouw 
50,  Strijp S Eindhoven
Wanneer: 16 februari 12:00 tot 
18:00 uur. Gratis entree!
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Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

Wij maken plaats
voor de nieuwe collectie

50% KORTING 
op de kleding collectie

shoes&more

Streep alle woorden weg, het 
overgebleven woord is de oplossing. 

Mail dit woord samen met 
uw naam, tel.nr. en adresgegevens 

vóór woensdag 19 februari
naar: actie@deloop.eu

De winnaar wordt in deze krant 
bekend gemaakt.

AALTJE | ACHTERSTEL | AFSCHUTTEN | BEDELVEN | BILJARD
CONFECTIE | CURSIEF | EINDJE | FREQUENT | HAKJE | HAREM 
HEENGAAN | HOEPLA |JUBILEUM | KALKEN | KANJER | LIAAN
LIJFJE | MAALTEKEN | NAAST | PLUMEAU | RAVAGE | SCHEMER

SJOUW | TAILLE | TENZIJ | THEMA | TRUCK | VLOEISTOF

Maak kans op een: 
Oozoo 

horloge 
(t.w.v. € 59,95) 

naar keuze

Migagifts Helmond
Elzaspassage 11 |  0492 524411 | www.migagifts.nl

A N E V L E D E B N B N M E R
C F R E Q U E N T I E U J C E
H O E E H M A A L T E K E N J
T T N I M A E J T L A A L A N
E S T F S E A U I H T I R A A
R I E T E R H B O R E M L I K
S E N O T C U C U A E M U L P
T O Z D S J T C S R A V A G E
E L IJ F J E K I A M W U O J S
L V A L P E O H E E N G A A N

Winnaar week 5: Silvia van Wetten. Antwoord: Turner.
Winnaar is reeds op de hoogte gesteld.

Amour Beauty
BE UNIQUE LINDA

OPENINGS ACTIE 
bij inlevering van deze advertentie 

20% KORTING op:
Micro blading (pmu) • Powder brows (pmu)

Henna brows
Nieuwe set wimper extensions (one by one)

Wij verhuizen op 16 februari naar 
Mierloseweg 47, Helmond.

Het gevoel dat je krijgt als je de 
bal die mooie curve kunt ge-
ven, de euforie die je voelt als 
jij in de laatste minuut de win-
nende treff er maakt, het vers 
gemaaide gras dat je ruikt als je 
net voor de wedstrijd het voet-
balveld betreedt. De meiden 
van SV Brandevoort weten het: 
voetbal is plezier, voetbal is pas-
sie. 

Iedere week staan er ruim zestig 
meiden op het veld bij de Hel-
mondse club. Meiden die het 
spelletje pas sinds kort spelen, 
maar ook meiden die van kleins 
af aan al tegen een bal aan trap-
pen. Eerst in gemengde teams 
om de kneepjes van het voetbal 
te leren, op latere leeftijd in een 
sportief en gezellig meidenteam. 

Bij SV Brandevoort kunnen alle 
leeftijden en niveaus terecht.

Interesse? 
SV Brandevoort is op zoek naar 
meiden tussen de 5 en 18 jaar die 
graag tegen een balletje trappen. 
Je bent van harte welkom om 
eens mee te trainen bij een team 
in jouw leeftijdscategorie en te 
kijken of het iets voor je is. 

Meer informatie en aanmelden: 
www.svbrandevoort.nl.

SV Brandevoort
Ruim tien jaar geleden werd SV 
Brandevoort opgericht in de snel 
groeiende Vinex-wijk Brande-
voort. Inmiddels is de voetbal-
club uit Helmond uitgegroeid 
tot een club met meer dan 800 
leden en met de grootste jeugd-
afdeling in de stad. SV Brande-
voort kent op dit moment zeven 
seniorenteams (waaronder een 
veteranen- en veterinnenteam) 
en vijftig jeugdteams (waaronder 
de Draakjes en 2 MO-teams). In 
de toekomst hoopt de club ook 
nog een senioren vrouwenelftal 
op te starten. s

SV Brandevoort 
zoekt voetbalmeiden

Brandevoort

F | SV Brandevoort.

F | Wim van den Broek.

Het Jan Visser museum organi-
seert op zondag 16 februari, in 
het kader van hun themadagen, 
de befaamde stamppotdag. Er 
worden drie soorten stamppot 
bereidt. Namelijk wortel, zuur-
kool en boerenkool met spek, 
worst, hachee of gehaktballen. 
En tijdens deze gure dagen mag 
een kop stevige snert (erwten-
soep) zeker niet ontbreken.

De themadagen zijn een mooie 
gelegenheid om de bezoeker op 
een ludieke wijze kennis te laten 
maken met gebruiken en ge-
woontes uit het verleden. Stamp-
pot ofwel petazzie, was naast de 
broodmaaltijd een belangrijk be-
standdeel van de maaltijd op het 
Oost-Brabantse platteland. 

Hoofdingrediënt van alle soorten 
stamppot is de aardappel. Als 
het beschikbaar was maakten 
verschillende soorten gedroogd 
en gerookt spek, ham en worst 
de stamppot extra lekker. 

Niet ongebruikelijk was om de 
pan midden op tafel te zetten, en 
daar met de hele familie zonder 
gebruik van servies uit te eten 
(denk hierbij aan de aardappe-
leters van Vincent van Gogh).

Tijdens het bezoek is er gelegen-
heid om tegen een kleine vergoe-
ding van de
stamppotten te proeven. Ook 
onze ambachtelijke bakkerij is 
tijdens deze dag in bedrijf. De 
geur van versgebakken brood zal 
u doen watertanden.

Op deze themadag is de toe-
gang tot het museum gratis, een 

mooie gelegenheid om ook onze 
uitgebreide collectie landbouw-
werktuigen en onze verzameling 
brandweervoertuigen te bezich-
tigen. De themadag begint om 
12.00 uur en duurt tot 17.00 uur. 
Het Jan Visser Museum is gele-
gen aan de Keizerin Marialaan 5 
in Helmond nabij zwembad De 
Wissen. s

Helmond-Noord

Lekker: stamppot! 
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‘Wist u dat er zoveel 
mogelijk is?’

Wat uw wensen ook zijn, ons ervaren team helpt 
u graag om het afscheid altijd persoonlijk en 
bijzonder te maken. Voor leden en ieder ander.
Ga voor informatie naar dela.nl/helmond of bel 
0492 72 94 78 voor een persoonlijk gesprek.

Verzorgd naar wens door Yvonne, Valerie en Patricia van DELA

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 16 februari 
10:15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor 
Boerenbruiloft
Jan en Lien Verrijt-van Mierlo en hun zoon Johan; Jan en Anna Klomp-
Verhees in verband met verjaardag Jan; Ad van Stiphout; Marietje 
Naninck-van Hout vanwege verjaardag;

Donderdag 20 februari
19.00 uur Damiaanhuis;
Intentie voor de geloofsopvoeding van gedoopte kinderen.
20.00 uur Lucia kerk Info avond Eerste Communie

Zaterdag 22 februari
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna,
Theo van Mullekom;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Intentie voor allen die werken bij de politie.

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, Pauline Meijer-
Termeer, Frans Cornelissen, Miel van der Heijden, Riet Raijmakers-
Cunnen, Roos van de Kerkhof-Peeters, Peter Hockers. 

Zondag 23 februari 
10.30 uur Carnavalsmis, Trudokoor
Huub Rijkers, Martien van Rooij, Jos Dijckmans, Anneke van der Els-
van Dijk, Atty van der Meulen-Meijer, Dora Hekkens-van Haandel, 
Francien van den Elsen-Knoops, Fransje Hornix-Bloemen, Yolanda 
Buiteman-van den Eertwegh, Piet van Neerven en Irma van Neerven-
Harnisch, Marinus van Esdonk en Hendrika de echtgenote, Jos 
Paymans, Jan van Berkel. 
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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

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Charlie’s
Angles

Mees Kees
in de wolken

The Next Level

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.

ERVAREN EN 
ONTMOETEN IN 
BIBLIOTHEEK 

HELMOND 
Op donderdagavond 13 februari 
is in Bibliotheek Helmond weer 

een bijeenkomst die voor iedereen 
toegankelijk is.  Ditmaal met de 

Helmondse Evelien van Deursen, 
oprichter van www.evenlief.

nl. Deze Helmondse vertelt wat 
mindfulness is, wat het haar bracht 

en laat jou kennismaken met 
mindfulness.  Deze avond wordt 

georganiseerd samen met de groep 
Ervaren en Ontmoeten. Wanneer: 

Donderdagavond 13 februari van 19.30 
– 21.30 uur in Bibliotheek Helmond, 

Watermolenwal 11. Entree: €2,50 
inclusief koffie/thee. Aanmelden: www.
bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten

14 
FEB.

14 
FEB.

14 
FEB.

14 
FEB.

15 
FEB.

15 
FEB.

15 
FEB.

15 
FEB.

16 
FEB.

16 
FEB.

16 
FEB.

16 
FEB.

16 
FEB.

Biologische markt 
Brandevoort

Jeroen 
Spitzenberger en 
Hanne Arendzen

Lizz 80’s Revival 
(and a bit of 90s)

Spurrieboeren 
gilde avond (55+ 
avond)

LIVE: Thomas 
Toussaint Band & 
Friends

The Doors in 
Concert

The Hillbilly 
Moonshiners - 
Play The Music Of 
Mumford And Sons

Weekmarkt 
Helmond Centrum

Humans 
Screaming 
Like Goats

Koopzondag
Platenbeurs - 
Vinyl & CD’s

Poppenkast 
Frank Peters

Lambertus 
Concerten

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

Een noodgedwongen ontmoeting Een noodgedwongen ontmoeting Een noodgedwongen ontmoeting 
brengt frustraties en oningevulde brengt frustraties en oningevulde brengt frustraties en oningevulde 
verlangens naar bovenverlangens naar bovenverlangens naar boven
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2Het Speelhuis, Speelhuisplein 2Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 - 22:00 uur.20:15 - 22:00 uur.20:15 - 22:00 uur.

Een 80s kenner in al haar vezels maar Een 80s kenner in al haar vezels maar Een 80s kenner in al haar vezels maar 
ook wat lekkere nummers uit de 90s ook wat lekkere nummers uit de 90s ook wat lekkere nummers uit de 90s 
zal ze niet nalaten te draaien.zal ze niet nalaten te draaien.zal ze niet nalaten te draaien.
Muziekcafé Helmond, Zuid Muziekcafé Helmond, Zuid Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 21:00 - 03:00 uur.Koninginnewal 39. 21:00 - 03:00 uur.Koninginnewal 39. 21:00 - 03:00 uur.

Avond vrij toegankelijk voor alle 55 Avond vrij toegankelijk voor alle 55 Avond vrij toegankelijk voor alle 55 
ers uit Stiphout en omgeving. Een ers uit Stiphout en omgeving. Een ers uit Stiphout en omgeving. Een 
bonte avond met optredens vanuit bonte avond met optredens vanuit bonte avond met optredens vanuit 
carnavalsvereniging de Spurriezeiers. carnavalsvereniging de Spurriezeiers. carnavalsvereniging de Spurriezeiers. 
Lachen gegarandeerd. Zalencentrum Lachen gegarandeerd. Zalencentrum Lachen gegarandeerd. Zalencentrum 
de Smed, Dorpsstraat 40. 19:30 - de Smed, Dorpsstraat 40. 19:30 - de Smed, Dorpsstraat 40. 19:30 - 
22:30 uur.

Thomas Toussaint Band speelt Thomas Toussaint Band speelt Thomas Toussaint Band speelt 
vanavond de sterren uit de blueshemel vanavond de sterren uit de blueshemel vanavond de sterren uit de blueshemel 
en daarvoor neemt hij ook wat en daarvoor neemt hij ook wat en daarvoor neemt hij ook wat 
vrienden mee. Reken maar op een vrienden mee. Reken maar op een vrienden mee. Reken maar op een 
memorabele bluesavondmemorabele bluesavondmemorabele bluesavond
Muziekcafé Helmond, Zuid Muziekcafé Helmond, Zuid Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 22:00 - 01:00 uur.Koninginnewal 39. 22:00 - 01:00 uur.Koninginnewal 39. 22:00 - 01:00 uur.

Herbeleef de rauwe boodschap van 
The Doors
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 - 23:59 uur.

Vanavond komen The Hillbilly 
Moonshiners naar de Cacaofabriek 
om een eerbetoon te brengen aan 
Mumford and Sons.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
21:00 - 23:00 uur.

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

Van Neil Young tot Herman Brood 
van Gorki tot The Afghan Whigs van 
Alex Roeka tot Buffalo Tom. Lokaal 
akoestisch ensemble.
Lokaal 42, Markt 42
17:00 - 20:00 uur.

Op 16 februari is het koopzondag in 
Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 11
12:00 - 17:00 uur.

In samenwerking met Ray Elpee uit 
Eindhoven organiseert de Cacaofabriek 
voor de eerste keer een platenbeurs. 
Voer voor verzamelaars dus
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
11:00 - 17:00 uur.

Geen korte omschrijving aanwezig
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
10:30 - 11:00 uur

Isabel Favilla/Giulio Quirici: 
London Virtuosi
Een selectie uit de CD die Isabel Favilla 
en Giulio Quirici recentelijk maakten 
gewijd aan een reeks niet eerder 
opgenomen sonates voor blokfluit en 
basso continuo.
Kapel Elkerliek Ziekenhuis, 
Wesselmanlaan 25. 15:00 - 16:00 uur.

2020
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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,
Keizerinnedeal, Kanaaldijk N.O. 70
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 | Jumbo, Wederhof 14
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie, Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

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

is ook verkrijgbaar op de volgende adressen
HELMOND
weekkrant de loop

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
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EVENEMENTEN 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 vloer
voor je bedrijf?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

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

MEGAVLOOIENMARKT 
220 KRAMEN

16 februari Tennishallen 
Eindhoven Noord.

Vijfkamplaan 10, Eindhoven
2 hallen vol. 

entree 2 euro p.p.
9.00-16.00u   

T: 06-20299824

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

Forever, bel dan vrijblijvend voor een afspraak. 
Geen party of andere verplichtingen. De 

producten zijn uit voorraad leverbaar en te 
bestellen. (Forever Business Owner).  

BUSINESS     OWNER

Rolluiken, luifels,vloerbedekking, 
lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, 
etc. Zeer concurrerende prijzen. 

Gratis meten en prijsopgaaf. 
Willie’s stoffering, 

Braaksestraat 10, Helmond, 
T: (0492) 535901

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

ZOEK JIJ NOG EEN LEUKE BIJBAAN?
BEZORGERS GEVRAAGD

0618938912

€50,00 
EXTRA BONUS!WWW.HELMONDNU.NL

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

showroom is een ruime keus 
aan Sanitair en Vloer en 

Wandtegels te zien. Alles tegen 
betaalbare prijzen! 

Engelseweg 200a in Helmond 
www.sanitairhelmond.nl

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg 

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

showroom. 
Engelseweg 200a in Helmond

info@htnvloeren.nl 
T.0492 792499

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende Wand 
en Vloertegels te zien in onze 

Showroom.  Ook voor het 
laten leggen van uw nieuwe 
vloer bent u bij ons op het 
juiste adres. Geen koude 
voetjes meer? Denk aan 

vloerverwarming en kies voor 
een compleet pakket tegen 

een scherpe prijs! 
Engelseweg 200a in Helmond  

info@htnvloeren.nl 
T. 0492 792499

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.

ERVAREN EN 
ONTMOETEN IN 
BIBLIOTHEEK 

HELMOND 
Op donderdagavond 13 februari 
is in Bibliotheek Helmond weer 

een bijeenkomst die voor iedereen 
toegankelijk is.  Ditmaal met de 

Helmondse Evelien van Deursen, 
oprichter van www.evenlief.

nl. Deze Helmondse vertelt wat 
mindfulness is, wat het haar bracht 

en laat jou kennismaken met 
mindfulness.  Deze avond wordt 

georganiseerd samen met de groep 
Ervaren en Ontmoeten. Wanneer: 

Donderdagavond 13 februari van 19.30 
– 21.30 uur in Bibliotheek Helmond, 

Watermolenwal 11. Entree: €2,50 
inclusief koffie/thee. Aanmelden: www.
bibliotheekhelmondpeel.nl/activiteiten

14 
FEB.

14 
FEB.

14 
FEB.

14 
FEB.

15 
FEB.

15 
FEB.

15 
FEB.

15 
FEB.

16 
FEB.

16 
FEB.

16 
FEB.

16 
FEB.

16 
FEB.

Biologische markt 
Brandevoort

Jeroen 
Spitzenberger en 
Hanne Arendzen

Lizz 80’s Revival 
(and a bit of 90s)

Spurrieboeren 
gilde avond (55+ 
avond)

LIVE: Thomas 
Toussaint Band & 
Friends

The Doors in 
Concert

The Hillbilly 
Moonshiners - 
Play The Music Of 
Mumford And Sons

Weekmarkt 
Helmond Centrum

Humans 
Screaming 
Like Goats

Koopzondag
Platenbeurs - 
Vinyl & CD’s

Poppenkast 
Frank Peters

Lambertus 
Concerten

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

Een noodgedwongen ontmoeting 
brengt frustraties en oningevulde 
verlangens naar boven
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 - 22:00 uur.

Een 80s kenner in al haar vezels maar 
ook wat lekkere nummers uit de 90s 
zal ze niet nalaten te draaien.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 21:00 - 03:00 uur.

Avond vrij toegankelijk voor alle 55 
ers uit Stiphout en omgeving. Een 
bonte avond met optredens vanuit 
carnavalsvereniging de Spurriezeiers. 
Lachen gegarandeerd. Zalencentrum 
de Smed, Dorpsstraat 40. 19:30 - 
22:30 uur.

Thomas Toussaint Band speelt 
vanavond de sterren uit de blueshemel 
en daarvoor neemt hij ook wat 
vrienden mee. Reken maar op een 
memorabele bluesavond
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 22:00 - 01:00 uur.

Herbeleef de rauwe boodschap van 
The Doors
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 - 23:59 uur.

Vanavond komen The Hillbilly 
Moonshiners naar de Cacaofabriek 
om een eerbetoon te brengen aan 
Mumford and Sons.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
21:00 - 23:00 uur.

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

Van Neil Young tot Herman Brood 
van Gorki tot The Afghan Whigs van 
Alex Roeka tot Buffalo Tom. Lokaal 
akoestisch ensemble.
Lokaal 42, Markt 42
17:00 - 20:00 uur.

Op 16 februari is het koopzondag in 
Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 11
12:00 - 17:00 uur.

In samenwerking met Ray Elpee uit 
Eindhoven organiseert de Cacaofabriek 
voor de eerste keer een platenbeurs. 
Voer voor verzamelaars dus
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
11:00 - 17:00 uur.

Geen korte omschrijving aanwezig
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
10:30 - 11:00 uur

Isabel Favilla/Giulio Quirici: 
London Virtuosi
Een selectie uit de CD die Isabel Favilla 
en Giulio Quirici recentelijk maakten 
gewijd aan een reeks niet eerder 
opgenomen sonates voor blokfluit en 
basso continuo.
Kapel Elkerliek Ziekenhuis, 
Wesselmanlaan 25. 15:00 - 16:00 uur.

2020
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Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen! Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Laatste ronde • laatste ronde • laatste ronde • laat-

> Zelf afhalen
> Direct betalen
> Geen retour
> Geen garantie

Auping - Mline - Velda
Perzona - Silvana - Norma
Nox - Ags - Optisleep

FINALE
UITVERKOOP!

I.V.M. VERHUIZING
VAN ONS SLAAPCENTRUM

Actie is ook 
geldig op onze 

toonzaalmeubels 
in ons 

wooncenter!


