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Nº 1 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

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

op zoek naar: 

Nachtdienst-
medewerker.

Vaste uren: 24 uur.
Verzorgende IG.

Voor meer informatie en 
aanmelden bewoners: 

www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

OPERA: 
AGRIPPINA (HANDEL)

VERNIEUWDE PRODUCTIE 
VAN SIR DAVID MCVICAR

ZO. 8 MAART OM 11.00 UUR
MA. 9 MAART OM 14.00 UUR

ALLES 
ONDER 1 DAK

VARENSCHUT 21A, HELMOND
0492-588989 

WWW.AUTODROOMHELMOND.NL
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ZOEK JIJ NOG EEN 
LEUKE BIJBAAN?

BEZORGERS 
GEVRAAGD

0618938912

€50,00 
EXTRA BONUS!
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Helmonds Daupfeest:
aftrap carnaval 2020
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‘Ge kant toch nie ongedopt de 
Carnaval in?’ Voor hun prinselij-
ke doop, werd er nog een mooie 

groepsfoto gemaakt. Hoe ze er 
na hun doop uitzagen? Enfin, 
dat moet u zelf de komende da-
gen maar beoordelen.

Men had er allemaal zin in. Hel-

mond en omgeving stort zich in 
het Carnavalsfeest, een mooie 
traditie voor jong en oud. 
Weekkrant De Loop Helmond 
wenst iedereen een fijne carna-
val en/of vakantie. ▲

Helmond
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CARNAVAL VIER JE
BIJ DE KLUPPELS!

Hoftempel is vanaf 13:00 non-stop geopend
Zo. Ma. & Di. middag = kindermiddag / 20:30 start het avondprogramma (v.a. 16 jaar)

MAFFJA
Feest Dj's

Sven & Jelco
MAFFJAMAFFJAMAFFJAMAFFJAMAFFJAMAFFJAMAFFJAMAFFJAMAFFJA

Feest Dj's

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

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

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

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

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

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen en 
Mandy Meeuwsen.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

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

HELMOND
weekkrant de loop

Omdat iedereen anders is...
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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!

Afgelopen woensdag was ik baai 
dun aftrap van carnaval 2020: het 
Daupfist van de Houtse kluppels. 
Het was me ter oren gekomen dat 
dat zo leuk moest zijn . Een blauw-
wit outfitje aan en op naar Hof-
tempel de Geseldonk en da was 
een skot in de roos. Vur volgend 
jaar vur iedereen een aanraaier 
om er heen te gaan. Ik heb men ei-
gen kapot gelachen. Als ge binnen 
komt, dan ziede eigenlijk alleen 
mar veren zo ver als ge kunt kijken. 
Honderden veren, want alle car-
navalsverenigingen van Helmond 
zijn zon bietje aanwezig. Allemaal 
in vol ornaat mee dun hille raad 
van elf, narren en de hille mik mak. 
Om ze allemaal te noemen ga een 
bietje ver, maar van de Keiebijters 
tot de Kersenpitten, Het Barrierke 
en de Bromsnorren tot de Spek-
zullekes en de Rampetampers, de 
Brouwhazen en de Kwietkedieten 
en al die aander.

Wa gebeurd er nou op zun Daup-
fist? Nou, alle prinsen en prinsessen 
worden dan gedoopt, want als ge 
niet gedoopt bent, kunde natuur-
lijk niet carnavallen. Anders loopte 

in zeven sloten tegelijk en da pro-
beren ze hiermee te vurkomen. El-
ke prins wil ook echt gedaupt zijn 
vur da de carnaval begint, dat is 
een must. Echt zonne leuke avond 
gehad, ik heb er zo van genoten 
het was unne top avond. Men foto 
van deze week is samen met het 
Daupteam van dieje avond, aan-
gevoerd dur meneer Pastoor Peter 
Sleegers mee natuurlijk twee mis-
sionarissen: Jack Biermans (dun 
hofslager) en Ad Klaasen (dun die-
je van De Loop) die hun taken zeer 
serieus nemen en niet te vergeten 
twee dopers, Johan Wijnen en 
Thomas Corstijaans, da zijn twee 
zware jongens want die zetten al 
de prinsen op durre kop in een ton 
mee water.

En echt op zunne kop. Bij dun eerste 
kwam ik niet meer bij van het la-
chen en die lach is dun hille avond 
niet van men gezicht geweest. En 
as ge denkt dan lopen ze dun hille 
avond erbij als een verzopen kat. 
Neeje, want er is zelfs een kapster 
aanwezig die de haren weer netjes 
in model brengt en droog föhnt. 
Kei goed geregeld dus.  Overal is 

aan gedacht want unne prins is 
het visitekaartje van de vereniging 
natuurlijk, als je haar maar goed 
zit, bende al halverwege. Das ook 
menne slogan.

Over elke prins werd er ook een 
levensloop verhaaltje verteld dat 
zorgvuldig was samen gesteld, 
heel leuk om allemaal te heuren. 
Natuurlijk was er ook muziek en 
die werd verzorgt door de Dur-
bloazers, geweldig. Ook kwamen 
er allerlei lekkere hapjes langs en 
men was ter ore gekomen da die 
gesponsord waren dur een fan 
van men (columns) en wel door 
Cor van Rijsingen. Ja, dun dieje 
van van Rijsingen dieppvries. El-
ke week kijkt ie er naar uit dat de 
Loop op de mat valt en dan bladert 
ie gelijk door naar men column. 
Cor: kei bedankt vur al die lekkere 
hapjes, ook daar heb ik van geno-
ten en net as gij fan bent van men, 
ben ik da van jouwe winkel. En 
vuural mee dit soort dagen (car-
naval) zit menne vriezer kaai vol 
mee spul uit jouwe winkel. Want 
wie kookt er nou deze dagen, ikke 
dus niet. Men favorieten bij jul-

lie zijn het steppegras, de goulash 
kroketten en al die kleine brooikus 
zoals de ragout goulash en wor-
stebrooikus in de mini-versie. En 
niet te vergeten de tosti’s. Allemaal 
carnavals eten.

Ik vond het unne top avond bij de 
Kluppels, een kei skon begin van 
menne carnaval.
Elke dag ga ik carnavallen want ik 
hou der van. Misschien kom ik oe 
wel ergens tegen.
Ik wens hil Helmond unne skonne 
carnaval Goed uitkijken allemaal 
en het allerbelangrijkste:
glaasje op, laat je rijden. Maak de 
borrel die je drinkt niet extra duur. 
 
Veul plezier tot volgende week,

Ons                          vertelt…

Aftrap Carnaval: Daupfist Helmond
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Klimaatdialoog voor inwoners op donderdag 
5 maart 
 
Heeft u de afgelopen zomer ook last gehad van hitte? Heeft uw tuin te lijden 
gehad onder de lange periode van droogte? Of heeft u juist wateroverlast 
gehad door harde regenbuien? We hebben steeds vaker te maken met extreme 
weersomstandigheden en daarmee ook met overlast en schade. Dat blijkt ook 
uit de zogenoemde klimaatstresstest die een kijkje in de toekomst van Helmond 
geeft als het gaat om het klimaat. 

Het weer kunnen we niet veranderen, maar we kunnen er wél voor zorgen 
dat onze omgeving extreem weer beter aankan. Denk bijvoorbeeld aan het 
aanleggen van meer groen dat zorgt voor verkoeling en een betere afvoer van 
water. Gemeente Helmond wil werken aan een klimaatbestendige stad en 
daarmee ook aan een prettige leefomgeving met veel aandacht voor groen. En 
daarbij heeft de gemeente hulp van inwoners nodig. 

Praat mee tijdens de klimaatdialoog op 5 maart 
Graag nodigt de gemeente u uit voor de Klimaatdialoog voor inwoners op 
donderdag 5 maart. We laten dan zien welke plekken in onze stad gevoelig zijn 
voor hittestress, droogte en wateroverlast. Ook willen we met u nadenken over 
oplossingen. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar in wijkgebouw De Fonkel,  
Prins Karelstraat 123. 

Wilt u meepraten over een klimaatbestendig en groen Helmond? Meld u dan aan 
voor de Klimaatdialoog inwoners via: www.allelichtenopgroen.nl/dialoog. 

 

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

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

 
Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 3 maart 2020 en 17 
maart 2020. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

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

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

Gemeentelijke kantoren gesloten tijdens 
Carnaval
Tijdens Carnaval zijn de kantoren van de gemeente gesloten op maandag 
24 en dinsdag 25 februari. De gemeente is op deze twee dagen telefonisch niet 
bereikbaar.

Stadswinkel
Omdat de Stadswinkel twee dagen gesloten is vindt er een extra 
avondopenstelling plaats in de Stadswinkel op woensdag 26 februari van 16.00 
uur tot 19.00 uur. 

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

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

Verkeersmaatregelen Carnaval

Tijdens Carnaval van 22 tot en met 25 februari zijn er diverse festiviteiten in 
Helmond. Zo zijn er optochten door het centrum van de stad, in 
Mierlo-Hout, Stiphout en Brouwhuis. Vanwege de optochten en festiviteiten zijn 
er wegen afgesloten. De wegafsluitingen en omleidingen staan aangegeven met 
verkeersborden. Op sommige punten is er begeleiding van verkeersregelaars. 
De Kanaaldijk Noord West (tussen de Havenbrug en het Frans Joseph van 
Thielpark) en de Steenweg (tussen de Kromme Steenweg en de Kanaaldijk 
Noord West) is al vanaf donderdag 20 februari tot en met woensdag 26 februari 
afgesloten. Voor meer informatie over wegafsluitingen kijk op 
www.helmond.nl/wegwerkzaamheden. 

Ophalen van afval tijdens carnaval 

Het afval wordt tijdens carnaval op maandag 24 en dinsdag 25 februari gewoon 
opgehaald. Ook de Milieustraat aan de Gerstdijk 1 is geopend op de reguliere 
openingstijden. Op zaterdag van 8.30 – 16.00 uur en op maandag en dinsdag van 
13.00 – 17.00 uur. Voor meer informatie over de ophaaldagen van het afval in 
uw straat ga naar de website www.deafvalapp.nl of download ‘DeAfvalapp’ in de 
Google Play Store of de App Store.

Ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp
Als u hulp nodig heeft, kan het gebeuren dat u met verschillende organisaties en 
contactpersonen te maken krijgt.  Ook de regels voor hulp of zorg, zijn niet altijd 
eenvoudig. Komt u er zelf niet uit? Bent u niet bekend met alle mogelijkheden? 
Voert u liever niet alleen een gesprek met een organisatie? Cliëntondersteuners 
helpen u. Gratis en onafhankelijk.

Clientondersteuners denken met u mee, helpen u met het gesprek met de 
gemeente of andere organisaties en zoeken met u naar oplossingen. Daarnaast 
geven ze informatie en advies, bijvoorbeeld over jeugdhulp, langdurige zorg of 

zorgtoeslagen. En ze weten welke hulp er in uw buurt geboden wordt. 

Organisaties die u ondersteunen
Er zijn verschillende organisaties die u graag bijstaan. 
Op www.helmond.nl/clientondersteuning vindt u de informatie over de 
verschillende organisaties. Bent u al in gesprek met de gemeente of een andere 
organisatie, dan kunt u uw contactpersoon vragen u in contact te brengen met 

een organisatie voor cliëntondersteuning.

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
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

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

Bekendmakingen
 

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

van Leeuwenhoeklaan 9 09-02-2020 vergroten woning OLO 4942425

Martinalidonk, Villa B, L54 07-02-2020 oprichten woning maken uitweg OLO 4939067

Tarbotstraat 27 11-02-2020 uitbreiding woning voorzijde OLO 4624985

Raktweg 42 06-02-2020 verzoek ontheffing bestemmingplan  OLO 4936831

  (berkendonk festival) 

Hazenwinkel kavel HZ 17  11-02-2020 oprichten woning en aanleggen  OLO 4674485

kadastraal U 7671  uitrit 

Broekwal 1 t/m19; 32 t/m 36;  11-02-2020 kozijnen- en dakrenovatie OLO 4946979

40 t/m 52; 53 t/m 57;   54 woningen

58 t/m 67; 69; 73 t/m 87;   

91 t/m 105; Leliestraat 1 en 5 t/m 11. 

Berkveld 19 16-01-2020 brandveilig gebruik OLO 4887197

Baroniehof 135 11-02-2020 kamerverhuur OLO 4949175

1e Indumaweg 7 11-02-2020 aanbrengen entresolvloeren 2020-X0186

Marktstraat 3A 12-02-2020 realisatie woning 2020-X0187

Citroenvlinder 1 12-02-2020 maken uitweg OLO 4951977

Acacia 25 12-02-2020 maken extra uitweg OLO 4926607

Citroenvlinder 3 13-02-2020 maken uitweg OLO 4954095

Citroenvlinder 5 13-02-2020 maken uitweg OLO 495442

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

Vossenbeemd 41 11-02-2020 renoveren voorgevel kantine OLO 4814559

Bachlaan 30 12-02-2020 plaatsen 3 palen t.b.v. bevestiging  2019-X1350

  beveiligingscamera’s                      

Ameidestraat 1A 13-02-2020 vestigen ijssalon OLO 4846887

van Leeuwenhoeklaan 9 13-02-2020 vergroten woning OLO 4942425

Steenweg 17 13-02-2020 wijzigen monumentale gevel  OLO 4399955

  inclusief gevelreclame 

U.N.O.-weg 7 13-02-2020 vergroten woning OLO 4808751

Mauritslaan 17 17-02-2020 vergroten woning OLO 4805611

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Berkveld 19      21-02-2020              03-04-2020                  Brandveilig gebruik OLO 4887197

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

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

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

Zienswijze indienen

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar te maken. Schriftelijke zienswijzen dienen 

te worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14 0492).

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

Smalstraat 1 tm 185 oneven 04-11-2019 transformatie kantoorgebouw  OLO 4755253

  naar 93 appartementen 

Bakelsedijk 78 20-12-2019 transformeren pand naar  OLO 4841667

  2 woningen 

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

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

Sportpark Espendonk 1 14-02-2020  60 Jarig Jubileum V.V. Bruheze  2019-03132

  (15 t/m 21 april 2020) 

Biezenlaan 29 14-02-2020  Kindervakantieweek Brandevoort  2019-03130

  (13 t/m 17 juli 2020) 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

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

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Eemstraat 28 12-02-2020  vergroten woning met veranda OLO 4928695

Boomsehoeve 1 13-02-2020  vergroten woning met overkapping OLO 4893949

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist. 

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid omgevings-
vergunning “transformatie Stationsplein 9 naar 93 appartementen”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten 

behoeve van de omgevingsvergunning “transformatie Stationsplein 9 naar 93 appartementen”. 

Deze waarden bedragen maximaal 61 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de 

Kasteel-Traverse, maximaal 58 dB ten gevolge van het Stationsplein, maximaal 50 dB ten 

gevolge van de Stationsstraat en maximaal 68 dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-

Venlo. De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen appartementen zoals deze worden 

geprojecteerd bij de transformatie van het kantoorgebouw Stationsplein 9.

Inzage 

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 20 februari 

2020 gedurende zes weken (t/m 1 april 2020) voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, 

Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt 

uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak.

Zienswijzen

Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke 

zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team 

Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze 

Wet geluidhinder appartementen Stationsplein 9. Mondelinge zienswijzen kunnen op 

maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch worden ingebracht door te bellen 

naar telefoonnummer 14 0492.

Ontwerpwijzigingsplan Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.9a 

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

ontwerpwijzigingsplan Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8 met ingang van vrijdag 

21 februari 2020 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit wijzigingsplan is gebaseerd op de wijzigingsregels van bestemmingsplan Brandevoort 

Oost. Het plan maakt de realisatie van een vrijstaande woning mogelijk.  

Inzage 

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

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.2100WP190048-1000. 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.

Zienswijze indienen

Binnen genoemde termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling 

hun  zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en 

wethouders, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, 

onder vermelding van: zienswijze wijzigingsplan Brandevoort Oost – Schutsboom naast 8. 

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) 70 2602.  

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 20 februari 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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Heeft u de afgelopen zomer ook last gehad van hitte? 
Heeft uw tuin te lijden gehad onder de lange periode van 
droogte? Of heeft u juist wateroverlast gehad door heel 
harde regenbuien? We hebben steeds vaker te maken 
met extreme weersomstandigheden en daarmee ook met 
overlast en schade. 

Het weer kunnen we niet veranderen, maar we kunnen er 
wél voor zorgen dat onze omgeving extreem weer beter 
aankan. Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van meer 
groen dat zorgt voor verkoeling en een betere afvoer 
van water. Of aan het opslaan van regenwater zodat het 
beschikbaar is tijdens periodes van droogte. 

Gemeente Helmond wil werken aan een stad die 
klimaatbestendig is. Maar dat niet alleen, we willen dat 
Helmond een prettige leefomgeving is met veel aandacht 
voor groen. Een omgeving die uitnodigt om in beweging 
te komen en zo ook bijdraagt aan de gezondheid van alle 
Helmonders. 

Klimaatdialoog voor inwoners 

Houd de voeten droog en het hoofd koel. Denk mee!
De weg naar een klimaatbestendig Helmond willen we 
samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke 
partners in de stad in slaan. 
Graag nodigen we u als inwoner daarom uit om met ons 
mee te denken tijdens de :

Klimaatdialoog inwoners
Donderdagavond 5 maart
De Fonkel (Prins Karelstraat 123)

De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur. 
De koffie staat klaar vanaf 19.15 uur. 

Tijdens de klimaatdialoog lichten we de uitkomsten van 
de zogenoemde stresstest toe. Hiermee is onderzocht 
welke plekken in onze stad gevoelig zijn voor hittestress, 
droogte en wateroverlast. Daarna willen we samen met u 
nadenken over maatregelen en ideeën voor oplossingen. 
De ideeën uit deze bijeenkomst gebruiken we voor het 
opstellen van een uitvoeringsplan. Voor meer info zie: 
www.allelichtenopgroen.nl/klimaatbestendig

Meer dan 130.000 Brabanders deden de zonnescan. 
Zij weten of hun huis geschikt is voor zonnepanelen, 
wat ongeveer de kosten zijn én wat het oplevert. 

Wil jij dit ook weten voor jouw woning? 
De site www.zonnescanbrabant.nl geeft voor ieder
gebouw in Brabant inzicht in de kansen voor 
zonnepanelen. Aan de hand van satellietbeelden en 
3Dmodellen wordt de geschiktheid van het dak duidelijk. 
Daarnaast krijg je een schatting van de opbrengst en de 
investeringskosten. De scan is recent vernieuwd met de 
nieuwste kaarten en de meest actuele informatie over 
de installatiekosten en de opbrengsten. Wil je op basis 

Doe ook de zonne(energie)scan voor je woning 

Informatieavonden over Energiezuinig wonen
Bij het Energiehuis Helmond kun je terecht voor 
onafhankelijk advies over energiebesparende maatregelen 
in of aan je woning. De experts van het Energiehuis 
organiseren ook regelmatig informatiebijeenkomsten. 
In maart ziet het programma er als volgt uit:  
Dinsdag 3 maart  Zonnepanelen
Woensdag 25 maart  Warmtepompen
Maandag 30 maart Energie besparen en isoleren

Foto: Harrie Grijseels

Insecten zijn nuttige beestjes die helpen in tuinen en 
groene gebieden. Ze bestuiven bloemen en zorgen voor 
een ecologisch evenwicht door schadelijke insecten te 
bestrijden. Het ingrijpen van de mens heeft het evenwicht 
tussen nuttige en schadelijke insecten echter verstoord. 
Dit leidt steeds vaker tot erg vervelende insectenplagen, 
denk maar aan de eikenprocessierups. Insectenhotels 
helpen nuttige beestjes bij het schuilen voor slecht 
weer, ruimte voor het leggen van eitjes en een plekje 
om te overwinteren. Je kunt heel eenvoudig zelf een 
insectenhotel maken en daarmee de biodiversiteit in 
Helmond een steuntje in de rug geven. 

Check de stap-voor-stap instructie via: 
www.allelichtenopgroen.nl/insectenhotel

Bouw zelf een insectenhotel  

Wilt u mee op weg naar een klimaatbestendig, groen én 
gezond Helmond? Meld u dan aan voor de klimaatdialoog 
via het aanmeldformulier: 
www.allelichtenopgroen.nl/klimaatdialoog 

 www.allelichtenopgroen.nl                  @allelichtenopgroen                  Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5
 
 info@allelichtenopgroen.nl                  @allelichtenopgroen

 

Meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot en meer 
ruimte voor kwalitatief groen en water; dat zijn de 
ambities in Helmond waarvoor alle lichten op groen gaan! 
Blijf op de hoogte van wat er in de stad allemaal gebeurt, 
wat je zelf kunt doen én welke hulp je kunt krijgen. 

van deze indicatie voor jouw woning meer weten over 
zonnepanelen? Dan kun je  voor een onafhankelijk advies 
bij het Energiehuis Helmond terecht. 

Duurzaamheidslening
Goed om te weten dat je de aanleg van zonnepanelen 
kunt financieren met de Duurzaamheidslening van 
gemeente Helmond. Deze lening tegen een scherp 
rentetarief, geldt voor energiebesparende maatregelen aan 
je woning. 

Zie voor meer informatie: 
www.allelichtenopgroen.nl/subsidiemogelijkheden

De informatiebijeenkomsten vinden plaatsen in het 
Energiehuis (Torenstraat 3-5) en beginnen om 19.30 uur. 
De toegang is gratis. 

Meer info en aanmelding: 
www.energiehuishelmond.nl/agenda

Gebruik voor je verlichting in huis een tijdsschakelaar of 
afstandsbediening. Hiermee voorkom je dat lampen in huis 
onnodig en te lang aan staan. Bovendien is het met een 
afstandsbediening veel gemakkelijker om je lampen uit te zetten. 
Vergeet uiteraard ook niet dat LED lampen de meest zuinige 
verlichtingsbronnen zijn! 

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

WWW.GRANDPRIXCARWASH.NL

Wij zijn jarig

Wij trakteren nu op een lekker tussendoortje
bij iedere wasbeurt in de wasstraat.

en trakteren!In verband met carnaval is ons kantoor op maandag en dinsdag 
24 en 25 februari a.s. gesloten voor bezoek. 

Voor spoedeisende reparatieverzoeken zijn we telefonisch 
bereikbaar via 0492-579090. 
Wij zijn op woensdag 26 februari weer open volgens de normale 
openingstijden. 

GEWIJZIGDE 
OPENINGSTIJDEN 
CARNAVALSPERIODE

www.compaen-wonen.nl | 0492-579090 | info@compaen-wonen.nl

Op zaterdag 29 februari vindt 
de ‘Beweeg’ Marathon plaats 
van Jibb+. Iedereen van 18 jaar 
en ouder kan meedoen aan ac-
tiviteiten naar keuze tegen een 
kleine bijdrage. Alle opbrengst 
van deze dag gaan naar het goe-
de doel ‘Sparkle Up Your Mind’ 
ten behoeve van borstkanker-
onderzoek. 

Verschillende ‘beweeg’ 
activiteiten 
De ‘Beweeg Marathon’ vindt 
plaats in Speeltuin Helmond-
West en de Leonardus Speeltuin, 
waar de buurtsportcoaches van 
Jibb+ ook wekelijks beweegles-
sen geven aan volwassenen. 

Het programma van 29 febru-
ari bestaan uit verschillende ac-
tiviteiten waarvoor men zich kan 
inschrijven. 
Het programma is als volgt: 
09:00 tot 10:00 Beweegtuin (€ 1)
10:00 tot 11:00 Koffie, Knutselen & 
Kletsen (€ 1)
11:00 tot 12:00 Kaarten (€ 1)
12:00 tot 13:00 Lunch (€ 2)
13:00 tot 14:00 Beweegtuin (€ 1)
14:00 tot 16:00 Bingo + wandeling 
(€ 2)
16:00 tot 17:00 Sjoelen (€ 1)
17:00 tot 18:00 Avondeten (€ 2)
18:00 tot 19:00 Mystery Guest - 

carnavalsbuut (€ 2)
19:00 tot 20:00 Beweegtuin (€ 1)
20:00 tot 21:00 Koffie, Knutselen 
& Kletsen (€ 1)

Om 21:00 uur is de bekendma-
king van het opgehaalde bedrag 
van de Beweeg Marathon.

Inschrijven?
Wilt u zich inschrijven voor alle 
activiteiten dan kan dit voor € 12 
(dagkaart). Aanmelden kan via 
email: flodehaas@jibbplus.nl. 
Geef hierbij aan voor welke acti-
viteit en tijdstip je je wilt aanmel-
den. Let op: er zijn een beperkt 
aantal plekken beschikbaar, dus 
wees er snel bij!

Over de actie ‘Naar de top voor 

Yvonne’ 
Yvonne Geers, vrouw van Jibb+ 
collega Kristian van den Nouw-
lant, had uitgezaaide borstkan-
ker en was niet meer te genezen. 
Helaas is ze 10 december 2019 
overleden. Dit doet heel veel met 
ons als collega’s. Pas 37 jaar en 
moeder van twee jonge kinde-
ren. We leven mee, maar willen 
ook wat betekenen en doen. 

Daarom komen we in actie om 
geld in te zamelen voor Sparkle 
Up Your Mind. Als collega’s zijn 
wij in de periode van 1 januari tot 
en met 28 maart 2020 aan de slag 
om geld in te zamelen. We slui-
ten de actieperiode op 28 maart 
2020 af met een gezamenlijke 
beklimming van de Wildhorn in 

Beweeg ook mee tijdens de ‘Beweeg Marathon’. F | Jibb+.

Jibb+ ‘Beweeg’ Marathon voor het goede doel
Helmond Zwitserland. Op die hoogte, 3248 

meter, onthullen we dan ook het 
bedrag dat is opgehaald.

Waarom Sparkle Up Your 
Mind? 
Stichting Sparkle Up Your Mind 
is gericht op onderzoek naar uit-
gezaaide borstkanker. Om men-
sen met die diagnose meer mo-

gelijkheden voor de toekomst te 
bieden op gebied van zoveel mo-
gelijk behandellijnen en hopelijk 
ooit genezing. Stichting Sparkle 
Up Your Mind is ervan overtuigd 
dat met focus en samenwerkin-
gen er meer bewustzijn komt en 
meer onderzoek kan plaatsvin-
den naar deze vorm van borst-
kanker. ▲

Wim de Roij trainer van 
SV De Braak zondag 1 

Wim de Roij, trainer van MU-
LO 1, heeft een contract voor 
één jaar getekend als trainer 
van SV De Braak zondag 1. 

Het 1e elftal van fusieclub SV 
De Braak zal komend seizoen 
uitkomen in de hoogste klasse 
afgaande op de eindrang-
schikking van Helmondia 1 en 
MULO 1. ▲

 Davy Manders, Wim de Roij en Marco Schriks. F | SV De Braak.

Helmond
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BEKIJK DE SALE ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

GRATIS 
PARKEREN

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN
STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO
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SALE 70% KORTING
LAATSTE WEEK OP DE HELE WINTERCOLLECTIE*

SHOP NU OOK DE NIEUWE COLLECTIE!

Woensdag 26 februari 2020 vanaf 12.00 in onze zaak in Helmond, hebben wij de gehele 
dag gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een voetkundige komt naar onze zaak 
en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweedse 
uitvinding. In tegenstelling tot de bekende harde, statische steunzolen, is de Vibrion Veer 
verend. Deze activeert de spieren en bloedsomloop en zorgt er voor dat u weer dagelijks, zonder 
vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan 
ook nog gratis krijgt u niet elke dag. Door het compacte formaat past deze steunzool moeiteloos 
in bijna alle schoenen. Ook in modieuze schoenen. Goed nieuws voor dames dus.in bijna alle schoenen. Ook in modieuze schoenen. Goed nieuws voor dames dus.

Leef en Zorg
Geijssendorferstraat 7

0492-555061
www.fussgold.nl

Maak daarom even een afspraak

DEMONSTRATIE
STEUNVEREN

voor alle mensen met voetklachten

ANGELO 
GROND- EN STRAATWERKEN

06-13 51 79 58
Professionele stratenmaker!

Ruim 20 jaar ervaring in wegenbouw 
en bij particulieren.

Complete tuinaanleg • Bespreking van wensen op 
locatie • Gratis vrijblijvende offerte • Vaste prijs 
zonder bijkomenden kosten nadien • Levering 

schuttingen • Aanleg vijvers • Machinale bestrating
Stenen leveren • Puinafvoer • Gespecialiseerd in 

keramische tegels • Voorgoed van onkruid af 
In bezit van graafmachine • Knikmops

De stichting Duofi etsen Hel-
mond start dit voorjaar weer 
met haar fi etstochten. U heeft 
ons ongetwijfeld al eens gezien 
in uw omgeving. We gaan dan 
weer elke dag, uitgezonderd het 
weekend, fi etsen met mensen 
die een beperking hebben en/of 
niet meer zelf kunnen fi etsen. Er 
zijn afspraken met vrijwel alle 
Zorg instellingen van Helmond 
waar we frequent mensen op-
halen om met hen een middag 
te gaan fi etsen in Helmond en 
omgeving. Daarnaast hebben 
we ook contact met veel nog 
thuiswonende mensen, die ook 
met ons kunnen meefi etsen.

Zo’n fietsdag ziet er als volgt uit: 
de vrijwilligers verzamelen zich 
bij ons clubhuis in de Kastanje-
houtstraat en vertrekken daar 
met de duofietsen om 13.00 uur 
naar de gekozen instelling. Sinds 
de gift van de LEV-groep van een 
duofiets en een riksja, beschik-
ken we intussen over elf fietsen. 

Onze planners en de coördinato-
ren op de instellingen proberen 
te zorgen dat die dan ook allen 
bezet zijn. We fietsen diverse 
routes in en om Helmond. 

Na ongeveer een uur fietsen drin-
ken we een kopje koffie of thee 
bij één van onze koffieadressen. 
We rijden dan het tweede ge-
deelte van de route en zorgen dat 
onze gasten rond 16.15 uur weer 
terug zijn. Voor onze gasten, en 
ook voor ons, is dit een echt uitje. 

Naast de contacten, gesprekken 
en herinneringen kunnen ze ook 
nog wat doen aan hun conditie 
omdat ze kunnen kiezen voor 
meefietsen of niet. Onze Duo-
fietsen hebben namelijk de mo-
gelijkheid voor de medepassa-
gier om mee te trappen als men 
dat kan en wil. Tevens zit er elek-
trische trapondersteuning op de 
fietsen, waardoor het fietsen met 
een duopassagier niet zwaarder 
is dan alleen fietsen zonder on-
dersteuning. 

Voor deze activiteit zoeken we 
nog vrijwilligers die een middag 
per week of meer zich willen in-
zetten voor hun medemens die 
niet meer zelfstandig kan fietsen. 
De dankbaarheid die getoond 
wordt na elke rit is de beloning 
die u er voor krijgt. Lijkt u dit wel 
wat, meldt u zich dan aan bij onze 
stichting als vrijwilliger. U wordt 
dan uitgenodigd om gezamenlijk 
met een aantal ervaren vrijwilli-
gers een proefrit te maken zodat 
u ook in de praktijk kunt ervaren 
hoe het fietsen voelt.
U kunt u aanmelden op onze 
website www.duofietsenhel-
mond.nl of bel even naar het 
secretariaat van de stichting te-
lefoonnummer: 06-57082890. 
Mogen wij u als aspirant vrijwil-
liger begroeten in onze gezellige 
groep? ▲

Wie fietst er dit jaar mee met 
Duofietsen Helmond?

F | Stichting Duofietsen Helmond.

Helmond

Een voetdeskundige brengt 
woensdag, 26 februari een 
bezoek aan Leef en Zorg, 
Geijssendorferstraat 7. Gedu-
rende de dag zal deze specia-
list mensen met voetklachten 
te woord staan.

Er wordt gratis een voetaf-
druk gemaakt en tekst en 
uitleg gegeven over de wer-
king van de Vibrion-veer, een 
nieuwe Zweedse uitvoering. 
De Vibrion-veer is een vervan-
gingsmiddel van de klassieke 
steunzool. In tegenstelling 
tot de rationele steunzool, die 
vaak hard en statisch is, heeft 
de Vibrion-veer een verende 
werking. Deze activeert de 
bloedsomloop. Het dagelijks 
elastisch verend op natuurlijke 
wijze lopen zonder vermoeid-
heid of pijnlijke voeten wordt 
hierdoor bevorderd. Met 
name in Duitsland en Ame-
rika heeft de Vibrion-veer een 
grote opgang gemaakt onder 
mensen met voetklachten en 

daaruit voortvloeiende rug-
klachten. De veer verbetert op 
buigzame wijze de stand en de 
holling van de voet. De gevoe-
lige voorvoet wordt extra door 
verende kupolen ondersteund 
en de voet kan weer natuurlijk 
afrollen. 

De pijn neemt door deze be-
handeling af en spieren en 
banden worden weer krach-
tiger. Ook wordt door het ve-
rende effect bij iedere stap de 
totale voetvlakte gemasseerd 
wat een goede doorbloeding 
bevorderd. Bijkomend voor-
deel van de Fussgold Vibrion-
veer is het handzame formaat: 
de Zweedse vinding past in 
bijna alle modeschoenen. 

Mensen met voetklachten 
en uiteraard ook belangstel-
lenden kunnen zich uitvoerig 
laten informeren over deze 
Zweedse uitvinding. Het ad-
vies van de specialist is kos-
teloos. Wel is het zaak van te-
voren een afspraak te maken. 
Leef en Zorg is telefonisch be-
reikbaar 0492-555061. ▲

Voetspecialist bij 
Leef en Zorg 

Helmond
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ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

•   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%!
ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Dilemma 20: 
NIEUWE VRIENDIN

Wilt u reageren op dit dilemma, of wilt u zelf een dilemma inbrengen? 
Mail naar duurzaamouderschap@levgroep.nl, o.v.v. dilemma 21 en 

mogelijk wordt uw reactie over twee weken geplaatst. ▲

Ik ben een jongen van 15. Sa-
men met mijn broertje van 13 
en mijn zusje van 10 ging ik tot 
voor kort elk weekend van za-
terdag op zondag bij mijn va-
der slapen. Dat was gezellig. 
Mijn vader ging mee naar de 
sportclub en we kookten met 
z’n allen iets wat we allemaal 
lekker vinden. Sinds een paar 
maanden heeft mijn vader 
een vriendin. Dat is fijn voor 
hem maar al gauw kwam zij 
met haar twee kinderen ook 
het weekend bij mijn vader 
in huis. En dat is niet zo leuk. 
Haar kinderen zijn vet irritant 
en ze lusten haast niks, zodat 
we iedere week saai pannen-
koeken eten en niet meer sa-
men koken. Dat doet zij nu 
met mijn vader samen. Afge-
lopen weekend was er iets van 
haar familie, en toen konden 
we niet naar onze vader, om-
dat die met zijn vriendin mee 
was. Wij missen het contact 
met onze vader. Zij pikt hem 
in en is opeens belangrijker 
dan wij. Ik durf niet tegen 
hem te zeggen dat ik het niet 
leuk vind. Hoe pak ik dat aan?

Sinds een paar maanden 
woon ik samen met een hele 
lieve man en zijn kinderen. 
Hij is een paar jaar geschei-
den, en de kinderen wonnen 
door de week bij hem omdat 
hij dicht bij school woont. Nu 
werkt mijn man fulltime, en ik 
werk alleen in de ochtenden. 
Daarom gaan de kinderen 
niet meer naar de bso. Ik kan 
ze opvangen. 

Maar helaas luisteren ze niet 
naar mij. Als ze thuis komen 
gaan ze meteen naar hun 
kamer, ook als ik iets te drin-
ken heb klaargezet met een 
koekje erbij. Ze geven geen 
antwoord als ik vraag hoe het 
was op school. 
Ze gooien hun jas op de 
grond, en als ik vraag om die 
op te hangen reageren ze niet. 
Ik heb van alles geprobeerd, 
maar weet niet meer wat ik 
nog moet doen.

Wie heeft een goed advies?

Dilemma 21: 

Hoi dappere jongen,
Wat knap dat je deze vraag 
stelt, en voor jezelf en je broer-
tje en zusje op wil komen. Je 
mag gewoon zeggen tegen je 
vader dat je het contact met 
hem zoals dat eerst was mist. 
Je hoeft niets te zeggen over 
zijn vriendin of haar kinderen. 
Misschien kan dat later een 
keer, als jouw vader snapt dat 
het belangrijk is om ook tijd 
voor jullie te blijven maken. 
Zeg eerst maar gewoon dat je 
graag af en toe samen met je 
broertje en zusje en met hem 
zou willen zijn. 
Succes, het lukt je wel.

Ha lotgenoot,
Een paar jaar geleden zat ik 
ook in zo’n situatie. Echt niet 
leuk. Ik heb toen tegen mijn 
vader gezegd dat ik niet meer 
kwam logeren bij hem als zij 
er ook was met haar kinde-
ren. Mijn vader is daar wel van 
geschrokken. Hij wist niet dat 
het voor mij zo moeilijk was. 
Hij heeft toen afgesproken 
met zijn vriendin dat hij om 
de week het weekend alleen 
met mij wilde zijn. Nu ben ik 
ondertussen ook wel gewend 
aan haar kinderen en is het 
niet meer zo moeilijk. Maar 
we hebben nog steeds de af-
spraak van om het weekend, 
en dan doen we echt leuke 
dingen met elkaar.

Beste jongen,
Is er iemand die je kan helpen 
tegen je vader te zeggen wat 
je er van vindt? Een opa of 
oma, of een tante of zo? Of 
misschien is er een aardige 
buurvrouw aan wie je wel 
eens wat vertelt? Dan hoef je 
het niet alleen te doen. Maar 
ik zou het wel zeggen, want 
misschien weet je vader niet 
hoe het voor jullie is. Hij zal 
wel heel verliefd zijn nu, en 
dan ziet hij alles door een roze 
bril. Geef hem maar een an-
dere bril!
Succes

Reactie 1

Reactie 2

Reactie 3Helmond

Elke twee weken wordt er in 
Weekkrant de Loop een echt-
scheidingsdilemma met u ge-
deeld. Hierop kunnen de lezers 
een reactie of advies geven. 
Om uw geheugen op te frissen, 
wordt het eerste dilemma hier-
onder nog een keer beschreven 
met enkele reacties van de lezers:

Op zondag 1 maart aanstaande 
van 12:00 tot 15:00 opent Yoga 
Lotus Flow de deuren van haar 
nieuwe yogastudio aan de Eu-
ropaweg 99 (Ouder Kind Cen-
trum, ruimte 16).  Gedurende 
deze open dag is er een divers 
programma met een gratis open 
Vinyasa Yoga les, live muziek 
van singer-songwriter Kelsey- 
WaanZennig, dit alles onder het 
genot van een gezond hapje en 
drankje. 

Studio Yoga Lotus Flow 
Yoga Lotus Flow is in 2019 op-
gericht door Jackie Honings die 
haar yoga opleiding onder an-
dere genoot in Indonesië.  Na 
wat omzwervingen langs di-
verse locaties in Helmond heeft 
de yogalerares uit Helmond nu 
een prachtige eigen yogastudio 
waar meerdere ochtenden en 
avonden per week Vinyasa en 
Yin Yoga wordt gegeven. Yoga 
Lotus Flow is een yogastudio in 
Helmond waar aandacht, liefde 
en compassie voor ieder individu 
centraal staat. Yoga Lotus Flow 
biedt een sfeervolle en warme 
yogastudio. 

Jackie wil haar liefde voor yoga 
delen en hoopt dat het haar leer-
lingen net zoveel kan brengen als 

het haar heeft gebracht. De ma-
nier van lesgeven is rustig met 
aandacht, compassie en liefde 
voor ieder individu.  De yoga-
lessen vinden plaats in kleine 
groepjes zodat alle deelnemers 
ook echt gezien worden. Yoga 
Lotus Flow geeft Vinyasa en Yin 
Yoga, twee totaal verschillende 
yogastijlen. Waar de ene stijl zich 
richt op ontspanning, richt de 
ander zich juist op kracht en uit-
houdingsvermogen. 

Op de website van Yoga Lotus 
Flow worden beide yogastijlen 
uitvoerig toegelicht. 

De yogalessen duren 60 minu-
ten. Alle benodigdheden voor 
een yogales zijn aanwezig in de 
yogastudio. 

Openingsactie 2020 
Voor nieuwe leden is de proefles 
gratis. Mocht je lid worden van 
Yoga Lotus Flow middels een 
abonnement of 10 strippenkaart 
dan ontvang je een gratis unieke 
Yoga Lotus Flow waterfles met 
infuser. 

Yoga Lotus Flow 
Europaweg 99, 5707 CL Helmond 
(Ouder Kind Centrum, ruimte 16) 
www.yogalotusflow.nl 
www.facebook.com/Yogalotus-
flow/ 
jackie@yogalotusflow.nl 

OPENING YOGASTUDIO 
Yoga Lotus Flow in Helmond 

Helmond

Kelsey- WaanZennig F | Studio Yoga Lotus Flow.
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Alle evenementen vinden plaats 
in residentie Het Jan van Erp 
Clubhuis, kantine van S.V. Swift 
Helmond tenzij anders vermeld.

Prinsenavond 
Opening van het Carnaval 
met de sleuteloverdracht van 
de Residentie door de voorzit-
ter van Swift. Het hijsen van 
de Ao-Kantersvlag in de mast 
en het omdoen van de das 
bij het beeld D’n Ao-Kanter.
Aanvang: vrijdag 21 februari van 
20.00 uur tot 01.00 uur. 

Doedag
In de ochtend brengen we een 
bezoek aan Prins Mike d’n Uur-
ste en zijn Prinses Wendy.
Vanaf 13.30 uur zijn we aan-
wezig bij de opening van het 
Helmondse Carnaval op het 
Mizunallenplein. ‘s Avonds 
hebben we Royal Night, de ro-
de loper ligt uit en onze Prins 
Mike gaat live voor u optreden!
Aanvang: Zaterdag 22 februari 
20.00 tot 01.00 uur. 

Deelname aan de Helmondse 
Optocht
De grootste optocht van het zui-
den.
Aanvang: zondag 23 februari om 
13.30 uur

Familiemiddag en Bonte Avond
In de ochtend: ziekenbezoekjes 
afleggen. ’s Middags is het fa-
miliemiddag in Wijkhuis de Lier.  
De kinderen kunnen deze mid-
dag spelletjes doen en er wordt 
samen gedanst. De toegang is 
gratis. ’s Avonds is het Bonte 
Avond. De residentie is om 19.00 
uur geopend en rond 19.30 uur 
begint de avond. De artiesten 
van de Ao-Kanters zullen deze 
avond voor leuke en lachwek-
kende optredens zorgen. Er zal 
rond de klok van 22.00 uur een 
verrassingsoptreden zijn. Da-
tum: maandag 24 februari. Aan-
vang familiemiddag: 14.00 tot 
16.30 uur. Aanvang Bonte Avond: 
19.00 tot 01.00 uur.

Brasdag
‘s Middags gaan we weer dweilen 
met al enkele jaren met meer dan 
honderd personen door het cen-

trum van Helmond. Vertrek van-
af 13.30 uur bij Partycentrum de 
Molen in de Molenstraat. Let op 
de kleur is rood en geel. Aanvang: 
dinsdag 25 februari vanaf 13.30. 
’s Avonds: sluiting carnaval 
met het Brasbal. De winnaars 
van het dweilen worden be-
kend gemaakt en om 00.00 uur 
is de sluiting van het carnaval.
Aanvang: dinsdag 25 februari 
van 20.00 tot 01.00 uur. ▲

Nog even en dan barst carnaval 
weer los! Als stadsvereniging 
hebben de Keiebijters weer di-
verse evenementen op de agen-
da staan. Het Mizunallen-plein 
vormt net als voorgaande jaren 
het hart van alle festiviteiten. 
Diverse artiesten beklimmen 
het podium op het overdekte 
plein voor Hoftempel West-
Ende dat vier dagen lang de 
centrale plek is voor alle feest-
vierders.

Carnavalszaterdag: openings-
festijn  en Kei-Oranjebal 
Zaterdag 22 februari begint om 
13.00 uur de sleuteloverdracht. 
Op het Mizunallen-plein draagt 
burgemeester Blanksma de 
stadssleutel over aan Prins Briek 
XLVII der Keiebijters en krijgen 

ook alle andere prinsen een re-
plica van de stadssleutel. Vanaf 
14.00 uur betreden onder andere 
Zanger Rens en de PartyfrieX het 
podium. Om 16.11 uur wordt tra-
ditiegetrouw de Kei opgegraven. 
Na het succes vorig jaar vindt 
ook dit jaar het Kei-Oranjebal 
weer plaats in De Traverse. 

Kaarten (à € 11) zijn te koop via 
www.kei-oranjebal.nl. 

Carnavalszondag: optocht 
De Grootste Optocht van het 
Zuiden trekt op zondag 23 febru-

ari vanaf 13.30 uur door de Hel-
mondse binnenstad. De prijsuit-
reiking vindt aansluitend plaats 
op het Mizunallen-plein. 
Carnavalsmaandag: Prijsbloaze 
Op carnavalsmaandag staat 
Prijsbloaze op het programma. 
De deelnemende kapellen vullen 

vanaf 13.00 uur de diverse bui-
tenpodia. Het Mizunallen-plein 
is aan het einde van de dag het 
decor voor een gezamenlijke af-
sluiting en prijsuitreiking. 

Carnavalsdinsdag: Butskes 
Kroegenreundje  
De laatste dag van carnaval staat 
in het teken van Butskes Kroe-
genreundje. Aan de hand van 
een stempelkaart trekken car-
navalsvierders langs zeven cafés 
waar een drankje én een op-
dracht klaarstaan waarmee een 
stempel verdiend kan worden. 

Een volle stempelkaart levert een 
Butske als herinneringsspeldje 
op. Rond 18.00 uur sluiten alle 
dweilers het rondje af op het Mi-
zunallen-plein. Stempelkaart is à 
€16,- te koop in de webshop op 
www.keiebijters.nl en is inclusief 
zeven consumpties.

Carnaval vier je bij De Klup-
pels! Vijf dagen knallen met 
voor ieder wat wils.  Na het 
grootse succes van vorig jaar 
ook dit jaar weer de aftrap 
van jouw carnaval met Vijf 
Uurkes Vurraf! En op alle 
dagen geldt: gratis entree! 
(m.u.v. Vijf Uurkes Vurraf)

Kort overzicht programma: 
Vrijdagavond 21 februari: Vijf 
Uurkes Vurraf (uitverkocht). 
Rond de klok van 18.00 uur 
trappen we carnaval 2020 of-
ficieel af met optredens van 
Lamme Frans, Lawineboys, 
Immer Hansi, DUO voor de 
Lol, Marco Kraats en de DJ’s 
MAFFJA. 

Zaterdagavond 22 febru-
ari: Lalbal met toporkest 
NOAH en dj’s MAFFJA. 
Deze zesmansformatie knalt 
het dak eraf met meer dan 
150 van de allergrootste hits. 
Gegarandeerd! Van de ‘goed-
foutste’ songs van vroeger tot 
de vetste tracks van dit mo-
ment, van hardstyle stampers 
tot de Nederlandse hiphop 
van eigen bodem en van de 
oude rockklassiekers tot de 
leukste meezingers die ieder-
een kent. 

Zondagavond 23 februari: ‘Jet-
zt geht’s Los-bal’ 
Deze avond hebben we iets 
speciaals in onze hoftempel. 
DJ Timmie, de kleinste DJ van 
Europa, draait de grootste hits.

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

Dinsdagavond 25 februari: 
Troanenavond. 
Helaas, carnaval 2020 zit er 
weer bijna op. We sluiten 
carnaval met z’n allen in stijl 
af. Nog een keer gaan we he-

lemaal los, deze keer met DJ 
Willian Verbakel.

Naast deze carnavalsavon-
den elke carnavalsdag vanaf 
13.00 uur kindermiddag. Een 
springkussen, tekentafels, 
een spellencircuit, popcorn en 
een limobar maken het zelfs 
de kleinste carnavalsvierders 
hoffelijk. Voor drie euro is een 
stempelkaart voor kinderen te 
koop voor spellen, popcorn, 
suikerspin en drinken. Gratis 
entree, gratis garderobe.

Zondag is Circusmiddag: 
Muziek van JM-Light. Speci-
aal voor de kinderen zal in de 
grote zaal Circus Bon Bour-
gon optreden en kan iedereen 
meedoen aan een circuswork-
shop. 
Maandag is Klein Debberkes-
bal: Prins Stijn, Vorst Mees en 
alle Klein Houtse Kluppelkes 
zijn uiteraard ook weer van de 
partij! Muziek van DJ’s MAF-
FJA. 

Dinsdag: Clown Diedel Doe-
del: 
Clown Diedel Doedel zal de 
kinderen entertainen de leuk-
ste grappen en grollen uitha-
len. Er zal ook een optreden 
zijn van de look-a-like Snolle-
bollekes. Samen met de Klein 
Houtse Kluppelkes maken we 
er een groot spektakel van de-
ze middag. 

Kijk voor het complete pro-
gramma op www.kluppels.nl 
of volg ons op twitter @hout-
sekluppels of via Facebook: 
Houtse.Kluppels. ▲

Evenementen stadscarnaval Helmond

Carnaval barst weer los! F | CV De  Keiebijters.

Prins Mike d’n Uurste
F | C.V. De Ao-Kanters.

Centrum

Vijf dagen carnaval 
bij De Kluppels 

Mierlo-Hout

Carnavalsprogramma 
C.V. De Ao-Kanters  

Helmond-Oost

‘Gezelligste optocht 
van het zuiden’Nieuw slotfestijn Nog inne 

Kei’er 
Na Butskes Kroegenreundje 
wacht nog een allerlaatste feestje 
en gaan we er ‘Nog inne Kei’er’ 
tegenaan. Vanaf 20.30 uur luiden 
alle Helmondse carnavalsvier-
ders op het Mizunallen-plein de 
laatste uurtjes van carnaval in. 

Onder andere René Karst (be-
kend van ‘Atje voor de sfeer’) 

zal zijn best doen om het Mizu-
nallen-plein nog één keer op de 
grondvesten te laten trillen. 

Om 23.11 uur zakt de Kei tradi-
tiegetrouw in de grond en is het 
weer een jaar wachten op het 
feest der feesten. 

Kijk voor meer informatie op 
www.keiebijters.nl ▲
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PEIJS:
vrijwilligers verdienen 
meer waardering

Vrijwilligers vormen het cement 
van de samenleving. Het klinkt 
afgezaagd, maar het is ont-
zettend waar. Als in Helmond 
alle mensen die onverplicht en 
onbetaald werk doen voor de 
samenleving of voor een an-
der daarmee zouden stoppen, 
dan zou onze stad als los zand 
zijn. Geen sportvereniging kan 
voortbestaan zonder de vrij-
willige trainers, barmensen en 
scheidsrechters.

Als gemeente is het onze taak 
om goed te zijn voor onze vrij-
willigers en organisaties die 
draaien op vrijwilligers. En dat 
kan in Helmond nog beter. Mijn 
collega-gemeenteraadslid Dési-
rée Meulenbroek maakte eind 
2019 een Witboek Blijwilligers. 
Naar aanleiding van dit Witboek 
zal de gemeenteraad binnenkort 
doorpraten over het verbeteren 
van ons vrijwilligersbeleid. 

In dat kader sprak ik vorige week 
met Vivienne van Leuken, samen 
met Peggy van Vijfeijken oprich-
ter van de Stichting VIPE. VIPE 
geeft gratis pruiken en haarstuk-
ken aan mensen die hun haren 
hebben verloren. In 2018 werden 
Peggy en Vivienne gekozen als 
Brabander van het jaar. Prach-
tige erkenning voor deze mooie 
organisatie, waar ruim 20 vrijwil-

ligers actief zijn. Maar ook deze 
Brabanders van het jaar moe-
ten iedere dag vechten om hun 
werkzaamheden te kunnen blij-
ven doen. Ze komen op dit mo-
ment niet in aanmerking voor 
een structurele subsidie vanuit 
de gemeente en de Zorgverze-
keraars. Ook de vele fondsen in 
Helmond geven geen structurele 
subsidie aan dit soort organi-
saties. Wel kunnen ze project-
voorstellen indienen waarvoor 
ze eenmalig middelen kunnen 
krijgen. Maar daarmee kunnen 
ze niet de huur betalen, kunnen 
ze hun vrijwilligers geen vrijwilli-
gersvergoeding geven en kunnen 
ze niet de pruiken wassen en ver-
sturen (zogenaamde exploitatie-
kosten). Nog even los van de vele 
uren werk die gaan zitten in sub-
sidieaanvragen schrijven. 

Daarom zal ik bij het debat over 
vrijwilligersbeleid voorstellen 
om de subsidiesystematiek aan 
te passen. Terug naar de waar-
deringssubsidies, een subsidie 
die je ontvangt omdat onom-
stotelijk vaststaat dat je zinvol 
en impactvol vrijwilligerswerk 
doet. Geen resultaatafspraken of 
projectplannen. En laten we die 
subsidie dan ook meteen voor 
vier jaar verstrekken. Daarnaast 
vraagt de PvdA al twee jaar om 
maatschappelijke banen. Waar-

om maken we van sommige 
vrijwilligersbanen geen betaald 
werk, tegen ten minste mini-
mumloon? Bijvoorbeeld de da-
mes die bij VIPE drie dagen in de 
week pruiken sorteren, wassen 
en versturen. In Groningen star-
ten ze met participatiebanen, in 
Helmond laten we ons voorals-
nog vooral afremmen door mo-
gelijke wettelijke beperkingen. In 
dit geval vind ik dat we onze nek 
best wat meer uit mogen steken 
voor onze vrijwilligers.   

Nathalie Peijs, gemeenteraadslid 
PvdA

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

vrijwilligers verdienen 

Nog een paar nachtjes slapen 
en dan barst het carnaval weer 
los!  In de Annawijk kun je te-
recht in buurthuis St. Anna 
waar de Olietrappers hun re-
sidentie hebben en een con-
sumptie  nog betaalbaar is. Op 
zaterdag   starten we om 20.30 
uur met het Openingsbal. Op 
zondagavond gaan we terug in 
de tijd met “Old Skool” Carna-
val, de leukste nummers van 
toen.  Maandagavond organi-
seren we het Olietrappersbal. 
Traditiegetrouw komen deze 
avond de Keiebijters langs voor 
een bezoek aan onze residentie. 
Dinsdagavond vieren wij het 
Sluitingsbal met medewerking 
van de gezelligste blaaskapel uit 

de regio. Al deze avonden begin-
nen om 20.30 uur en de toegang 
is gratis en wordt de muziek 
verzorgd door de bekendste 
discjockey van Helmond.

Kindermiddagen 
Ook voor de kinderen is er van 
alles te doen bij de Olietrappers. 
Zo is er een Familiemiddag op 
maandagmiddag 24 februari van 
14.00 tot 16.30 uur. De kinderen 
gaan deze middag cup cakes 
versieren. Er is een leuke bingo 
en zijn er andere leuke spelletjes. 
Tevens kunnen de 
best verklede jongen en meisje 
een leuke prijs winnen. Op de 
dinsdagmiddag van 14.00 tot 
16.00 uur komt Ronnie Ballonnie 
langs om de kinderen te verma-
ken met een grandioze kinder-
show. Als afsluiting krijgen de 

kinderen een snoepzak mee naar 
huis.

Buurthuis St. Anna is gele-
gen in de Annawijk en aan de 
Hoogeindsestraat 24 te Hel-
mond. ▲Onder het motto ‘net niet de 

grootste, zeker wel de gezellig-
ste van het zuiden’ trekt aan-
staande zaterdag de carnavals-
optocht door Mierlo-Hout. 

Met als motto ‘’N skot in de 
roos’ starten de deelnemers om 
13.00 uur vanaf industrieterrein 
Houtsdonk. Met veertig deelne-
mers kent het Kluppelrijk weer 
een grootse optocht.

De stoet trekt vanaf het indu-
strieterrein door de Houtse Pa-
rallelweg en de Hoofdstraat. 
Het eindpunt is bij de kruising 
van de Hoofdstraat met de 

Windmolenstraat. 

Route autovrij houden 
Vanaf 12.00 uur zijn de Hoofd-
straat, de Houtse Parallelweg en 
de Koeveldsestraat afgesloten 
voor doorgaand verkeer. We 
verzoeken iedereen om de route, 
inclusief de Koeveldsestraat, vlak 
voor en tijdens de optocht auto-
vrij te houden. 

Feest en prijsuitreiking in 
hoftempel de Geseldonk 
Direct na de stoet begint het 
feest in Hoftempel de Geseldonk. 
Rond de klok van 16.30 uur zul-
len de winnaars bekendgemaakt 
worden. 
Entree is gratis, net als alle an-
dere carnavalsdagen. ▲

F | KV de Olietrappers.

F | Chris Thielen  .

Annawijk/Suytkade

Carnaval bij de Olietrappers‘Gezelligste optocht 
van het zuiden’

Mierlo-Hout

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. Aan-
vang  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 iede-
re maandagavond vanaf half 8 
prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. De orga-
nisatie ligt in handen van senio-
renvereniging St. Anna.

Binnenstad

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

Regio

Bridgeclub BCA in Aarle-Rixtel 
is op zoek naar nieuwe leden. 
We spelen op dinsdagavond en 
beginnen om 19.40 uur.  Heeft u 
belangstelling? Neem contact op 
met Jaap Ebben, 
tel.nr. 06 21 96 41 34.
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Een dinerbon t.w.v. E 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door: 

Oplossing van week 6:
A9 - B9 - C4 - D6

Mail de gele oplossing voor 28 februari naar: actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

HELMOND
weekkrant de loop

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant 
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant de loop
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

de loop

Prijswinnaar week 6: 
Bas Braakman

a

d

b

c

9

2

6

1 7

9 6 5

5 9 7 6

1 8

1 2

6 4 1

8

8

6

9

2

3

7 9

1

3

7

Bas Braakman stuurde zoals 
velen de oplossing in van de 
Sudoku en was blij verrast dat 
hij gewonnen had.

Mandy Meeuwsen (Adcom-
municatie) overhandigde de 
Holland Casino dinercheque 

t.w.v. € 100,00 en een leuke 
Goodiebag aan Bas en zijn 
partner.

Iedere 14 dagen plaatst Week-
krant De Loop Helmond een 
Sudoku. Lost u deze op? Dan 
maakt u ook kans op een di-
nercheque en een exclusieve
Goodiebag van Holland 
Casino Eindhoven. ▲

Helmond

Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop Helmond

F | Weekkrant De Loop Helmond.

Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

Stichting Soet op Suyt heeft te 
kennen gegeven dat de Franse 
Markt op Hemelvaartsdag 21 
mei, door kan gaan. Traditio-
neel speelt ook dit jaar op het 
podium bij het terras van de 
Cacaofabriek de Pointwood 
Bigband. Wist u dat er in Frank-
rijk vanaf de bevrijding van de 
tweede wereldoorlog nu nog 
steeds ergens in het land een 
Bigband actief is?
 
Volgens sommige heeft het eve-
nement potentie om zelfs door te 
groeien naar Artimond 2.0, maar 
daar is dit jaar nog geen sprake 
van, alhoewel de organisatie wel 
aanvragen krijgt van straatthe-
ater groepen. Daarnaast is de 
organisatie bezig geweest met 
meer speelplekken, maar heeft 
deze noodgedwongen moeten 
terugdraaien. Net als de begro-
ting.  Men wil graag vasthouden 
dat de “Franse Markt” gratis be-
zocht kan worden. De stichting 
Soet op Suyt wil voorwaarden 
creëren voor iedereen die een po-
dium zoekt en is daar afgelopen 
jaren steeds in geslaagd. Op dit 
moment zijn er al zeven verschil-
lende speelplekken ingevuld. De 
deelnemende verenigingen zijn 
erg divers en zorgen dat het een 

aantrekkelijk programma wordt 
op het gebied van kunst, cultuur 
en bewegen.  

Het bestuur slaagt erin steeds 
meer samenwerkingsverban-
den te vinden. Niet alleen met 
het groeiende aantal onderne-
mers, ook de basisscholen heb-
ben interesse om deel te nemen 
aan kunstproject voor jeugd. De 
succesvolle samenwerking tus-
sen het Cacaofabriek, het Anna-
theater en het buurthuis wordt 
doorgezet en uitgebreid, net als 
die met de radiotak van Omroep 
Helmond en de activiteiten van 
Ditisonzewijk en Weekkrant de 
Loop.  Nieuw is het podium voor 
beginnende muzikanten, die live 
op de radio op het pop-podium 
de eerste geoefende noten spe-
len. Ook zullen meerdere nieuwe 
groepen acte d present geven.

Naast de jaarlijkse kunstmarkt 
is de brocanterie komen te ver-
vallen. De organisatie wil graag 
meer kunstenaars, liefst die het 
publiek weten te betrekken. Het 
zou geweldig zijn om bij het 
Annatheater of buurthuis een 
markt te houden met streek-
producten die je ter plekke kan 
bereiden. Naast een markt kent 
de Franse Markt een steeds uit-
gebreider aanbod van enter-
tainment. Steeds meer wordt 
het Frans, met een knipoog. Van 
dans tot bewegingskunsten en 
van musicalgroepen tot Franse 
chansons van Jeu de Boulen tot  
Franse films en van stokbrood 
tot Franse frietjes.

Met een leuk terras kunnen 
de bezoekers genieten van een 
kunstmarkt, entertainment en 
hopelijk het zonnetje. ▲

Organisatie Franse Markt draait op volle toeren 
Suytkade

De Franse Markt. F | Stichting Soet op Suyt.
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart 
vanaf

€ 1695-,
informeer gerust naar

de mogelijkheden

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Ook als u bent verzekerd bij o.a. Dela of Monuta.

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

‘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

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 23 februari 
10:15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Carnavalsmis m.m.v. het kerkkoor
Mia van Hooft-Fillipini; Theo van Hoof; Tonny Sleegers-van Mierlo; 
de overleden familieleden van prins Mart dn urste: opa en oma 
Rooijakkers opa en oma van Rooij, Ome Mark Strijbosch en nichtje 
Lonne van Uden; Jan Wijnen vanwege verjaardag;

Aswoensdag 26 februari
19:00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout
Intentie voor chronisch zieken en voor mensen die in een hopeloze 
situatie verkeren.
 
Donderdag 27 februari
19.00 uur Damiaanhuis;
voor chronisch zieken

Zaterdag 29 februari Veertigdagen 1 
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna,
voor chronisch zieken
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Overleden ouders Weijts-Janssens en overleden ouders van Asten-van 
de Kerkhof.

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, 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, 
Maria van de Hurk-Reloe. 

Zondag 1 maart
10.30 uur Trudokoor
Ed van Heuvel, Joop Smits, André Krösing, Stephanie Wever-Fentener 
van Vlissingen, Albert Bergmans, Aart Swinkels, Jac en Trees Jansen-
Wijnheimer en familie Wijnheimer Roelofs. 

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Evenementen

save
the 

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Sonic

Fantasy Island

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Fantasy Island

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Sonic

Fantasy Island

Birds of Prey

FILMPJE 
PAKKEN?

FEB.

BELEEF 
KROKUS
KASTEEL 
HELMOND 
Ga er tijdens de Krokusvakantie lekker 
op uit met het gezin en de familie en 
bezoek Krokuskasteel Helmond.
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1
Di 25 februari 2020 t/m zo 1 maart 
di-vr: 10:00 - 17:00 uur, 
za, zo: 12:00 - 17:00 uur.

20 
FEB.

22 
FEB. 24 

FEB.

24 
FEB.

24 
FEB.

24 
FEB.

24 
FEB.

22 
FEB.

23 
FEB.

23 
FEB.

21 
FEB.

21 
FEB.

22 
FEB.

22 
FEB.

22 
FEB.

Gerard van 
Maasakkers

Kei-Oranjebal op 
Carnavalszaterdag

Caravalsoptocht 
Brouwhuis

Prijsbloaze en 
Ranjabal voor 
de kids en Shot-
avond

Prijsbloaze

Kiezelkeikes 
middag

Prijsuitreiking van 
Prijsbloaze

Openingsfestijn 
stadscarnaval

Carnavalsoptocht 
+ afterparty 
‘MC-Style’

Prijsuitreiking 
grootste optocht 
van het zuiden

Biologische markt 
Brandevoort

Carnaval: Foute 
Avond XXL

Caravalsoptocht 
Mierlo-Hout

Caravalsoptocht 
Stiphout

Carnav-alternative 
XXL

Dichtbij warm persoonlijk en 
ontwapenend
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 - 22:15 uur.

Na een geslaagde eerste editie van 
het Kei-Oranjebal afgelopen jaar zal 
ook dit jaar Helmond weer op haar 
grondvestte trillen.
De Traverse, Steenweg 19
20:30 - 00:30 uur.

De optocht van Brouwhuis vindt plaats 
op carnavalsmaandag. Brouwhuis, 
Peeleik 7. 13:30 - 17:00 uur.

Feest voor de kids en pama dansen 
zingen chips en nog veel meer. Daarna 
gewoon carnavalsfeest. Vandaag ook 
prijsbloaze met enkele leuke kapellen.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 12:00 - 03:00 uur.

Op carnavalsmaandag tussen 13.00 en 
19.00 uur draait alles om muziek.
Diverse locaties centrum Helmond, 
Steenweg 1.  13:00 - 19:00 uur.

Voor alle kinderen van de leden 
van de Club van 1000 organiseert 
de commissie Jeugd op 
carnavalsmaandag een geweldig feest 
in de Hoftempel West-Ende.
Hotel West-Ende, Steenweg 1
14:30 - 18:00 uur.

Nadat de muzikanten de 
carnavalsvierders in de diverse kroegen 
hebben laten bewegen op de vrolijke 
klanken eindigt de 039bloastocht039 
op het Mizunallen-plein voor de 
Hoftempel. Plein Hotel West-Ende, 
Steenweg 1. 19:00 - 20:00 uur.

Na de overhandiging van 
de stadssleutel regeren de 
carnavalsverenigingen vier dagen over 
Helmond.
Centrum Helmond, Plein Hotel West-
Ende, Steenweg 1. 14:00 - 16:30 uur.

De optocht stopt voor de deur en 
het dak gaat eraf. DJ Frogson gaat 
vanaf 12.00 helemaal los achter de 
draaitafels dus kom snel naar binnen 
en feest bij Muziekcafé lekker door.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 12:00 - 03:00 uur.

Na en kleurrijke optocht komen alle 
deelnemers en toeschouwers om 
17.15 bijeen op het Mizunallen-plein 
voor Hoftempel West-Ende voor de 
prijsuitreiking van de Grootse Optocht 
van het Zuiden. Plein Hotel West-
Ende, Steenweg 1
17:15 - 18:00 uur.

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

De beste foutste en raarste plaatjes 
komen voorbij. Wat eigenlijk net niet 
kan kan vanavond wel. Van smartlap 
naar 90s house en van Barby Girl naar 
de Spice Girls...dokter Bernard is er 
ook bij... Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39
21:00 - 04:00 uur.

Net niet de grootste zeker de 
Gezelligste van het zuiden. START om 
13:00 uur. Start: Terrein Deelen Stoffen, 
Houtse Parallelweg 83
13:00 - 16:30 uur.

De grootste optocht van Stiphout
Stiphout centrum, Dorpsstraat 35-13
14:00 - 16:00 uur.

Deze avond worden alle soorten 
muziek (behalve Carnavalskrakers) met 
natuurlijk een hoog feestpercentage 
gedraaid. Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 21:00 - 04:00 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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e 6,50
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Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

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

  woningruil  radio en tv
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Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
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GEZOCHT

EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN

DIVERSEN

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.

ZOEK JIJ NOG EEN LEUKE BIJBAAN?
BEZORGERS GEVRAAGD

0618938912

€50,00 
EXTRA BONUS!WWW.HELMONDNU.NL

Nieuwe vloer
voor je bedrijf?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

Evenementen

save
the 

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Sonic

Fantasy Island

Birds of Prey

FILMPJE 
PAKKEN?

FEB.

BELEEF 
KROKUS
KASTEEL 
HELMOND 
Ga er tijdens de Krokusvakantie lekker 
op uit met het gezin en de familie en 
bezoek Krokuskasteel Helmond.
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1
Di 25 februari 2020 t/m zo 1 maart 
di-vr: 10:00 - 17:00 uur, 
za, zo: 12:00 - 17:00 uur.

20 
FEB.

22 
FEB. 24 

FEB.

24 
FEB.

24 
FEB.

24 
FEB.

24 
FEB.

22 
FEB.

23 
FEB.

23 
FEB.

21 
FEB.

21 
FEB.

22 
FEB.

22 
FEB.

22 
FEB.

Gerard van 
Maasakkers

Kei-Oranjebal op 
Carnavalszaterdag

Caravalsoptocht 
Brouwhuis

Prijsbloaze en 
Ranjabal voor 
de kids en Shot-
avond

Prijsbloaze

Kiezelkeikes 
middag

Prijsuitreiking van 
Prijsbloaze

Openingsfestijn 
stadscarnaval

Carnavalsoptocht 
+ afterparty 
‘MC-Style’

Prijsuitreiking 
grootste optocht 
van het zuiden

Biologische markt 
Brandevoort

Carnaval: Foute 
Avond XXL

Caravalsoptocht 
Mierlo-Hout

Caravalsoptocht 
Stiphout

Carnav-alternative 
XXL

Dichtbij warm persoonlijk en 
ontwapenend
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15 - 22:15 uur.

Na een geslaagde eerste editie van 
het Kei-Oranjebal afgelopen jaar zal 
ook dit jaar Helmond weer op haar 
grondvestte trillen.
De Traverse, Steenweg 19
20:30 - 00:30 uur.

De optocht van Brouwhuis vindt plaats 
op carnavalsmaandag. Brouwhuis, 
Peeleik 7. 13:30 - 17:00 uur.

Feest voor de kids en pama dansen 
zingen chips en nog veel meer. Daarna 
gewoon carnavalsfeest. Vandaag ook 
prijsbloaze met enkele leuke kapellen.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 12:00 - 03:00 uur.

Op carnavalsmaandag tussen 13.00 en 
19.00 uur draait alles om muziek.
Diverse locaties centrum Helmond, 
Steenweg 1.  13:00 - 19:00 uur.

Voor alle kinderen van de leden 
van de Club van 1000 organiseert 
de commissie Jeugd op 
carnavalsmaandag een geweldig feest 
in de Hoftempel West-Ende.
Hotel West-Ende, Steenweg 1
14:30 - 18:00 uur.

Nadat de muzikanten de 
carnavalsvierders in de diverse kroegen 
hebben laten bewegen op de vrolijke 
klanken eindigt de 039bloastocht039 
op het Mizunallen-plein voor de 
Hoftempel. Plein Hotel West-Ende, 
Steenweg 1. 19:00 - 20:00 uur.

Na de overhandiging van 
de stadssleutel regeren de 
carnavalsverenigingen vier dagen over 
Helmond.
Centrum Helmond, Plein Hotel West-
Ende, Steenweg 1. 14:00 - 16:30 uur.

De optocht stopt voor de deur en 
het dak gaat eraf. DJ Frogson gaat 
vanaf 12.00 helemaal los achter de 
draaitafels dus kom snel naar binnen 
en feest bij Muziekcafé lekker door.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 12:00 - 03:00 uur.

Na en kleurrijke optocht komen alle 
deelnemers en toeschouwers om 
17.15 bijeen op het Mizunallen-plein 
voor Hoftempel West-Ende voor de 
prijsuitreiking van de Grootse Optocht 
van het Zuiden. Plein Hotel West-
Ende, Steenweg 1
17:15 - 18:00 uur.

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

De beste foutste en raarste plaatjes 
komen voorbij. Wat eigenlijk net niet 
kan kan vanavond wel. Van smartlap 
naar 90s house en van Barby Girl naar 
de Spice Girls...dokter Bernard is er 
ook bij... Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39
21:00 - 04:00 uur.

Net niet de grootste zeker de 
Gezelligste van het zuiden. START om 
13:00 uur. Start: Terrein Deelen Stoffen, 
Houtse Parallelweg 83
13:00 - 16:30 uur.

De grootste optocht van Stiphout
Stiphout centrum, Dorpsstraat 35-13
14:00 - 16:00 uur.

Deze avond worden alle soorten 
muziek (behalve Carnavalskrakers) met 
natuurlijk een hoog feestpercentage 
gedraaid. Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 21:00 - 04:00 uur.
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Zondag 8 maart
Grote Spirituele Beurs

11.00-17.00 uur
4 gratis lezingen
1e om 11.30 uur. 

H. Huisman en P. Dierking e.a. 
www.deva-dierking.nl

Den Tref Alexanderhof 7, Hapert

Gezocht: Marktspullen, antiek, 
klokken, schilderijen, beelden 

etc. Tel.: 06-13208306

PIWO BIER TAXI
Piwo i cięższe alkohole, dowóz 

każdego dnia do godziny 
05:00 rano. 

Schotel kip/donor kebab 
€ 12,50

Wolfstraat 122, Helmond. 
M: 06-33 62 64 66

PIWO BIER TAXI
Bier en sterke dranken.

Bezorging tot 
05:00 ‘s ochtends.

Schotel kip/donor kebab 
€ 12,50

Wolfstraat 122, Helmond. 
M: 06-33 62 64 66

Zondag 8 maart 
ZWARTE MARKT 

Venray evenementenhal.
550 kramen

vanaerlebv.nl 
0492-525483

VLOOIENMARKT 
23 FEBRUARI

Sporthal de Belleman
Bruninckxdal 2, 

Dommelen
9.00-16.00u. 

T: 06-20299824
www.timmermans

evenementen.nl

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

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
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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!


