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Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl

vd wiel    Tuinmachines - Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Meld u tuinmachine(s) aan voor 31-12-2017 en ontvang: 

*Zie Actievoorwaarden op onze website

10% korting
op de servicebeurt

DE BESTE SERVICE 
IN DE REGIO!

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

APK 
KEURING

BINNEN 1 MAAND GRATIS HERKEURING!

ONAFHANKELIJK KEURINGSSTATION 
VERSCHUREN APK & BANDENSERVICE

JOSVERSCHURENSHOP.NL

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

STAR WARS MORNING
THE FORCE AWAKENS 

THE LAST JEDI 3D
WOENSDAG 13 DECEMBER 

OM 07.00 UUR.
TICKETS 16,50 EURO PER STUK

de brug active

all-inclusive 
bowlen & grillen
3 uur lang genieten

de brug active

all-inclusive
bowlen & grillen
3 uur lang genieten

Ameidestraat 18, Helmond
www.juweliervanosch.nl

5 JAAR
Feestelijke kortingen

Tot ziens, tot de 15e Dickens in Brandevoort

Dickensnight Brandevoort viert 
dit jaar het 3e lustrum met een 
geweldig feest! Al jaren is Dic-
kensnight Brandevoort een 
begrip in Helmond en de wijde 
omgeving. Eind vorig jaar is dit 
evenement bekroond met de 
titel “Helmonder van het jaar”. 
Hier is de organisatie bijzonder 
trots op en daarom is besloten 
dit 3e lustrum van een extra 
feestelijk tintje te voorzien.

De opening van de markt zal 
dit jaar bijzonder zijn. Burger-

meester Elly Blanksma-van den 
Heuvel zal middels het onthul-
len van het beeld “Helmonder 
van het jaar 2016” de opening 
verrichten. Wellicht sluiten bij 
deze ceremonie meer leden van 
het college van burgermeester 
en wethouders aan. De trofee 
zal daarna permanent tentoon-
gesteld worden in het centrum 
van Brandevoort “De Veste”, als 
teken dat het niet alleen een prijs 
is voor Dickensnight maar voor 
heel Brandevoort. Dit jaar zal 
de viering van het 3e lustrum al 
op zaterdag 9 december starten 
met een heuse mini-kermis en 
een lampionnenoptocht die voor 

alle Brandevoorter mini-Dicken-
sianen wordt georganiseerd. De 
maxi-Dickensianen (volwas-
senen) kunnen dan genieten 
van versnaperingen en van het 
plezier van de jeugdige Brande-
voorters. Dit evenement wordt 
in de middag/avond gehouden 
in en rondom de markthal in het 
centrum van Brandevoort “De 
Veste”. De aanvang van de lam-
pionnenoptocht zal tussen 16.00 
en 17.00 uur zijn. Op zondag 10 
december wordt wederom het 
centrum van Brandevoort door 
vele vrijwilligers omgetoverd in 
de bekende Dickens sfeermarkt 
in Victoriaanse stijl. De markt-

kramen zullen weer rijkelijk ge-
vuld zijn met allerlei snuisterijen 
en er zal tevens volop genoten 
kunnen worden van muziek, 
toneel, straattheater, hapjes en 
drankjes. Daarnaast zullen er 
nog meer verrassingen zijn maar 
die blijven nog geheim. Iedereen 
is van harte welkom om mee te 
genieten van Dickensnight Bran-
devoort 2017!

Het bestuur van Dickensnight 
raadt iedereen aan om op de 
fiets of met openbaar vervoer te 
komen. Het parkeren van auto`s 
rond de markt wordt steeds 
moeilijker. s

Brandevoort
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Met gratis 
aansteker!

1 + 1 
GRATIS

Amaryllis
Als snijbloem
topkwaliteit
4-bloemknoppen
per steel
€1,99 p/stuk

Biezenweg 2A  •  Beek en Donk  •  T 0492 - 46 13 10  •  www.tuincentrumdebiezen.nl

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 6 t/m 12 dec 2017

Iedere zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

20%
korting

Kunst
kerstbomen
Triumph Tree

Bolsius Theelichten

6 branduren • 40 stuks  van €4,49 nu € 3,99 
8 branduren • 30 stuks  van €4,59 nu € 3,99
10 branduren • 18 stuks  van €6,49 nu € 4,99

Plaids
Bij De Biezen
kan je kiezen
Alle maten & 
soorten

Kerststuk
Handgemaakt met natuurlijke 
materialen
25-cm hoog
van € 17.99

nu

€12.99

LED verlichting
8 functies met twinkel 
effect. 20-meter lang 
voor binnen & buiten 
gebruik!
van €21,50

nu

€12.99
1 + 1 
GRATIS

Kerstster
Verkrijgbaar in diverse kleuren
ø 20-cm in 11-cm pot
€1,99 p/stuk

Twinkle LED Lights

nu

€1.79

Nobilis groen
Per bos à 500 gram
naald vast

Alle maten & soorten

10 jaar garantie

Plaatmos
Vers plaatmos per bak

Doe het zelf Bij De Biezen kun je kiezen

nu

€1.59

Kerst- en sfeershow

Kerstverlichting LED
700 lampjes kleur: classic warm, 
voor in de 
grotere 
kerstbomen.
van €31,95

25%
korting

nu

€19.99

Nu alle verse 
kerstbomen

De mooiste kerstbomen

20%
korting

Bij besteding van 
€25,00 of meer
in onze winkel

GRATIS 
vuurwerkbon

t.w.v. €5,-
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.deloop.eu

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen (06-13 82 90 17)
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

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

REDACTIE/FOTOGRAFIE
Cofoto (Mario Coolen,  
Anja Donkers-de Vries).  
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@deloop.eu  
Internet www.deloop.eu 
Houtse Parallelweg 136, 
5706 AG  Helmond. 
Tel. 0492-841940, 06-20 74 67 78. 
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

BEZORGING EN VERSPREIDING
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 
Rik Aarts, Chris Thielen, Bart Boven,
Dylan van Aerle, Anouk Bakermans

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen, Hamza Amarniss

SOCIAL MEDIA 
Mandy Meeuwsen

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.

WMH bezoekt wijkwinkelcentra  
Vorige week donderdag hebben 
we samen met wethouders Erik 
de Vries en Jos van Bree, even-
als A. Marra van de gemeente, 
enkele bestuursleden en wijk-
manager Hennie de Gooijer 
met een stagiaire, een bezoek 
gebracht aan de winkelcen-
tra. We zijn dit keer met een 
klein gezelschap een vervolg 
op het wijkenbezoek van 23  
september jl. 

Stiphout

We starten in Stiphout waar 
onlangs de herinrichting van de 
Dorpsstraat werd afgerond. Als 
1e mag opgemerkt worden dat 
het er schitterend uitziet maar 
er zijn nog wat ongeregeldheden 
te melden met betrekking tot 
het terrein rond de winkels. Na-

tuurlijk zijn de “varkensruggen” 
besproken, de middenberm, het 
trottoir aan de kant van Man-
ders, het terras voor het Chinees 
restaurant, het verkeerslicht in 
het midden van de oversteek 
voor de voetgangers etc. Er is 
gestopt bij de Elsdonk, omdat 
er geen financiën zijn voor de 
rest van Dorpsstraat, hier lijkt 
door de verhoging in de weg een 
wat gevaarlijke situatie te zijn. 
We houden de ontwikkelingen 
nauwgezet in de gaten en waar 
nodig grijpt de gemeente in, dat 
is de belofte van de wethouder 
de Vries.

Combicentrum

We vervolgen onze weg naar 
het Combicentrum, alle panden 
zijn daar op dit moment bezet, 
op een na. De winkeliers zouden 
graag de plannen van de verbou-
wing van de EMTÉ vernemen, ze 

zijn doorverwezen naar een con-
tactpersoon binnen de gemeen-
te. Maar we kwamen deze dag 
kijken in verband met de ijzeren 
platen in de berm: bij vorst en 
regen zijn deze spekglad en de 
weergoden waren met ons, het 
regende. We konden dus nu aan 
den lijve ondervinden dat het in-
derdaad spekglad is. Je bent ook 
verplicht om op de ijzeren pla-
ten uit te stappen door de ma-
nier waarop er geparkeerd moet 
worden. De wethouder de Vries 
heeft beloofd dat hier een oplos-
sing voor komt.

Azalealaan
Hier hebben we te maken met 
een parkeerprobleem bij de 
winkels. Overwegend is het par-
keerterrein achter het TOV ge-
bouw leeg. Dat terrein is er o.a. 
voor personeel van de school De 
Hilt, maar de Jumbo zou dit ook 
graag voor klanten gaan gebrui-
ken. Er moet dan een winkel-
wagenvanger geplaatst worden 
en de bestrating moet worden 
aangepast. Het nieuws dat we 
te horen kregen is, dat er in 2018 

een programma gemaakt wordt 
voor dit deel van de wijk voor 
herstructurering, waaronder ook 
de Azalealaan. De wethouder be-
looft dat het tijdspad herstructu-
rering zal gaan voorzien in een 
start bij de winkels. Ondertussen 
worden er gesprekken gevoerd 
met De Hilt om de auto’s van 
de docenten aan de achterkant 
te parkeren. Een parkeeronder-
zoek heeft namelijk uit gewezen 
dat voor de winkels geparkeerd 
wordt door docenten ofwel  
langparkeerders. s

Helmond

33 Good Food is Starter van het kwartaal
In het pand waar tot voor kort 
de financieel adviseurs van Ra-
bobank Helmond zaten, werken 
zich nu drie koks in het zweet. 
Onder hen Freek Boetzkes. De 
Helmondse horecaondernemer, 
die eerder restaurant ’t Parle-
ment uitbaatte, is de trotse ei-
genaar van 33 Good Food. Freek 
Boetzkes is door Rabobank Hel-
mond uitgeroepen tot starter 
van het kwartaal.

Hoewel het pand van onder tot 
boven is verbouwd, zijn er hier 
en daar nog wat zaken die ver-
wijzen naar het verleden van het 
pand. Zo was de spoelkeuken 
voorheen een spreekkamer waar 
hypotheekgesprekken werden 
gevoerd. En ook de lange, don-
kerbruine Rabomuur is deels 
intact gebleven. ‘Daar komt nog 
een prachtige panoramafoto te 
hangen’, vertelt hij enthousiast.

Nieuw (horeca)avontuur
Hoewel het ondernemerschap 
allesbehalve nieuw is voor Freek, 
voelt de Helmonder zich toch 
écht weer starter. Het enthou-
siasme, de onzekerheid, maar 
vooral ook de gedrevenheid om 
van zijn zaak een succes te ma-
ken. Hij ervaart het allemaal 
weer opnieuw. Na een sabbatical 

van een jaar stort hij zich nu dus 
op een nieuw (horeca)avontuur 
met 33 Good Food. Een toegan-
kelijk restaurant met goed en be-
taalbaar eten. Inmiddels zijn de 
eerste weken achter de rug. Hoe 
kijkt hij daarop terug? ‘De eerste 
reacties zijn positief. De gasten 
kunnen onze nieuwe zaak waar-
deren. En niet onbelangrijk: we 
hebben het al aardig druk’, vertelt 
hij met twinkelende ogen. Maar 
de Helmondse ondernemer is 
nuchter genoeg om toe te ge-
ven dat er nog voldoende zaken 
beter moeten. ‘Ik heb de kaart 
al twee keer aangepast en ook 
het interieur is nog niet ‘af’. Ik 
blijf finetunen.’ Judith van Beek, 
accountmanager Bedrijven van 
Rabobank Helmond, hoort het 
verhaal van Freek tevreden aan. 
‘Dit kenmerkt een échte onder-
nemer’, legt ze uit. ‘De durf om 
af te wijken van je plan om tot 
een nóg beter resultaat te ko-
men.’ Volgens Judith is Freek een 
voorbeeld voor veel andere (ho-
reca)ondernemers. ‘Hij heeft zijn 
plannen goed doordacht, weet 
wat hij wil. En hij neemt daarbij 
geen onverantwoorde risico’s. Zo 
zien we het graag.’

Goede eerste indruk
De komende maanden wil Freek 
zijn zaak verder uitbouwen. ‘Het 
is de bedoeling dat je hier straks 
ook kunt lunchen. Verder wil-

len we gasten de mogelijkheid 
bieden om broodjes, verse sa-
lades en soepen af te halen.’ En 
dan is er nog die prachtige bin-
nenplaats. ‘Die gaan we in het 
voorjaar inrichten zodat gasten 
hier straks heerlijk in de buiten-
lucht kunnen lunchen.’ ‘Maar’, zo 

stelt de ondernemer, ‘nu eerst de 
focus op het restaurant. Je hebt 
maar één kans om een goede 
eerste indruk achter te laten.’ 

Bij het starten van een eigen be-
drijf komt veel kijken. Bijvoor-
beeld met het schrijven van een 

ondernemingsplan, het openen 
van een zakelijke rekening en 
het regelen van verzekeringen. 
Op ikgastarten.nl is veel han-
dige informatie te vinden. Be-
nieuwd wat de Rabobank voor 
u kan betekenen? Kijk dan op  
www.rabobank.nl/starten s

Helmond

Foto: Gerard van Hal Fotografie
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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

Voorkom het vastvriezen van afval

Het wordt de komende tijd kouder. Dat betekent ook dat het afval 
in uw container vast kan gaan vriezen. Inzamelaars kunnen containers 
met bevroren afval niet volledig leegschudden. Lees hieronder tips hoe u dit 
kunt voorkomen.

Reiniging en inspectie riolering Rijpelberg

Op 30 november is gestart met de reiniging en inspectie van de riolering in 
Rijpelberg. De werkzaamheden lopen door tot eind december en worden 
uitgevoerd door de firma Adriaans. 

Er wordt niet overal gereinigd. Exacte locaties en planning zijn afhankelijk van 
de voortgang van de werkzaamheden en de weersomstandigheden. Door het 
reinigen wordt water uit sifons (waterslot) gezogen en kan er stank de woning 
intrekken. Door alle kranen in huis kort te laten lopen, vullen de sifons zich weer 
met water en zal de stank spoedig verdwijnen.

Nieuwe GFT-containers
 
Heeft u een nieuwe GFT-container aangevraagd? Dan krijgt u waarschijnlijk 
een grijze container met een groene deksel. Alle nieuwe containers zijn
voortaan grijs en gemaakt van gerecycled materiaal. De deksels 
onderscheiden de GFT-container van de rest- en papiercontainer.

De containers worden niet allemaal 
gewisseld. U ontvangt alleen een nieuwe 
container als u deze aanvraagt, bijvoorbeeld 
omdat uw container stuk is, u een grotere 
of kleinere container wilt of als u in een 
nieuwbouwwoning gaat wonen.

Besparing milieu en materiaal
De grijze container blijft helemaal grijs en de 
papiercontainer blijft grijs met een blauwe 
deksel. Door alleen de deksels verschillend 
te maken, kunnen de bakken gemakkelijker 
hergebruikt worden en dat bespaart materiaal 
en het milieu.

Is uw container kapot?
Dan kunt u gratis een nieuwe container 
aanvragen. Bel naar 14 0492. 
Daar helpen ze u graag verder.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 
12 december 2017, 9 januari 2018. Alle vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

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

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op via 0492 - 58 75 75 
of via gemeente@helmond.nl.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo

Commissie Maatschappij
Maandag 11 december, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Presentaties zorgaanbieders: Jeugdbescherming Brabant en Veilig Thuis
2. Presentatie doorontwikkeling gebiedsgericht werken en integrale toegang in 
 het sociaal domein
3. Impuls duurzaam ouderschap

Commissie Omgeving
Dinsdag 12 december, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk gebied Eindhoven
2. Afsprakenkader Wonen 2017 Stedelijk gebied Eindhoven

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

Tips voor 
afval bij vorst 

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

OPHAALDAG

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

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

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.

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

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. 

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

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.

Bekendmakingen

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

Laathoeve 64 22-11-2017 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 3328699

Zwanebloemsingel 4 23-11-2017 plaatsen prieel OLO 3329925

Deurneseweg, Sectie N 4657 24-11-2017 oprichten winkel, plaatsen reclame,  OLO 3114959

  maken uitweg

Meester Strikstraat 8 27-11-2017 wijziging gevels OLO 3092143

Mommersdonk 18 26-11-2017 plaatsen erfafscheiding OLO 3333479

Horstlandenpark 8 27-11-2017 oprichten woning OLO 3334781

Emmastraat 21 24-11-2017 vergroten woning OLO 3331339

Gerwenseweg 25 28-11-2017 plaatsen tijdelijke woonunit OLO 3335091

Hortsedijk 51 28-11-2017 plaatsen verplaatsbare OLO 3336901

  mantelzorgwoning

Kloosterweide 54 21-11-2017 kappen boom OLO 3326763

Veestraat 3 28-11-2017 wijzigen bovenwoning in OLO 3339059

  4 appartementen

de Lieverdonk 7 29-11-2017 vergroten woning met terras OLO 3336243

Baroniehof 169A-169B-169 30-11-2017 transformeren kantoorgebouw voor OLO 3097013

  logies arbeidsmigranten

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

Bleriotstraat  24-11-2017 renovatiewerkzaamheden OLO 3230211

1-3-4-5-6-7-8-9-11-12-14-16 /

Lindberghplein 1-2-3-4-5-6-7-8 /

Plesmanlaan 2-4-6-8-10-12-14-

20-22-26-28 /Zeppelinstraat 38

Straakvense Bosdijk 2,6,10 en 12, 24-11-2017 renovatie en isolatie van woningen OLO 3230535

Plesmanlaan 1,9, 13, 34, 38,44,

Jan Olieslagerstraat 

13,19,29,35,37, 41 t/m 53, 63,

Zeppelinstraat 42,48, 

Hopmanstraat 3,9 en 17 

Molenstraat 184 27-11-2017 wonen boven horeca OLO 3234171

Dr. Dreeslaan 208  28-11-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3219211

Korhoenderhof 47 28-11-2017 oprichten berging met  overkapping 2017-X0859

Bisschop Herincxstraat 26 28-11-2017 oprichten garage OLO 3270277

Bezemheide 2 28-11-2017 oprichten woning OLO 3206495

Rivierensingel 180 29-11-2017 aanbouwen berging OLO 3206471

Aarle-Rixtelseweg 14 29-11-2017 kappen 3 bomen OLO 3216491

Brandevoort 21 30-11-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3112455

Drie Eikenbeemden 7 30-11-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3295613

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

Kromme Haagdijk 30A vergroten woning OLO 3323097

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

Gerstdijk 18 29-11-2017  uitbreiding bedrijfsruimte OLO 1873115 D

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Heistraat 58, 58A, 60, 60A,  09-10-2017 oprichten woningen woonplein Heistraat OLO 3242761

62, 64, 66 en 110 t/m 126 even,

 135 t/m 161 oneven

Zeeltstraat 1 t/m 18 10-10-2017 renovatie woningen OLO 3243819

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

plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons 

college over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Stappert Noxon B.V Gerstdijk 4 Het starten van een bedrijf voor op- en 

  overslag van roestvaststalen buizen en 

  toebehoren.

Connexxion Generaal Pattonstraat 1 Het veranderen van de busremise.

Openbaar Vervoer NV

Ingediende evenementenvergunningen (1)
locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Centrum 24-11-2017 Carnaval Helmond 2018 2017-04514

  (6 januari 2018 t/m 14 februari 2018)  

Kennisgeving ontwerpbeschikking intrekking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn een vergunning 

in te trekken ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van:

Vion N.V. voor het in werking hebben van een slachterij aan de Graandijk 5 (voorheen) in 

Helmond. 

Inzage

De ontwerpbeschikking en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 7 december 

2017 tot en met 17 januari 2018 voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph 

van Thielpark 1 te Helmond. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf 

telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.

Zienswijze

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Voor het indienen 

van mondelinge zienswijzen kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

(088-3690455).

Rectificatie publicatie vastgesteld bestemmingsplan 
“Brandevoort II - Medevoort 29 (tuincentrum)”

Deze rectificatie is noodzakelijk omdat het bestemmingsplan “Brandevoort II - Medevoort 

29 (tuincentrum)” bij de eerdere bekendmaking van de vaststelling in de Staatscourant en 

de Traverse van  11 oktober 2017 niet correct op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is 

gepubliceerd. Hierdoor is het noodzakelijk om het bestemmingsplan, het raadsbesluit en de 

bijbehorende stukken opnieuw ter inzage te leggen. Hieronder volgt de juiste tekst en termijn 

van terinzagelegging:

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 26 september 2017 het bestemmingsplan 

“Brandevoort II - Medevoort 29 (tuincentrum)” heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt 

met ingang van 7 december 2017 gedurende zes weken ter inzage. 

Aanleiding voor het opstellen van dit bestemmingsplan is een gewijzigde visie op de 

uitwerking van het plandeel de Marke in het bestemmingsplan Brandevoort II.

Een grondruil tussen gemeente en initiatiefnemer ligt ten grondslag aan deze herziening. Met 

deze grondruil ontstaat er voor het tuincentrum een economischer kavel ten behoeve van de 

voortzetting van het tuincentrum / boomkwekerij op die locatie.

Inzage plan

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

gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.2100BP160061-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar 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.  

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 8 december 2017 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig  

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de 

inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend 

belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om 

voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan 

opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

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 6 december 2017
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Noorddijk 2, Helmond.
Tel. 0492-546893

www.kringloopwinkelhelmond.nl
Openingstijden: ma. t/m za. 9.30-16.30 uur

Nr. 1 in het gratis ophalen van al uw 
 herbruikbare goederen, materialen en metalen, 

welke u ook kunt afleveren op Noorddijk 2.

OPHAALSCHEMA 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond
Sinds 1987

Breng ook een bezoek aan 
onze winkel met 2000 m2 
één van de grotere van het land! 
Bij ons slaagt u altijd, 
waarnaar u ook op 
zoek bent. Bezorging 
aan huis bespreekbaar.

30

Maandag 11 dec.
Overspoor/Suytkade/

Stadskantoor
Dinsdag 12 dec.
Binnenstad Oost

Woensdag 13 dec.
Binnenstad West

Donderdag 14 dec.
Binnenstad Noord

www.helmond.nl/afvalapp 

Kerstshoppen bij 
Diepvriesspecialist van Rijsingen
Al bijna 40 jaar is Diepvriesspecialist 
van Rijsingen een begrip in de regio. 
Vele klanten uit de wijde omgeving van 
Helmond bezoeken deze winkel om 
het uitgebreide en kwalitatieve assorti-
ment van diepvriesproducten. Speciaal 
voor de feestelijke decembermaand 
heeft de Diepvriesspecialist het totale 
assortiment uitgebreid met de beste en 
lekkerste producten.

In de winkel staan gekwalificeerde me-
dewerkers die alles weten over hun unie-
ke assortiment. Het assortiment bestaat 
uit meer dan 1000 verschillende kwa-
liteitsproducten. Met deze diepvries-
producten, ook wel vriesvers genoemd, 
brengen ze het seizoen bij u thuis. Al hun 
groenten bijvoorbeeld worden geoogst 
in het seizoen en direct na oogst inge-
vroren zodat de vitamines maximaal 
behouden blijven. Wetenschappelijk 
onderzoek heeft veelvuldig aangetoond 
dat diepvriesgroenten zelfs gezonder 
zijn dan verse groenten en nog boorde-
vol vitamines en mineralen zitten. Dit 
zelfde geldt overigens ook voor het vlees 
en vis. Direct na de vangst wordt de vis 
ingevroren en behoudt zo zijn unieke 
smaak en structuur. Speciaal voor deze 
feestmaand is het totale assortiment 
uitgebreid. Het assortiment aan diverse 
soorten vis en garnalen zal u doen ver-
bazen. Daarnaast worden bijvoorbeeld 

tamme konijnenbouten speciaal voor 
u ingekocht bij een Nederlandse poelier 
en worden de ambachtelijke worsten-
broodjes geproduceerd bij een ambach-
telijke bakker. Uniek is het assortiment 
aan ijs en desserts wat de Diepvriesspe-
cialist u te bieden heeft. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan (ijs)desserts in de vorm 
van kerstmutsen, kerstboompjes en 
sneeuwpoppen, maar ook een klassie-
ker als de “bavarois tulband” is niet weg 
te denken uit het assortiment. Voor al 
hun klanten heeft de Diepvriesspecialist 
een spaarsysteem ontwikkeld waarbij de 
klant een spaarpunt ontvangt bij iedere 

besteding van €10,-. Met deze spaar-
punten spaart de klant voor gratis pro-
ducten. Al vanaf 10 spaarpunten heeft 
de klant een gratis product. Natuurlijk 
kan de klant ook doorsparen voor bij-
voorbeeld een Friteuse. Kom snel proe-
ven, kijken en genieten van het enorme 
“kerst” assortiment wat Diepvriesspe-
cialist van Rijsingen u te bieden heeft. 
Diepvriesspecialist van Rijsingen is voor 
iedereen toegankelijk, hiervoor heeft u 
geen speciale klantenpas nodig. 

Graag tot ziens bij Diepvriesspecialist 
van Rijsingen! s

Helmond

STATION
HELMOND CS

STATION
HELMOND 
BRANDEVOORT

STATION
HELMOND 
‘T HOUT

< EINDHOVEN

N270

N615

Suytkade 
Helmond

18 moderne en 
betaalbare stadswoningen

Nu beschikbaar 
vanaf € 254.000,- v.o.n.

www.suytkade-helmond.nl

van Santvoort makelaars
T 0492 52 55 52
info@helmond.vansantvoort.nl 

Adriaan van den Heuvel makelaars en adviseurs
T 0492 66 18 84
info@heuvel.nl

Binnen 10 minuten 
(auto/ trein) in 

hartje Eindhoven!

STATION
HELMOND 
‘T HOUT

WIJ ZIJN VERHUISD PER    DECEMBER4 2017WIJ ZIJN VERHUISD PER    DECEMBER4 2017WIJ ZIJN VERHUISD PER    DECEMBER4 2017

(Suytkade)
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Juwelier Van Osch viert feest   

De paarse loper ligt uitgerold, 
de winkel is mooi versierd. Ju-
welier van Osch in de Amei-
destraat bestaat deze maand 
alweer 5 jaar en dit vieren ze 
graag samen met hun klan-
ten. 'We trakteren op een hele 
mooie actie', vertelt eigenaar 
Toon de Brouwer.

Juwelier van Osch bestaat in to-
taal al zo’n veertig jaar in Berg-
hem en Helmond waarvan dit 
laatstgenoemde filiaal ondertus-
sen alweer vijf jaar op deze loca-
tie midden in het centrum van 
Helmond. ‘We zitten hier ideaal. 
Een open en uitnodigende win-
kel en niet te vergeten een hele 
mooie uitgebreide collectie sie-
raden', zegt Toon trots. Elk spe-
ciaal moment in je leven kan be-
kroond worden met een sieraad 
en daarbij is een sieraad geven en 
krijgen ook altijd leuk. Er is voor 
elk wat wils, er is al v.a. 10 euro 

iets leuks verkrijgbaar. 'Het is su-
per om te zien dat veel mensen 
die vanaf dag één bij ons in de 
winkel komen, nog steeds vaste 
klanten zijn. Dit zegt toch wel 
wat over het vertrouwen dat ze 
in ons hebben.' Bij Juwelier van 
Osch hangt altijd een gemoede-
lijke sfeer, iedereen is welkom en 
er is altijd tijd voor een praatje. 
Ze schakelen graag dat extra 
tandje bij om de klant tevreden 
te stellen. Ze verkopen niet al-
leen een breed assortiment aan 
sieraden, zoals aanzoeks- en 
relatieringen, briljantsieraden 
of horloges, maar hebben ook 
een ruime keuze aan as- en ge-
denksieraden. En mocht u naar 
eigen ontwerp een sieraad willen 
laten vervaardigen, dan kan dat  

ook! Juwelier van Osch beschikt 
over vakmanschap in de vorm 
van een goudsmid in eigen huis, 
deze voert ook reparaties uit. 'Je 
werkt met kostbare producten 
die vaak ook nog eens een hele 
hoge emotionele waarde heb-
ben. Mensen moeten er dan van 
op aan kunnen dat hetgeen wat 
ze bij ons brengen in goede han-
den is.' En omdat ze vijf jaar be-
staan, heeft van Osch juweliers 
diverse kortingsacties waaron-
der een stippenkorting die loopt 
van 5 tot 50% korting. Zoekt u 
nog een leuk cadeau voor on-
der de kerstboom? Kom dan 
zeker eens langs en verras uw  
geliefden.
Juwelier van Osch | Ameidestraat 
18 Helmond | 0492 532373 | www.
juweliervanosch.nl s

Helmond

AG Underwear - De Bodywear Specialist gaat maatje groter

Inmiddels uitgegroeid tot een 
begrip in ondermode voor da-
mes en heren jong en oud van 
diverse top merken in Helmond.
Daar we reeds twee en half jaar 
geleden starten met onze win-
kel zijn we bijzonder gegroeid in 
ons aanbod  zodoende hebben 
we doen besluiten om het pand 
tegenover onze oude winkel 
(voormalig pand expert /toffe 
tantes) te betrekken om daar 
onze collecties beter te kunnen 
uitstallen en  de nodige ruimte 
hebben om nog verder door te 
groeien in de toekomst.

Afgelopen jaar hebben we weer 
enkele leuke nieuwe merken toe 
mogen voegen aan ons  assorti-
ment o.a CR 7 underwear voor 
heren en jongens van Cristiano 
Ronaldo waar we ook de casual 
kledinglijn van zullen gaan ver-
kopen. Deze  bestaat uit diverse 

spijkerbroeken, shirts en blouses.
Armani is een ander groot merk 
dat bij ons verkrijgbaar is, hier-
van gaan we de dames en heren 
lijn  underwear en zwemkleding 
verkopen!!
Ook Bamboo liefhebbers kun-
nen bij ons ondergoed vinden in 
diverse modellen; slips boxers en 
shirts op dit moment alleen nog 
voor heren.
Geheel nieuw is ook onze lijn tas-
sen en klein lederwaren van het 
merk “Ploeger”.
De drijvende kracht achter deze 
lijn is een vrouw met passie en 
oog voor detail zodat er een ge-
heel eigen stijl en ontwerp is ge-
creëerd van een hoge kwaliteit 
en sjieke uitstraling van pasjes-
houder tot heup/schouder tas, 
etui tot portemonnee diverse 
modellen in diverse uitvoeringen 
van leder. Deze collectie is geheel 
met de hand gemaakt met veel 
stijl en klasse. In Nederland zijn 
wij het enige verkooppunt en een 
deel van de collectie is reeds bij 

ons te bewonderen en te koop!!!
Ook onze bedrijfsnaam is een 
beetje veranderd de toevoeging 
A G verwijst naar de twee pilaren 
achter de toonbank Angelo en 
Gonny.
Namens ons we heten we  u har-
telijk welkom in onze winkel
Deze maand hebben we diverse 
openingsacties hou onze face-
book in de gaten hierop ver-
schijnen regelmatig onze nieuwe 
updates betreffende collecties en 
andere nieuwtjes,
Graag tot ziens namens De Bo-
dywear Specialist - AG Under-
wear en more. s

 

Helmond

AG Underwear is verhuisd naar de overkant 
en biedt een nog grotere collectie.

door jan van rest

Wat wil een mens nog meer? 
Als er leeftijdgenoten, vaak 
goede kennissen, om je heen 
beginnen weg te vallen, zoals 
ons de laatste tijd nogal eens 
overkomt, word je daar niet 
vrolijk van. Ook als het onze 
categorie ‘bejaard’ betreft. 
Naast de daarmee verband 
houdende verdrietige momen-
ten, blijft er vaak een pijnlijke 
leemte achter. Natuurlijk zijn 
er emoties, omdat banden 
worden doorgesneden. Maar 
van de andere kant weten we 
ook dat er op enig tijdstip een 
einde komt aan een jarenlang 
verblijf op deze wereld. Je kunt 
wel proberen je aanwezigheid 
zo lang mogelijk in stand te 
houden en te rekken, maar 
ooit is het begonnen en er is 
geen reden om ervan uit te 
gaan dat het dús moet voort-
duren. Het ligt meer voor de 
hand je te richten op alles wat 
te maken heeft met de toe-
komst. De familie Van Rest 
is nogal fors in aantal. Dit als 
gevolg van opvattingen uit de 
jaren ’30. Ikzelf ben de oudste 
van 13, die allemaal getrouwd 
zijn en kinderen hebben. Elk 
voorjaar vindt er op een cam-
ping een familiereünie plaats; 
elk jaar weer een warme en 
vrolijke happening. De onder-
linge band is sterk en wordt 
goed onderhouden. Niet ie-

dereen was er de laatste keer, 
maar op de familiefoto van 
het evenement telde ik toch 
73 broers, zussen, neefjes en 
nichtjes en (a.s.)aangetrouw-
den. Als oudste van de club, de 
‘pater familias’ dus, voel ik een 
zekere verantwoordelijkheid 
om de samenhang te bevor-
deren. Maar er zijn er ook die 
daartoe echte initiatieven ne-
men en familiebijeenkomsten 
organiseren. Wijzelf proberen 
er altijd bij te zijn. Van mijn 
generatie zijn mijn vrouw en 
ik de enige zuiderlingen van 
de club en hebben geen plan-
nen om daar verandering in 
te brengen. We wonen nu 56 
jaar in Helmond en hebben 
het prima naar ons zin. En wat 
de toekomst betreft: we gaan 
ervan uit dat er de komende 10 
jaar weinig zal veranderen en 
dat de voorwaarden om het 
hier naar ons zin te hebben, 
onveranderd zullen blijven en 
dat, om maar iets te noemen, 
ook in onze toekomst eens per 
week de parochiële ‘schoefel-
ploeg’ op het kerkhof actief 
is om er voor te zorgen dat 
iedereen er netjes bijligt. Over 
dit alles zal het carillon van de 
kerktoren regelmatig zijn vro-
lijke klanken strooien. 
Wat wil een mens dan 
nog meer!

www.helmondnu.nl
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Hanging 
baskets

(ondernemers 
leefbaarheid)

Speeltoestellen 
stichting ORO

(i.s.m. ondernemers 
en zorg)

St. Nicolaas 
intochten

(i.s.m. ondernemers, 
onderwijs en 
verenigingen)

Koploper van
Peelland

Kerstverlichting
(ondernemers 
leefbaarheid)

Braderie 
Combicentrum

Energie Huis
Helmond

(VERENIGDE) 
INWONERS 

VAN DE 
HELMONDSE 

WIJKEN

Heeft u een idee of 
project maar geen 
financiën om het 

uit te voeren?

Neem dan altijd 
contact op met 

FOH/Wijkmanagement 
Helmond. 

info@wijkmanagement 
helmond.nl

www.wijkmanagement 
helmond.nl

Ondernemersfonds Helmond dynamische verbindingen en 
samenwerkingen vanuit ondernemers naar: 
zorg, onderwijs, cultuur, sport en buitengebieden.

Wijkmanagement Helmond
Gefinancierde en gerealiseerde projecten 
in de Helmondse wijken zijn o.a.:

Meer projecten zie:
www.ondernemers
fondshelmond.nl/
projecten2

Respect project 
Helmond

(i.s.m. ondernemers 
en sport)

HÄLSING 7000: STEL ZELF UW BOXSPRING SAMEN

-Kies uit 10 verschillende hoofdborden!
-Kies je matras (MEDIUM/FIRM)
-Kies je potenset
-Kies je topper
-Kies je stof/lederlook

1395.-
Nu vanaf

Elektrische uitvoering vanaf 1995.-

Helmond  0492 - 52 08 80 •   Roermond  0475 - 33 51 09 • Geleen-Sittard 046 - 410 71 00 • Maastricht-Gronsveld 043 - 363 05 25

Voor bezoek aan huis mail naar: afspraak@slaapcentrum.nl

HÄLSING 7000: STEL ZELF UW BOXSPRING SAMEN

EXTRA 
KORTING

www.slaapcentrum.nl
Zet en drukfouten  voorbehouden. 

Aktie alleen geldig op deelbare en hoog-laag boxsprings

KORTINGKORTING
EXTRA EXTRA 
KORTINGKORTING20%

Complete “deelbare” elektrische boxspring  
Hälsing 11.000, 13.000 of 15.000 
- incl. hoofdbord
- incl. gestoffeerde elektrisch boxen
- incl. gestoffeerde pocket- matrassen
- incl. comfort- toppers
- kleur na keuze

20% KORTING BIJ INLEVERING VAN UW POLISNUMMER

Hälsing 11.000, 13.000 of 15.000 

1395.-
Nu vanaf
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Een nieuw 
plafond in 1 dag!

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Bezoek onze showroom:
donderdag, vrijdag en zaterdag

van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Maandag, dinsdag en woensdag op afspraak.

De voordelen van Plameco:
• Schone montage in één dag
• Zonder hakken en breken 
• De meubels kunnen blijven 
  staan

• Voor elke interieurstijl
• Verlichting naar wens
• Uit één geheel op maat 
  gemaakt

Plameco Vakbedrijf Van Osch, Kruiseind 16C, Gemert   
www.plamecogemert.nl   info@plamecogemert.nl

Bezoek onze showroom of bel: 0492-368100

plafond in 1 dag!
Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Maandag, dinsdag en woensdag op afspraak.

De voordelen van Plameco:
• Schone montage in één dag
• Zonder hakken en breken 
• De meubels kunnen blijven 
  staan

terwijl de meubels blijven staan

voor elke ruimte

• Schone montage in één dag
• Zonder hakken en breken 
• De meubels kunnen blijven 
  staan

voor elke ruimte

Helmond Stagestad zoekt 
bedrijven voor oriëntatiedagen 

De behoefte van het bedrijfs-
leven wat betreft kwaliteiten 
en competenties van personeel 
is continu in verandering. De 
vraag hierbij is of we in Neder-
land wel de juiste ‘hoofdjes en 
handjes’ opleiden voor de toe-
komstige arbeidsmarkt. Denk 
aan ontwikkelingen als roboti-
sering, artificial intelligence en 
de internet of things. 

Niet verwonderlijk dat de aan-
sluiting tussen onderwijs en het 
bedrijfsleven op dit moment een 
zeer belangrijk maatschappelijk 
thema is. Werkbedrijf Senzer, 
VNO-NCW Brabant Zeeland 
(voorheen BZW) en de OMO 
Scholengroep pakken dit vraag-

stuk proactief op en werken in-
tensief samen om -in de regio 
Helmond/Peelland- die brug 
te slaan tussen school en werk. 
Een van de projecten is Helmond 
Stagestad. 

Ook in 2018 worden weer Hel-
mond Stagestad-oriëntatieda-
gen georganiseerd. Net als in de 
vier voorgaande edities nemen 
het Dr. Knippenberg College en 
het Carolus Borromeus College 
(beide onderdeel van de OMO 
Scholengroep) deel met hun 
leerlingen uit de derde klassen 
van het VMBO-T. De ruim 260 
leerlingen gaan in maart en april 
snuffelen bij diverse bedrijven in 
Helmond en omgeving. Dit helpt 
de scholieren bij de oriëntatie op 
en keuze in studierichting en uit-
eindelijk hun werktoekomst. 

Bedrijven kunnen zich 
aanmelden
De voorbereiding hiervoor is nu 
in volle gang. Om alle leerlingen 
te kunnen laten deelnemen zijn 
er ongeveer 80 bedrijven uit Hel-
mond en omgeving nodig die 
twee dagdelen willen investe-
ren. Tientallen bedrijven hebben 
in vorige edities hun deuren al  
open gezet. 

Zij hebben de kans gegrepen om 
leerlingen -mogelijke toekomsti-
ge medewerkers- enthousiast te 
maken voor het eigen bedrijf en 
de sector. Bedrijven die ook mee 
willen doen, kunnen een mailtje 
sturen aan helmondstagestad@
senzer.nl De exacte datum en het 
programma wordt vervolgens 
nader afgestemd. Deelname 
wordt zeer gewaardeerd. s

Helmond

Helmond

260 derdeklassers VMBO-T-leerlingen van ‘Carolus’ en ‘Knip’ snuffelen bij bedrijven 
(Foto Cofoto, Mario Coolen).

www.helmondnu.nl

Psychosociale therapie

“Alle wijsheid ligt in de mens zelf 
besloten” vertelde Socrates een 
halve eeuw voor Christus aan de 
wereld. Waarmee hij bedoelde 
dat als de mens, door een ander 
op de juiste manier bevraagd en 
getriggerd wordt, hij zijn eigen 
wijsheid en zelfinzicht tot leven 
kan laten komen. Ruim twee 
eeuwen na deze wijze woorden 
van Socrates vormen ze min of 
meer de uitgangsprincipes van 
de psychosociale therapie. 

Een therapie waarbij men ervan 
uit gaat dat lichaam en geest on-
losmakelijk met elkaar verbon-
den zijn en dat zowel een gezon-
de geest als een goed werkend 
lichaam nodig zijn om in het le-
ven goed te functioneren. Moei-
lijke situaties kunnen de balans 
verstoren, maar ieder mens heeft 
van nature kracht en wijsheid de 
problemen het hoofd te bieden. 
Wel is hierbij soms de juiste hulp 
noodzakelijk. Van een psychoso-
ciaal therapeut bijvoorbeeld.
Hij of zij kan zich inleven in de 
situatie door heel goed te luiste-
ren naar het verhaal van de cliënt 
en de daarbij horende emoties in 
kaart te brengen. Door hierna 
handvatten te bieden om over-
zicht en inzicht te krijgen in de 
eigen situatie, waarna met be-
hulp van eigen innerlijke kracht 
weer gehandeld kan worden en 
lichaam en geest weer in even-
wicht gebracht worden. Het ei-
gen inzicht en eigen handelen 
maken ook dat er veel minder 
kans op herhaling van de klach-
ten in de toekomst.

Bij welke klachten kan 
psychosociale therapie helpen?
Bij klachten ontstaan in de pri-

vésfeer, zoals familieproblemen, 
een depressie, omgaan met ei-
gen ziekte of die van een naaste, 
moeilijkheden bij opvoeding, 
stress, echtscheiding, rouw of 
seksuele problemen of bij pro-
blemen die ontstaan zijn in een 
werk gerelateerde omgeving, 
zoals een burn-out, teamcon-
flicten, een te hoge werkdruk 
of zelfs pesterijen. Deze kunnen 
alle bijdragen aan zowel ernstige 
psychische, maar vaak ook li-
chamelijke klachten als extreme 
vermoeidheid of in hele ernstige 
gevallen zelfs conversie.

De meeste psychosociale pro-
blemen, ook al zijn ze misschien 
ontstaan in de privésfeer, leveren 
altijd problemen op in het ar-
beidsproces. Dit heeft vaak grote 
gevolgen voor zowel de werkne-
mer als de werkgever. Vanaf 2007 
zijn werknemers verplicht werk-
nemers te beschermen tegen een 
te grote psychische belasting en 
als de klachten, deels, werk ge-
relateerd zijn vergoeden ze vaak 
een deel van de kosten. Komt ie-
mand thuis te zitten dan kan ook 
in het kader van de Wet poort-
wachter geld ter beschikking ge-
steld worden voor de juiste the-
rapie om iemand weer op de rit 
te krijgen. Ook de meeste ziekte-
kostenverzekeringen dragen bij 
in de kosten. Dit is wel afhanke-
lijk van de polis die is afgesloten.

Herkent u zich in een van de bo-
vengenoemde problematieken 
en hebt u misschien het gevoel 
dat uw lichaam en geest volledig 
uit balans zijn? Wellicht is psy-
chosociale therapie voor u een 
oplossing. Laat u eens verder in-
formeren. In Helmond kan dit bij 
Praktijk Alternatief Beter aan de 
Cortenbachstraat 130 Psychoso-
ciale therapie. s

Als u kiest voor kwaliteit

In- en verkoop van gebruikte kwaliteitsmeubelen 
voor een betaalbare prijs.

Bezoek onze winkel en overtuig uzelf

Mierloseweg 321, Helmond
TEL. 06-12655003 WWW.TWEEDEZITENZO.NL

MEUBELSHOW
ZONDAG 10 DECEMBER GEOPEND 

VAN 12.00 - 16.00 UUR

Uniek in modern en klassiek.
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DECEMBER GOLD RUSH

SPEEL EN WIN
KILO’S GOUD

1 T/M 30 DECEMBER

HCGoldRush_ADV_130x96_1.indd   1 20/11/17   16:35

KERSTLOTERIJ
 Prijzenpakket 2017

Maak kans op o.a.:
Philips Oled TV - t.w.v. 2299.-

Seiko herenhorloge  - t.w.v. 699.-
Bosch wasmachine - t.w.v. 579.-

Vloerkleed naar keuze - t.w.v. 266.-
Bosch stofzuiger - t.w.v. 99.95

Magimix nespresso - t.w.v. 99.95
Manicure set - t.w.v. 94.50

Loten verkrijgbaar bij:

Electroworld Wout van Vlerken
Wim Mulkens
Klokkenspeciaalzaak van de Aker
Van Rijsingen Diepvries
Loten verkrijgbaar tot 31-12-2017

Nu tijdelijk dubbeleHOUTSNIPPERS

DECEMBER
=

AKTIEMAAND

Spaar gratis 
Houtsnippers

WWW.HOUTSNIPPERSNU.NL

Bakkerij Vedder | De Echte Bakker
Met liefde voor lekker & passie voor ambacht

  op tafel!  op tafel!  op tafel!  op tafel!  op tafel!
met lekkers van
Vedder!
  op tafel!  op tafel!  op tafel!  op tafel!feest

Bakkerij Vedder | De 

Prettige 
feestdagen

Bestel uw kerststol, 
banket en brood in 
één van onze fi lialen 
of online via www.

bakkerijvedder.nl

DECEMBER ACTIE

Specialist in 
dimbare 
LED verlichting.

Hanglamp
compleet

€299,-

Ook in brons verkrijgbaar.

Vaaslamp
compleet

€199,-

Lucas Gasselstraat 4-6, Helmond • info@withagenverlichting.nl • T: 0492-525245 
Montageservice • Gratis parkeren voor de deur

www.withagenverlichting.nl

Aanbiedingsprijzen alleen geldig in de maand december.

Bezoek ook onze
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De Cacaofabriek ontvangt sleutel 
brugwachtershuisje Helmond

Het heeft even op zich laten wachten maar 
op vrijdag 1 december werd de sleutel van het 
brugwachtershuisje officieel overhandigd door 
wethouder Frans Stienen aan de directeur van 
de Cacaofabriek Jochem Otten. De sleutel werd 
door de heer Otten meteen doorgespeeld aan 
kunstenaar Peter de Bruin. Na een korte speech 
van de wethouder en de directeur werd het 
huisje geopend en er werd geproost op dit heu-
gelijke moment.

Het brugwachtershuisje zal letterlijk en figuur-
lijk een brug van de Cacaofabriek naar de stad 
vormen. Dit heeft even op zich laten wachten 
doordat het huisje geheel gerenoveerd is door de 
gemeente Helmond. Het brugwachtershuisje zal 

gaan fungeren als verlengstuk van de Cacaofa-
briek. Dit uit zich door het organiseren van ver-
gaderingen omtrent nieuwe creatieve initiatieven 
tot workshops. Maar wordt ook ingezet om te 
versterken wat er binnen in de Cacaofabriek ge-
beurt. Door de renovatie staat het brugwachters-
huisje er weer netjes bij, er is zelfs een toilet aan-
gebracht. Deze kwam vroeger uit op het kanaal 
maar dat is natuurlijk niet meer van deze tijd. Bij 
het ontvangen van de sleutel door Jochem Ot-
ten werd hij ook officieel huurder van het huisje. 
Kunstenaar Peter de Bruin zal direct aan de slag 
gaan met zijn installatie die vanaf volgend week-
end te zien zal zijn voor alle Helmonders. De in-
stallatie betreft een videoprojectie bestaande uit 
bewegende vlakken in primaire kleuren. Dit werk 
is geïnspireerd op zijn eerdere werk ‘Ode aan de 
stijl’. Ook past het kunstwerk perfect in het the-
ma van 2017; Mondriaan tot Dutch Design.  s

Annawijk/Suytkade

Reprise Klassiek concert uit 1928 
op de grote Gaudin

In het draaiorgelmuseum vindt 
op zondag 10 december 2e advent, 
weer een klassiek concert plaats. 
Dit jaar is gekozen om weer de 
reprise plaats te laten vinden van 
het klassiek concert van zondag 29 
april 1928. In april 1928 is de Gau-
din geplaatst in zaal Bocken aan de 
Blinkertsestraat 4c. Ter gelegen-
heid hiervan vond een groot orgel-
concert plaats. 

Het programma van het groot or-
gelconcert is bewaard gebleven en 
zal nu op 10 december worden her-
haald. Willy van der Linden, bekend 
van omroep Helmond waar hij een 
klassiek programma presenteert, 
heeft de diverse uit te voeren stuk-
ken beschreven en zo zal bij elk 
apart concertstuk het een en an-
der worden toegelicht.In de pauze 
stond in 1928 dat er schlagers zou-

den worden gespeeld. Tijdens dit 
concert zullen we in de pauze de 
klanken van onze orgels laten ho-
ren en zeker in de adventstijd zul-
len er ook kerstliederen ten gehore 
gebracht worden. Een donatie voor 
dit gratis concert in de orgelpijp of 
mansbakje stellen de vrijwilligers 
zeer op prijs. Het concert duurt van 
14:00 tot 16:00 uur. Zaal open 13:00 
uur sluiting zaal 17:00 dus ruim tijd 
om voor en na te borrelen.

De Gaviolizaal met monumenten 
en een stukje geschiedenis en cul-
tuur in de cultuurstad Helmond is te 
vinden aan de Torenstraat 36a 5701 
SH Helmond. 
De zaal is geopend op zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Dit 
jaar is er op zondag voor kerst een 
kerstconcert door de Muzikale en 
ZINGIZ en ook is het museum op 2e 
kerstdag geopend. Voor info www.
draaiorgelshelmond.nl, Facebook, 
tel 0639682404. s

Helmond

KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 31 DECEMBER 2017 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

THUISTRAIN
FITNESS

15% 
KORTING

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

15% KORTING

HELE COLLECTIE
OUTDOOR& 

WINTERSPORT

Kerst

minimaal 
20% KORTING

terug in accessoires

KLEDING

KADO
ACTIES

GADGETS BARBECUES
Weber-Boretti

CampGaz-Cobb

LEATHERMANN
ZAKMESSEN - LAMPEN

VERREKIJKERS

hele COLLECTIE
nu minimaal

15% KORTING
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•  Altijd minimaal 10% met  klantenkaartspaarsysteem
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Persoonlijke en deskundige bediening
•  Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

KOOPZONDAG
17 DECEMBER

12.00-17.00 UUR

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

Houtsnipper Aktiemaand

Reeds vele jaren kunt u houtsnippers sparen bij 
veel Houtse ondernemers. Met deze houtsnip-
pers kunt u sparen voor waardebonnen of an-
der voordeel. Het is heel erg makkelijk, bij elke 
uitgegeven euro ontvangt u 1 houtsnipperpunt. 
Tevens is er elk jaar een loterij waarvoor u loten 
kunt kopen.

Kerstloterij met als hoofdprijs 
een Philips OLED TV
De loterij heeft een prachtig prijzenpakket voor 
u klaar staan met een totale waarde van ruim € 
4.000,-. De prijzen zijn natuurlijk  beschikbaar 
gesteld door alle deelnemende winkeliers. De 
hoofdprijs is dit jaar een Philips OLED TV t.w.v. 

2299,-.  Daarnaast zijn er nog vele andere prijzen 
te winnen.

De loten zijn verkrijgbaar tegen inwisseling van 
500 houtsnipper punten.  U kunt de loten verkrij-
gen bij de deelnemers die in de advertentie staan 
vermeld. De trekking zal plaatsvinden op 8 ja-
nuari 2018. De uitslag wordt bekend gemaakt op 
www.houtsnippers.eu en in Weekblad de Loop.

December = aktiemaand
Tijdens de decembermaand ontvang u de gehele 
maand nu tijdelijk dubbele houtsnippers! 
Zo heeft u dus nog eerder punten verzameld om 
mee te doen met de kerstloterij.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op 
www.houtsnippers.eu s

Mierlo-Hout

Ledenbijeenkomst “De Helmveste”

Filatelistenvereniging ‘De Helmveste” houdt op 
dinsdag 12 december om 20.00 uur een ledenbij-
eenkomst in Zaal De Fonkel, Prins Karelstraat 
123, Helmond. Zaal open om 19.00 uur.

Op deze bijeenkomst kunnen is de ledenser-
vice beschikbaar met nieuwe postzegels van 
Nederland en van andere landen op basis van 
een abonnement of afzonderlijke bestelling die 
afgehaald kunnen worden. Voor leden bestaat 

altijd de mogelijkheid om ook albums, catalogi 
en andere attributen te bestellen, welke dan met 
korting worden geleverd. Er wordt een veiling 
gehouden. Veel leden brengen op deze avond 
albums met de in hun bezit zijnde dubbele post-
zegels, er wordt een loterij gehouden en er kan 
informatie worden ingewonnen over postzegels. 

Het is de moeite waard om de bijeenkomst bij 
te wonen, om daardoor op filatelistisch gebied 
bij de tijd te blijven en/of de eigen verzame-
ling aan te vullen. De bijeenkomst heeft een  
feestelijk tintje. s

Helmond
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DE JUISTE VAKMAN 
VOOR ELKE KLUS

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

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

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

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

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

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

 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 

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Deelen Stoffen en Gordijnen

Houtse Parallelweg 83 (  6016) 

5706 AD - Helmond

Tel. 0492-547023 

Di. t/m Vr. - 09.00 - 17.30u

Zaterdag - 09.00 - 16.00u

DEELEN DE 
SFEERMAKERS 

IN HUIS

STOFFEN, FOURNITUREN EN RAAMBEKLEDING

Heb jij iets met taal? Zoek jij zinvol vrijwilligerswerk? 
Dan zoeken wij jou!

Als Taalvrijwilliger ga je aan de slag met taal. 
Je helpt mensen echt verder. We zoeken vrijwilligers voor 

verschillende functies: voorlezers, coördinatoren, taalmaatjes 
en taaltrainers.

Wij bieden:
Deskundigheidsbevordering, open en collegiale sfeer en 

ondersteuning vanuit LEVgroep

GEZOCHT TAALVRIJWILLIGERS

Interesse?
Neem dan contact op met Vrijwilligerswerk Helmond 

0492 598989 of vrijwilligerswerkhelmond@levgroep.nl

Lotgenotenbijeenkomst prostaatkanker

Als bij u prostaatkanker wordt vastgesteld 
kan het zijn dat u moeite heeft daarover te 
praten. Ook mensen uit uw omgeving we-
ten daar vaak geen raad mee. Soms moet 
je iets overwinnen om erover te praten. 
Om toch bespreekbaar te maken waar u 
mee zit nodigt de ProstaatKankerStichting 
u uit om uw ervaringen en vragen te delen 

met lotgenoten, die allemaal weten wat je 
doormaakt. Daarnaast kan het krijgen van 
praktische informatie rond een behande-
ling belangrijke steun geven. Daarom bent 
u van harte welkom op maandag 18 de-
cember in Inloophuis de Cirkel, Evertsen-
straat 19, 5703 AM, Helmond.
Het thema is: Hoe kan ik zelf de regie in 
handen houden? Ook uw partner en fami-
lie zijn welkom. De bijeenkomst duurt van 
14.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. s

Helmond

hartstichting.nl

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.
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Kerstconcerten 
door Houts Gemengd Koor

In wijkhuis De Geseldonk aan 
de Cederhoutstraat 44 wordt op 
zondag 10 december een gratis 
kerstconcert verzorgd. Aanvang 
14.00 uur, de zaal is open vanaf 
13.30 uur. Het concert zal wor-
den verzorgd door het Houts 
Gemengd Koor en het oecume-
nisch koor Cantimond. In totaal 
zingen er voor u honderd zan-
gers. Beide koren staan onder 
deskundige leiding van Marjan 
Vree, dirigent, Ad Brouwers, pi-
anist en Theo Franx, fluitist. Sa-
men met beide koren staan zij 
garant voor een schitterend con-
cert dat u alvast in een kerstsfeer 
zal brengen. Het koor verwacht 
net als in voorgaande jaren een 
grote opkomst. Dus kom op tijd 
want vol is vol. s

Kerstconcert Rimboband 
St. Trudokerk in Stiphout
De Rimboband geeft op zondag 
10 december samen met de Pa-
rochie Damiaankoren een con-
cert in de St. Trudokerk in Stip-
hout. Het concert vindt plaats 
van 14.30 tot 16.00u en de entree 
is gratis. De Rimboband is een 
muziekgezelschap voor mensen 
met een verstandelijke beper-
king uit de regio Helmond. De 
band bestaat uit 60 leden varië-
rend in de leeftijd van 18 tot 80 
jaar. De Rimboband bezorgt de 
leden een fijne vrijetijdsbeste-
ding. Jaarlijks verzorgt de Rim-
boband een zestal concerten. 
Deze uitvoeringen worden vaak 
samen met een gerenommeerd 
orkest, harmonie of koor uit de 
regio Helmond gegeven. Voor 
beide muziekgezelschappen le-
vert deze samenwerking een ge-
weldig rijke ervaring op. Dit keer 

zal het een sfeervol kerstconcert 
zijn. U bent van harte welkom. s

Kerstconcert door Fanfare 
De Vooruitgang en 
vrouwenkoor Confetti
Het fanfareorkest van De Voor-
uitgang en vrouwenkoor Con-
fetti zorgen dit jaar voor een fris 
repertoire, waarin traditionele 
kerstliederen niet zullen ontbre-
ken, maar wel een ander tempo 
krijgen dan u gewend bent. Beide 
muziekgezelschappen zullen af-
zonderlijk maar ook samen voor 
u optreden. In de Stiphoutse St. 
Trudokerk, met haar prachtige 
akoestiek, zal het programma 
mooi tot zijn recht komen. Beide 
muziekgezelschappen spelen 
apart maar ook zullen er enkele 
nummers worden uitgevoerd 
door het orkest en koor samen. 
Laat u verrassen door het mooie 
programma! U bent van harte 
welkom op zondag 17 december 
om 15.00u. in de Sint Trudo kerk 
aan de Dorpsstraat Stiphout. 
Toegang gratis. s

Zanggroep Pabo brengt 
kerst dichtbij
Binnenkort staat Zanggroep 
Pabo op de planken met ‘It’s all 
about Christmas…’ Een spranke-
lend kerstshow voor jong en oud, 
waar iedereen zich in herkent. 
Wil jij ook de gezellige en warme 
sfeer proeven zo vlak voor kerst? 
De voltallige zanggroep geeft 
twee voorstellingen op zondag-
middag 17 december in Wijkhuis 
De Geseldonk in Mierlo-Hout. 
In ‘It’s all about Christmas…’ 
wordt een gevarieerd repertoire 
gebracht met verrassende inter-
mezzo’s. Beleef de kerst samen 

met Zanggroep Pabo op 17 de-
cember Er zijn twee middag-
voorstellingen om 13.00 uur en 
om 16.30 uur. 

Kaarten (€ 5,- volwassenen/ € 
2,50 kinderen tot 14 jaar) kun 
je bestellen via info@zang-
groeppabo.nl De zanggroep 
telt op dit moment in totaal 
ruim 80 leden en groeit nog 
steeds. Mannen zijn van harte 
welkom. Belangstelling? Neem 
dan gerust contact op met 
onze secretaris via secretaris@ 
zanggroeppabo.nl. s

Kerstconcert Helmonds 
Slavisch Koor
Het Helmonds Slavisch Koor 
gaat het jaar 2017 muzikaal afslui-
ten met het traditionele Kerst-
concert in de St. Lambertuskerk 
aan de Kerkstraat in Helmond. 
Het koor, dat dit jaar zijn 25-jarig 
jubileum vierde, en ook geëerd 
werd met de Carat Cultuurprijs 
2016, verzorgt dit concert op zon-
dag 17 december om 15.30 uur. 

De entree is gratis. Dit jaar wordt 
aan het concert medewerking 
verleend door een bijzonder 
gastgezelschap: het SCIVIAS 
ensemble; deze groep speelt bij 
voorkeur Oude Muziek en Re-
naissance, verzorgt instrumen-
tale momenten bij vieringen en 
verleent graag medewerking 
aan uitvoeringen van koren. Het 
koor zal een aantal kerstliede-
ren uitvoeren uit de Slavische 
cultuur, het SCIVIAS ensemble 
brengt een ingetogen maar zeer 
gevarieerde bloemlezing uit zijn 
repertoire. 
In het derde blok zal het koor 
een aantal kerstliederen uit-
voeren met begeleiding van het  
ensemble. s

Mierlo-Hout

Stiphout

Stiphout

Mierlo-Hout

Centrum

Kerstmarkten in Parkzicht

Op zondag 10 december wordt 
er van 11.00 tot 16.00 uur een 
kerstmarkt gehouden in het 
wijkcentrum Parkzicht in de 
wijk Dierdonk. Parkzicht is 
gevestigd achter het parkeer-
terrein voor Albert Heijn. Er is 
van alles te zien en te koop: het 
aanbod is divers en interessant 
voor jong en oud. Misschien ziet 
u leuke spullen die u met Kerst-
mis kunt gebruiken. Dit alles 
onder het genot van een hapje 
en een drankje. Kom ook, ont-
moet elkaar en geniet! Iedereen 
is welkom!

Kerstmarkt bij 
Zorgcentrum Alphonsus
Mierlo-Hout: Bij woonzorgcen-
trum Alphonsus aan de Hoofd-
straat 176 wordt een grootse 
kerstmarkt gehouden op zondag 
17 december. Het restaurant en 
omliggende in de kapel zijn om-
getoverd in een feestelijke kerst-
sfeer. Er zijn ca. 35 deelnemers. Er 
is een grote verscheidenheid aan 
wat de standhouders te bieden 
hebben: o.a. brooddeegfiguren, 
bonbons, kerstkransen, hand-
werken, blingbling en natuurlijk 
allerlei hebbedingetjes. Kinderen 

kunnen zelf een bloemstukje 
maken en er zijn ook bloemstuk-
ken te koop. Aan de inwendige 
mens is natuurlijk ook gedacht. 
Er zijn erwtensoep, tosti’s, wor-
stenbroodjes, broodjes kroket en 
nog veel meer lekkers. Dit alles 
voor de prijs van € 1,- per stuk. 
Natuurlijk is er de hele middag 
vrolijke kerstmuziek. Niet weg te 
denken is de grote loterij met dit 
keer als hoofdprijs een fiets. Dit 
is een gezellig uitstapje voor het 
hele gezin. De entree is gratis en 
de markt is open van 11.00 – 16.00 
uur. U bent van harte welkom.

Kerstmarkt in 
Speeltuin Leonardus
Helmond: In Speeltuin Leonar-
dus is op zaterdag 16 december 
een kerstmarkt van 16:00 tot 
21.00 uur. Onder het afdak staan 
een aantal kraampjes waar u 
gezellig langs kunt wandelen en 
misschien uw kerstinkopen doen 
in een gemoedelijke sfeer. Muzi-
kale omlijsting door “Helmond 
West op z’n best”. 

U kunt een hapje en drankje te-
gen een schappelijke prijs kopen. 
Entree: Gratis. Ook de Kerstman 
zal aanwezig zijn. U vindt de 
speeltuin Leonardus in de Mgr. 
Swinkelsstraat 24 in Helmond. s

Dierdonk

Kerstgroepententoonstelling 
in Gaviolizaal

Met welwillende medewerking 
van de Familie Senders is het 
gelukt om vele kerstgroepen 
zowel kleine als grote groepen 
samen te brengen in de exposi-
tieruimte van de Gaviolizaal.

De heer Senders is lid van de lan-
delijke Vereniging "Vrienden van 
de Kerstgroep" Nederland en 
verzamelt en restaureert kerst-
groepen. Diverse jaren heeft hij 
zijn groepen tentoongesteld in 
en om zijn huis in Brouwhuis. 
Nu dus in een echt museum bij 
de museale Helmondse Draaior-
gels. 

De Nederlandse vereniging is 
weer lid van de internationale 
vereniging Universalis Foederatio 

Praesepistica (UN-FOE-PRAE) 
gevestigd in Rome. Van deze 
vereniging zijn nog 21 andere 
verenigingen van over de gehele 
wereld lid. Voor meer informatie 
zie: www.unfoeprae.org 
De toegang tot de tentoonstel-
ling die te bezichtigen is op 9, 10, 
16, 23, 26, 30 december en 6 janu-
ari van 13.00 tot 17.00 uur 17, 24 en 
31 december van 13.00 tot 16.00 
uur is evenals de toegang tot de 
Gaviolizaal op de normale ope-
ningstijden gratis. De Gaviolizaal 
is te vinden aan de Torenstraat 
36a, 5701 SH Helmond. Ope-
ningstijden zaterdag en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Groepen 
van minimaal 10 personen ook 
mogelijk op afspraak. Meer in-
formatie op onze website www.
draaiorgelshelmond.nl of info 
per mail info@draaiorgelshel-
mond.nl of tel: 06-39682404. s

Helmond

Nieuwe prijswinnaars Warme Winter Weken

De 2e trekking (van 4) van de 
Warme Winter Weken actie in 
Winkelcentrum de Bus werd 
gedaan door Jolanda, eigenares-
se van de compleet vernieuwde 
en grotere Feestshop de Ballon. 

Het is een prachtige, ruime win-
kel geworden waar de prijswin-
naars hartelijk werden ontvan-
gen met een kopje koffie. 

Mevrouw Rovers vertelde dat ze 
nooit iets wint, maar deze keer 
wint ze de 2e prijs van maar liefst 
€ 50,-, een zeer welkom bedrag 

in deze decembermaand. De 
1e prijs was voor mevrouw Van 
Bree en de 3e prijs voor mevrouw 
Speakman. 
Gefeliciteerd dames! We hebben 
nog twee trekkingen te gaan, 
dus wellicht ontvangen we u vol-
gende week wel met een prijs en 
bloemetje… s

Helmond-Noord



14 week nummer 49 vrijdag 8 december 2017 de loop weekkrant HELMOND

V I E R T  U 
V O L G E N D 

J A A R  K E R S T 
I N  PA R C 

VA L È R E ?

H U R E N I N 
P A R C V A L E R E . N L

In oktober zijn wij gestart met de verhuur van 75 ruime 

gelijkvloerse 3 kamerappartementen en stadswoningen 

nabij het centrum van Helmond. Deze appartementen 

van circa 83 m2 tot 113 m2 met balkon, luxe badkamer en 

compleet ingerichte keuken worden  in het 2e kwartaal van 

2018 opgeleverd. Misschien dat uw boom volgend jaar ook 

in Parc Valère staat?

meer informatie?
Kijk dan op de website  
www.hureninparcvalere.nl
 
Volg onze facebookpagina
facebook.com/parcvalere 
of neem contact op met 
vb&t verhuurmakelaars via 
telefoonnummer 
088-5454645 of via nieuwbouw@
eravbtmakelaars.nl

sluitingsdatum 
inschrijving
13 december

DB2 Adventure Store MTB tourtocht

Ma.: 13.00-18.00 uur, di. t/m do.: 9.30-18.00 uur,
vr.: 9.30-20.00 uur (koopavond), za.: 9.30-17.00 uur

Combicentrum, Mierloseweg 15, Helmond (Gratis parkeren) - www.komma-in.nl

De leukste en origineelste woonaccessoires en cadeaus.

Nieuw in Helmond!
Kom gezellig een kijkje nemen in onze

winkel en laat je inspireren!

Komma-in
Lifestyle & Gifts

Op zondag 17 december 2017 wordt er 
een unieke MTB-tourtocht in Helmond 
georganiseerd. Deze tourtocht wordt ge-
kenmerkt door uitdagende, maar adem-
benemend mooie uitzichten. Verder 
wordt er door gevarieerde landschappen 
gefietst, zoals langs het water, door afge-
legen akkers, in het bos, over de Gulberg 
en langs monumentale gebouwen.

De tocht start bij de sportschool YorAC-
TION, gevestigd aan de Van Meelstraat 
1a. Na de afterparty kun je terug naar de 
sportschool fietsen om daar je fiets af te 
spuiten en/of te douchen. 

Bij aanmelding gelieve aan te geven of je 
gebruik gaat maken van deze gelegenheid. 
Op de dag zelf is het mogelijk om een kop-
je koffie te nuttigen en sportvoeding voor 
onderweg mee te nemen.
De routes van deze tocht zijn volledig uit-
gepeild. Er worden drie routes aangebo-
den, welke elkaar soms overlappen, dus er 
is voor ieder wat wils. Dat wil zeggen dat 
het voor zowel de beginnende fietser als 
voor de fanatieke mountainbiker mogelijk 
is om mee te doen aan deze tourtocht. Er 
wordt over drie afstanden gefietst: 20, 45 
en 60 km. De langste en tevens zwaarste 
route gaat over de Gulbergen, het hoogste 
punt van Noord-Brabant! Natuurlijk zitten 
wij tijdens deze tocht midden in de winter. 
De kans is groot dat je nat, vies en mod-
derig wordt. Dat is juist het mooie aan 
deze uitdagende tourtocht, die je letter-
lijk en figuurlijk uit je comfortzone haalt. 

Voor alle gedane moeite word je natuur-
lijk door onze organisatie beloond, met als 
afsluiter een broodje hamburger of worst 
met consumptie. Je mag dus uitbundig 
met je maatjes en/of familie je geleverde 
prestatie vieren, door samen bij de finish 
te genieten van muziek, versnaperingen en 
gezelligheid.

De kosten hiervan bedragen slechts 5,00 
euro. Vooraf inschrijven is mogelijk via: 
www.ridestrong.nl. Voorinschrijving be-
spaart je een hoop tijd ’s morgens en bo-
vendien, je krijgt een gratis hamburger 
met frisdrankje cadeau!

Deze tourtocht wordt feestelijk afgeslo-
ten bij de sport & outdoor winkel Adven-
ture Store in Mierlo-Hout (Helmond). 
Ter plaatste word je verwelkomd met 
een broodje hamburger of worst van de 
barbecue en een drankje. De finishplaats 
wordt voorzien van muziek, tentjes ter be-
schutting tegen de kou en uiteraard van 
een gezellige ambiance! Tegelijkertijd is de 
winkel deze zondag 17 december gewoon 
geopend voor consumenten van 10 tot 17 
uur. Uiteraard wordt er tijdens deze koop-
zondag ook uitleg gegeven over het winter 
Weberen. Een unieke kans om de gehei-
men van gezond en lekker barbecueën te 
leren, en… een Weber barbecue is het ide-
ale kerstcadeau!
Dit is een uitgekiende kans om in winterse 
sfeer aan een actieve, uitdagende en zeer 
leuke activiteit mee te doen. Ben je van de 
partij? Schrijf je snel in! Heb je geen fiets? 
Geen nood aan de man, je kunt een moun-
tainbike huren. Neem dan ruim op tijd 
contact met de organisatie op (David, 06-

Helmond 48271008), zodat er een fiets voor je klaar 
staat bij de start.De organisatie is in han-

den van YorACTION en Adventure Store 
Sport & Outdoor Helmond. s

Kijk voor meer 
informatie op 

www.adventurestore.nl
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Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV-
gebouw, Azalealaan te Helmond. 
Er is een prijzenpot van 1.400 eu-
ro met als hoofdprijs een bedrag 
van 350 euro. Tevens is er een 
loterij voor het winnen van twee 
grote gevulde levensmiddelen-
manden en gratis kienkaarten. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 
vanaf 18.45 uur. 

Helmond-Oost

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

Annawijk/Suytkade

De Gaviolizaal met zijn collectie 
draaiorgels en accordeons van 
Arie Willems, beheerd door de 
Stichting Draaiorgels Helmond 
is elke zaterdag en zondag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 

Groepen ook op afspraak, info: 
info@draaiorgelshelmond.nl Op 
zondagen ook regelmatig con-
certen. U bent welkom in de To-
renstraat 36a, 5701 SH Helmond.

Helmond

Tot 1 januari 2018 exposeert Fo-
toclubbrabant ptcc afdeling 
Helmond, in de Westwijzer in 
de Cortenbachstraat 70. Tij-
dens de openingstijden gratis te  
bezoeken. 
Ook hebben zij een permanente 
expositie in de Huisartsenprak-
tijk aan de Beukenhoutstraat 42 
in Mierlo-Hout tijdens de nor-
male openingstijden.

Helmond-West

Bridgeclub ’t Houtse Slem orga-
niseert elke vrijdagmiddag een 
bridgedrive in De Geseldonk. 
Ook niet-leden zijn van harte 
welkom en kunnen tegen een 
kleine vergoeding meespelen. 
Er zijn kleine prijzen te winnen. 
Aanmelden als paar om 13.00 uur 
aan de zaal. 
Meer weten: www.houtseslem.nl

Mierlo-Hout

In Wijkhuis De Fonkel is tot 21 
december een expositie Fotogra-
fie van Maria van Kraaij-Rejaan. 
Prins Karelstraat 131, 5701 VL Hel-
mond. Entree = gratis.

Helmond

In wijkhuis De Brem, Rijpelplein 
1, is op vrijdagavond 8 december 
om 19.30 uur kienen om waar-
debonnen. Tevens nog steeds 
kienen op dinsdagmiddag vanaf 
14.00 uur in De Brem om levens-
middelen. De organisatie ligt in 
de handen van Stichting Rijpel-
bergse Ouderen.

Rijpelberg

De Jan Paagman Sterrenwacht 
organiseert op vrijdagavond 8 
december om 19.00 uur weer 
een publieksavond. Iedereen is 
welkom. De avond verloopt vol-
gens een vast programma. Om 
het volledige programma mee 
te kunnen maken dient u tijdig 
aanwezig te zijn. De entreeprijs 
voor volwassenen is € 4,- en voor 
kinderen tot en met 16 jaar € 2,-. 
Adres: Ostaderstraat 28, 5721 WC 
Asten.

Regio

Een natuurfilm over De Groote 
Peel en een andere over kraanvo-
gels toont Cor Speek tijdens een 
extra inloopavond bij IVN Gel-
drop op 13 december in natuur-
informatiecentrum De Paarde-
stal. De avond is van 20.00-22.00 
uur, toegang gratis, vol is vol.

Regio

Op 10 en 17 december van 11.00-
17.00 uur exposeren Stiphoutse 
kunstenaars in de sfeervolle, 
voormalige burgemeesterswo-
ning in Stiphout. Deze kunste-
naars, verenigd in ¨StiphoutArt¨, 
laten een grote variëteit van 
kunstvormen zien. U kunt genie-
ten van schilderijen, etsen, foto´s, 
beelden en keramiek. Toegang is 
gratis. Dorpstraat 114, Stiphout.

Stiphout

Op zondag 10 december van 
13.00 tot 16.00 uur organiseert 
Volksuniversiteit Helmond de 
expositie ART VU. Bij deze ex-
positie in het VU-gebouw wordt 

Helmond

werk tentoongesteld van teke-
nen, schilderen en fotografie. 
Verder zijn er presentaties van 
de talencursussen, koken, kleur 
en stijl, make-up, bridge en het 
aanbod van lezingen. Bovendien 
zijn er beeldpresentaties van de 
cursus over de geschiedenis van 
Helmond, kunstgeschiedenis, 
luisteren naar klassieke muziek 
en sterrenkijken. Tot slot is er 
nog een miniworkshop van de 
cursus zentangle. In het VU-ge-
bouw, Braakse Bosdijk 4 in Hel-
mond en de toegang is gratis.

Het VIOS van Esch Biljarts kader-
team speelt op maandagavond 
11 december weer een thuiswed-
strijd tegen Op de Klos 1. Aan-
vang wedstrijden is om 19.30 in 
het wijkhuis de Geseldonk in 
Mierlo-Hout. Dit is voor de bil-
jartliefhebber een mooie kans 
om het kaderbiljartspel te be-
wonderen.

Mierlo-Hout

De leden van ZijActief hebben 
op woensdag 13 december een 
kerstviering. Dit begint met een 
korte gebedsdienst, daarna zal 
Michiel Malshaert de avond 
verzorgen. Na afloop is er een 
loterij. Aanvang is om 20.00 uur 
in de muziekzaal van wijkhuis 
De Geseldonk. Alleen voor leden 
en partners. Het bestuur wenst 
iedereen prettige kerstdagen en 

Mierlo-Hout/Brandevoort

Seniorenvereniging De Schaaps-
kooi organiseert woensdag 13 
december een Kienmiddag bij 
Wijkcentrum De Boerderij, Har-
moniestraat 105. Aanvang 14.00 
uur. De prijzen bestaan uit waar-
debonnen. 

U hoeft geen lid te zijn om aan 
deze middag deel te nemen. 
Wijkcentrum De Boerderij is 
open vanaf 13.00 uur. 

Helmond-Noord

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op woensdag 13 de-
cember van 13.00 tot 17.00 uur 
en zaterdag 23 december van 
11.00 tot 15.00 uur. Locatie: oude 
basisschool De Torelaar op de 
Groningenhof 4, Helmond. Info: 
www.facebook.com/Repaircafe-
Rijpelberg 

Rijpelberg

Voor de Helmondse classic Rock 
band "Leftover" valt het doek; 
de band stopt na precies tien 
jaar met bestaan en de band-
leden kijken terug op succes-
volle optredens in de hele regio 
Helmond. Naar eigen zeggen 
hebben ze tien superleuke jaren 

Helmond

De Fonkel presenteert de 'Fonkel 
Open' Darttoernooi op zondag 
25 februari 2018 Speltype 501. 
Aanvang 13:00 uur. Inschrijven 
vanaf 11:30 uur. De zaal is open 
vanaf 10:30 uur. Minimum leef-
tijd 15 jaar. Het inschrijfgeld is € 
8,00. Prins Karelstraat 131 5701 VL 
Helmond tel. 0492-59 74 44.

Helmond

Biljarters kunnen nog inschrijven 
voor het Open Oliebollen Biljart-
toernooi in Café de Karper, Wal-
visstraat 34 Mierlo-Hout. Een li-
bre en een driebandenspeler zijn 
samen een koppel. Het koppel 
met de meeste punten mag zich 
een jaar lang de grootste oliebol 
van ’t Hout noemen. Heb je geen 
koppelgenoot, geen probleem, 
schrijf in en geef je spelsoort 
door. De organisatie zorgt voor 
een teammaat. Inschrijfgeld is 
€ 7,50 per persoon. Inschrijf-
geld is prijzengeld. Speeldatums 
voorwedstrijden zijn vrijdag 22 
of woensdag 27 december 2017. 
Aanvang 19.30 uur. De finale is 
op zaterdag 30 december aan-
vang 13.00 uur. Inschrijven is 
mogelijk tot en met 17 december 
2017 bij Café de Karper telefoon 
0492-537855.

Mierlo-Hout

een gelukkig nieuwjaar en denk 
aan de jaarvergadering op 17 ja-
nuari 2018.

beleefd met elkaar, vandaar een 
afscheidsoptreden op zondag 17 
december in Café 'T Huys aan de 
Mierloseweg, aanvang 16.00 uur.

Weer openbaar vervoer in Dierdonk

Op 11 december gaat in Dier-
donk weer een vorm van Open-
baar Vervoer rijden. Na jaren-
lang leuren is het er dan toch 
van gekomen. Bravo Flex is de 
naam en het is OV op afroep. 

In eerste instantie komt er 1 bus-
halte op de hoek Dierdonklaan – 
Kromme Geer. 

De gemeente gaat in overleg 
met Hermes bekijken of er ook 
op korte termijn haltes kunnen 
komen op de hoek Coenders-
berglaan – Arcenlaan en Zonne-
dauwsingel – Lage Geer. U roept 

de bus op via Watsapp of bellen, 
binnen een klein kwartiertje arri-
veert de bus bij de door u opge-

geven halte. De verder spelregels 
en kosten vindt u op de site van 
Hermes. s

Dierdonk

Stichting Dierenasiel & Dierenambulance Helmond e.o. is geopend op 
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 12.00u tot 16.00u en op 
zaterdag van 12.00u tot 15.00u. Grasbeemd 17, 5705 DE Helmond, 
tel. 0492-513971.

Een plekje voor Pukkie

www.dierenambulancehelmond.nl
INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71

Pukkie is een binnenpoes en meestal worden die pijlsnel ge-
adopteerd, maar Pukkie wacht al langer dan een half jaar. Ze 
is zeer moeilijk in de omgang. Ondanks dat ze geboren is te 
midden van mensen, is haar socialisering mislukt en gedraagt ze 
zich als een vrijwel wilde poes: ze is en blijft bang voor mensen, 
ondanks dat ze inmiddels 6 jaar oud is. Waarschijnlijk is er sprake 
van erfelijke wildheid. Voor de duidelijkheid: ze is nauwelijks aan 
te raken of op te pakken, ze is doodsbang voor handen. Ze is 
opgegroeid met een aantal katten en een paar hondjes, en werd 
afgestaan vanwege buiten de bak plassen. We hoefden niet lang 
te zoeken naar de oorzaak: blaasontsteking vanwege blaasgruis. 
Dat is met dieetvoeding simpel verholpen. Het is wel verstandig 
om haar preventief op dit dieet te houden. De vraag is: wat nu? 
Ziet iemand van u kans om deze poes een plekje te geven waar 
ze zichzelf kan zijn en toch goed verzorgd wordt? Een boerderij 
lijkt ons behoorlijk heftig voor een binnenpoes met een dieet...
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De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen
















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

 Dolfijnlaan 98     |     Helmond     |     Mierlo-Hout

info@puzzellokaal.nl
T 06 300 56 307
www.puzzellokaal.nl

Legpuzzels van
Helmond en
omstreken

Aanvang online kaartverkoop Keiebijters

Vanaf vrijdag 8 december 9.00 uur is 
het weer mogelijk om via www.kei-
ebijters.nl kaarten te kopen voor de 
evenementen van de Keiebijters. Op 
zaterdag 6 januari wordt Prins Briek 
XLV bekendgemaakt en vanaf dat 
moment staan er weer talloze eve-
nementen op het programma, zoals 
het KeieKletstoernooi, het KiezelK-
eikesfist en het Gala Matinee du Kei-
ebijters. Wellicht koopt u het gouden 
kaartje en wordt u op één van de Kei-
eKletsavonden verrast! Wees er snel 
bij, want de kletsers die op het pro-
gramma staan mag u niet missen! 

Leden van de Club van 1000 van de 
Keiebijters hebben het privilege om 
voorafgaand aan de vrije verkoop 
kaarten te kopen. De kans om kaarten 

te bemachtigen voor populaire evene-
menten als bijvoorbeeld de finale van 
het KeieKletstoernooi en de Keijologi-
sche Hogeskool is daarmee groter. Via 
www.keiebijters.nl kunt u lid worden 
van de Club van 1000. U kunt zich hier 

ook al inschrijven voor de Optocht en 
het Prijsbloaze. 
Kijk op www.keiebijters.nl voor meer 
informatie over de line-up van het 
KeieKletstoernooi en de andere eve-
nementen. s

Helmond

Afscheid van Prins Rob d’n Uurste

Brouwhuis: CV De Spekzullekes 
neemt op zaterdag 9 december af-
scheid van Prins Rob d’n Uurste. 
Deze avond wordt georganiseerd 
door het Genootschap Oude Prinsen 
(GOP). Tijdens de avond zullen alle 
geledingen van De Spekzullekes op 
ludieke manier afscheid nemen van 
de Prins van carnaval 2017.

Prins Rob d’n Uurste zal samen met 
zijn vrouw en de Hoogheden voor 
de allerlaatste keer binnentrekken! 
Naast familie en vrienden nodigen 
De Spekzullekes eenieder van harte 
uit om aanwezig te zijn tijdens deze 
avond die gehouden zal worden in het 
cafégedeelte van de residentie, Zaal 
Vissers. Ontvangst is tussen 20.00 en 

20.30 uur. De toegang is gratis.
Na het opnemen van Prins Rob d’n 
Uurste in het Genootschap Oud Prin-
sen kan het speculeren beginnen wie 
er op zaterdag 6 januari 2018 bekend 
zal worden gemaakt als nieuwe Prins 
van De Spekzullekes!

Aanmelden vervoersservice 
Jeugd-van-toen-avond
Ben je niet jonger dan 50 jaar en 
woonachtig in de wijk Brouwhuis, 
Rijpelberg of Dierdonk? Dan biedt CV 
De Spekzullekes u de vervoersservice 
aan tijdens De Jeugd van Toen Avond 
op vrijdag 9 februari. De vervoersser-
vice is geheel gratis. Deze carnavals-
avond bij CV De Spekzullekes is een 
speciale avond voor “De jeugd van 
toen” bij velen van u nog bekend als 
het vroegere 50+ Bal. Deze avond 
wordt gevuld met muziek van Hans 

den Brabander, kapel De Durbloazers 
en een optreden van Marleen Ko-
nings alias Kaat vd Kaai. Uiteraard is 
er weer een tombola met geweldige 
mooie prijzen! Voor aanmelden gratis 
vervoersservice kunt u vanaf 2 januari 
bellen tussen 17.00 uur en 20.00 uur 
naar: 06-44916388. De Jeugd van Toen 
Avond zal plaatsvinden op vrijdag 
9 februari bij Zaal Vissers in Brouw-
huis. De toegang van deze avond is  
gratis. s

Brouwhuis

Nieuwe prins bij E.C.V. de Heipoort

Op zaterdag 25 november is tijdens 
een zeer drukbezochte prinsbekend-
making bij Residentie Partycentrum 
de Molen de nieuwe Prins van E.C.V. 
de Heipoort uit de koker gekomen. 

Zijn vader ex-Prins Henry is hem 

enige jaren al voor gegaan als Prins 
en nu is Prins Kevin d’n Uurste, zijn 
opvolger en ook nog 1 van de jong-
ste prinsen van Helmond namelijk 18 
jaar. Na jaren lid te zijn geweest van 
de Prinsengarde zal Prins Kevin d’n 
Uurste dit seizoen 2017 / 2018 voorop 
gaan met feestvieren met onder het 
motto: voor Veul Leut en Gein daar 
moet men voor bai de Molen zijn! s

Helmond

Henk Claassen erelid

Op de gezellige jaarlijkse feestavond 
van Biljartclub Brandevoort in de 
huiskamer van wijkhuis ‘t BrandPunt, 
is Henk Claassen benoemd tot erelid. 
Op deze avond werd Henk in het zon-
netje gezet samen met zijn vrouw Do-
ra. Hij ontving een mooi aandenken 
en Dora werd bedankt met een bloe-
metje. Henk moet zijn activiteiten om 
gezondheidsredenen stoppen. Henk 
is medeoprichter van de biljartclub 
en zeer actief bezig geweest, ook is hij 
11 jaar voorzitter geweest en daarom 
als blijk van dank in het zonnetje  
gezet. s

Brandevoort

info@puzzellokaal.nl
T 06 300 56 307
www.puzzellokaal.nl

info@puzzellokaal.nl
T 06 300 56 307

Diverse puzzels
tijdelijk tot 
40% korting!

Legpuzzels van Helmond
en omstreken

Dolfijnlaan 98     |     Helmond     |     Mierlo-Hout
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Heerlijk dineren en een muzikale topavond

Steun een fantastisch Goed Doel

Op vrijdag 12 januari 2018 
wordt, op initiatief van Ad van 
Schijndel, in samenwerking 
met restaurant De Pandoer, een 
sponsordiner georganiseerd bij 
Helmond Sport. Tevens vindt 
er op zaterdag 30 juni 2018 in 
het Speelhuis de 2e editie plaats 
van “Muziek Helpt”, een avond 
vol verrassende optredens van 
amateurartiesten uit Helmond 
en de regio onder leiding van 
“Striepke Veur”. U kunt bij beide 
evenementen te gast zijn! All-in 

diner en een muziekavond voor 
slechts 65 euro per persoon. 

De opbrengst gaat naar Inloop-
huis De Cirkel, die deze onder 
meer gebruikt om de gasten 
(mensen met kanker), hun man-
telzorgers en alle vrijwilligers, die 
zich iedere dag volledig inzet-
ten, muzikaal te verrassen en te 
bedanken. Door uw deelname 
kunnen ze hen gratis toegang 
geven tot “Muziek Helpt” en zo-
als gezegd bent u natuurlijk op 
deze avond ook als gast welkom. 
Voor € 65 per persoon of voor € 
500 als bedrijf voor een tafel van 

8 personen kunt u veel mensen 
een onvergetelijke avond bezor-
gen. Ze zullen u dankbaar zijn!
Mogen zij op u rekenen?!
Aanmelden via mailadres: ac-
tie@deloop.eu o.v.v. het aantal 
personen, uw naam, bedrijfs-
naam.
Namens de organisatie, met 
vriendelijke groet, Ad van Schijn-
del en Leo Kivits (namens In-
loophuis De Cirkel). s

Helmond

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE 
H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. 
H.Lambertus (Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00; H. Paulus 
(Paulus Potterlaan/Noord) zo. 9.30; Edith Stein (Weg door de 
Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00. 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 drs. P.C.G. de Vries 
tel. 476345. diaken@heiligelambertus.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.

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl  
Website: www.heiligelambertus.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

Zaterdag 9 december:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
volkszang;
Sterfdagherdenking van Will van den Brekel-Korte en kleinzoon 
William;
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; Dankviering Vormsel m.m.v. de 
Halmen;
René Michielsen; Nelly van de Sande-Dekkers en Jan Verbunt;

Zondag 10 december:
10.15 uur Luciakerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Marie Manders-van Bussel; Wim van Doorn; Marius Kanters; Bets 
van Beek-van de Veerdonk; Martina Verspaget-van Dijk; Käthie 
Saris-Spoormakers; Zus de Vocht-Tielemans; Joke van Iersel-van 
Weert; Carolien van den Reek-Zwanenberg; Overleden ouders Van 
de Laar – van Lieshout; Gerrit en Anny Rooijackers-Prinsen; Jan en 
Marjo Gruyters;

Donderdag 14 december:
19.00 uur Alphonsus; 

Zaterdag 16 december:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
m.m.v. de Mondharmonicaclub;
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; Kerstviering m.m.v. Scouting 
Mierlo-Hout. Thijs Moons.

www.damiaanhelmond.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties 
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout

Zondag 10 december 
10.30 uur Maria koor, Thieu de Wit, Gerard Majoor, Herman Ha-
genbeek, Caroline Reuvers-de Kok, Regina Steenkamer-Diederen, 
Joep Schampers, Geert Kusters, overleden familie Wijnheimer-Roe-
lofs, Jac Jansen, Fran Hamilton, Marietje van de Goor-van Vlierberg-
he, Agnes van de Westerlo-Donkers, Tonnie Bouw-Bevers, Wim 
van Stiphout en Koosje van Stiphout-van Lieshout de echtgenote, 
Antoon Hikspoors, overleden ouders van der Linden-van Bommel.

Zondag 17 december
10.30 uur Gregoriaans koor  Theodorus Relou en Petronella van de 
Burgt de echtgenote, Ferdinand Boudewijns, Jan van Berkel, Trudo 
van Dijk, Chris Schriks, Jan Martens, Herman Kaal, Emma Vincen-
tie de Keirschieter, Christina van Bussel, Wilma Wouters Verhulst, 
Piet Sloots, Guus van Oorschot, Joep Schiffers, Els van Geene, Joke 
Geubbels-Verberne,  Jan Rooijakkers en 
Jo Rooijakkers-Vogels, Mark Strijbosch 
en Lonne van Uden, Cees Schueler.

www.damiaanhelmond.nl

Frank van de Vijfeijken verlaat Mifano jeugd

Frank van de Vijfeijken vertrekt 
aan het einde van het seizoen 
bij Mifano A1. Van de Vijfeijken 
is bij Mifano bezig aan zijn 6e 
seizoen als trainer. De eerste 
drie jaar als trainer van Mifano 
1 waarmee hij in zijn laatste jaar 
promoveerde. Na de promotie 
van vorig seizoen met het hoog-

ste jeugdteam staat zijn ploeg 
momenteel op een mooie 2e 
plaats in de Hoofdklasse. 

Van de Vijfeijken was voorheen 12 
jaar actief bij Mierlo Hout waar-
van zes seizoenen als Hoofdtrai-
ner van Mierlo Hout 1 en daarna 
6 seizoenen van het A1 team. De 
periode bij Mierlo Hout 1 leverde 
hem en zijn team 3 kampioen-
schappen op met promotie naar 

de 2e klasse. Ook met de A1 werd 
er een kampioenschap behaald 
met promotie naar de landelijke 
divisie. Van de Vijfeijken begon 
zijn trainersloopbaan bij Mulo 
waar hij zes seizoenen actief was 
als hoofdtrainer met een kampi-
oenschap en promotie naar de 
3e klasse in zijn laatste seizoen.
Waar de toekomst van Van de 
Vijfeijken komend seizoen ligt is 
momenteel nog niet duidelijk. s

Regio

Muziek voor advent en kerst

Op zaterdag 9 en 23 december 
hebt u de gelegenheid om met 
muziek voor de advent en kerst 
in de sfeer en stemming te ko-
men. Stadsorganist Jan van de 
Laar bespeelt dan voor u het 
Robustelly-orgel vanaf 16.00 
uur tot 16.30 uur. De kerk is 
sfeervol verlicht en er wordt u 
koffie, thee en warme chocola-
demelk aangeboden.

In iedere bespeling wordt een 
Noël uitgevoerd van Balbastre. 
Een dergelijke Noël is doorgaans 
een reeks van variaties over een 
Frans kerstlied. De eerste bespe-
ling staat in het teken van de 
“verwachting” en staat de melo-
die van “Nun komm der Heiden 
Heiland” centraal. 

In de tweede bespeling is Kerst 
het uitgangspunt: In het ‘A So-
lis Ortus Cardine’ van Nicolas 
de Grigny: de kunst van de vele 

barokke versieringen toegepast 
op een aloude gregoriaanse 
melodie. Balbastre gaat op-
nieuw laten horen hoe zwierig 
zijn bewerkingen klinken en het 
grote slotstuk van het tweeluik: 
Dieu parmi nous van Olivier  
Messiaen. 

Hèt laatste deel uit diens ‘La Na-
tivité du Seigneur’. De vreugde 
van de geboorte van Christus op 
een grootste wijze verklankt. s

Centrum

Hoezo, een gezonde leefstijl?

Op dinsdag 12 december orga-
niseert Volksuniversiteit Hel-
mond in samenwerking met 
Bibliotheek Helmond-Peel een 
lezing over gezond leven. Dië-
tiste Nathalie Drouen plaatst 
in deze lezing een vraagteken 
bij de voedingsadviezen die je 
overal tegenkomt. Veel mensen 
hebben door ervaring geleerd 
dat het moeilijk is om je eetpa-
troon rigoureus om te gooien. 
Als je snel veel afvalt, komt 
het er vaak ook snel weer bij. 
Je wordt niet zwaarder tussen 
kerst en Nieuwjaar, maar tus-
sen Nieuwjaar en kerst. 

Mevrouw Drouen gaat met deze 
stelling aan de slag om aan te 
tonen hoe belangrijk het is om 
elke dag gezond en gevarieerd 
te eten en wat dat betekent voor 
bijvoorbeeld mensen met een 

zittend beroep. Ook gaat ze in 
op de zin en onzin van ‘aan de 
lijn doen’ en wat je kunt doen 
om gewichtsvermindering te 
verwezenlijken en te behouden. 
Bovendien bespreekt ze de Schijf 
van vijf en koolhydraatarm ko-
ken. De lezing vindt plaats in 
het gebouw van de Bibliotheek 
Helmond, Watermolenwal 11 
en begint om 20.00 uur. Om te-
leurstellingen te voorkomen is 
inschrijven aanbevolen. Entree is 
6 euro. Inschrijven is mogelijk tot 
daags voor de lezing, 11.00 uur. E-
mailadres: info@vuhelmond.nl 
Telefoon: 0492 532 729.

Helmond

    

www.50pluspartij.nl/helmond
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond
Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK IN STIPHOUT

PATHÉ HELMOND
Do. 7 t/m wo. 13 dec. 2017

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 

zaterdag en zondag 9.45 uur

Bad Moms 2 (DOV)
Ma 10:30, 14:00 uur / Vr 12:30, 17:15 uur / Do 
13:30 uur / Zo 13:45 uur / Za 14:30 uur / Do, Ma 
16:15 uur / Do, Zo - Di 18:30 uur / Wo 19:15 uur 
/ Vr, Za 19:30, 22:45 uur / Di 21:30 uur / Do, Zo, 
Ma, Wo 21:45 uur
Coco (DNL)
Zo 10:30, 13:15 uur / Di 11:00, 14:00 uur / Wo 
11:15, 12:45, 15:30 uur / Vr 11:30 uur / Za 11:45 
uur / Do, Vr, Zo, Ma 16:00 uur
Coco (N3D)
Zo 12:30, 15:15 uur / Di 13:00, 16:00 uur / Do, 
Ma 13:15 uur / Za 13:45, 16:45 uur / Wo 14:00 
uur / Vr 14:15, 17:00 uur
Coco (O3D)
Ma 17:30 uur / Zo 17:45 uur / Do, Di, Wo 18:15 
uur / Za 18:30 uur / Vr 18:45 uur
Daddy’s Home 2 (DOV)
Vr 13:30 uur
Dikkertje Dap (DNL)
Zo 10:00 uur / Do, Ma, Wo 10:30 uur / Za 11:15 
uur
Dummie De Mummie En De Tombe Van Achne-
toet (DNL)
Za 11:30 uur / Di 15:45 uur
Escape Room (DOV)
Ma 10:30, 18:15 uur / Do 11:00, 18:00 uur / Vr 
11:45, 19:00 uur / Zo 16:15 uur / Di 18:45 uur / 
Za 19:15 uur / Wo 19:45 uur / Do, Zo - Wo 22:00 
uur / Vr, Za 23:00 uur
Familie Slim, De (DNL)
Zo 10:15, 11:45, 13:30 uur / Vr, Di 10:30 uur / Za 
12:00, 16:15 uur / Di 12:30, 16:30 uur / Do, Ma 
13:00 uur / Vr, Za 14:00 uur / Wo 16:00 uur
Foreigner, The (DOV)
Do, Zo 16:45 uur / Vr, Za 17:45 uur
Gek van Geluk (DNL)
Do 10:30, 15:30 uur / Vr 11:15, 16:30 uur / Ma 
12:30, 15:45 uur / Zo 14:45 uur / Wo 16:45, 21:30 
uur / Za 17:00 uur / Do, Zo, Ma 18:45 uur / Di, 
Wo 19:00 uur / Vr, Za 19:45, 22:15 uur / Do, Zo - 
Di 21:15 uur
Happy End (2017) (DOV)
Ma 20:00 uur
Hidden Figures (DOV)
Di 13:30 uur
Home Alone (DOV)
Ma 20:30 uur
Justice League (DOV)
Di 10:45 uur / Zo 12:15 uur
Justice League (O3D)
Ma 11:15 uur / Do 12:45 uur / Vr 13:45 uur / Do, 
Zo - Di 20:45 uur / Vr, Za 21:45 uur 
K3 Love Cruise (DNL)
Wo 10:30 uur / Ma 10:45 uur / Zo, Di 11:15 uur / 
Za 11:30, 14:00 uur / Di, Wo 13:45 uur / Zo 15:30 
uur
Kapitein Onderbroek: Het Eerste Grote Avontuur 
(DNL)
Za 14:15 uur
Kapitein Onderbroek: Het Eerste Grote Avontuur 
(N3D)
Zo 10:00 uur
Misfit (DNL)
Di 17:30 uur / Wo 17:45 uur
Mountain Between Us, The (DOV)
Vr 10:45 uur / Ma 16:45 uur / Do, Zo 19:15 uur / 
Vr, Za 20:15 uur
Murder On The Orient Express (DOV)
Do, Ma 10:45 uur / Vr, Wo 11:00 uur / Za 11:45, 
16:30, 21:30 uur / Vr 14:45, 21:15 uur / Ma 15:00, 
19:15 uur / Do 15:45 uur / Zo 18:00 uur / Do, Zo, 
Di 20:30 uur / Wo 21:00 uur
Paddington 2 (DNL)
Zo 10:15, 12:00 uur / Di 10:30 uur / Do, Ma, Wo 
12:15 uur / Za 13:00, 16:00 uur / Vr 13:15, 15:30 
uur / Do, Zo - Wo 14:30 uur
Paddington 2 (DOV)
Di 16:45 uur / Wo 17:00 uur / Do, Zo, Ma 17:15 
uur / Vr, Za 18:15 uur
Sneak Preview 20171207 (DOV)
Di 21:00 uur
Star Wars Morning (O3D)
Wo 07:00 uur
Star Wars: The Force Awakens (O3D)
Wo 07:15 uur
Star Wars: The Last Jedi (DOV)
Wo 11:30, 14:45, 18:00, 21:15 uur
Star Wars: The Last Jedi (O3D)
Wo 10:00, 13:15, 16:30, 20:00 uur
Thor: Ragnarok (O3D)
Ma 12:45 uur / Di 17:15 uur / Do, Zo 21:00 uur / 
Za 21:15 uur / Vr 21:30 uur
Wonder (DOV)
Do, Ma 14:45 uur / Za 15:15 uur / Vr 15:45 uur / 
Do, Zo - Di 19:30 uur / Vr, Za 20:30 uur

Jubilarissen bij s.v. Rood Wit '62

Tijdens de goedbezochte 
najaars algemene ledenver-
gadering werden er leden 
gehuldigd vanwege hun 
jubileum als lid van de Hel-
mondse voetbalvereniging. 
Frans Lewandowski, Ferry 
Timmers, Rob Raijmakers 
en Stephan van Raaij we-
gens hun 25-jarig lidmaat-
schap en Paul van Veghel, 
Jan Rutjens en Piet Verlijs-
donk wegens hun 50-jarig 
lidmaatschap. André van 
Dinter werd benoemd als 
'lid van verdiensten' wegens 
zijn niet aflatende inzet voor 
de vereniging. Speciaal werd 
vernoemd zijn al meer dan 
30 jaar durende grensrech-
terschap bij het 1e elftal.

Ook werden, vanwege hun 
speciale staat van dienst, Finn 
O'Sullivan en Piet Verlijsdonk 
benoemd tot 'erelid' van de 
vereniging. Beide leden zijn 
op voordracht van s.v. Rood 
Wit '62 in respectievelijk 2012 
en 2015 ook koninklijk onder-
scheiden. Reden temeer om 
Finn en Piet te benoemen tot 
'erelid'. 

Door voorzitter Mario van 
Doorne werden aan de jubi-
larissen en benoemde leden 
bijbehorende speldjes en 
bloemen overhandigd. Eerder 
dit jaar, tijdens de voorjaars 
algemene ledenvergadering 
werden Frank Lewandowski 
en Wilfried Mansvelders (25 
jaar lid) en Theo Swinkels en 
Pieter Sanders (40 jaar lid) 
ook al gehuldigd. s

Helmond

V.l.n.r. Mario van Doorne (voorzitter), Piet Verlijsdonk, Fin 
O'Sullivan, André van Dinter, Jan Rutjens, Rob Raijmakers, 
Stephan van Raaij en Ferry Timmers. Op de foto ontbreken: 
Frans Lewandowski en Paul van Veghel.
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brandevoort Brandevoortse Hoeve, Medevoort 23 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Jumbo winkelcentrum Brouwhorst
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark)
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Wijkcentrum de Boerderij, 
Harmoniestraat 105 | Primera, winkelcentrum De Bus 
Wijkcentrum de Kamenij, Jeroen Boschstraat 19 
Helmond-Oost Wijkhuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Industrieterrein Hoogeind Werkplein UWV aan de Churchilllaan
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Houtsvoort
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

de loop weekkrant helmond
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN

TE KOOP

KERST KOMT ER AAN!
Op zoek naar een mooi cadeau 
voor Kerst? Kom dan snel langs 

of bestel online!
-reserveren mogelijk!

-reparatiepunt Fietsenwinkel.
nl/FietsNed/F.S.N.!

-ook reparatie van tweewielers 
die elders gekocht zijn!

-24/7 online bestellen via 
onze webshop!

-volg ons op Facebook/Twitter/
Instagram/Youtube!
Kuijpers Tweewielers

Heistraat 2-G
T: 0492-528944

www.kuijperstweewielers.nl

Beauty Salon
 “It’s Magic”

Behandeling aan huis
Spa Manicure 

€ 25,= nu € 20,=
Gellak € 25,= nu € 20,=
Acryl € 30,= nu € 20,=

Wimper extentions 
€ 60,= nu € 40,=

Actie geldig 
t/m 31 dec. 2017

 Tel: 06-27446400 
Helmond

Wilt u kennis maken met de producten van  
Forever, bel dan vrijblijvend voor een afspraak. 

Geen party of andere verplichtingen. 
De producten zijn uit voorraad leverbaar en 

te bestellen bij Lenie Klaasen, tel.: 06-527 16 622 
(Business Owner Forever). Lenie Klaasen   |  06-52716622

BUSINESS     OWNER

Overzetten alle soorten
8mm films, videobanden,

dia’s, lp’s naar dvd
06-44060770

Helmond

65+ KLUSSER/
STYLIST

Bza voor timmerwerk
schilderen en 

behangen.
Van RESTYLEN tot 

STYLING.
In woon en bedrijfs-
ruimte modern of 

landelijk.
Tevens tuin en terras 

onderhoud.
Ruim 40 jaar ervaring.
info: 06-11441257 Kees

TE KOOP GEVRAAGD

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

sloopauto’s. Voor rijdende auto’s 
v.a. 150,- euro geboden. ODUS 

AUTO’S BV
Achterdijk 6, Helmond 

06-52642652

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

Overdekte
KERSTMARKT

 9+10 december
Kastelenplein 

Eindhoven
09.00 tot 17.00 uur 

Gratis entree!
06-20299824

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Senioren Harmonie Helmond viert zevende lustrum

Op 15 december 1982 werd de Senioren 
Harmonie Helmond opgericht. Dit jaar 
bestaat de vereniging dus 35 jaar. Voor 
vele oudere muzikanten is de Senioren 
Harmonie een uitstekende mogelijk-
heid gebleken om met elkaar op een 
plezierige manier muziek te maken en 
daarvan geweldig te genieten. 

De Senioren Harmonie Helmond kent 
een vrij stabiele bezetting en telt mo-
menteel 42 actieve leden, voornamelijk 
afkomstig uit Helmond. Maar ook uit 
Aarle-Rixtel, Beek & Donk, Nuenen, Gel-
drop, Asten en Someren hebben muzi-
kanten zich aangesloten. Gerepeteerd 
wordt wekelijks op de woensdagoch-
tend in het TOV-gebouw aan de Azalea-
laan onder leiding van dirigente Marion 
van Eijk.

Naar buiten toe presenteert het korps 
zich meerdere malen per jaar tijdens 
Marktconcerten, Koningsconcert en 
Caratconcert. Ook wordt jaarlijks op-
getreden in de Gaviolizaal en zijn er 
gecombineerde optredens met andere 

muziekgezelschappen. Een voorbeeld 
hiervan is het jaarlijkse Vriendschaps-
concert samen met Seniorenorkest 
Groot Someren en Seniorenorkest Vla-
mo Antwerpen, dat afwisselend in Ne-
derland en in België plaatsvindt. Op 16 
december wordt door leden, bestuursle-
den en commissarissen en hun partners 
het zevende lustrum gevierd met een 

ontvangst en een feestelijk diner in Res-
taurant De Steenoven in Helmond. Het 
samenzijn wordt opgeluisterd door het 
Helmondse ensemble Tutti Contenti, 
bestaande uit vier zangers en zangeres-
sen en een verteller, begeleid door piano. 
Zij brengen in enkele korte optredens 
luchtige opera- en operettemuziek ten 
gehore tijdens het diner chantant. s

Helmond

Senioren Harmonie Helmond viert haar zevende lustrum.

Open dag bij SeniorWeb
                               Stiphout SeniorWeb Stiphout houdt op zaterdag 

9 december haar open dag in De Ark aan 
de Dorpsstraat 29 in Stiphout, van 10.00-
14.30 uur. 

Tijdens de open dag kun je terecht voor 
alle vragen over het cursusaanbod en an-
dere activiteiten van het leercentrum.

In februari 2018 verzorgt SeniorWeb Stip-
hout cursussen voor o.a. Windows 10, iPad, 
iPhone, Samsung tablet en Smartphone, 
Fotoboek maken, fotobewerking, video-
bewerking, Apple MacBook, en Google 
met o.a. Gmail, Chrome, Agenda, Maps 
en Youtube, les op maat, korte individuele 
lessen. Deze lessen bieden hulp voor spe-
cifieke vragen van computerprogramma’s 
of Apps. Heb je interesse, dan ben je van 
harte welkom. In verband met het 20-jarig 

jubileum van SeniorWeb ontvangen be-
zoekers een cadeaubon voor een jaar lang 
gratis SeniorWeb lidmaatschap t.w.v. € 
31,00. Het lidmaatschap eindigt automa-
tisch per 31 december 2018. De cursussen 
starten in de week van 12 februari 2018. De-
tails van elke cursus vind je op de website: 
www.seniorwebstiphout.nl Voor informa-
tie: www.seniorwebstiphout.nl E-mail: se-
niorwebstiphout@gmail.com Cursusad-
ministratie: Ad Jacobs tel 0492 527634. s

Stiphout
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UNIEK IN NEDERLAND
ALLEEN BIJ VLOER HET ZELF 

KLIK LAMINAAT
LANDHUISDELEN XL

8 mm dik, 24 cm breed, 
leverbaar in 12 kleuren.

per m2 incl. btw    Van 26,95 Voor

14.95

PLAK PVC
LANDHUISDELEN 

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.

per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

14.95

N
IE

UW
LAMINAAT

LANDHUISDELEN XXL
24 cm breed, 8 mm dik, 

klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 
structuur, leverbaar in 5 kleuren.

per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.95
FAMOSA 
KLIK PVC 

LANDHUISDELEN 
TE VERKRIJGEN IN 

VELE KLEUREN
Kurk onderlaag voor geluids demping, 
voelbare houtstructuur, 5,5 mm dik, 

toplaag 0,30 mm, klasse 31, 4x vellingskant.
per m2 incl. btw. Van 39,95 Voor

27.90

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT

14 mm dik, 3,4 mm toplaag, 
afmeting 15x75 cm, leverbaar in diverse 

kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 
per m2 incl. btw    Van 79,95  V.A.

42.95
LAMEL PARKET

RUSTIEK EIKEN
14 mm dik, 3 mm toplaag, 

19 cm breed, wit geolied en 
gerookt wit geolied.

per m2 incl. btw    Van 48,95 Voor

29.95
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Aanbiedingen alleen geldig in filiaal Eindhoven en Helmond. 
Goedkoopste van Nederland! Uit voorraad leverbaar, 
kijk voor de voorwaarden op www.vloerhetzelf.nl 
Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS 
PARKEREN
VLOERHETZELF.NL
Vloer Het Zelf Eindhoven 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade. 
Tel. 040-2468180.

Vloer Het Zelf Helmond 
Engelseweg 223b, Helmond. 
Tel. 0492-52 52 70. 

Gevestigd in: Almere, Amsterdam, 
Arnhem, Breda,Capelle aan den 
IJssel, Eindhoven en Helmond.

LAAGSTE PRIJSGARANTIE 

GRATIS RESERVEREN 

BREED ASSORTIMENT 

DESKUNDIG ADVIES 

MEER DAN 200.000 M2 
OP VOORRAAD 

BEZORGING MOGELIJK

NIEUW


