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Ook als u niet of elders 
verzekerd bent. Wij verzorgen 
de uitvaart naar uw wens. 
Bel 088 335 21 23 voor
een persoonlijk gesprek.

Tekst: Trudy Veenhuys

Enkele weken geleden schre-
ven we in De Loop al een artikel 
over dit onderwerp.  Omdat we 
graag willen weten hoe onze in-
woners denken over het vervoer 
van gevaarlijke stoff en, hebben 
we in het begin van deze maand 
enkele vragen voorgelegd aan 
degenen die zich hebben aan-
gemeld als deelnemer aan het 

burgerpanel TipDeLoop. Veel 
deelnemers hebben gerea-
geerd. Hieronder leest u hun 
meningen.

Bekendheid met deze 
Structuurvisie Buisleidingen
Uit de antwoorden op de vraag 
“Bent u op de hoogte van de 
Structuurvisie Buisleidingen 2012-
2035?” blijkt dat dit voor maar 
liefst 83% van de deelnemers 
geldt. Voor 10% van hen geldt, dat 
ze exact weten waar het over gaat, 
39% van hen weet dat deels en 

28% van hen is ervan op de hoog-
te, maar weet niet precies wat de-
ze visie inhoudt. Slechts 16% had 
er nog nooit van gehoord. 

Steun voor het 
beoogde tracé? Nee!
Gevraagd naar een mening over 
de stelling “Ik steun de komst van 
het beoogde tracé”, geeft 69% 
het (zeer) oneens te zijn met deze 
stelling. 14% Is neutraal en 9% is 
het (zeer) eens met de stelling. 
9% Geeft aan het niet te weten. 
Aan degenen die het (zeer) eens 

zijn met de stelling is vervol-
gens gevraagd naar het waarom 
daarvan. Enkelen geven daarop 
als antwoord, dat een dergelijke 
buisleiding in het belang is van 
de (nationale) economie en een 
bijdrage levert aan de hoofdinfra-
structuur in ons land. Bovendien 
achten zij buisleidingen veiliger 
dan vervoer over weg en spoor. 

(Lees verder op pag. 3)

Helmond zegt nee tegen 
het gevaarlijke buizentracé 

Helmond

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!
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WIL JE VOORDELIG EEN FOLDER LATEN VERSPREIDEN?
Neem dan contact met ons op via: bezorging@deloop.eu of bel: 0492-845 350.

De nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen
• ‘s-Hertogenbosch• Breda

• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden en speciale acties op:

ONTDEKBELEEF     GENIETlifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

BELEEF     GENIETlifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

December
BELEEF     GENIETlifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

Zorg voorelkaar
Zorg voorelkaar
Zorg voorelkaar
Zorg voor

UITGAVEUITGAVE

Langs het fi etspad aan het Eindhovens kanaal, tussen Brandevoort en Mierlo, zal een deel van het buizentracé lopen, vlakbij een woonwijk. 
(Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl).
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Teveel ingekocht, u profiteert! Alle maten & soorten!

Stunt!

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 28 nov t/m 4 dec 2018

Iedere zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

Vanaf
€9.99

20%
korting

3
Voor

€4,50

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

2 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

Nieuw gebakkraam!
Berlinerbol

€1.75 p/stuk

Kerstster

Batterij verlichting

Verkrijgbaar in diverse kleuren
ø 20-cm in 11-cm potø 20-cm in 11-cm pot
€2.49 p/stuk€2.49 p/stuk

Amaryllis
Losse bollen ø10cm

€5.99 p/stuk

Amaryllis
Als snijbloem
topkwaliteit
4-bloemknoppen
per steel
€2.49 p/stuk

nu

€16,99

LED verlichting
Voor binnen&buitenVoor binnen&buiten
750 lamps 750 lamps 
classic warmclassic warm
Van €22.95Van €22.95

Calocephalus
“Spaansmos”“Spaansmos”
ø15cm in 12cm potø15cm in 12cm pot

€1.99 p/stuk€1.99 p/stuk

Pindakaas
Speciaal voor
tuinvogels
€1.99 p/stuk

De grootste 
collectie 
kunstbomen

Vers van het land

Kerstbomen

nu

€3.49

Nobilis groen
Per bos à 500 gramPer bos à 500 gramPer bos à 500 gramPer bos à 500 gram
naald vastnaald vast

Van €2.49Van €2.49

Plaatmos XL
Vers plaatmosVers plaatmos
Per bak 27x39cmPer bak 27x39cmPer bak 27x39cm

Van €4.99Van €4.99Van €4.99

nu

€1.99

Sinterklaasje
kom maar binnen.....

www.tuincentrumdebiezen.nl

GRATIS

Vrijdag koopavond
Tot 20:00 uur

1 + 1
GRATIS

Teveel ingekocht, u profiteert! Alle maten & soorten!Teveel ingekocht, u profiteert! Alle maten & soorten!
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(Vervolg pag. 1)

Ook degenen die het (zeer) on-
eens zijn met de stelling is ge-
vraagd naar het waarom. Uit 
de antwoorden blijkt, dat men 
in meerderheid vindt, dat er al 
een bestaand tracé ligt, namelijk 
via Venlo. Bedrijven willen dit 
nieuwe tracé alleen omdat het 
korter is en daardoor goedkoper, 
zonder oog te hebben voor de 
burgers. Voorts wijzen enkelen 
erop dat hiermee de hoeveel-
heid gevaarlijke stoffen die al 
door Helmond worden vervoerd 
toeneemt en dat verhoogt de 
milieuschade en de schade voor 
de volksgezondheid. Anderen 
vinden dat gevaarlijke en giftige 
stoffen sowieso moeten worden 
afgebouwd en als de vooruit-
gang niet tegengehouden kan 
worden, dat dergelijke leidingen 
dan toch zeker niet door of in de 
buurt van leefgebieden en woon-
wijken mogen worden gelegd.

Een aanpassing van het beoogde 
tracé kan extra kosten met zich 
meebrengen, dus vroegen we 
wie dat dan zou moeten beta-
len. Een hele grote meerderheid, 
92%, vindt dat de bedrijven die 
van de leidingen gebruikmaken 
dit moeten betalen, de gebrui-
kers dus. Een aantal deelne-
mers vindt, dat de kosten voor 
rekening van de overheid (rijk, 
gemeente) moeten komen of 
dat deze kosten moeten worden 
doorberekend in de producten 
die met deze stoffen worden ge-
maakt.

Tips. 
 We vroegen de deelnemers “Hoe 
kan de lokale politiek tegen-
wicht bieden aan het rijksbeleid? 
(Meerdere antwoorden waren 
mogelijk).
Van de deelnemers geeft 29% 
aan geen tips te hebben en 24% 
zegt het niet te weten. 6% denkt 
dat tegenwicht bieden onmoge-
lijk is en 8% vindt dat de lokale 
politiek geen tegenwicht moet 
bieden. 37% Zegt wel een tip te 
hebben. Hun tips variëren van 
“blijven lobbyen in Den Haag en 
landelijke media” en “alle moge-
lijkheden benutten om de eigen 
zienswijze naar voren te brengen 
(zoals bijvoorbeeld het feit dat 
in Brandevoort en Mierlo-Hout 
veel is gebouwd sinds deze tra-
céwijziging is bedacht; natuur-
poort Stiphout, Goorloopzone 
e.d.)” tot “het ondersteunen van 
bewoners die eventueel te ma-
ken krijgen met waardedaling 
van hun gronden en gebouwen” 
en “het onderwerp voortdurend 
op de agenda houden en inwo-
ners steeds blijven informeren 
in alle fasen van het besluitvor-
mingsproces en bewoners ook 
ondersteunen als zij samen met 
de lokale overheid in actie willen 
komen”.

Risico’s en mogelijkheden van en 
voor vervoer gevaarlijke stoff en
Als risico’s kunnen worden ge-
noemd: waardedaling van hui-
zen en kavels, kans op explosies 
en domino-effecten bij calami-
teiten. Als mogelijkheden kun-
nen worden genoemd: spreiding 
van risico’s, gunstig voor het mi-
lieu en een klein beslag op de to-
tale infrastructuur. We vroegen 
de deelnemers in welke opvat-
tingen ze zich kunnen vinden, 
waarbij meer mogelijkheden 
konden worden aangekruist. In 
“Vervoer van gevaarlijke stoffen 
mag niet via buizen of spoor” 
kan 6% zich vinden. Bij “Vervoer 
van gevaarlijke stoffen mag al-
leen over water” sluit 7% zich 
aan. Voor 5% geldt dit voor “Ver-
voer van gevaarlijke stoffen mag 
alleen via buizen” en 37% voegt 
daaraan toe “maar niet ….”. 

Van 3% mag dit vervoer alleen 
via het spoor. Een meerderheid 
van 58% maakt het niet uit hoe 
die stoffen worden vervoerd, als 
de risico’s maar ….”. Slechts 2% 
van de deelnemers weet het niet 
en 5% heeft een andere opvat-
ting. Uit hun toelichtingen blijkt, 
dat ze vooral het waarborgen van 
de veiligheid voor mens en dier 
van belang vinden. 

Dit kan bijvoorbeeld door steden 
zoveel mogelijk te mijden en dit 
vervoer op rustige tijden te laten 
plaatsvinden. Een enkeling vindt 

dat gevaarlijke en giftige stoffen 
beperkt zouden moeten worden.

Zelf in actie komen?
Ten slotte vroegen we of de 
deelnemers aan deze enquête 
ook zelf van plan zijn om bij de 
rijksoverheid protest in te dienen 
tegen het beoogde buizentracé 
langs en door Helmond. 27% van 
hen zegt “Ja”, ook 27% zegt “Nee” 
en 46% zegt het (nog) niet te we-
ten. Hoe men invloed zou willen 
uitoefenen op het Rijksbeleid is 
verschillend. 10% Is van plan om 
zelf een zienswijze op het plan in 
te dienen en 15% ziet mogelijk-
heden als: de Helmondse politiek 
activeren, de gemeente moet be-
ter naar haar inwoners luisteren, 
via de ondernemersvereniging of 
via de tweede kamer. 19% weet 
het niet. 

Maar liefst 71% is van plan zich 
te melden bij de actiegroep via 
protesthelmond@deloop.eu 
o.v.v. naam en adres. Een enke-
ling zegt dat ook al gedaan te 
hebben. Een ander geeft door 
dat er ook een Bewonersteam 
Buizen Brandevoort actief is.

Conclusies
Het is bekend, dat ons lokale 
bestuur (College én Raad) de 
ontwikkelingen in het besluit-
vormingsproces voor het vast 
te stellen definitieve tracé voor 
buisleidingen voor vervoer van 
gevaarlijke stoffen nauwge-
zet volgt. Dit bestuur kan zich 
verheugen in steun van de Hel-
mondse burger, in ieder geval 
van een grote meerderheid van 
de deelnemers van het burger-
panel TipDeLoop.Het is dus aan 

het lokale bestuur om op allerlei 
manieren (media, wijkbezoeken 
e.d.) haar bewoners voortdurend 
te informeren over de voortgang 
en, waar mogelijk, samen met 
haar burgers op te trekken in ac-
tiviteiten die ertoe leiden dat het 
beoogde tracé gewijzigd zal wor-
den vastgesteld. s
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In de Structuurvisie loopt het beoogde buizentraject met gevaarlijke (giftige) stoffen in 
Brandevoort vlak langs huizen en door tuinen. In Stiphout gaat het over sportpark Molenven, 
door het beschermde natuurgebied de Stiphoutse Bossen en langs de 1e Bosweg. 
Doelen van de Structuurvisie zijn:  
-              het reserveren van ruimte voor toekomstige leidingen van nationaal belang (voor 
transport van gevaarlijke stoffen) over lange afstand 
-              het ondersteunen van de economische ontwikkeling van haven- en 
industriegebieden in Nederland en Noordwest Europa (leidingen van nationaal belang tussen 
chemieclusters)  
-              het leveren van een bijdrage aan het nationaal ruimtelijk beleid: verbetering 
basiskwaliteit hoofdinfrastructuur (voorkomen ruimtelijke versnippering) 
 

 

Toelichting 
Zeer mee 
eens 

 Beter door een leiding dan per trein of vrachtauto 

Mee 
oneens 

 Het is een vermeerdering het de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die door de 
gemeente loopt en daarmee een verhoging van het op milieuschade en schade voor 
volksgezondheid. Het komt bovenop de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die nu al via 
spoor door  Helmond komt. 
 

Zeer mee 
oneens 

 Er is al jaren geleden een traject uitgezet voor deze pijpleiding .alleen omdat de 
bedrijven hierop nu terug willen komen,  om de kosten in hen voordeel te 
veranderen . 
wederom kan men hieruit weer zien dat de burger niet bij deze bedrijven in zicht zijn 

 Gevaarlijke en giftige stoffen moeten afgebouwd worden. Wat is de toegevoegde 
waarde hiervan. Roken en drank is ook niet goed en hier zien we campagnes voor 
om het af te bouwen. Wij moeten toch geen gevaarlijke en giftige stoffen in onze 
omgeving willen hebben. Ongeluk zit in een klein hoekje. 
 

3% 
6% 

14% 

22% 

47% 

9% 
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40%

45%

50%

Zeer mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Zeer mee
oneens

Weet niet

2 Ik steun de komst van het buizentraject zoals nu beoogd 
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?) 

(n=176) 
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De politiek heeft zich tegen de Structuurvisie uitgesproken en is tegen de komst van de 
buisleidingen. 
 

 

Tip: 
 Al wat mogelijk is uit de kast halen. De ambtenaren, het gemeente bestuur, de inwoners en 

betrokkenen van de stoel af. 
 Alle kosten van de getroffen burgers als gevolg van waardedaling zichtbaar maken en verhalen 

op de bedrijven en landelijke politiek. Daarnaast onderzoek instellen naar de gang van zaken. 
Hopelijk is er op enig moment niet integer gehandeld. 

 Alle medewerking weigeren. 
 Alle mogelijkheden benutten om eigen zienswijze naar voren te brengen. 
 Altijd je stem gebruiken dat je nooit zonder meer de besluiten van den Haag overneemt 
 Belang van bewoners juridisch aantonen 
 Bewoners mobiliseren, A67 afsluiten door zoveel mogelijk mensen op de snelweg te laten 

protesteren. 
 Blijven lobbyen in Den Haag 
 Blrijf vast houden aan de eerder gemaakte afspraken 
 Burgers en poliiek samen 
 Dat Brandevoort nu meer bebouwt is als toen ze dit buizentrace bedachten 
 De formele erg (zienswijze) naast een massieve lobby 
 De gevaren voor volksgezondheid nader laten onderzoeken. 
 De grondeigenaar de beslissing laten aanvechten 
 De vervuiler moet ook zorgen voot de oplossing 
 Denk een keer aan de bewoners. 
 Door mee te denken over oplossingen, alleen nee zeggen is te eenvoudig 
 Een duidelijke mening uitspreken en hierbij blijven (En op tijd zijn, niet ergens achteraan de 

streep gaan staan) 
 Een goed alternatief aanbieden 
 Er is geen tip, dit gaat onveranderd door 

37% 

8% 6% 

29% 
24% 
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Tip: Ze moeten geen
tegengewicht

bieden

Tegengewicht
bieden is

onmogelijk

Ik heb geen tips Weet niet

3 Als u een tip mag geven. Hoe kan de lokale politiek 
tegenwicht bieden ten opzichte van het rijksbeleid? 

(Meerdere antwoorden mogelijk) 
(n=185) 

Als u kiest voor kwaliteit

Jong gebruikte kwaliteits 
meubelen en nieuwe merk 

meubelen tegen zeer 
aantrekkelijke prijzen. 

Onze topmerken o.a.: Leolux • Montel 
Prominent • Schuitema • R.A.C. • MECAM

WAAROM 
DUUR DOEN?

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 

www.tweedezitenzo.nl

Stel er gebeurd iets met 
die leiding midden in de 
woonwijk.. wat zijn de 
gevolgen dan wel niet..

Ik begrijp dat ik de 
vooruitgang niet tegen kan 
houden, maar is er nu echt 

geen andere manier? Ik woon 
er gelukkig zelf niet heel erg 
dicht bij, maar ik vind het wel 

erg belangrijk. Gif hoort 
niet in een woonwijk.

Wilt u meepraten over 
Helmondse zaken? Schrijf u 
dan in bij ons burgerpanel 

www.tipdeloophelmond.nl
Gewoon doen,

 samen maken we de stad!
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Gewijzigde opstelling zaterdagmarkt tijdens 
‘Schaatsen in Helmond’

Van vrijdag 7 december tot en met zondag 6 januari vindt het evenement 
‘Schaatsen in Helmond’ op de Markt plaats. In een winters decor kunnen 
bezoekers, van jong tot oud, gezellig samen schaatsen. Het evenement heeft 
echter consequenties voor de opstelling van de markt. Om ruimte te kunnen 
maken voor de schaatsbaan wordt de Markt vrijgehouden. Een deel van 
de Watermolenwal wordt voor deze periode tijdelijk aan het marktterrein 
toegevoegd. 

Watermolenwal aangewezen als tijdelijke marktlocatie
Het evenement “Schaatsen in Helmond “ is door het college van B&W 
aangemerkt als een dringende reden en een algemeen belang om een deel van 
de markt in het centrum van Helmond te verplaatsen. Om ruimte te maken 
voor de schaatsbaan moeten zes marktondernemers verplaatst worden.  De 
opstelling van de markt wordt daardoor gewijzigd. De Watermolenwal, tussen 
Torenstraat en Ameidewal, is gedurende de periode van het evenement door 
het college van B&W aangewezen als tijdelijke marktlocatie. Dit geldt op de vijf 
zaterdagen tussen 8 december 2018 en 6 januari 2019. Op deze zaterdagen zijn 
de marktkramen van De Dierelier Vof, Karim, Akbarzadeh, Van Stiphout, Weemers 
en Verberne te vinden op de Watermolenwal. 

Natuurlijk beheer in Helmond 

Onderhoudswerkzaamheden in de bossen in Groot Goor en de Stiphoutse bossen 
Deze winter gaat de gemeente in enkele bospercelen in het natuurgebied Groot 
Goor en in het noordwestelijke deel van de Stiphoutse bossen een dunning 
uitvoeren. Dit betreft het kappen van bomen met een oranje markering. De 
gemeente streeft naar een gevarieerd bos met een combinatie van natuur, 
recreatie en houtproductie. De dunningswerkzaamheden zorgen ervoor dat 
overige bomen meer groeiruimte hebben en kruiden en struiken de kans krijgen 
om te groeien. Dit vergroot de variatie en natuurwaarde in het bos. 

Bereikbaarheid bospaden 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen paden in het bos moeilijker 
begaanbaar of tijdelijk afgesloten zijn. De gemeente streeft naar het beperken 
van overlast voor bezoekers tot het minimum. 

Rooiwerkzaamheden 
Daarnaast stelt de gemeente Helmond jaarlijks een bomenrooilijst op (in totaal 
370 bomen) met bomen die een slechte vitaliteit hebben, dood zijn of die gekapt 
worden om doorgroei van andere bomen te bevorderen. Op enkele locaties 
worden bomen gerooid vanwege extreme wortelopdruk. In deze gevallen is de 
wortelopdruk niet op te lossen met het behoud van de boom. Waar mogelijk 
worden bomen teruggeplant, op dezelfde plek of op een andere plek in de buurt 
waar wel voldoende ruimte is. De werkzaamheden worden in de periode van 
december  - maart uitgevoerd. Wanneer er meerdere bomen in een straat gekapt 
worden, ontvangen bewoners hiervan een brief. 

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

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Tips voor 
afval bij vorst 

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.

OPHAALDAG

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. 

KRANT

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

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

Wrik uw afval los 
met bijvoorbeeld 
een schop.
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• 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

In gesprek met de wethouders

Heeft u een vraag, idee of een initiatief voor uw wijk? Bezoek dan het 
wijkspreekuur om hierover te praten met de wethouder. U kunt bijvoorbeeld 
naar het spreekuur komen als u ideeën heeft om uw wijk mooier te maken of als 
u vragen heeft over energiezuinig wonen.

Overzicht wijkspreekuren
In december staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• In de Binnenstad met wethouder De Vries op dinsdag 4 december  van 19.30 
 tot 20.30 uur in ‘t Huukske (Willem Beringsplein 88, ingang Jan Stevensstraat)
• In Brouwhuis met wethouder Maas op donderdag 6 december van 19.30 
 tot 20.30 uur in De Zonnesteen (Rijnlaan 91)
• In Brandevoort met wethouder Van Dijk op maandag 10 december van 19.30 
 tot 20.30 uur in ‘t Brandpunt (Biezenlaan 29)
• In het Centrum met wethouder Van Bree op woensdag 12 december van 19.30
 tot 20.30 uur in Keyserinnedael (Kanaaldijk Noordoost 70)
• In Helmond-Oost met wethouder De Vries op maandag 17 december van 19.30 
 tot 20.30 uur in De Lier (Van Kinsbergenstraat 1)
• In Dierdonk met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 19 december
  van 19.30 tot 20.30 uur in Parkzicht (Dierdonkpark 6) 

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. 

Bekendmakingen

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

Juliananlaan 16-11-2018 kappen 1 boom OLO 4038887

Aarle-Rixtelseweg en  16-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4038973

De Warande/De Kluis 

Straakvense Bosdijk  16-11-2018 kappen 1 boom OLO 4039257

(t.h.v. Kingsford Smithplantsoen) 

Engelseweg,  16-11-2018 kappen 14 bomen OLO 4039495

Duizeldonksestraat, Vlierdensedijk, Lage Dijk, Vossenbeemd, 

Varenschut, Kanaaldijk ZO en Albatroskade  

Harmoniestraat  16-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4039105

t.h.v. Accordeonstraat 

Hobbemalaan  16-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4039177

(tussen Jan van Scorelstraat en Rembrandtlaan)

Torenstraat  16-11-2018 kappen 1 boom OLO 4039203

t.h.v. kruising Waardstraat 

Noord Koninginnewal 16-11-2018 kappen 1 boom OLO 4039233

Heikantseweg, Scheepstal en  16-11-2018 kappen 17 bomen OLO 4039625

Bakelsedijk 

Kaarderhof 36 17-11-2018 vergroten van de garage,  OLO 4037769

  wijzigen gevel

Rivierensingel, Haringvlietpad 16-11-2018 kappen 19 bomen OLO 4040413

Rivierensingel,  16-11-2018 kappen 7 bomen OLO 4040443

Brouwhuissedijk, Peeleik, Weyerbeemd, Donkerstraat, Stipdonkseweg 

Bij de Oostappen 16-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4040459

diverse adressen Rijpelberg 16-11-2018 kappen 26 bomen OLO 4040147

Liverdonk kavel L26 20-11-2018 oprichten woning, maken uitweg OLO 3933909

de Hoefkens, kavel 2 20-11-2018 maken uitweg OLO 4046987

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Eetcafé Amisos, aan de Noord Koninginnewal 46 te Helmond.

Het betreft maatwerkvoorschriften voor het aspect geluid.

Bezwaarschrift 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (23 november 2018) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 

950, 5700 AZ Helmond. Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op 

www.helmond.nl, of neem contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Voorlopige voorziening 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, tenzij 

gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening 

is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige 

voorziening is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 

Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch.

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

Spagetstraat 9 21-11-2018 vergroten woning OLO 3985971

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

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist.

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

Strobolhoeve 20 15-11-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3991345

Hoofdstraat 151 15-11-2018 aanbouwen plateau 2018-X1086

Vuurvlinder 1 15-11-2018 wijziging op verleende vergunning  OLO 3994961

  (z19), woning 

Beukehoutstraat 16-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4034981

Jan van Vlissingenhof 46 -  16-11-2018 kappen 1 boom OLO 4033461

aan het Raktpad (achterzijde Jan van Vlissingenhof 46) 

Houtse Parallelweg 16-11-2018 kappen 1 boom OLO 4035003

Jan van Brabantlaan en  16-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4035313

President Rooseveltlaan 

Eikenwal 16-11-2018 kappen 1 boom OLO 4035275

Jan Ettenstraat 16-11-2018 kappen 3 bomen OLO 4035227

Juliananlaan 19-11-2018 kappen 1 boom OLO 4038887

Aarle-Rixtelseweg en  19-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4038973

De Warande/De Kluis 

Heibergweg 1 19-11-2018 oprichten loods/verplaatsen jongvee  OLO 3873859

  naar een nieuwe stal 

Rivierensingel,  19-11-2018 kappen 7 bomen OLO 4040443

Brouwhuissedijk, Peeleik, Weyerbeemd, Donkerstraat, Stipdonkseweg 

Rivierensingel,  19-11-2018 kappen 19 bomen OLO 4040413

Haringvlietpad

Molenstraat 199 20-11-2018 maken balkon/terras op aanbouw  OLO 3797151

  (achterzijde) 

Bij de Oostappen 20-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4040459

Diverse adressen Rijpelberg 20-11-2018 kappen 26 bomen OLO 4040147

Volderhof 10 21-11-2018 oprichten erfafscheiding en schuur OLO 3955403

Heikantseweg, Scheepstal  21-11-2018 kappen 17 bomen OLO 4039625

en Bakelsedijk 

Laathoeve 30 22-11-2018 oprichten woning, maken uitweg OLO 3771939

Hobbemalaan  22-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4039177

(tussen Jan van Scorelstraat en Rembrandtlaan)

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter     Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Keizerin Marialaan 3 26-11-2018     brandveilig gebruik Kinderdagverblijf OLO 3785131

Beroepschrift 

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

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

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

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

beroepschrift is verstreken. 

Voorlopige voorziening 

Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening 

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

MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een belanghebbende 

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

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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

Veluwehof 109 oprichten garage OLO 4035467

 

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 28 november 2018

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.
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O N Z E  P R I J S  I S  H E T  B E W I J S .    W W W. K E U K E N H A L . N L

NETTO PRIJS INCLUSIEF 
APPARATUUR: 

€ 3.999,-
LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN 
EN IN ALLE DENKBARE AFMETINGEN 

HAVANNA
(370 cm breed)

Alle keukens zijn zonder 
meerprijs ook leverbaar 
in andere kleuren.

BEZOEK EEN VAN 
ONZE VESTIGINGEN
IN ROERMOND, HELMOND, 
HEERLEN, SITTARD EN TILBURG

O N Z E  P R I J S  I S  H E T  B E W I J S .    

JARIG
JUBILEUM

 * Vraag naar de voorwaarden.     

NETTO PRIJS INCLUSIEF 

€ 3.999,-
LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN 
EN IN ALLE DENKBARE AFMETINGEN 

ONZE VESTIGINGEN

EEN GRATIS 
VAATWASSER! 
BIJ AANKOOP VAN EEN KEUKEN*VAATWASSER! 

meerprijs ook leverbaar 

EEN GRATIS 

Schaatsen in Helmond: Meer ijs en winterterras! 
We kunnen dit jaar weer 
schaatsen in Helmond! Van 7 
december 2018 tot en met 6 ja-
nuari 2019 kunnen bezoekers uit 
Helmond en omstreken weer 
volop genieten van schaatspret 
midden op de Markt.  Nieuw dit 
jaar is het sfeervolle winterter-
ras en een ruime 400m2 over-
dekte en gezellig aangeklede 
schaatsbaan. Dat is 100m2 meer 
dan de vorige editie!

Geen schaatsfanaat? Dan kan 
men genieten van een lekker 
broodje worst of warme choco-
lademelk op het winterterras. 
Ook nieuw dit jaar: de tienrit-
tenkaart. Deze editie kunnen 
er zoveel voor de entree als het 
schaatsverhuur tienrittenkaar-
ten aangeschaft worden voor 
een voordelige prijs. 

De Kerstman zal regelmatig 
langskomen om dit winterse ta-
fereel compleet te maken. 

Horeca en schaatsbaan
Op het terrein van Schaatsen 
in Helmond kunnen entreetic-
kets gekocht worden, schaatsen 
gehuurd en is er een mogelijk-
heid om schaatsen te slijpen of 
kopen.  Het meebrengen van 
eigen schaatsen is uiteraard toe-
gestaan, het meebrengen van 
eigen consumpties niet. Het 
winterterras is gratis toeganke-
lijk. De schaatsbaan en het ho-
recagedeelte kennen dezelfde 
openingstijden.  Gedurende 
de openingstijden zijn er altijd 
EHBO en toilet-faciliteiten (gra-
tis) aanwezig. 

Peuter- en schoolschaatsen
In samenwerking met JIBB 
brengt de schaatsbaan in Hel-
mond de jeugd weer in bewe-
ging! Er zal regelmatig school-
schaatsen plaatsvinden op de 
markt. Tijdens het schoolschaat-
sen is de schaatsbaan voor ander 
publiek gesloten. 

De kleinere kinderen zijn van 
harte welkom tijdens het peuter-

schaatsen. Voor de 0 tot vierjari-
ge en hun begeleiding is zowel de 
toegang als de schaatsverhuur 
gratis. Kijk voor de dagen en tij-
den voor het peuter- en school-
schaatsen  op de website www.
schaatseninhelmond.nl  

Openingstijden
Schaatsen in Helmond is van 7 

december 2018 tot en met 6 janu-
ari dagelijks geopend  van 10.00 
tot 22.00 uur. Op de volgende 
data kent de schaatsbaan aan-
gepaste openingstijden:

07-12-2018: 15.00 – 22.00
24-12-2018: 10.00 – 18.00
25-12-2018: Gesloten
06-01-2019: 10.00 – 19.00 

Prijzen
Entree voor de hele dag: € 4,00
Schaatsen huren: € 4,00
Tienrittenkaart entree: €35,00
Tienrittenkaart 
schaatsverhuur: €35,00 
Kluisje huren: € 2,00
Voor meer informatie kunt u 
terecht op onze website: 
www.schaatseninhelmond.nl s

Centrum

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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cadeau met
sinterklaas?
Besteedbaar bij meer dan 120 Helmondse winkeliers/mkb-ers.

behoud de economie in helmond, steun de leefbaarheid, laat niet alles wegvloeien naar het internet.
Advertentie wordt gesponsord door weekkrant de loop t.b.v. MKB helmond
Verkooppunten zie: www.hellemondgift.nl

geef de hellemondgift waardebon cadeau!gift waardebon cadeau!

Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

De jury van de Helmonder van 
het Jaar verkiezing maakt onder 
voorzitterschap van Paul van 
Rijn, directievoorzitter Rabo-
bank Helmond, de drie genomi-
neerden voor 2018 bekend.

Tommie Niessen, Peggy van de 
Vijfeijken en Aukje Kuypers ma-
ken kans om de Helmonder van 
het Jaar 2018 te worden. De win-
naar ontvangt een cheque van 
4000 euro en een sculptuur van 
de Helmondse kunstenaar Wil-
lem van der Velden. De twee an-
dere genomineerden ontvangen 
elk een cheque van 1000 euro. De 
prijzen worden beschikbaar ge-
steld door Rabobank Helmond. 

De Trots van Helmond
Helmonder van het jaar is niet zo 
maar een titel. Als je tot Helmon-
der van het jaar wordt gekozen 
dan vervult je dat met trots. Je 
ziet het aan de gezichten tijdens 
de uitreiking en je hoort het aan 
de reacties van winnaars van de 
afgelopen jaren. Op 7 januari 2019 
wordt voor de 24e keer de Hel-
monder van het Jaar benoemd, 
tijdens de nieuwjaarsreceptie van 
de gemeente Helmond.

Over de genomineerden:
Tommie Niessen
De jury zag in zorgverlener, blog-
ger en auteur Tommie Niessen 
een goede kandidaat omdat hij 
voorop loopt op het gebied van 
innovatieve zorg. Daarnaast is 
hij sterk op het gebied van social 
media en draagt hij daar ook zijn 
trots voor Helmond uit. Tommie 
bracht onlangs zijn eerste boek 
uit met ontroerende verhalen van 
zijn werk in de zorg.

Peggy van de Vijfeijken
Peggy van de Vijfeijken is de 
vrouw achter Stichting VIPE. De 
stichting verzamelt hoogwaar-
dige tweedehands pruiken, reinigt 
deze en brengt ze gratis terug naar 
de maatschappij. De jury vindt het 
mooi dat Peggy uit eigen ervaring 
het initiatief heeft genomen om 
tot oplossingen te komen voor 
een bijzondere doelgroep.

Aukje Kuypers
Aukje Kuypers werd in maart uit-
geroepen tot zakenvrouw van het 
jaar in Nederland. De algemeen 
directeur van technisch dienst-
verlener Kuijpers uit Helmond 
wordt door de jury omschreven 
als een vrouw die staat voor in-
novatie en innovatie.

Ook het publiek heeft een stem
Naast de juryprijs, wordt er ook een 
publiekprijs uitgereikt. Er kan van 1 
t/m 31 december gestemd worden 
via www.rabobank.nl/helmond op 
één van de drie genomineerden. 
Op 7 januari wordt ook bekend wie 
deze prijs heeft gewonnen.

De Helmonder van het Jaar 
Naast directievoorzitter Rabo-
bank Helmond Paul van Rijn 

als juryvoorzitter bestaat de 
jury uit burgemeester Blanks-
ma, Jan Jaspers, Bart Spoorma-
kers, Audrey van den Broek en 
Udo Holtappels. 
De Helmonder van het Jaar is 
een persoon of instelling die zich 
verdienstelijk maakt voor de stad 
Helmond op sociaal, maatschap-
pelijk of cultureel gebied. s

Genomineerden bekend
‘Helmonder van het Jaar 2018’ 

Helmond

Tommie Niessen (bron foto; Rabobank Helmond).

Peggy van de Vijfeijken 
(bron foto; Rabobank Helmond).

Aukje Kuypers 
(bron foto; Rabobank Helmond).
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Check www.scooterrecyclingnederland.nl 
voor een inleverpunt bij jou in de buurt.

Makkelijk geregeld 
én goed voor het 
milieu.

Tĳ d voor een nieuwe 
scooter? Lever je 
oude netjes in!

DE LEKKERSTE 
BUFFETTEN

Tip voor de 
feestdagen!

www.hetbuffetje.nl - chris@hetbuffetje.nl - 06 - 54 23 78 29

LUXE SALADE
Ambachtelijke rundvleessalade 
bestaande uit gekruide kipfilet, 

achterham met asperges, 
drumsticks, gehaktballetjes, 

canadese mosselen, zalmfilet, 
palingfilet, makreelfilet, krabchunks, 
2 soortengarnalen, gegarneerd met 

vers fruit, eieren en lollo rosso.

Tijdens de feestdagen 
gratis thuisbezorgd.

voor €10,50 p.p. (v.a. 2 pers.)

Circle of Gentlemen ®

STEENWEG 34 HELMOND
0492-553038 PIMJAGERSHERENMODE.NL

HET HUIS MET DE 

MERKEN

Exclusieve

KORTING*
(*BEHALVE STANDAARD COLLECTIE, PAUL & SHARK EN PARAJUMPERS)

OPRUIMING

Circle of Gentlemen®

STEENWEG 34 HELMOND

0492-553038
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Steenweg 34 | 5707 CG Helmond | Tel: 0492-553038

Exclusieve
merken voor
Exclusief lage prijzen

In december 
alle zondagen geopend 
van: 13.00-17.00 uur.

20% tot 
50%

Middelbare scholieren lanceren Mediahuis Helmond

Er is een nieuw mediaplatform 
gelanceerd in Helmond, ge-
naamd Mediahuis Helmond. 
Wethouder van onderwijs Ca-
thalijne Dortmans lanceerde 
dinsdag de website samen met 
de redactie, waarin twintig 
scholieren zitten van de vier 

scholen van OMO Scholen-
groep Helmond (Knip, Carolus, 
Vakcollege en Praktijkschool). 
En daarmee is meteen het unie-
ke karakter van het initiatief ge-
noemd: al het nieuws komt van 
de leerlingen.

Niet veel scholen hebben tegen-
woordig nog een schoolkrant. 
"Eigenlijk is dat jammer", zegt 

initiatiefnemer Perry Vermeu-
len. "Binnen onze scholen vind je 
heel veel talent. Journalisten in de 
dop, maar ook goede fotografen 
en jongeren die filmen en monte-
ren. We hebben ze nu verenigd in 
een redactie. De leerlingen kun-
nen elkaar versterken en gebruik 
maken van onze begeleiding. Ik 
vind het leuk dat het zo’n gemê-
leerd gezelschap is: allerlei leer-

jaren, alle verschillende niveaus 
– maar allemaal dezelfde passie 
voor media. We gaan gastspre-
kers uitnodigen en af en toe een 
uitstapje maken naar een echte 
nieuwsredactie. 
De scholieren doen mee vanuit 
een persoonlijke interesse, niet 
omdat er een cijfer tegenover 
staat. Met de motivatie zit het 
dus wel goed."

Leerlingen van vier scholen 
doen mee
Wie kijkt op de website www.
mediahuishelmond.nl ziet al 
snel de diversiteit van de pro-
ducties. Er zijn artikelen over 
culturele activiteiten in de regio 
en projecten op school, maar 
ook brachten twee leerlingen 
van het Vakcollege Helmond als 
echte journalisten een bezoek 
aan Helmond Sport en onder-
zocht Libby Bekkers van het Dr.-
Knippenbergcollege de voor- en 
nadelen van sociale media. Wat 
doet een like met je? 

"Dat leerlingen van alle vier de 
scholen meedoen, vind ik uniek", 
sprak wethouder Dortmans bij 
de lancering. “Zelf heb ik vroe-
ger ook voor de schoolkrant ge-
schreven. Het blad bestaat nog 
steeds en ik gun dit initiatief ook 
zo’n lang leven.” 

Naast het werk van de leerlingen 
is er ook ruimte voor gastschrij-
vers, bijvoorbeeld vertegenwoor-
digers van culturele organisaties, 
sportclubs of de lokale politiek. 
Maar de focus ligt op bijdragen 
van de redactie. 
Floortje Jansen (13) heeft er zin 
in. “Aan het werk, morgenvroeg 
heb ik het afscheidsinterview 
met rector Hans Schapenk.” Ook 
Sil Verweijen (12) is enthousiast. 
Zijn video over gameverslaving is 
bijna klaar en binnenkort te zien 
op de site. s

Wethouder Cathalijne Dortmans met een groot deel van de redactie, afgelopen dinsdag
bij de lancering van Mediahuis Helmond. (Bron foto: Ties Roff elsen). 

Helmond
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Een nieuw 
plafond in 1 dag!plafond in 1 dag!

terwijl de meubels blijven staan

voor elke ruimte

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Bezoek onze showroom:
do. vr. en za. van 10.00 uur 

tot 16.00 uur. Ma. di. en wo. 
op afspraak.

De 6 voordelen van Plameco
3Schone montage in één dag
3 Zonder hakken en breken 3 Zonder hakken en breken 3

3 De meubels kunnen blijven staan De meubels kunnen blijven staan3 De meubels kunnen blijven staan3

3 Voor elke interieurstijl3 Voor elke interieurstijl3

3Verlichting naar wens
3Uit één geheel op maat gemaakt

Plameco Vakbedrijf Van Osch 
Kruiseind 16c, 5421 ND  Gemert   T 0492-368100

Spoorweide 1, 5133 NM  Riel   T 013 - 7200977
www.vakbedrijfvanosch.nl

Afgelopen donderdag, 22 november, 
heeft wijkmanagement Helmond weer 
een bezoek gebracht aan diverse wijken 
in Helmond. Dit gebeurde in het gezel-
schap van: de bestuursleden van het 
Wijkmanagement; Ad Klaasen, Peter 
Martens, Paul Lambrechts, Cor van Rij-
singen, aangevuld met de wijkmanager 
Hennie de Gooijer en stagiaire Imane 
Channouf. Vanuit de gemeente Hel-
mond; wethouder van Bree, Adil Marra, 
Dirk van Hombergh. De raadsleden Jan 
Roefs, Berrry Smits, Tiny Kuypers, Lara 
Tamarinof, Anja Spierings-van Deursen 
waren er ook bij. Vanuit de winkelcentra 
Willemijn Noordermeer, Wim Brouns 
en René van Dal. Wethouder de Vries 
en Frank Rietveld zijn bij enkele punten 
even aangeschoven.

‘’We starten dit keer in Brandevoort. Hier 
ontmoeten we Lex van Gennip en Jet Uij-
en. 4 jaar geleden is hier, in samenwerking 
met de gemeente, gestart met het ontwik-
kelen van een plan met als doel om meer 
reuring te creëren op het plein de Plaetse. 
Dit in het kader van de leegstand.  De 
wijkraad Brandevoort heeft dit vertaalt 
naar een vergroeningsslag voor de, nu 
heel erg,  versteende Plaetse. Hierop is een 
tegenvoorstel van de gemeente gekomen 
met o.a. de opmerking dat er afstemming 
moest plaats vinden met de winkeliers, 
Dickensnight en Brandevoort In Actie. 
Beide hebben plaatsgevonden en de reac-
tie is teruggegeven aan de gemeente. In de 
maand december worden nog 2 overleg-
gen gepland en hopelijk kunnen we het 
plan dan definitief maken. Ook ligt er nog 
een wens voor een openbare fietspomp bij 
het station en een starterssubsidie.

Hierna vervolgen we onze weg naar het 
Utrechtplein, waar ook wethouder de 
Vries aansloot. Hier zijn 2 ondernemers 

gevestigd die hun zaak goed op orde heb-
ben, maar de omgeving van deze winkels 
liet te wensen over. De begroeiing was niet 
gesnoeid,  maar nu wel. Er wordt samen 
met de Belangengroep Rijpelberg gekeken 
of kerstverlichting aan kan worden ge-
bracht voor de sfeer. Vervolgens lopen we 
naar de Wederhof waar zojuist een nieuwe 
Jumbo is geopend. Door de wijkbewoners 
wordt het postpunt en een geldautomaat 
gemist, dit wordt genoteerd.

Hierna gaan we naar Winkelcentrum de 
Bus. De oversteek bij Nieuwveld van het 
winkelcentrum naar de Eeuwsels is erg 
onduidelijk. Auto’s rijden hard en de over-
stekers lopen langzaam. Het is niet bekend 
of er ongelukken gebeuren, maar het mag 
niet zo zijn dat er eerst iets mis moet gaan 
voordat er maatregelen genomen wor-
den. Er wordt een voorstel gedaan over 
het project ‘denk aan max’ of blixemmar-
kering. De winkeliers kunnen hiermee aan 
de slag met Wijkraad Helmond-Noord. Er 
lag al jaren een wens voor een oplossing 
voor alle vuilcontainers rondom het pand 
en die is er inmiddels gevonden voor het 
restafval. Voor papier wordt nog een op-
lossing gezocht.

Na een overheerlijke lunch bij de Brande-
voortse Hoeve rijden we naar de Azalea-
laan. We komen hier al 4 jaar met hetzelf-
de probleem: parkeren. Evenals vorig jaar, 
biedt de Jumbo aan om op het terrein ach-
ter het TOV-gebouw een winkelwagen-
vanger te plaatsen. Het wordt hier dan iets 
drukker en zorgt voor een veiliger gevoel, 
ook voor het personeel van de Hilt, die, 
volgens onderzoek, veel van de aanwezige 
parkeerplekken innemen. Daarnaast is er 
veel overlast in de buurt rondom het Leger 
des Heils, hierdoor worden klanten afge-
schrikt. Voorgesteld wordt om een tijde-
lijke blauwe zone te maken als proef.

De reis vervolgt zich naar Mierlo-Hout. 
Ook hier is tussen de winkelpanden spra-

ke van een onduidelijke oversteek. Deze 
is echter al gemarkeerd en meer kunnen 
we niet doen. Voor de kerk is er ook een 
probleem. Er is hier een bushalte maar de 
bus komt niet meer door Mierlo-Hout. 
Regelmatig levert dit opstoppingen rich-
ting het winkelcentrum. In 2019 gaat de 
Mierloseweg dicht. Er wordt in die peri-
ode gemeten wat dit betekent voor het 
verkeer in de Hoofdstraat. We zetten onze 
weg voort naar het Combicentrum. Dit 
winkelcentrum kenmerkt zich door de 
vele zelfstandige ondernemers. De Emté 
wordt binnenkort Jumbo, het enige nadeel 
hiervan is dat de ingang bij het Patronaat 
komt te liggen. Er ligt hier ook een wens 
voor een camerasysteem.  Het wachten 
voor de aanleg is een uitleescentrale, maar 
er is goed nieuws; deze komt op de Au-
tomotive campus. Dan kunnen we hier 
werk van gaan maken.
Als laatste bezoeken we de Vondellaan. 
Hier is onlangs een nieuwe eigenaar ge-
komen en die is het winkelcentrum flink 
aan het opknappen. De bloembakken die 
er nog staan zijn een ergernis, ze zijn niet 
onderhouden. Aan de achterkant van de 
winkels staan de schuren van de huizen 
daarboven, aan de kant van de Kamenij. 
Er staat een rij bomen tussen de muren en 
die vernielen de schuren, er is een verzoek 
om deze weg te halen.

Op de terugreis blikt wethouder van Bree 
terug op deze dag en hij geeft aan dat hij 
teleurgesteld is dat er nog steeds geen op-
lossing is voor de Azalealaan, terwijl an-
dere zaken op onze werkbezoeken wel op-

gelost worden. Vandaag hebben een mooi 
gezelschap bij ons. We willen deze traditie 
ook graag voortzetten; 1 dag in de zomer 
en 1 dag in de winter. Ook onze voorzitter 
kijkt met genoegen terug op deze dag en 
beaamt dat dit toch wel een gevolg is van 
het Ondernemersfonds Helmond en dat 
we een goede samenwerking hebben met 
de verschillende sectoren.’’

Hennie de Gooijer
wijkmanager Helmond s

Helmond

Op bezoek 
in de wijk

De nieuwe Jumbo in de Rijpelberg is geopend (Bron foto’s; Hennie de Gooijer).

De Plaetse, Brandevoort 
(Bron foto’s; Hennie de Gooijer).
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HELP MEE...PROTESTEER EN MELD U AAN!protesthelmond@deloop.eu(o.v.v. naam/adres)

Het idee komt van een aantal bedrijven in Zuid-Limburg 
(DSM-Chemelot, PPS/SABIC); Een nieuw tot 70 meter breed 

BUISLEIDINGENTRACÉ MET GEVAARLIJKE CHEMISCHE STOFFEN
onder extreem hoge druk door uw woonwijk!

DE VASTGESTELDE ROUTE VIA REGIO VENLO LIGT ER AL, 
waarom dan ook nog door het dichtbevolkte Helmond nieuwe 
leidingen aanleggen? Grote delen van Stiphout, Brandevoort, 

Mierlo-Hout en Mierlo komen daarmee in een risicozone met elke twee weken
 controle van het tracé. 

BEDRIJVEN WILLEN KOSTEN BESPAREN MAAR DE 
BURGERS BETALEN DE REKENING!

Helmond heeft al een GOEDERENSPOORLIJN VOOR HET VERVOER VAN 
GIFTIGE STOFFEN dwars door de stad, een omvangrijke 

GASLEIDING EN HOOGSPANNINGSLEIDINGEN 
DOOR BRANDEVOORT.

PLANNENMAKERS:
ZOU U HET LANGS UW HUIS WILLEN HEBBEN EN HOEVEEL VAN DEZE 
LEIDINGEN PASSEN IN EEN VEILIGE EN LEEFBARE WOONOMGEVING?

De bestuurders van gemeente Helmond zijn er allemaal op tegen dat gevaarlijke De bestuurders van gemeente Helmond zijn er allemaal op tegen dat gevaarlijke 
stoffen per trein of buisleidingen door de gemeente vervoerd worden.

(Advertentie gesponsord door Weekkrant De Loop Helmond)

Gouden Envelop in strijd tegen kanker 

Helmond

Burgemeester Elly Blanksma heeft symbolisch de eerste Gouden 
Envelop in ontvangst genomen (bron foto; SamenLoop voor Hoop).

Op 29 en 30 juni 2019 wordt 
voor de vijfde keer alweer de 
SamenLoop voor Hoop Hel-
mond georganiseerd.  Een lus-
trumeditie dus! 

Om die bijzondere reden voert 
het bestuur van de SamenLoop 
voor Hoop de komende weken 
een speciale actie: de Gouden 
Envelop met als inhoud een 
mooie cheque.

De Gouden Envelop
Met deze Gouden Envelop wor-
den ruim 100 prachtige bedrij-
ven in Helmond en directe om-
geving bezocht met de vraag of 
ze willen bijdragen aan de Sa-
menLoop. Een bijdrage om twee 
bijzondere instanties hun werk 
te kunnen laten doen: het lande-
lijke KWF, om kankeronderzoek 
te financieren en het Helmondse 
Inloophuis De Cirkel, om slacht-
offers van deze ziekte en hun 
naasten een gemeenschappe-
lijke plek te geven. 

Met de inhoud van deze envelop 
kan elke bedrijf aangeven óf er 
financieel wordt bijgedragen en 
zo ja hoeveel. Het  bedrag kan 
naar eigen smaak ingevuld wor-
den; alle beetjes helpen! Ook kan 
met deze envelop worden aan-
geven of een bedrijf een team wil 
samenstellen en meeloopt op 29 
en 30 juni op het terrein van de 
Helmondse Atletiek Club. Elk 
team kan vooraf én tijdens de 
SamenLoop, via allerlei acties 
geld inzamelen en op die manier 
bijdragen aan de goede doelen.

Kankeronderzoek
Medewerkers binnen elk bedrijf 
worden vroeg of laat met kan-
ker geconfronteerd: één op de 
drie Nederlanders krijgt immers 
ooit kanker.  Met deze Samen-
Loop willen wij de mensen met 
kanker en hun naasten een hart 
onder de riem steken, laten zien 
dat we er voor elkaar zijn. Dat 
doen we door zoveel mogelijk 
geld in te zamelen om het on-
derzoek tegen kanker te finan-
cieren en de strijd tegen kanker 
te winnen.

Tot over twee weken
De Gouden Envelop en de blan-
co cheque worden persoonlijk 
in elk van die 100 bedrijven afge-
geven en na een tweetal weken 
weer opgehaald. Hoop en stre-
ven is dat veel bedrijven willen 
bijdragen aan het overwinnen 

van kanker. Samen gaan we 
voor een recordopbrengst om 
zodoende dit eerste lustrum 
kracht bij te zetten. 

Teams en deelnemers
Het aantal teams dat zich nu 
al vroegtijdig heeft opgegeven 
voor het lustrumweekend is al 
heel bijzonder. 15 Teams van 
o.a. enkele bedrijven, een basis-
school, de bibliotheek, families 
en vriendengroepen hebben 
zich al aangemeld. Teams zijn 
al bezig met diverse acties zoals 
bijv. een Kerstmarkt in decem-
ber en een benefiet muziek-
avond in januari. 
In totaal zijn nu al bijna 100 per-
sonen in beeld die mee gaan lo-
pen tijdens dit 24-uurs wandel 
evenement.  Met de Gouden 
Enveloppen actie streeft het be-
stuur van de SamenLoop in Hel-
mond zowel naar het vergroten 
van het aantal sponsors als naar 
het vergroten van het aantal 

deelnemers. Het eerste lustrum 
in 2019 krijgt dan een mooi gou-
den randje.

Ambassadeurs
De SamenLoop voor Hoop 
wordt ondersteund door 
meerdere ambassadeurs: Elly 
Blanksma, burgemeester van 
Helmond, Berry van Aerle, voor-
malig voetballer PSV en Neder-
lands elftal en Eveline de Bont, 
voorzitter Raad van Bestuur 
van het Elkerliek Ziekenhuis in 
Helmond. Burgemeester Elly 
Blanksma heeft symbolisch de 
eerste Gouden Envelop in ont-
vangst genomen (foto). Ook de 
gemeente Helmond gaat hier-
mee de uitdaging aan om op een 
of andere manier een bijdrage te 
leveren aan de SamenLoop voor 
Hoop in Helmond.

Voor meer informatie: 
www.samenloopvoorhoop.nl/
helmond s
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WIL JE VOORDELIG 
EEN FOLDER LATEN 

VERSPREIDEN?

Neem dan contact met 
ons op via: 

bezorging@deloop.eu of 
bel: 0492-845 350.

De nummer 1 
van Brabant in 
kunststof kozijnen

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:
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lifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen
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Zorgeloos shoppen.
Op de Engelseweg in Helmond kun je naar hartelust 

shoppen. Je vindt er een wijd scala aan winkels. 
Of je nu op zoek bent naar een hippe lamp, een stoere 

kinderslaapkamer of een uniek handgemaakt vloerkleed, 
bij de Engelseweg kun je er van op aan dat je altijd slaagt! 

Je vindt er bijna alles op het gebied van wonen, tuin, 
dieren en hobbies.

Bovendien deskundige medewerkers, géén tijd verliezen 
met het zoeken naar een parkeerplek en gratis parkeren 

voor de deur van de winkel. 
De Engelseweg, de plek waar je urenlang zorgeloos 
kunt shoppen bij meer dan 50 winkels of genieten 

van een lekkere lunch.

En zoekt u nog cadeautjes voor de feestmaand?
Laat u zich eens verrassen!

Alvast veel shopplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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Winterkasteel
Helmond

3December 2018Groot PEELLAND

Luister naar de Verhalenverteller Gast 
Fantast, hij vertelt je de prachtigste kerst- 
en fantasieverhalen in een prachtig inge-
richte kasteelkamer op 27 december van 
10.30-13.30 uur en 28 december van 13.00-
16.00 uur, op 2 januari van 13.00-16.00 uur, 
3 januari van 10.30-13.30 uur en 4 januari 
van 13.00-16.00 uur. 

Ontmoet en Groet de Kerstman op 2e 
Kerstdag 26 december tussen 14.00-16.00 

uur, want die mag natuurlijk niet ontbre-
ken, en misschien kun je nog met hem op 
de foto!

Spannend, loop mee met de lampionnen-
tocht door het sfeervol verlichte Winter-
kasteel. Als de schemer invalt kom jij met 
je hele familie naar het kasteel. Je krijgt 
van ‘Gast Fantast’ een lampion en na af-
loop is er voor iedereen kerstlekkers. 

Op vrijdagavond 28 december en 4 janua-
ri. Geef je op via museumhelmond.nl dan 
ben je verzekerd van een plekje. De lam-
pion neem je natuurlijk mee naar huis.

Kinder Kerst Leckerny. Zin in iets lekkers? 
En wil je zelf ook iets maken? Kom dan 
naar ons sfeervolle kasteelcafé. Voor ie-
dereen hebben we heerlijke winterse ge-
rechten en warme dranken.

Op tour door het Winterkasteel met de 
kasteelgidsen, zij vertellen je alles wat je 
maar wilt weten over dit eeuwenoude 
kasteel. Iedere dag tijdens openingstijden 
van Winterkasteel Helmond tussen 13.00-
15.30 uur.

Fotoshoot bij de Arrenslee, spelen en 
speuren: bij de enige echte arrenslee op 
het binnenplein van het Winterkasteel 
kun je een prachtige foto maken en jouw 
fotomoment voor eeuwig vastleggen. 
Ook kun je elke dag spelen en speuren 
bij het kasteel. Maak een speurtocht door 
de kelder of speel met de middeleeuwse 

spellen. Elke dag tijdens openingstijden 
van Winterkasteel Helmond.

Vergeet ook zeker niet te reserveren voor 
de zoldertour op de eeuwenoude zolder 
van het Winterkasteel. Want weet jij wie 
of wat de brand op zolder in 1549 (echt 
gebeurd!) heeft veroorzaakt? De zolder-
tour dien je te reserveren via museum-
helmond.nl. Daarnaast kun je alvast in 
de sfeer komen door met je familie het 
gloednieuwe bordspel te spelen in de 
ronde torenruimte. ‘Wie wint, die verliest’ 
dus kijk uit!

uur, want die mag natuurlijk niet ontbre- spellen. Elke dag tijdens openingstijden 

COLOFON 
Deze bijlage is een uitgave van 
Weekkrant De Loop Helmond en 
verschijnt  12x per jaar in een 
oplage van bijna 100.000 ex.

Ook op internet:
www.grootpeelland.nl
www.deloop.eu
www.helmondnu.nl

Uitgever
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Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20
5708 HN Helmond

Advertenties 
E-mail info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)

Redactie
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o.a. Shutterstock

Opmaak
KlaasenVandeursen Communicatie
www.klaasenvandeursen.com

Aan de inhoud van Groot Peelland 
is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend.  De uitgever zal 
geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Doe mee met de lampionnentocht 
tijdens Winterkasteel Helmond!

Aanmelden via 
museumhelmond.nl

Geniet, proef en bewonder bij 

Wat kun je doen in het 

Winterkasteel?

Kasteel Helmond, de grootste wa-
terburcht van het land, wordt van 
11 december t/m 6 januari omgeto-
verd tot Winterkasteel Helmond. 
En dat betekent genieten met de 
hele familie van de winter en van 
Kerst op zijn leukst! Het kasteel 
is sfeervol aangekleed, met gezel-
lige kerstlichtjes, kerstmuziek en 
chique gedekte tafels. En wat is 
Kerstmis zonder wensboom? Su-
pernieuw dit jaar is meelopen met 
een spannende lampionnentocht 
door een prachtig versierd Win-
terkasteel. Hiervoor geef je je op 
via museumhelmond.nl. 

Dinsdag tot en met vrijdag ge-
opend van 10.00 – 17.00 uur, in de 
weekenden en op 2e Kerstdag 
geopend van 12.00-17.00 uur. Op 
24 december, 1e Kerstdag. 31 de-
cember en 1 januari  is het kasteel 
gesloten. 

Meer informatie over het mu-
seum- en activiteitenprogramma 
vind je op:
www.museumhelmond.nl

Kasteel Helmond is gemakkelijk 
bereikbaar met de auto en het 
openbaar vervoer, het stadskasteel 
ligt in het centrum van Helmond. 
Kom je met de trein, stap uit op 
station Helmond, en loop in circa 
10 minuten naar het kasteel. Met 
de fi ets? Stal je fi ets gratis in de 
fi etsenstalling vlakbij het kasteel.

Winterkasteel
Helmond

(Bron foto; José Aarts).



13week nummer 48 vrijdag 30 november 2018de loop weekkrant HELMOND2 December 2018 Groot PEELLAND

Zorgeloos shoppen.
Op de Engelseweg in Helmond kun je naar hartelust 

shoppen. Je vindt er een wijd scala aan winkels. 
Of je nu op zoek bent naar een hippe lamp, een stoere 

kinderslaapkamer of een uniek handgemaakt vloerkleed, 
bij de Engelseweg kun je er van op aan dat je altijd slaagt! 

Je vindt er bijna alles op het gebied van wonen, tuin, 
dieren en hobbies.

Bovendien deskundige medewerkers, géén tijd verliezen 
met het zoeken naar een parkeerplek en gratis parkeren 

voor de deur van de winkel. 
De Engelseweg, de plek waar je urenlang zorgeloos 
kunt shoppen bij meer dan 50 winkels of genieten 

van een lekkere lunch.

En zoekt u nog cadeautjes voor de feestmaand?
Laat u zich eens verrassen!

Alvast veel shopplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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van ‘Gast Fantast’ een lampion en na af-
loop is er voor iedereen kerstlekkers. 
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EIGENTIJDS WONEN

STIJLVOL EN COMPLEET!
 
Kom naar onze woonwinkel waar wij voor u één grote sfeerbeleving 

hebben gecreëerd. Geniet van de nieuwste trends op het gebied van 

interieur en laat u adviseren door onze interieurcoaches. 
 

Elke zondag open van 12-17 uur

Engelseweg 212, Helmond, Tel. 0492-475624 
 

www.stijlenco.nl en www.covetex.nl

 *  Bij een minimale besteding van €500,-   |    Alle genoemde acties zijn geldig t/m 31 december 2018

VOOR EEN COMPLEET INTERIEUR:  
MEUBELS • BEDDEN •VLOEREN • ACCESSOIRES • RAAMBEKLEDING

€50,-*  KORTINGOP ALLE  EET-KAMER- EN BARTAFELS

€50,-*  

KORTING

OP ALLE  

KASTEN EN 

DRESSOIRS

RAAMDECORATIE 2E ARTIKEL50% KADO
OP HEEL VEEL VLOEREN & GORDIJNEN 2E METER 50% KADO

DECEMBER ACTIE

RAAMDECORATIE 50%  KORTING OP IEDER 2E  ARTIKEL VAN TEMPUR

5December 2018Groot PEELLAND

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

•  Altijd minimaal 10% met 
klantenspaarsysteem 

•  Persoonlijke en deskundige 
bediening

•  Gratis parkeren voor de deur
•  Vertrouwd adres sinds 1947

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 6 DECEMBER. HOOGSTE KORTING OP GOEDKOOPSTE PRODUCT. 

KL
A

A
SE

N
 |

VA
N

D
EU

RS
EN

.C
O

M
 W

K 
48

 G
P

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

SPORTIEVE, WARME EN AVONTUURLIJKE

KADO
ACTIES

SINTERKLAASSINTERKLAAS

SPORTIEVE, WARME EN SPORTIEVE, WARME EN SPORTIEVE, WARME EN 
SPORT SPORTSPORTSPORTSPORTSPORT

VOETBAL 
SCHOENEN

VOETBAL 50%
HOCKEY SCHOENENHOCKEY SCHOENEN

EN STICKSEN STICKS
HOCKEY SCHOENENHOCKEY SCHOENEN

EN STICKSEN STICKSEN STICKSEN STICKS
HOCKEY SCHOENENHOCKEY SCHOENEN

EN STICKSEN STICKS

50%50%50%
HOCKEY SCHOENENHOCKEY SCHOENEN

EN STICKSEN STICKS
HOCKEY SCHOENENHOCKEY SCHOENEN

EN STICKSEN STICKS

50%50%
HOCKEY SCHOENENHOCKEY SCHOENEN

EN STICKSEN STICKS

50%50%*

*

SQUASH - TENNIS RACKETSSQUASH - TENNIS RACKETS
25-50%25-50%

SQUASH - TENNIS RACKETS
25-50%25-50%
BADMINTON - SQUASH - TENNIS RACKETSSQUASH - TENNIS RACKETS

TENNIS
 INDOOR FITNESS 

SCHOENEN

25-50%25-50%25-50%

GOLF SCHOENEN & GOLF SCHOENEN & 
ACCESSOIRES 50%*

25-50%
*25-50%*25-50%

25-50%*25-50%*25-50%

HELE 
COLLECTIE

HELE 
COLLECTIE

HELE COLLECTIEHELE COLLECTIE

HELE COLLECTIEHELE COLLECTIEHELE COLLECTIE

WINTERBOOTS
EN WINTER

ACCESSOIRES

 mutsen-schoenen mutsen-schoenen mutsen-schoenen
snowboots-sjaalssnowboots-sjaalssnowboots-sjaals

 winterlaarzen winterlaarzen
snowboots-sjaals

 winterlaarzen
snowboots-sjaalssnowboots-sjaals

 winterlaarzen
snowboots-sjaals

25% KORTING*
ELK 2ELK 2ELK 2ELK 2ee PRODUCT e PRODUCT e

25% KORTING25% KORTING25% KORTING

 INDOOR FITNESS 

50%*

*  mutsen-schoenen
snowboots-sjaals

25% KORTING

 INDOOR FITNESS 

*  mutsen-schoenen
snowboots-sjaals

25% KORTING25% KORTING

KADOKADOGADGETS 

messenmessen
verrekijkersverrekijkers
multi toolsmulti tools
verrekijkers
multi tools
verrekijkersverrekijkers
multi tools
verrekijkers

zaklampenzaklampen
horlogeshorloges
zaklampen
horloges
zaklampenzaklampen
horloges
zaklampen

AVONTUURLIJKE

GADGETS

AVONTUURLIJKE

GADGETS

verrekijkers
messen
verrekijkers

GADGETS

messen
verrekijkers

15% KORTING*

Bestellen 24/7 

 mutsen-schoenen
snowboots-sjaals

 winterlaarzen
snowboots-sjaals

 winterlaarzen
snowboots-sjaals

25% KORTING*

Bestellen 24/7 

KETTLER
CROSSTRAINER
AXIOS 
De ideale vetverbrander
met vele trainingsprogramma’s
zwaar vliegwiel
2 jaar garantie aan huis

NU VAN 579.99 VOOR  
      . 

KETTLERKETTLER

FITNESS 

399.-
TASSEN - SOKKEN - BITJES

UNDERWARE
SCHEENBESCHERMERS
HANDSCHOENEN ETC.  

ELK 2e PRODUCT e PRODUCT e

109.-

POLAR

TASSEN - SOKKEN - BITJES

SCHEENBESCHERMERS
HANDSCHOENEN ETC. 

POLAR
M200 GPS

TASSEN - SOKKEN - BITJES

M200 GPS
HARTSLAG
METERS

met hartslagmeter via pols met hartslagmeter via pols met hartslagmeter via pols met hartslagmeter via pols met hartslagmeter via pols met hartslagmeter via pols met hartslagmeter via pols met hartslagmeter via pols met hartslagmeter via pols met hartslagmeter via pols 
waterdicht GPS waterdicht GPS 

sporthorloge in zwart en sporthorloge in zwart en sporthorloge in zwart en 
witte uitvoering van 150.- nuwitte uitvoering van 150.- nuwitte uitvoering van 150.- nuwitte uitvoering van 150.- nu

ELK 2

TASSEN - SOKKEN - BITJES

ELK 2
SPORT 

ACCESSOIRES 25%*

Sportief, fit 
en gezond 
met Kettler

Warm, comfortabel en modieus de winter door!
De winter is begonnen en helaas… we wo-
nen niet in een tropisch, zonnig land. Dat 
betekent dat het koud kan zijn, maar ook 
dat het hard kan waaien en tegelijkertijd 
met bakken uit de hemel valt. Vooral 
alle koukleumen onder ons kan dat wel 
eens vervelende situaties opleveren. Als 
je comfortabel buiten wilt doorbrengen, 
moet jij je dus goed, droog en warm aan-
kleden. Maar hoe doe je dit zonder eruit 
te zien als een ingepakt bolletje?

Adventure Store geeft tips over hoe jij 
warm en modieus over straat kunt. We 
adviseren om ten alle tijden je te kleden 
in laagjes. We werken in de ‘outdoor’ 
met een 3-lagen systeem. Dit systeem is 
een manier van kleden waarbij je aan de 
hand van de weersomstandigheden en je 
inspanningen een keuze kan maken uit 
de verschillende technische kleding lagen 
die je op dat moment nodig hebt. Met ge-
voerde kleding kan dat niet.

1. Onderlaag. Thermisch ondergoed voor 
basiswarmte, vochtregulering en comfort 
(zweetafvoer). 

Droog blijven is namelijk één van de be-
langrijkste ingrediënten voor een warm 
en behaaglijk gevoel. De bedoeling is dat 
de kleding in staat is om transpiratie af te 
voeren en door te geven aan de volgende 
kleding laag. Zo voorkom je dat je zweet 
en dus nat wordt tijdens een actieve dag.

2. Tussenlaag. Voor extra warmte, 
warmtebehoud en comfort (isolatie).

Op koude dagen kun je kiezen voor een 
combinatie met een extra isolatielaag zo-
als een ademende, lichtgewicht midlayer. 
Je kunt de tussenlaag gebruiken als de 
voering van je jas, waarvan jij bepaalt of 
je hem nodig hebt of niet. De midlayer is 
vaak klein en compact op te vouwen en 
past hierdoor makkelijk in je rugzak of 
fietstas.

3. Buitenlaag. Voor hoge slijtvastheid, 
scheurbestendigheid, bewegingsvrijheid, 
vochtafvoer en beschermt uitstekend 
tegen alle weersinvloeden, zoals wind en 
regen (wind- en waterdicht).

Wat thermisch ondergoed en een tussen-
laag voor je kunnen doen, is je bescher-
men tegen weersinvloeden. Je buitenste 
kleding laag doet dat wel. Bovendien zorgt 

een hard shell voor bescherming bij scha-
ven en vallen. Een gewone jas kan schaaf- 
of brandwonden veroorzaken bij schuren 
over een sneeuw- of ijslaag en de jas zal 
snel scheuren. Veel plezier buiten tijdens 

en leuk Sinterklaas kado! Bekijk het 
ruime assortiment bij de Adventure 
Store voor jong & oud. Hier vind je 
tips voor een kado, voor zowel sport, 
school, werk of vrije tijd. Ook om de 
koude winter te trotseren of, voor een 
nieuwe stoere gadget. Nu tijdens de 
kado periode vele zeer scherpe acties! 
Er is altijd wel iets leuks te vinden in 
elke prijsklasse.

De nieuwe collectie Kettler thuis-train-fit-
ness apparatuur staat nu in de showroom 
bij Adventure Store. De verschillende cardio 
apparaten kunt u zelf vooraf uitproberen. 
Zowel loopbanden, roeimachines, home-
trainers, maar ook de populaire crosstrainer 
staan op u te wachten voor een proefrit. Er 
is voor elke budget wel wat te 
vinden. Laat u voorlichten wat 
voor u de juiste keuze is en 
overtuig uzelf.

Uw HellemondGift waardebon 
is minimaal 10% meer waard 

bij Adventure Store met 
klantenspaarsysteem!

Draag uw stad een 
warm hart toe

de komende periode!

Op onze blog leest u alles over hoe Merino 
Wool ook u warm kan houden.
www.adventurestore.nl/blog
Wij helpen u graag verder in onze winkel.

Sinterklaas 
kado’s

en leuk Sinterklaas kado! Bekijk het 

Sinterklaas 
kado’s
Verras je kinde-
ren, vrienden of 
familie met een 
super origineel 
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klantenspaarsysteem 
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•  Gratis parkeren voor de deur
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Sportief, fit 
en gezond 
met Kettler

Warm, comfortabel en modieus de winter door!
De winter is begonnen en helaas… we wo-
nen niet in een tropisch, zonnig land. Dat 
betekent dat het koud kan zijn, maar ook 
dat het hard kan waaien en tegelijkertijd 
met bakken uit de hemel valt. Vooral 
alle koukleumen onder ons kan dat wel 
eens vervelende situaties opleveren. Als 
je comfortabel buiten wilt doorbrengen, 
moet jij je dus goed, droog en warm aan-
kleden. Maar hoe doe je dit zonder eruit 
te zien als een ingepakt bolletje?

Adventure Store geeft tips over hoe jij 
warm en modieus over straat kunt. We 
adviseren om ten alle tijden je te kleden 
in laagjes. We werken in de ‘outdoor’ 
met een 3-lagen systeem. Dit systeem is 
een manier van kleden waarbij je aan de 
hand van de weersomstandigheden en je 
inspanningen een keuze kan maken uit 
de verschillende technische kleding lagen 
die je op dat moment nodig hebt. Met ge-
voerde kleding kan dat niet.

1. Onderlaag. Thermisch ondergoed voor 
basiswarmte, vochtregulering en comfort 
(zweetafvoer). 

Droog blijven is namelijk één van de be-
langrijkste ingrediënten voor een warm 
en behaaglijk gevoel. De bedoeling is dat 
de kleding in staat is om transpiratie af te 
voeren en door te geven aan de volgende 
kleding laag. Zo voorkom je dat je zweet 
en dus nat wordt tijdens een actieve dag.

2. Tussenlaag. Voor extra warmte, 
warmtebehoud en comfort (isolatie).

Op koude dagen kun je kiezen voor een 
combinatie met een extra isolatielaag zo-
als een ademende, lichtgewicht midlayer. 
Je kunt de tussenlaag gebruiken als de 
voering van je jas, waarvan jij bepaalt of 
je hem nodig hebt of niet. De midlayer is 
vaak klein en compact op te vouwen en 
past hierdoor makkelijk in je rugzak of 
fietstas.

3. Buitenlaag. Voor hoge slijtvastheid, 
scheurbestendigheid, bewegingsvrijheid, 
vochtafvoer en beschermt uitstekend 
tegen alle weersinvloeden, zoals wind en 
regen (wind- en waterdicht).

Wat thermisch ondergoed en een tussen-
laag voor je kunnen doen, is je bescher-
men tegen weersinvloeden. Je buitenste 
kleding laag doet dat wel. Bovendien zorgt 

een hard shell voor bescherming bij scha-
ven en vallen. Een gewone jas kan schaaf- 
of brandwonden veroorzaken bij schuren 
over een sneeuw- of ijslaag en de jas zal 
snel scheuren. Veel plezier buiten tijdens 

en leuk Sinterklaas kado! Bekijk het 
ruime assortiment bij de Adventure 
Store voor jong & oud. Hier vind je 
tips voor een kado, voor zowel sport, 
school, werk of vrije tijd. Ook om de 
koude winter te trotseren of, voor een 
nieuwe stoere gadget. Nu tijdens de 
kado periode vele zeer scherpe acties! 
Er is altijd wel iets leuks te vinden in 
elke prijsklasse.

De nieuwe collectie Kettler thuis-train-fit-
ness apparatuur staat nu in de showroom 
bij Adventure Store. De verschillende cardio 
apparaten kunt u zelf vooraf uitproberen. 
Zowel loopbanden, roeimachines, home-
trainers, maar ook de populaire crosstrainer 
staan op u te wachten voor een proefrit. Er 
is voor elke budget wel wat te 
vinden. Laat u voorlichten wat 
voor u de juiste keuze is en 
overtuig uzelf.

Uw HellemondGift waardebon 
is minimaal 10% meer waard 

bij Adventure Store met 
klantenspaarsysteem!

Draag uw stad een 
warm hart toe

de komende periode!

Op onze blog leest u alles over hoe Merino 
Wool ook u warm kan houden.
www.adventurestore.nl/blog
Wij helpen u graag verder in onze winkel.

Sinterklaas 
kado’s

en leuk Sinterklaas kado! Bekijk het 

Sinterklaas 
kado’s
Verras je kinde-
ren, vrienden of 
familie met een 
super origineel 
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NOOIT MEER UW PLAFOND WITTEN!
Hoe klinkt dat?

In de showroom van Plameco zijn de vele mogelijke 
stijlen te zien, maar bovendien kunt u ervaren hoe 
praktisch de flexibele plafonds zijn. Voor elk interieur 
kan Plameco een nieuw plafond verzorgen naar 
uw wensen. Of het nu klassiek of modern moet zijn, 
met of zonder ornamenten, hoogglans of mat: het is 
allemaal mogelijk. Zelfs het aanbrengen van sierlijsten 
is een optie. Plameco werkt hierbij met hoogwaardige 
materialen. Zij staat borg voor een uitstekend product, 
gemonteerd door vakkundige monteurs.

Montage in één dag
Het Plameco-plafond wordt als één geheel speciaal 
voor u gemaakt. Het is scheur- en schilfervrij en 
schimmel- en bacteriewerend. Daarnaast is het 

ook nog eens heel makkelijk schoon te houden. De 
gebruikte materialen zijn brandveilig en het systeem 
heeft een geluidsisolerende werking. Als klap op de 
vuurpijl is zo’n prachtig plafond ook nog ééns binnen 
een dag geïnstalleerd. 

De monteurs beginnen ’s ochtends en zijn dezelfde 
dag alweer klaar. Dit kan bij Plameco, omdat er vooraf 
altijd eerst een adviseur bij u ter plaatse komt kijken 
om de situatie te beoordelen. Hij maakt samen met u 
een ontwerp met daarin al uw wensen. 
De voorbereidingen voor de montage gebeuren 
vervolgens in de eigen werkplaats, zodat bij u direct 
kan worden gestart met het plaatsen van het plafond. 
Het montageteam monteert en spant het plafond 

in één dag, terwijl de grote meubelen gewoon in de 
ruimte kunnen blijven staan. De montage gebeurt 
immers zonder haken breekwerk. U kunt dezelfde 
avond al genieten van een spiksplinternieuw plafond, 
zonder gedoe. 

Alleen de huiskamer?
Denkt u alleen aan een nieuw plafond voor uw 
huiskamer? Denk verder! Want Plameco kan ook uw 
badkamer, keuken en toiletruimte moeiteloos van een 
nieuw plafond voorzien. En ook in zakelijke ruimtes 
kan een Plameco-plafond een wereld van verschil 
maken. Is uw receptieruimte of showroom toe aan een 
nieuw plafond? Geen probleem. Plameco zorgt in een 
handomdraai voor een nieuwe, frisse uitstraling. 

Verlichting
Plameco biedt natuurlijk ook een oplossing voor de 
verlichting in uw plafond. Het is mogelijk de bestaande 
verlichting in het nieuwe plafond te verwerken, maar 
u kunt natuurlijk ook kiezen voor een compleet nieuw 
verlichtingsplan. Plameco heeft een ruim assortiment 
aan mogelijkheden en producten.

Zitten er scheurtjes of barsten in uw plafond? Moet het regelmatig geschilderd of 
gewit worden? Of wilt u nu echt van die schrootjes af, zonder sloopwerk? Plameco 
heeft hiervoor een ideaal plafondsysteem ontwikkeld. “Je moet het product echt 
zelf zien”, aldus Mark van Osch. “Dus kom vooral eens bij ons langs om en laat je 
informeren over wat er allemaal mogelijk  is bij een Plameco-plafond.”

Plameco Vakbedrijf Van Osch   www.vakbedrijfvanosch.nl
Kruiseind 16c, Gemert   T 0492-368100   info@plamecogemert.nl

Plameco Best   www.plamecobest.nl
Zandstraat 22, Best   T 0499-399106   info@plamecobest.nl
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De Zorgspecial informeert de inwoners van Helmond-Peelland 
(100.000 gezinnen, plm. 225.000 inwoners) over de ‘zorgmarkt’ in onze regio.
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Dement en toch een 
goede oude dag?
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 
24 uur per dag professionele begeleiding.

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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’

9december 2018 ZORGSPECIAL PEELLANDGroot PEELLAND

Dementie is de naam voor een combinatie van 
symptomen waarbij de hersenen informatie 
niet meer goed kunnen verwerken. Het is een 
verzamelnaam voor ruim 50 ziektes waarbij 
de ziekte van Alzheimer de meest voorkomen-
de vorm is. Dementie is ingrijpend. Langzaam 
verlies je jezelf.

Vergeten
In het begin van bijvoorbeeld de ziekte van 
Alzheimer zijn de verschijnselen vaak niet dui-
delijk aanwezig. Iemand met deze ziekte krijgt 
steeds meer moeite met de alledaagse dingen 
als plannen maken, beslissen en een gesprek 
volgen. Onthouden is lastig en het karakter kan 
veranderen. Stemmingswisselingen zijn ook 
een probleem. Sommige mensen gaan heel snel 
achteruit, anderen hebben nog lang een redelijk 
gewoon leven. De levensverwachting bij Alzhei-
mer kan uiteenlopen van 3 tot 20 jaar. Vaak wor-
den in de middenfase veranderingen duidelijker. 
Dan is er meer hulp nodig bij dagelijkse bezig-
heden zoals eten, wassen en aankleden. Dit is 
ook de fase waarin door vergeetachtigheid het 
gas van het fornuis aan blijft staan of midden in 
de nacht een wandeling gemaakt wordt in de 
nachtjapon. Geleidelijk wordt de Alzheimer pa-
tiënt volledig afhankelijk van anderen. Je gunt 
het niemand.

Zorgen
Naast de patiënt lijdt de omgeving. Partner, 
kinderen, kleinkinderen. Je twijfelt hoe lang ie-
mand zelfstandig kan blijven wonen en welke 
hulptroepen er ingezet kunnen worden. Ik heb 
het onlangs in de praktijk meegemaakt. Na het 
plotselinge overlijden van mijn moeder begin 
van dit jaar werd snel duidelijk dat het eigenlijk 
met mijn vader slechter was dan we dachten. 
Mam had de boel altijd bij elkaar gehouden en 
veel kunnen verbloemen. Tja wat dan. Alle kin-
deren toch een eindje uit de buurt en hij woon-
de zelfstandig. Gelukkig konden we thuiszorg 
inschakelen. Iedere ochtend om een uur of ne-
gen werd pa bezocht. Even kijken of alles goed 
was, kort praatje en weer weg. Het gaf ons een 
gerust gevoel. Dat duurde niet lang. Telefoon, 
de thuiszorg. Ze konden niet meer bij mijn vader 
aankomen omdat hij zich nog zelfstandig kon 
douchen. De regels zijn dat dan thuiszorg moet 
stoppen. Er is geen vergoeding voor de thuis-

zorgorganisatie als de cliënt niet met ze onder 
de douche gaat. Op mijn vraag hoe dit dan 
moest was geen duidelijk antwoord. Vrijwil-
ligers, buurt, mantelzorg?? De huisarts kwam 
met het plan om een test bij hem te doen en als 
de test aantoonde dat hij beginnend demente-
rend was konden we misschien meer hulptroe-
pen invliegen Het ging helaas totaal mis. De 
nog jonge huisarts ging zonder afspraak rich-
ting mijn vader en vertelde hem dat ze een testje 
kwam doen omdat zijn kinderen twijfelden aan 
zijn geheugen. Foute boel. Hij werd boos, heel 
boos. Heeft met ons, zijn kinderen,  een paar 
weken niet gesproken en wil niet meer naar 
deze huisarts. En de test? Die toonde niets aan.
Van de huisarts geen tactische zet en voor ons 
niet handig. Geen hulptroepen en een boze pa. 
Dan is er niets geregeld en moet je het redden 
met vrijwilligers en mantelzorgers. Dat geeft 
zorgen. Hoe lang kan dat nog? 

Regelen
Wanneer je zorgt voor iemand met dementie, 
verandert je relatie met die persoon. Van een 
gelijkwaardige relatie verandert het in een zor-
grelatie. Dit kan voor de persoon met demen-
tie beangstigend zijn. De regie over zijn leven 
ligt niet meer volledig bij hemzelf. Ook voor de 
naaste is het een hele verandering. Mensen met 
de ziekte van Alzheimer of dementie kunnen 
op een gegeven moment de gevolgen van hun 
handelen niet goed meer overzien. Het is daar-
om belangrijk om op tijd de wensen of die van 
je naaste met dementie te bespreken en vast te 
leggen. Bijvoorbeeld wie als vertegenwoordiger 
optreedt bij wilsonbekwaamheid. Of wat er met 
de nalatenschap moet gebeuren. Het blijft lastig 
om dat in een vroeg stadium aan te kaarten. De 
meeste dementie patiënten kunnen heel lang 
verbloemen hoe het met ze is. De belangen van 
de persoon met dementie moeten toch zo goed 
mogelijk behartigd worden.

En mijn vader? De tijd zal het leren. Het gaat 
langzaam achteruit en hij kan nog met hulp van 
familie en vrienden zelfstandig wonen. Maar 
ooit komt die moeilijke dag.

Onze gemiddelde leeftijd stijgt nog steeds. De levensverwachting 
nu voor mannen is  80,1 jaar en voor vrouwen 83,3 jaar. In 1950 was 

de levensverwachting 70,2 jaar voor mannen  en 72,6 jaar voor 
vrouwen. Hoe ouder we worden, hoe groter de kans op lichame-

lijke en geestelijke ongemakken en ziektes.

Veel informatie over 
dementie, de gevolgen 

en hoe er mee om te 
gaan is te vinden 

op de site van 

Alzheimer 
Nederland

www.alzheimer-nederland.nl

Dementie 
en dan?

Carla
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verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 
24 uur per dag professionele begeleiding.

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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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Dementie is de naam voor een combinatie van 
symptomen waarbij de hersenen informatie 
niet meer goed kunnen verwerken. Het is een 
verzamelnaam voor ruim 50 ziektes waarbij 
de ziekte van Alzheimer de meest voorkomen-
de vorm is. Dementie is ingrijpend. Langzaam 
verlies je jezelf.

Vergeten
In het begin van bijvoorbeeld de ziekte van 
Alzheimer zijn de verschijnselen vaak niet dui-
delijk aanwezig. Iemand met deze ziekte krijgt 
steeds meer moeite met de alledaagse dingen 
als plannen maken, beslissen en een gesprek 
volgen. Onthouden is lastig en het karakter kan 
veranderen. Stemmingswisselingen zijn ook 
een probleem. Sommige mensen gaan heel snel 
achteruit, anderen hebben nog lang een redelijk 
gewoon leven. De levensverwachting bij Alzhei-
mer kan uiteenlopen van 3 tot 20 jaar. Vaak wor-
den in de middenfase veranderingen duidelijker. 
Dan is er meer hulp nodig bij dagelijkse bezig-
heden zoals eten, wassen en aankleden. Dit is 
ook de fase waarin door vergeetachtigheid het 
gas van het fornuis aan blijft staan of midden in 
de nacht een wandeling gemaakt wordt in de 
nachtjapon. Geleidelijk wordt de Alzheimer pa-
tiënt volledig afhankelijk van anderen. Je gunt 
het niemand.

Zorgen
Naast de patiënt lijdt de omgeving. Partner, 
kinderen, kleinkinderen. Je twijfelt hoe lang ie-
mand zelfstandig kan blijven wonen en welke 
hulptroepen er ingezet kunnen worden. Ik heb 
het onlangs in de praktijk meegemaakt. Na het 
plotselinge overlijden van mijn moeder begin 
van dit jaar werd snel duidelijk dat het eigenlijk 
met mijn vader slechter was dan we dachten. 
Mam had de boel altijd bij elkaar gehouden en 
veel kunnen verbloemen. Tja wat dan. Alle kin-
deren toch een eindje uit de buurt en hij woon-
de zelfstandig. Gelukkig konden we thuiszorg 
inschakelen. Iedere ochtend om een uur of ne-
gen werd pa bezocht. Even kijken of alles goed 
was, kort praatje en weer weg. Het gaf ons een 
gerust gevoel. Dat duurde niet lang. Telefoon, 
de thuiszorg. Ze konden niet meer bij mijn vader 
aankomen omdat hij zich nog zelfstandig kon 
douchen. De regels zijn dat dan thuiszorg moet 
stoppen. Er is geen vergoeding voor de thuis-

zorgorganisatie als de cliënt niet met ze onder 
de douche gaat. Op mijn vraag hoe dit dan 
moest was geen duidelijk antwoord. Vrijwil-
ligers, buurt, mantelzorg?? De huisarts kwam 
met het plan om een test bij hem te doen en als 
de test aantoonde dat hij beginnend demente-
rend was konden we misschien meer hulptroe-
pen invliegen Het ging helaas totaal mis. De 
nog jonge huisarts ging zonder afspraak rich-
ting mijn vader en vertelde hem dat ze een testje 
kwam doen omdat zijn kinderen twijfelden aan 
zijn geheugen. Foute boel. Hij werd boos, heel 
boos. Heeft met ons, zijn kinderen,  een paar 
weken niet gesproken en wil niet meer naar 
deze huisarts. En de test? Die toonde niets aan.
Van de huisarts geen tactische zet en voor ons 
niet handig. Geen hulptroepen en een boze pa. 
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zorgen. Hoe lang kan dat nog? 

Regelen
Wanneer je zorgt voor iemand met dementie, 
verandert je relatie met die persoon. Van een 
gelijkwaardige relatie verandert het in een zor-
grelatie. Dit kan voor de persoon met demen-
tie beangstigend zijn. De regie over zijn leven 
ligt niet meer volledig bij hemzelf. Ook voor de 
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op een gegeven moment de gevolgen van hun 
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je naaste met dementie te bespreken en vast te 
leggen. Bijvoorbeeld wie als vertegenwoordiger 
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de nalatenschap moet gebeuren. Het blijft lastig 
om dat in een vroeg stadium aan te kaarten. De 
meeste dementie patiënten kunnen heel lang 
verbloemen hoe het met ze is. De belangen van 
de persoon met dementie moeten toch zo goed 
mogelijk behartigd worden.

En mijn vader? De tijd zal het leren. Het gaat 
langzaam achteruit en hij kan nog met hulp van 
familie en vrienden zelfstandig wonen. Maar 
ooit komt die moeilijke dag.

Onze gemiddelde leeftijd stijgt nog steeds. De levensverwachting 
nu voor mannen is  80,1 jaar en voor vrouwen 83,3 jaar. In 1950 was 

de levensverwachting 70,2 jaar voor mannen  en 72,6 jaar voor 
vrouwen. Hoe ouder we worden, hoe groter de kans op lichame-

lijke en geestelijke ongemakken en ziektes.

Veel informatie over 
dementie, de gevolgen 

en hoe er mee om te 
gaan is te vinden 

op de site van 

Alzheimer 
Nederland

www.alzheimer-nederland.nl

Dementie 
en dan?

Carla
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Al 11 jaar het beste hardloop- en
wandelschoenadvies van Nederland!
Ons persoonlijk en merkonafhankelijk schoenadvies komt tot stand

via de onderstaande werkwijze en is gratis bij aankoop van schoenen:
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Passende zorg
Niets is zo persoonlijk als zorg. Daarom is het belangrijk dat uw leefstijl, wensen
en mogelijkheden centraal staan wanneer u zorg of ondersteuning nodig heeft.
Als u kiest voor Savant, kunt u rekenen op passende zorg van onze medewerkers.
Bij u thuis of in één van onze woonzorgcentra.

U kunt bij Savant terecht voor:
• Verzorging en verpleging
• Wonen met zorg en service
• Verpleegzorg
• Behandeling en begeleiding
• Huishoudelijke ondersteuning
• Thuisbegeleiding
• Maaltijden aan huis
• Hulpmiddelen

Wilt u advies of zorg aanvragen?
Bel onze Klantenservice, telefoonnummer (0492) 572 000. Stuur een e-mail 
naar klantenservice@savant-zorg.nl of kijk voor meer informatie op 
www.savant-zorg.nl.

Vertrouwde hulp dichtbij met 
personenalarmering van Savant Zorg
Veilig zelfstandig wonen zonder zorgen. 
Dat kan met de alarmeringsservice van 
Savant Zorg. Met één druk op de knop 
hebben cliënten altijd vertrouwde hulp 
dichtbij, 24 uur per dag!

De alarmeringsservice van Savant Zorg 
werkt met een persoonlijk alarmerings-
systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat er 
altijd iemand bereikbaar is in noodsitua-
ties. Zeven dagen per week, 24 uur per dag 
krijgen de cliënten direct hulp. Dus ook ‘s 
nachts en in het weekend.

Alarmknop
Als de cliënt op de alarmknop drukt van 
zijn halszender, ontvangt de Klantenser-
vice van Savant een melding. De Klanten-

service onderneemt vervolgens actie door 
bijvoorbeeld familie of zorg in te schake-
len. Uiteraard is er ook professionele alar-
mopvolging mogelijk. Een medewerker 
van Savant Zorg komt dan naar de cliënt 
toe met vakkundige zorg die is afgestemd 
op zijn of haar persoonlijke wensen en be-
hoeften.

Aanmelden voor personenalarmering
Wilt u gebruik maken van de alarmerings-
service van Savant Zorg? Neem dan con-
tact op met Savant voor een vrijblijvend 
advies of om u direct aan te melden. U 
kunt Savant Zorg bereiken via telefoon-
nummer (0492) 572 000 of stuur een e-
mail naar klantenservice@savant-zorg.nl. 
Voor deze dienst bestaat geen wachttijd.

‘Altijd iemand 
bereikbaar in 

noodsituaties’

Investeren in zorg en 
beheerste groei zorguitgaven

Nieuwe investeringen
Met de extra miljarden wordt onder meer 
het basispakket voor de zorgverzekering 
uitgebreid. Jaarlijks is 105 miljoen euro be-
schikbaar om veelbelovende behandelin-
gen, medische technologie en geneesmid-
delen sneller beschikbaar te krijgen voor 
de patiënt. Met dit geld worden ontwik-
kelaars van nieuwe zorgideeën geholpen 
bij het opzetten en uitvoeren van weten-
schappelijk onderzoek.

Ook komt er meer geld beschikbaar voor 
de ouderenzorg om voldoende tijd, aan-
dacht en goede zorg, thuis of in het ver-
pleeghuis te kunnen bieden. Verder is er 
meer aandacht voor preventie zodat ieder-
een in ons land langer in goede gezond-
heid kan leven en kan meedoen aan de 
samenleving. In oktober wordt daarvoor 
een Nationaal Preventieakkoord gesloten, 

waarin roken, overgewicht en problema-
tisch alcoholgebruik aangepakt worden.
  
Zorgpremie zorgverzekeringswet in 2019
Door de hogere zorgkosten stijgt ook de 
premie. Jaarlijks raamt het kabinet de 
hoogte van de zorgpremie voor het ko-
mende jaar. Voor 2019 raamt het kabinet 
de zorgpremie op 1432 euro per jaar. Dat 
komt neer op ongeveer 10 euro extra per 
maand, of 124 euro op jaarbasis. Ruim 
50 euro hiervan wordt veroorzaakt door 
hogere lonen en prijzen. Het leveren van 
meer zorg en nieuwe behandelingen, me-
dische hulpmiddelen en medicijnen zorgt 
voor ongeveer 30 euro aan groei. De stij-
ging van de premie wordt voor een grote 
groep mensen gecompenseerd door een 
verhoging van de zorgtoeslag.
  
Investeren in arbeidsmarkt
Naast de kwaliteit en de betaalbaarheid 
van de zorg is het tekort aan medewerkers 
in de zorg  één van de belangrijkste uitda-
gingen voor de komende jaren. Nu al is er 
krapte aan personeel, bijvoorbeeld in ver-
pleeghuizen, bij de spoedeisende hulp en in 
de GGZ. Er is 350 miljoen euro beschikbaar 
voor het werven van personeel en maatre-
gelen als scholing van (nieuw) personeel, 
loopbaanbegeleiding en loopbaanoriën-
tatie. Elke student moet kunnen rekenen 
op een stageplek en op inspirerend en 
uitdagend onderwijs dat is toegespitst op 
de praktijk. Daarnaast is er bijvoorbeeld 
10 miljoen euro beschikbaar voor perso-
neel in de ambulancezorg en is het aantal 
beschikbare opleidingsplekken in de GGZ 
inmiddels met circa 40 procent verruimd.

Komend jaar is er 71 miljard euro 
beschikbaar voor de zorg. Dat is 
5 miljard meer dan dit jaar. De 
netto zorguitgaven groeien daar-
mee met 7 procent. Vanwege 
demografische ontwikkelingen 
wordt er meer zorg geleverd en 
er komen meer banen bij in de 
zorg. Ook zijn er nieuwe behan-
delingen, medische hulpmidde-
len en medicijnen beschikbaar. 
Bovendien stijgen de lonen en 
ook de prijzen in de zorgsector.

LEKKER LOPEN EN BEWEGEN, 
DAT WILLEN WE  TOCH ALLEMAAL?

Al ruim 20 jaar zorgen wij voor Voeten en zorgen wij voor U! 
En dat doen we met passie en kennis van zaken. Of het nu gaat om uw dreumes die 
vaak valt, uw sportende kind dat klaagt over hielen of knieën, uw doorgezakte voet, 

pijnlijke tenen of moeite met lopen; wij staan voor u klaar! Omdat wij graag willen dat u 
ongehinderd kunt blijven lopen, dansen en sporten en omdat wij wéten wat u beweegt.

Wij zetten de juiste stappen voor een effectieve behandeling van uw klacht en lopen 
net dát stapje harder om u vooruit te helpen. Of je nu 2 of 92 bent, voor elk probleem 
zoeken onze specialisten met u naar een oplossing die loopt.  Stap gerust binnen op 

een van onze locaties en voel u welkom! 

Wij staan voor u klaar op de volgende locaties:
Zorgcentrum Alphonsus Mierlo-Hout | Gezondheidscentrum Brandevoort Helmond

Gezondheidscentrum Deltaweg Helmond | Gezondheidscentrum Leonardus Helmond
Paramedisch Centrum Stiphout | Hof van Bethanië Mierlo

Elkerliek Ziekenhuis Helmond

Telnr: 0492-504720
 www.podotherapiehelmond.nl | www.podotherapiemierlo.nl
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Ook uw computer,  
telefoon en tablet 
hebben zorg  
nodig  
 

Uw zorgadres voor alles wat met computer, 
smartphone en tablet te maken heeft 

 

Computer Assist is uw persoonlijke zorgverlener en 
adviseur voor alles rondom  computers, 

smartphones, tablets, wifi en cloud. 
Ook voor smart tv’s, ip-camera’s, domotica etc. 

 
www.computerassist.eu       info@computerassist.eu 

tel.: 0492 849 542 

OOK UW 
HEEFT ZORG NODIG!
Computer Assist is uw persoonlijke zorgverlener 
en adviseur voor alles rondom computers, 
smartphones, tablets, wifi en Cloud. 
Ook voor smart tv’s, ip-camera’s, 
domotica etc.

www.computerassist.eu
info@computerassist.eu
tel.: 0492-849542

COMPUTER 
ASSIST

HELMOND
Uw zorgadres voor alles wat met 
computer, smartphone en tablet 
te maken heeft.

KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Moe? Fitloos?
Wil je je beter voelen 
en er beter uit zien?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22
www.foreverhelmond.nl

Kun je er beter uitzien en je beter, maar vooral 
fi tter voelen na slechts 9 dagen? Ja, dat kan!

Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en 
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma 
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je 

lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen

DUS nu de kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de winter tegemoet?
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WEL OF NIET VERZEKERD?
Vanochtend was ik in het ziekenhuis om 
bloed te prikken. Tot mijn verbazing hing 
er een bordje bij het laboratorium. Let op 
als u verzekerd bent bij VGZ of Unive met 
een bepaalde polis, worden de kosten van 
bloedafname niet geheel vergoed. Infor-
meer hier eerst naar. Ik ben bij één van deze 
partijen verzekerd. De naam van de polis 
kwam me heel onbekend voor, het komt 
dus vast goed. Het heeft te maken met een 
polis met vrije zorgkeuze of gecontrac-
teerde zorg. Als je verzekeraar geen con-
tract heeft met de zorgaanbieder betaal je 
in de meeste gevallen 25% van de kosten 
zelf. Maar als je je eigen risico van 385 euro 
nog niet vol hebt, betaal je het altijd zelf. 
Toch is het gek. Als verzekerde denk je dat 
in de basisverzekering alles is verzekerd en 
de basisverzekering bij iedere zorgverzeke-
raar gelijk is. Die mededeling geeft aan dat 
dit niet zo is. Wil je een nieuwe zorgverze-
kering voor 2019 dan heb je tot en met 31 
december om over te stappen. Je huidige 
zorgverzekering wordt dan automatisch 
opgezegd. Als je zelf je zorgverzekering 
opzegt voor 1 januari, heb je tot en met 31 
januari om een nieuwe zorgverzekering te 
kiezen.

VERGELIJKEN
Er zijn diverse sites om zorgverzekeringen 
te vergelijken en zo de voor jouw situatie 

ideale zorgverzekering te vinden. In de ba-
sisverzekering zitten geen verschillen, be-
halve in premie. Die premie is weer hoger 
als je kiest voor vrije zorg keuze. Kwestie 
van uitzoeken. Als jouw zorgaanbieder of 
fysiotherapeut een contract heeft met je 
verzekeraar wordt dit vergoed. Dit is na te 
kijken op de site van de verzekeraar. Even 
doen want een polis waarbij je kiest voor 
gecontracteerde zorg kan zo maar 10 euro 
per maand goedkoper zijn.

Onze overheid bepaalt welke zaken in de 
basisverzekering thuishoren. Het basis-
pakket dekt de kosten voor de zorg van 
bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psy-
chiater of apotheek. Jaarlijks wordt het 
basispakket bepaald. Nieuw in 2019 zijn 
dat de regels voor zittend ziekenvervoer 
verruimd worden en de oefentherapie bij 
COPD vanaf de 1e behandeling. Nu moe-
ten patiënten de eerste 21 behandelingen 
nog zelf betalen. Vanaf 1 januari verdwij-
nen paracetamol, vitaminen en mineralen 
uit het basispakket. Simpele regel, alles dat 
zonder recept verkrijgbaar is bij apotheek 
of drogist, verdwijnt uit het basispakket.
 
EIGEN RISICO VERANDEREN
Ook voor 2019 blijft het eigen risico € 385 
euro. Een idee voor veel mensen om pre-
mie te besparen is je eigen risico te verho-
gen. Als je verwacht dat je het komend jaar 
weinig tot geen kosten voor de zorg zal 
maken, dan kan het verhogen een prima 
idee zijn. Door vrijwillig je eigen risico te 
verhogen, krijg je korting op je maandelijk-
se premie. Die korting kan oplopen tot 250 
euro per jaar. Of dit slim is, ligt aan je eigen 
situatie. Voor mensen die de pech hebben 
chronisch ziek te zijn is 385 euro al te veel. 
Vooral omdat ze dit in één maand al ver-
bruiken. De zorgverzekeraars hebben wel 
mogelijkheden het eigen risico gespreid te 
betalen. Anders wordt januari wel een heel 
erg dure maand.

AANVULLEND VERZEKEREN
Een aanvullende verzekering vergoedt zorg 
die je niet vanuit de basis zorgverzekering 
vergoed krijgt. In tegenstelling tot de ba-
sisverzekering is een aanvullende verzeke-
ring niet verplicht. Je sluit een aanvullende 

verzekering alleen af als 
je gebruik gaat maken van 
de vergoedingen uit dit pakket. 
Kijk hier dus goed naar voordat je 
een verzekering afsluit. 

Een aanvullende tandartsverzekering is de 
meest gekozen aanvullende zorgverzeke-
ring. Bijna 80% van de Nederlanders zou 
over zo’n verzekering beschikken. Weet je 
van jezelf dat je gebit niet het beste gebit 
is, of dat je (of je kinderen) binnenkort aan 
een beugel begint, dan kan zo’n verzeke-
ring eventueel handig zijn om te kiezen. 
Als je om het half jaar naar de tandarts 
gaat, en eigenlijk altijd merkt dat er niks 
aan de hand is, dan zal het waarschijnlijk 
goedkoper zijn om die tandartsverzeke-
ring niet te kiezen. Hierdoor kan je veel 
geld besparen op je verzekering.

KIES EEN 

Het is weer zover. 
Jaarlijks van half novem-
ber tot eind december kun 
je een nieuwe zorgverze-
kering kiezen. Dat is best 
lastig met een keus uit zo 
ongeveer 50 verschillende 
zorgverzekeraars met dito 
aantal keuzepakketten. 
Waar moet je nu rekening 
mee houden als je een 
zorgverzekering kiest?

Het is even een klusje maar het 
loont de moeite dit voor jezelf uit te 
zoeken. Dat kan via vergelijkings-
sites op internet. De consumenten-
bond heeft een goede zorgvergelij-
ker bijvoorbeeld, zowel op premie 
als op inhoud van de verzekering. 
Het is nog geen 31 december dus 
aan de slag om voor jezelf en je por-
temonnee de beste zorg voor 2019 
te regelen.
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verhogen, krijg je korting op je maandelijk-
se premie. Die korting kan oplopen tot 250 
euro per jaar. Of dit slim is, ligt aan je eigen 
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Ook uw computer,  
telefoon en tablet 
hebben zorg  
nodig  
 

Uw zorgadres voor alles wat met computer, 
smartphone en tablet te maken heeft 

 

Computer Assist is uw persoonlijke zorgverlener en 
adviseur voor alles rondom  computers, 

smartphones, tablets, wifi en cloud. 
Ook voor smart tv’s, ip-camera’s, domotica etc. 

 
www.computerassist.eu       info@computerassist.eu 

tel.: 0492 849 542 

OOK UW 
HEEFT ZORG NODIG!
Computer Assist is uw persoonlijke zorgverlener 
en adviseur voor alles rondom computers, 
smartphones, tablets, wifi en Cloud. 
Ook voor smart tv’s, ip-camera’s, 
domotica etc.

www.computerassist.eu
info@computerassist.eu
tel.: 0492-849542

COMPUTER 
ASSIST

HELMOND
Uw zorgadres voor alles wat met 
computer, smartphone en tablet 
te maken heeft.

KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Moe? Fitloos?
Wil je je beter voelen 
en er beter uit zien?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22
www.foreverhelmond.nl

Kun je er beter uitzien en je beter, maar vooral 
fi tter voelen na slechts 9 dagen? Ja, dat kan!

Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en 
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma 
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je 

lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen

DUS nu de kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de winter tegemoet?
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WEL OF NIET VERZEKERD?
Vanochtend was ik in het ziekenhuis om 
bloed te prikken. Tot mijn verbazing hing 
er een bordje bij het laboratorium. Let op 
als u verzekerd bent bij VGZ of Unive met 
een bepaalde polis, worden de kosten van 
bloedafname niet geheel vergoed. Infor-
meer hier eerst naar. Ik ben bij één van deze 
partijen verzekerd. De naam van de polis 
kwam me heel onbekend voor, het komt 
dus vast goed. Het heeft te maken met een 
polis met vrije zorgkeuze of gecontrac-
teerde zorg. Als je verzekeraar geen con-
tract heeft met de zorgaanbieder betaal je 
in de meeste gevallen 25% van de kosten 
zelf. Maar als je je eigen risico van 385 euro 
nog niet vol hebt, betaal je het altijd zelf. 
Toch is het gek. Als verzekerde denk je dat 
in de basisverzekering alles is verzekerd en 
de basisverzekering bij iedere zorgverzeke-
raar gelijk is. Die mededeling geeft aan dat 
dit niet zo is. Wil je een nieuwe zorgverze-
kering voor 2019 dan heb je tot en met 31 
december om over te stappen. Je huidige 
zorgverzekering wordt dan automatisch 
opgezegd. Als je zelf je zorgverzekering 
opzegt voor 1 januari, heb je tot en met 31 
januari om een nieuwe zorgverzekering te 
kiezen.

VERGELIJKEN
Er zijn diverse sites om zorgverzekeringen 
te vergelijken en zo de voor jouw situatie 

ideale zorgverzekering te vinden. In de ba-
sisverzekering zitten geen verschillen, be-
halve in premie. Die premie is weer hoger 
als je kiest voor vrije zorg keuze. Kwestie 
van uitzoeken. Als jouw zorgaanbieder of 
fysiotherapeut een contract heeft met je 
verzekeraar wordt dit vergoed. Dit is na te 
kijken op de site van de verzekeraar. Even 
doen want een polis waarbij je kiest voor 
gecontracteerde zorg kan zo maar 10 euro 
per maand goedkoper zijn.

Onze overheid bepaalt welke zaken in de 
basisverzekering thuishoren. Het basis-
pakket dekt de kosten voor de zorg van 
bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psy-
chiater of apotheek. Jaarlijks wordt het 
basispakket bepaald. Nieuw in 2019 zijn 
dat de regels voor zittend ziekenvervoer 
verruimd worden en de oefentherapie bij 
COPD vanaf de 1e behandeling. Nu moe-
ten patiënten de eerste 21 behandelingen 
nog zelf betalen. Vanaf 1 januari verdwij-
nen paracetamol, vitaminen en mineralen 
uit het basispakket. Simpele regel, alles dat 
zonder recept verkrijgbaar is bij apotheek 
of drogist, verdwijnt uit het basispakket.
 
EIGEN RISICO VERANDEREN
Ook voor 2019 blijft het eigen risico € 385 
euro. Een idee voor veel mensen om pre-
mie te besparen is je eigen risico te verho-
gen. Als je verwacht dat je het komend jaar 
weinig tot geen kosten voor de zorg zal 
maken, dan kan het verhogen een prima 
idee zijn. Door vrijwillig je eigen risico te 
verhogen, krijg je korting op je maandelijk-
se premie. Die korting kan oplopen tot 250 
euro per jaar. Of dit slim is, ligt aan je eigen 
situatie. Voor mensen die de pech hebben 
chronisch ziek te zijn is 385 euro al te veel. 
Vooral omdat ze dit in één maand al ver-
bruiken. De zorgverzekeraars hebben wel 
mogelijkheden het eigen risico gespreid te 
betalen. Anders wordt januari wel een heel 
erg dure maand.

AANVULLEND VERZEKEREN
Een aanvullende verzekering vergoedt zorg 
die je niet vanuit de basis zorgverzekering 
vergoed krijgt. In tegenstelling tot de ba-
sisverzekering is een aanvullende verzeke-
ring niet verplicht. Je sluit een aanvullende 

verzekering alleen af als 
je gebruik gaat maken van 
de vergoedingen uit dit pakket. 
Kijk hier dus goed naar voordat je 
een verzekering afsluit. 

Een aanvullende tandartsverzekering is de 
meest gekozen aanvullende zorgverzeke-
ring. Bijna 80% van de Nederlanders zou 
over zo’n verzekering beschikken. Weet je 
van jezelf dat je gebit niet het beste gebit 
is, of dat je (of je kinderen) binnenkort aan 
een beugel begint, dan kan zo’n verzeke-
ring eventueel handig zijn om te kiezen. 
Als je om het half jaar naar de tandarts 
gaat, en eigenlijk altijd merkt dat er niks 
aan de hand is, dan zal het waarschijnlijk 
goedkoper zijn om die tandartsverzeke-
ring niet te kiezen. Hierdoor kan je veel 
geld besparen op je verzekering.

KIES EEN 

Het is weer zover. 
Jaarlijks van half novem-
ber tot eind december kun 
je een nieuwe zorgverze-
kering kiezen. Dat is best 
lastig met een keus uit zo 
ongeveer 50 verschillende 
zorgverzekeraars met dito 
aantal keuzepakketten. 
Waar moet je nu rekening 
mee houden als je een 
zorgverzekering kiest?

Het is even een klusje maar het 
loont de moeite dit voor jezelf uit te 
zoeken. Dat kan via vergelijkings-
sites op internet. De consumenten-
bond heeft een goede zorgvergelij-
ker bijvoorbeeld, zowel op premie 
als op inhoud van de verzekering. 
Het is nog geen 31 december dus 
aan de slag om voor jezelf en je por-
temonnee de beste zorg voor 2019 
te regelen.
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doen want een polis waarbij je kiest voor 
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Onze overheid bepaalt welke zaken in de 
basisverzekering thuishoren. Het basis-
pakket dekt de kosten voor de zorg van 
bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psy-
chiater of apotheek. Jaarlijks wordt het 
basispakket bepaald. Nieuw in 2019 zijn 
dat de regels voor zittend ziekenvervoer 
verruimd worden en de oefentherapie bij 
COPD vanaf de 1e behandeling. Nu moe-
ten patiënten de eerste 21 behandelingen 
nog zelf betalen. Vanaf 1 januari verdwij-
nen paracetamol, vitaminen en mineralen 
uit het basispakket. Simpele regel, alles dat 
zonder recept verkrijgbaar is bij apotheek 
of drogist, verdwijnt uit het basispakket.
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DE SPECIAALZAAK VOOR 
E-SIGARETTEN IN HELMOND

EN OMSTREKEN

CHECK ONZE NIEUWE SHOP IN HELMOND
 PIET HEINSTRAAT 61

INHALE THE GOOD SHIT
EXHALE THE BULLSHIT.

INHALE THE GOOD SHIT
EXHALE THE BULLSHIT.

PIET-HEINSTRAAT 61 - HELMOND
J. VOETSTRAAT 3 - EINDHOVEN

IMPULS-E-SIGARET.NL
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Ons doel is om iedere roker die wil stoppen met roken een zo goed mogelijk 
advies te geven. Wij nemen elektronisch roken (vapen) serieus. Dit merk je 
niet alleen aan ons assortiment, maar vooral ook aan de uitleg die je van 
ons krijgt in de shop. Van beginnende startsets tot high-end boxmods, 
RBA’s en RTA’s. Iedere vaper kan bij ons terecht. Ook aan verschillende 
e-liquids geen gebrek. In onze shop vind je onze uitgebreide menukaart 
en alle e-liquids kun je proeven (€ 0,50).

Sinds 2012 verkopen wij 

al e-sigaretten en 

toebehoren in onze shop 

in Eindhoven en nu is het 

tijd om ook Helmond 

kennis te laten maken 

met Impuls. Dus kom 

gerust eens een kijkje 

nemen in onze prachtige 

shop en laat je adviseren 

door iemand van ons 

team. 

IMPULS VAPESHOP IS DE SPECIAALZAAK 
VAN HELMOND EN OMSTREKEN.

OPENINGSTIJDEN HELMOND
MA T/M VRIJ: 10:00 TOT 19:00 UUR
ZATERDAG: 10:00 TOT 17:00 UUR
ZONDAG: GESLOTEN

15.95

LAMELPARKET 
RUSTIEK EIKEN

PLAK PVC 
LANDHUISDELEN

LAMINAAT XXL 
EXTRA BREED & LANG

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN 

Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden, anti-slip strip, 

montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

vanaf 575.-

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.

VLOER HET ZELF EINDHOVEN 

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

GRATIS PARKEREN. 
WWW.VLOERHETZELF.NL
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NIEUW IN NEDERLAND
KUNSTSTOF VLOER CERAMIN
100% WATERVAST
MET KLIK VERBINDING
Leverbaar in diverse hout decoren.

per m2 incl. btw    normaal 35.95   nu

28.95

14.95

17.95per m2 incl. btw  van 63.95 voorMET KLIK 
VERBINDING 

19 cm breed, 14 mm dik, 
3 mm toplaag, 

gerookt naturel geolied.

2 mm dik, slijtlaag 
0,30 mm, leverbaar in 

8 verschillende kleuren.

per m2 incl. btw van 29.95 voor

10 mm dik, 
in diverse hout decoren,
klasse 33, met topclick.

per m2 incl. btw van 32.95 voor
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De oerkracht 
van aarde

Peeling met leem en löss
De gletschers uit de ijstijd lie-
ten ons een kostbare schat na. 
Door het tonnenzware gewicht 
werden complete rotsen verma-
len tot filigraan fijn gesteente. 
De wind en het water hebben 
deze kleine steentjes nogmaals 
verkleind tot stofdeeltjes. Het 
smeltwater dreef deze fijne 
stofdeeltjes in de rivieren en 
dalen. Deze schone vermalen 
leem, die geologen ook wel löss 
noemen, is rijk aan waardevolle 
mineralen, sporenelementen 
en kiezelzuren. Bovendien be-
schikken ze over een enorm 
absorptievermogen waardoor 
ze andere stoffen goed kunnen 
opnemen. Zo maakte wordt 
löss niet meer alleen als genees-
middel gebruikt voor de spijs-
vertering en reuma, maar ook 
als natuurlijk schoonheidsmid-
del. Al 3000 jaar voor Christus 
berichtten de Egyptenaren over 
de geneeskrachtige werking van 
fijn leembezinksel dat ze aan de 
oever van de Nijl vonden. Zelfs 
de farao’s waren overtuigd van 
de therapeutische werking. Zij 
gebruikten de modder tegen 
pijn in de ledematen, spieront-
stekingen en huidproblemen. 

Helende modder
Rond 400 voor Christus ge-
bruikte de Griekse arts Hip-
pokrates verschillende leem-
soorten voor de genezing van 
wonden. Van het eiland Lem-
nos, een vrij groot Grieks eiland 
in het noordelijk deel van de 
Aegeïsche Zee, komt bijvoor-
beeld de beroemde Terra Sigil-
lata. Deze was zo waardevol dat 
ze om haar echtheid te bewij-
zen in tabletvorm werd geperst 
en verzegeld. De verkoop van 
dergelijke aarde was blijkbaar 
zo’n succes dat men later ook 
op andere plekken echte geze-
gelde aarde (terra sigillata vera) 
ging winnen en verkopen. Door 
de opkomst van de reguliere ge-

neesmiddelen raakte leem bijna 
in de vergetelheid. In het begin 
van de 20e eeuw bewees Sebas-
tian Kneipp opnieuw de helen-
de werking. Hij gebruikte leem 
met groot succes ter ondersteu-
ning bij behandelingen van on-
der andere wonden, huiduitslag 
en zweren.

Groene aarde 
absorptie kampioen
In deze tijd van milieuvervuiling 
en industrieel met chemische 
substanties samengestelde li-
chaamsverzorgingsproducten 
is steeds meer aandacht voor 
natuurlijke verzorgingsproduc-
ten. Alle natuurzuivere, onbe-
handelde aarde bevat geen en-
kele schadelijke stof. Het kleur-
verschil van de aarde komt door 
het ijzer- en magnesiumgehalte 
in de verschillende geologi-
sche lagen. Deze liggen tussen 
de tien en dertig meter onder 
het aardoppervlak. Kwalitatief 
hoogwaardige aarde komt vaak 
uit de buurt van landtongen.
Het aanbod varieert van witte, 
gele, groene, blauwe tot rode 
leem.  De negatieve ionen van 
groene leem zijn in staat de 
positief geladen ionen van gif-
stoffen aan te trekken en op 
te nemen, zelfs radioactiviteit 
wordt geabsorbeerd. Groene 
leem bezit een groter absorptie-
vermogen dan andere aardes. 
Daardoor kan zij regenererend 
op verstoorde huidfuncties in-
werken. Het onderzoek naar de 
eigenschappen van groene leem 
is niet afgesloten en men neemt 
aan dat nog vele toepassingen 
mogelijk zijn. Daarbij komt 
bijvoorbeeld de neutralisatie 
van schadelijke stralingen door 
de absorberende werking van 
groene leem ter sprake. Leem is 
wat dat betreft zeker geen ach-
terlijk middeleeuws middel!
Als ondersteuning van de ver-
zorgende eigenschappen van 
de aarde kunnen afhankelijk 

van iemands huidtype, het ge-
bruik en de gewenste verzorging 
plantaardige oliën toegevoegd 
worden. Denk daarbij aan 
amandelolie, macadamia no-
tenolie, sesamolie, druivenpit-
olie of etherische oliën. De pee-
lingpoeder wordt met water tot 
een strijkbare massa gemengd 
en met een kwast opgebracht. 
Gebruik altijd een schaal van 
glas, hout, aardewerk of plastic 
en nooit een schaal die bestaat 
uit oxiderende metalen. 

Rode aarde tegen ver-
hoornde lichaamsdelen
De witte en gele leem leent zich 
voor een universele behandeling 
van alle lichaamsdelen. Omdat 
deze peelingpoeder bijzonder 
fijnkorrelig is wordt zij aanbevo-
len voor het bovenste lichaams-
deel tot aan de taille.  De iets 
grovere groene en blauw aarde 
zijn met hun goede peeling ei-

genschappen bijzonder effectief 
op de onderste lichaamsdelen, 
van de taille tot de knie of op het 
totale lichaam (zonder het ge-
zicht) bij een minder gevoelige 
huid. Voor meer ongevoelige li-
chaamsdelen als benen, knieën, 
hakken, enkels, ellebogen en 
voor verhoornde lichaamsdelen 
wordt de rode aarde aanbevo-
len.

De peelingpoeder van löss is bij-
zonder geschikt voor het stoom-
bad, bij Oriëntaalse verzorgings-
rituelen of een Rasul ritueel. De 
warmte zet de bloedvaten uit 
en voert bloed en weefsels met 
afvalstoffen naar de buitenste 
huidlaag. Daarbij houdt de leem 
de lichaamswarmte vast. Stof-
wisselingsresten en afvalstoffen 
dringen door de poriën naar de 
oppervlakte en worden door de 
modder opgezogen. Door de 
betere doorbloeding kunnen bij 

het aanbrengen in een warmte-
cabine de mineralen dieper in de 
huid doordringen.

Taboe bij extreem droge 
gezichtshuid
Wie een gemengde huid heeft, 
moet de leemmengsels in het 
gezicht alleen op het voorhoofd, 
de neus en de kin opbrengen en 
de droge wangpartijen vrij laten. 
Bij een extreme droge huid of bij 
verwijde rode adertjes in het ge-
zicht mag geen masker van leem 
opgebracht worden. Door de 
warmte zetten de adertjes nog 
meer uit. Voor alle andere huid-
typen zijn peelings van leem na-
tuurlijke schoonheidsmiddelen. 
De toepassingen werken zoals 
een frisse kuur voor de cellen en 
geven de huid haar energie en 
elasticiteit terug.

Onze moeder aarde kent 
veel soorten aarde, 

Hier een overzicht van 
de verschillende positieve 
eigenschappen van aarde 

voor onze huid en 
ons lijf.

C. Hoogland
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DE SPECIAALZAAK VOOR 
E-SIGARETTEN IN HELMOND

EN OMSTREKEN

CHECK ONZE NIEUWE SHOP IN HELMOND
 PIET HEINSTRAAT 61

INHALE THE GOOD SHIT
EXHALE THE BULLSHIT.

INHALE THE GOOD SHIT
EXHALE THE BULLSHIT.

PIET-HEINSTRAAT 61 - HELMOND
J. VOETSTRAAT 3 - EINDHOVEN

IMPULS-E-SIGARET.NL
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Ons doel is om iedere roker die wil stoppen met roken een zo goed mogelijk 
advies te geven. Wij nemen elektronisch roken (vapen) serieus. Dit merk je 
niet alleen aan ons assortiment, maar vooral ook aan de uitleg die je van 
ons krijgt in de shop. Van beginnende startsets tot high-end boxmods, 
RBA’s en RTA’s. Iedere vaper kan bij ons terecht. Ook aan verschillende 
e-liquids geen gebrek. In onze shop vind je onze uitgebreide menukaart 
en alle e-liquids kun je proeven (€ 0,50).

Sinds 2012 verkopen wij 

al e-sigaretten en 

toebehoren in onze shop 

in Eindhoven en nu is het 

tijd om ook Helmond 

kennis te laten maken 

met Impuls. Dus kom 

gerust eens een kijkje 

nemen in onze prachtige 

shop en laat je adviseren 

door iemand van ons 

team. 

IMPULS VAPESHOP IS DE SPECIAALZAAK 
VAN HELMOND EN OMSTREKEN.

OPENINGSTIJDEN HELMOND
MA T/M VRIJ: 10:00 TOT 19:00 UUR
ZATERDAG: 10:00 TOT 17:00 UUR
ZONDAG: GESLOTEN

15.95

LAMELPARKET 
RUSTIEK EIKEN

PLAK PVC 
LANDHUISDELEN

LAMINAAT XXL 
EXTRA BREED & LANG

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN 

Complete traptreden, diverse kleuren, 
13 treden, incl. stootborden, anti-slip strip, 

montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

vanaf 575.-

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.

VLOER HET ZELF EINDHOVEN 

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

GRATIS PARKEREN. 
WWW.VLOERHETZELF.NL
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NIEUW IN NEDERLAND
KUNSTSTOF VLOER CERAMIN
100% WATERVAST
MET KLIK VERBINDING
Leverbaar in diverse hout decoren.

per m2 incl. btw    normaal 35.95   nu

28.95

14.95

17.95per m2 incl. btw  van 63.95 voorMET KLIK 
VERBINDING 

19 cm breed, 14 mm dik, 
3 mm toplaag, 

gerookt naturel geolied.

2 mm dik, slijtlaag 
0,30 mm, leverbaar in 

8 verschillende kleuren.

per m2 incl. btw van 29.95 voor

10 mm dik, 
in diverse hout decoren,
klasse 33, met topclick.

per m2 incl. btw van 32.95 voor
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De oerkracht 
van aarde

Peeling met leem en löss
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stofdeeltjes in de rivieren en 
dalen. Deze schone vermalen 
leem, die geologen ook wel löss 
noemen, is rijk aan waardevolle 
mineralen, sporenelementen 
en kiezelzuren. Bovendien be-
schikken ze over een enorm 
absorptievermogen waardoor 
ze andere stoffen goed kunnen 
opnemen. Zo maakte wordt 
löss niet meer alleen als genees-
middel gebruikt voor de spijs-
vertering en reuma, maar ook 
als natuurlijk schoonheidsmid-
del. Al 3000 jaar voor Christus 
berichtten de Egyptenaren over 
de geneeskrachtige werking van 
fijn leembezinksel dat ze aan de 
oever van de Nijl vonden. Zelfs 
de farao’s waren overtuigd van 
de therapeutische werking. Zij 
gebruikten de modder tegen 
pijn in de ledematen, spieront-
stekingen en huidproblemen. 

Helende modder
Rond 400 voor Christus ge-
bruikte de Griekse arts Hip-
pokrates verschillende leem-
soorten voor de genezing van 
wonden. Van het eiland Lem-
nos, een vrij groot Grieks eiland 
in het noordelijk deel van de 
Aegeïsche Zee, komt bijvoor-
beeld de beroemde Terra Sigil-
lata. Deze was zo waardevol dat 
ze om haar echtheid te bewij-
zen in tabletvorm werd geperst 
en verzegeld. De verkoop van 
dergelijke aarde was blijkbaar 
zo’n succes dat men later ook 
op andere plekken echte geze-
gelde aarde (terra sigillata vera) 
ging winnen en verkopen. Door 
de opkomst van de reguliere ge-

neesmiddelen raakte leem bijna 
in de vergetelheid. In het begin 
van de 20e eeuw bewees Sebas-
tian Kneipp opnieuw de helen-
de werking. Hij gebruikte leem 
met groot succes ter ondersteu-
ning bij behandelingen van on-
der andere wonden, huiduitslag 
en zweren.

Groene aarde 
absorptie kampioen
In deze tijd van milieuvervuiling 
en industrieel met chemische 
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chaamsverzorgingsproducten 
is steeds meer aandacht voor 
natuurlijke verzorgingsproduc-
ten. Alle natuurzuivere, onbe-
handelde aarde bevat geen en-
kele schadelijke stof. Het kleur-
verschil van de aarde komt door 
het ijzer- en magnesiumgehalte 
in de verschillende geologi-
sche lagen. Deze liggen tussen 
de tien en dertig meter onder 
het aardoppervlak. Kwalitatief 
hoogwaardige aarde komt vaak 
uit de buurt van landtongen.
Het aanbod varieert van witte, 
gele, groene, blauwe tot rode 
leem.  De negatieve ionen van 
groene leem zijn in staat de 
positief geladen ionen van gif-
stoffen aan te trekken en op 
te nemen, zelfs radioactiviteit 
wordt geabsorbeerd. Groene 
leem bezit een groter absorptie-
vermogen dan andere aardes. 
Daardoor kan zij regenererend 
op verstoorde huidfuncties in-
werken. Het onderzoek naar de 
eigenschappen van groene leem 
is niet afgesloten en men neemt 
aan dat nog vele toepassingen 
mogelijk zijn. Daarbij komt 
bijvoorbeeld de neutralisatie 
van schadelijke stralingen door 
de absorberende werking van 
groene leem ter sprake. Leem is 
wat dat betreft zeker geen ach-
terlijk middeleeuws middel!
Als ondersteuning van de ver-
zorgende eigenschappen van 
de aarde kunnen afhankelijk 

van iemands huidtype, het ge-
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amandelolie, macadamia no-
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olie of etherische oliën. De pee-
lingpoeder wordt met water tot 
een strijkbare massa gemengd 
en met een kwast opgebracht. 
Gebruik altijd een schaal van 
glas, hout, aardewerk of plastic 
en nooit een schaal die bestaat 
uit oxiderende metalen. 

Rode aarde tegen ver-
hoornde lichaamsdelen
De witte en gele leem leent zich 
voor een universele behandeling 
van alle lichaamsdelen. Omdat 
deze peelingpoeder bijzonder 
fijnkorrelig is wordt zij aanbevo-
len voor het bovenste lichaams-
deel tot aan de taille.  De iets 
grovere groene en blauw aarde 
zijn met hun goede peeling ei-

genschappen bijzonder effectief 
op de onderste lichaamsdelen, 
van de taille tot de knie of op het 
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De peelingpoeder van löss is bij-
zonder geschikt voor het stoom-
bad, bij Oriëntaalse verzorgings-
rituelen of een Rasul ritueel. De 
warmte zet de bloedvaten uit 
en voert bloed en weefsels met 
afvalstoffen naar de buitenste 
huidlaag. Daarbij houdt de leem 
de lichaamswarmte vast. Stof-
wisselingsresten en afvalstoffen 
dringen door de poriën naar de 
oppervlakte en worden door de 
modder opgezogen. Door de 
betere doorbloeding kunnen bij 

het aanbrengen in een warmte-
cabine de mineralen dieper in de 
huid doordringen.

Taboe bij extreem droge 
gezichtshuid
Wie een gemengde huid heeft, 
moet de leemmengsels in het 
gezicht alleen op het voorhoofd, 
de neus en de kin opbrengen en 
de droge wangpartijen vrij laten. 
Bij een extreme droge huid of bij 
verwijde rode adertjes in het ge-
zicht mag geen masker van leem 
opgebracht worden. Door de 
warmte zetten de adertjes nog 
meer uit. Voor alle andere huid-
typen zijn peelings van leem na-
tuurlijke schoonheidsmiddelen. 
De toepassingen werken zoals 
een frisse kuur voor de cellen en 
geven de huid haar energie en 
elasticiteit terug.

Onze moeder aarde kent 
veel soorten aarde, 

Hier een overzicht van 
de verschillende positieve 
eigenschappen van aarde 

voor onze huid en 
ons lijf.

C. Hoogland
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WIJ HEBBEN VACATURES VOOR:
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• Eerste monteur
• Leidinggevend eerste monteur
• Werkvoorbereider
• Uitvoerder
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• Hardware engineers
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• Panelenbouwers
• Voorman dakdekker
• Zij-instromers / omscholingstraject
• BBL en duale leertrajecten
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Cursus 
‘Beleef de winter’ 

bij IVN Geldrop
(Bron foto; Wil van Tongerlo).

De minicursus maakt deel uit van een seizoe-
nencursus. Inschrijven voor het winterblok 
kan tot 20 december.

Koud en donker, dat is vaak het eerste waar 
mensen aan denken bij winter. Maar als je 
zelf uit je warme hol eropuit gaat kun je ook 
in deze tijd verrassingen tegenkomen in de 
natuur. IJsberen zul je niet zien maar vogels 
zijn makkelijker te spotten als er geen blade-
ren aan de bomen zitten. Ze krijgen daarom 
veel aandacht in deze minicursus: waarom is 
het winterkoninkje de koning van de winter? 
Is de ijsvogel dol op ijs? Ook andere dieren ko-
men  in beeld. Welke sporen laten ze achter 
en hoe kun je die herkennen? Wat kunnen we 
leren van de eekhoorn en egel, hoe komen zij 
de winter door? In het winterblok van de sei-
zoenencursus maken cursisten kennis met tal 
van manieren waarop dieren de winterperiode 
doorbrengen. Hierna zullen ze anders naar de 
natuur in kijken, meer zien, weten en genieten. 

Programma
Tijdens de buitenlessen op zaterdag 12 januari 
en 16 februari (9:30 - 11:30 uur) worden cursis-
ten uitgedaagd om zoveel mogelijk hun zintui-
gen te gebruiken. De meer theoretische lessen 
op woensdag 16 januari en 13 februari (20.00 - 

22.15 uur) sluiten aan op de excursies. Voor een 
geslaagde eerste avond, over diersporen, staat 
Rini Kerstens garant. Als ervaren biologieleraar 
brengt hij een schat aan kennis en bevlogen-
heid mee. Gediplomeerde IVN-natuurgidsen 
verzorgen een avond over vogels en andere 
dieren.

Locatie en kosten
De lessen worden gegeven in natuurinfor-
matiecentrum “De Paardestal”, gelegen in het 
Kasteelpark in het centrum van Geldrop (par-
keren aan de Helze). De kosten zijn € 30, kof-
fie en thee inbegrepen (IVN-leden krijgen kor-
ting). Inschrijven voor de wintercursus kan tot 
20 december bij Dorothé Heiligers: dorothe-
heiligers@hotmail.com, T: 040-2855265. Voor 
meer activiteiten zie de website www.ivn.nl/
geldrop. IVN Geldrop is ook op facebook.

Vervolgcursus
De minicursus ‘beleef de winter’ is het tweede 
blok van een seizoenscursus die uit vier blok-
ken bestaat. De data voor de vervolgblokken 
zijn 23 en 27 maart, 10 en 13 april (lente; over 
planten en bomen) en 18 en 22 mei, 12 en 15 
juni (zomer; over water, waterdiertjes en krui-
den). Prijs per blok is € 30. Aanmelden is nu al 
mogelijk.

Dieren overleven de winter met verschillende strategieën en 
laten sporen achter. Via twee lesavonden en twee excursies 

bij IVN Geldrop kunnen belangstellenden kennis 
opdoen over vogels en andere dieren in de winter.

Zeg hallo tegen uw nieuwe plafond:

VAARWEL SCHEUREN EN 
SCHROOTJES!

Groot voordeel van de werkwijze 
van Plameco: het meubilair kan 
bij montage van het nieuwe 
plafond gewoon blijven staan. 
Het onderhoudsvriendelijke 
Plameco-plafond bestaat 
uit hoogwaardig materiaal, 
dat ongevoelig is voor 
temperatuurverschillen en 
bovendien bacteriewerend en 
vochtbestendig is. 
Dit maakt een Plameco-
plafond dus ook geschikt voor 
bijvoorbeeld badkamers of 
keukens. Daarnaast zijn er allerlei 
opties qua verlichting, het is 
zelfs mogelijk om de bestaande 
lampen te laten hangen. Maar 
ook het aanbrengen van op 
afstand bestuurbare verlichting 
is kinderspel voor Plameco.

Qua plafonds zijn zowel 
klassieke als moderne 
uitvoeringen mogelijk in wel 
honderd varianten, voor elke 
inrichting en stijl is er iets 
passends te vinden. U kunt het 
zo gek maken als u zelf wilt. 
Een bloem op het plafond? 
Of liever slapen onder een 
sterrenhemel? Zelfs een ovaal 
of andere vorm op het plafond 
aanbrengen is geen probleem. 
Het is allemaal mogelijk bij 
Plameco. Bijna alles kan. 

Overtuig uzelf en bezoek de 
showroom. De koffie staat 
klaar. Donderdag t/m zaterdag 
kunt u zich tijdens de show 
uitvoerig laten voorlichten over 
de mogelijkheden.

Uw plafond past niet meer bij het interieur of is lelijk 
geworden door vochtplekken of scheuren? Plameco 
biedt hiervoor een ideale en duurzame oplossing: 
flexibele plafonds. Met een installatie binnen een 
dag, zonder rommel of overlast.

KIJKDAGENDONDERDAG T/M ZATERDAG

Plameco Vakbedrijf Van Osch   www.vakbedrijfvanosch.nl
Kruiseind 16c, Gemert   T 0492-368100   info@plamecogemert.nl

Plameco Best   www.plamecobest.nl
Zandstraat 22, Best   T 0499-399106   info@plamecobest.nl

DB Adventure MTB Toertocht 
Vlak voor Kerst, op zondag 16 december, 
vindt de 2de editie van de avontuurlijke 
mountainbike toertocht DB Adventure 
plaats in de regio Helmond. Tijdens deze 
toertocht wordt er in de bossen van Gel-
drop, Mierlo en op de Strabrechtse Heide 
gefi etst. Door het bos, over de heide met 
veel los zand, en een stuk door het natte 
gras. Kortom; veel afwisseling! Na afl oop 
word je verwelkomd met een afterparty 
met muziek, warmtestralers en een BBQ, 
waar je met fi etsvrienden en familie van 
kan gaan genieten bij Adventure Store.

Vertrek en inschrijving
Aanmelding, start en finish vindt plaats 
bij Adventure Store in Helmond. Op de 
locatie is er voldoende gelegenheid voor 
het gebruik van toiletten en van tijdelijke, 
veilige berging van je mountainbike. Vanaf 
08.30 uur is het mogelijk om je aan te mel-
den voor de tocht. 

Aanmelden bij de balie is mogelijk tot 11.00 
uur. Dag inschrijvingen kunnen uitslui-
tend contant worden voldaan. Verlies op 
de dag van de tour geen waardevolle tijd 
met het invullen van je gegevens voor de 
deelname en voorkom wachtrijen door 
je van tevoren in te schrijven! Ga naar 
www.ridestrong.nl of kijk op www.ad
venturestore.nl voor meer informatie. De 
tocht wordt van sportdrank en voeding 
voor onderweg voorzien. Er wordt een be-

voorradingspost halverwege de route ge-
plaatst voor aanvulling van energie tijdens 
het fietsen. 

Verzorging en fietsen afspuiten 
Na afloop van de afterparty is er een ver-
warmde plaats waardoor je geen kou hoeft 
te hebben tijdens het eten. Tip: neem een 
extra droge set kleding en schoenen mee 
voor na afloop! Je tas met kleding kun je 
veilig in de auto of bij de winkel stallen tij-
dens de fietstocht. Na afloop kun je je bij 
Adventure Store omkleden. 
Het is mogelijk om bij Schoenmakers 
Tankservice je fiets af te spuiten, 200 me-
ter verderop. De kosten hiervan bedragen 
0,50 cent. Zorg ervoor dat je fit bent en 
dat je fiets voor aanvang in orde is. Het is 
mogelijk om je fiets te laten onderhouden 
bij ons. Neem contact met ons op en geef 
dit ruim op voorhand aan. Het is mogelijk 
om een helm, handschoenen, schoenen 
en overig materiaal op de dag zelf aan te 
schaffen bij de Adventure store. Zie de 
checklist op www.adventurestore.nl. 
Inschrijven kost € 7.50 per persoon en is 
compleet verzorgt, dus inclusief volledig 
uitgepijlde routes, de route via een GPX-
bestand (bij voorinschrijving!), bevoorra-
ding voor en tijdens de tocht, bewaakte 
fietsenstalling en een afterparty met mu-
ziek, warmtestralers en een BBQ! 

Tot zondag de 16de! ▲
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Vervolgcursus
De minicursus ‘beleef de winter’ is het tweede 
blok van een seizoenscursus die uit vier blok-
ken bestaat. De data voor de vervolgblokken 
zijn 23 en 27 maart, 10 en 13 april (lente; over 
planten en bomen) en 18 en 22 mei, 12 en 15 
juni (zomer; over water, waterdiertjes en krui-
den). Prijs per blok is € 30. Aanmelden is nu al 
mogelijk.

Dieren overleven de winter met verschillende strategieën en 
laten sporen achter. Via twee lesavonden en twee excursies 

bij IVN Geldrop kunnen belangstellenden kennis 
opdoen over vogels en andere dieren in de winter.

Zeg hallo tegen uw nieuwe plafond:

VAARWEL SCHEUREN EN 
SCHROOTJES!

Groot voordeel van de werkwijze 
van Plameco: het meubilair kan 
bij montage van het nieuwe 
plafond gewoon blijven staan. 
Het onderhoudsvriendelijke 
Plameco-plafond bestaat 
uit hoogwaardig materiaal, 
dat ongevoelig is voor 
temperatuurverschillen en 
bovendien bacteriewerend en 
vochtbestendig is. 
Dit maakt een Plameco-
plafond dus ook geschikt voor 
bijvoorbeeld badkamers of 
keukens. Daarnaast zijn er allerlei 
opties qua verlichting, het is 
zelfs mogelijk om de bestaande 
lampen te laten hangen. Maar 
ook het aanbrengen van op 
afstand bestuurbare verlichting 
is kinderspel voor Plameco.

Qua plafonds zijn zowel 
klassieke als moderne 
uitvoeringen mogelijk in wel 
honderd varianten, voor elke 
inrichting en stijl is er iets 
passends te vinden. U kunt het 
zo gek maken als u zelf wilt. 
Een bloem op het plafond? 
Of liever slapen onder een 
sterrenhemel? Zelfs een ovaal 
of andere vorm op het plafond 
aanbrengen is geen probleem. 
Het is allemaal mogelijk bij 
Plameco. Bijna alles kan. 

Overtuig uzelf en bezoek de 
showroom. De koffie staat 
klaar. Donderdag t/m zaterdag 
kunt u zich tijdens de show 
uitvoerig laten voorlichten over 
de mogelijkheden.

Uw plafond past niet meer bij het interieur of is lelijk 
geworden door vochtplekken of scheuren? Plameco 
biedt hiervoor een ideale en duurzame oplossing: 
flexibele plafonds. Met een installatie binnen een 
dag, zonder rommel of overlast.

KIJKDAGENDONDERDAG T/M ZATERDAG

Plameco Vakbedrijf Van Osch   www.vakbedrijfvanosch.nl
Kruiseind 16c, Gemert   T 0492-368100   info@plamecogemert.nl

Plameco Best   www.plamecobest.nl
Zandstraat 22, Best   T 0499-399106   info@plamecobest.nl

DB Adventure MTB Toertocht 
Vlak voor Kerst, op zondag 16 december, 
vindt de 2de editie van de avontuurlijke 
mountainbike toertocht DB Adventure 
plaats in de regio Helmond. Tijdens deze 
toertocht wordt er in de bossen van Gel-
drop, Mierlo en op de Strabrechtse Heide 
gefi etst. Door het bos, over de heide met 
veel los zand, en een stuk door het natte 
gras. Kortom; veel afwisseling! Na afl oop 
word je verwelkomd met een afterparty 
met muziek, warmtestralers en een BBQ, 
waar je met fi etsvrienden en familie van 
kan gaan genieten bij Adventure Store.

Vertrek en inschrijving
Aanmelding, start en finish vindt plaats 
bij Adventure Store in Helmond. Op de 
locatie is er voldoende gelegenheid voor 
het gebruik van toiletten en van tijdelijke, 
veilige berging van je mountainbike. Vanaf 
08.30 uur is het mogelijk om je aan te mel-
den voor de tocht. 

Aanmelden bij de balie is mogelijk tot 11.00 
uur. Dag inschrijvingen kunnen uitslui-
tend contant worden voldaan. Verlies op 
de dag van de tour geen waardevolle tijd 
met het invullen van je gegevens voor de 
deelname en voorkom wachtrijen door 
je van tevoren in te schrijven! Ga naar 
www.ridestrong.nl of kijk op www.ad
venturestore.nl voor meer informatie. De 
tocht wordt van sportdrank en voeding 
voor onderweg voorzien. Er wordt een be-

voorradingspost halverwege de route ge-
plaatst voor aanvulling van energie tijdens 
het fietsen. 

Verzorging en fietsen afspuiten 
Na afloop van de afterparty is er een ver-
warmde plaats waardoor je geen kou hoeft 
te hebben tijdens het eten. Tip: neem een 
extra droge set kleding en schoenen mee 
voor na afloop! Je tas met kleding kun je 
veilig in de auto of bij de winkel stallen tij-
dens de fietstocht. Na afloop kun je je bij 
Adventure Store omkleden. 
Het is mogelijk om bij Schoenmakers 
Tankservice je fiets af te spuiten, 200 me-
ter verderop. De kosten hiervan bedragen 
0,50 cent. Zorg ervoor dat je fit bent en 
dat je fiets voor aanvang in orde is. Het is 
mogelijk om je fiets te laten onderhouden 
bij ons. Neem contact met ons op en geef 
dit ruim op voorhand aan. Het is mogelijk 
om een helm, handschoenen, schoenen 
en overig materiaal op de dag zelf aan te 
schaffen bij de Adventure store. Zie de 
checklist op www.adventurestore.nl. 
Inschrijven kost € 7.50 per persoon en is 
compleet verzorgt, dus inclusief volledig 
uitgepijlde routes, de route via een GPX-
bestand (bij voorinschrijving!), bevoorra-
ding voor en tijdens de tocht, bewaakte 
fietsenstalling en een afterparty met mu-
ziek, warmtestralers en een BBQ! 

Tot zondag de 16de! ▲
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save the dateNOVEMBER/DECEMBER

EVENEMENTEN
voorstelling voor 
kinderen vanaf 
2 jaar. Entree 
bedraagt 5 euro.
De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1.
15:00 uur.

Het Speelhuis. 
20:15 - 22:30 uur.DINSDAG
4 DECEMBER

Hanne Arendzen, 
Vincent Croiset 
e.a. - Van de Koele 
Meren des Doods
Meeslepend en 
tijdloos verhaal in 
prachtige 
toneelbewerking.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2.
20:15 - 22:30 uur.

Zingen voor je 
Leven Helmond
Zingen voor je 
Leven doe je in 
een koor en waar 
je in alle vrijheid 
je eigen stem kan 
ontdekken. Het 
koor is een 
initiatief van 
stichting Kanker 
in Beeld. 
Annatheater 
Helmond, 
Floreffestraat 21a.
10:00 - 12:00 uur.

Arstidir - A Special 
Holiday Concert 
With Arstidir
Goh wat zijn we 
hier blij mee. De 
mannen uit 
IJsland met de 
stemmen als 
nachtegalen 
komen naar de 
Cacaofabriek voor 
een speciaal 
concert. De 
Cacaofabriek, 
Cacaokade 1.
20:30 uur.

ZO. 18 T/M VR. 30 NOVEMBER  
Tentoonstelling: 
Een bankstel voor boven het schilderij
Een bankstel voor boven het schilderij 
viert het werk van beeldend 
kunstenaarsechtpaar. Maria van 
Heeswijk en Dick Verdult. 
Cacaofabriek. 13:00 - 17:00 uur.

DONDERDAG 29 NOVEMBER
 

ICK en Amsterdams Andalusisch 
Orkest - ZIEL | ROUH
Op het snijvlak van uiteenlopende 
tradities en culturen daar waar de 
verschillen het grootst lijken openbaart 
zich een verrassende dialoog waarbij in 
de kern een gelijkaardige ziel schuilt.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2.
20:15 - 22:30 uur.

MEET-IN
Quo Vadis Euritmie Impresariaat 
Nederland nodigt u uit voor een 
bijzonder event. Annatheater Helmond, 
Floreffestraat 21a. 20:00 - 22:00 uur.

Rootsclub keukentafel sessie
Rootsclub keukentafel sessie trek je 
instrument van de plank schraap je 
keel en schuif aan. Lokaal 42, Markt 42. 
21:00 - 00:00 uur.

VRIJDAG  30 NOVEMBER
Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er een biologische markt 
onder de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond. de Plaetse 1. 
14:00 - 18:00 uur.

Esther Scheldwacht & Kees Hulst - 
Laatste paar dagen
Over een leven dat eindigt en een leven 
dat begint. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2.  20:15 - 22:30 uur.

Pick Up Music Club
Pick Up Music Club is een evenement 
in Muziekcafé waarbij uitsluitend vinyl 
gedraaid wordt. Organisator DJ Frogson 
opent en sluit de avond en daartussen 
draaien telkens 3 á 4 Gast-DJs
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 21:00 - 03:00 uur.

ZATERDAG 1 DECEMBER  
De Grote Sint Show 2018
Met sinterklaas stresspiet en een 
skypeverbinding met Party Piet Pablo 
en Love Piet. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 10:30 - 12:00 uur, 
13:15 - 14:45 uur, 16:00 - 17:30 uur.

LIVE: FOOB
Met knallende energie geeft F.O.O.B. zich 
helemaal met goed in het gehoor 
liggende muziek. F.O.O.B. gebruikt de 
vele invloeden uit de funk- soul- jazz- 
hip hop- en rockscene. Muziekcafé 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39. 
22:00 - 01:00 uur.

Weekmarkt Centrum Helmond 
Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt. De Helmondse 
Markt elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 38.
09:00 - 16:00 uur.

ZONDAG 2 DECEMBER
AdventsConcert door De Notenkrakers
Zondag 2 december is het weer eerste 
Advent. Dit wil bij de draaiorgels zeggen 
dat de zang en Amusementsgroep de 
Notenkrakers weer het concert 
verzorgen op de Zondag. Stichting 
Draaiorgels Helmond @Gaviolizaal,
Torenstraat 36a. 14:00 - 16:00 uur.

IVN Diersporenwandeling Bakelse 
Beemden voor jong en oud
Natuurgidsen van het IVN in de 
Bakelse Beemden gaan op zoek naar 
diersporen. De tocht is ca. 4 km. 
Deelname is gratis. Opgave vooraf niet 
nodig. Kinderdagverblijf De Bereboot, 
Oude Dierdonk 1. 14:00 - 16:00 uur.

Koopzondag 
Het is koopzondag in Helmond 
Centrum. Sinterklaasinkopen doen op 
zondag in Helmond Centrum.  
12:00 - 17:00 uur.

Optreden The Junebugs(USA)
Optreden The Junebugs(USA) explosief 
Folkrock Americana trio uit Portland 
Oregon. Lokaal 42, Markt 42.
16:00 - 23:00 uur.

Poppentheater De Peel - 
Zipsop Meets Sinterklaas
Poppentheater Zipsop laat agent Erik 
de pakjesdief opsporen. En Sinterklaas 
is weer blij van zin. Poppentheater-

ART VU
Expositie van werken van de cursussen 
schilderen tekenen en fotografie van de 
Volksuniversiteit Helmond.
Braakse Bosdijk 4. 13:00 - 16:00 uur.
Foto van een schildercursus van VU 
Helmond, fotograaf Petrie Smulders.

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 29 NOV. T/M WO. 5 DEC.

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 
zaterdag en zondag 9.45 uur

Bankier Van Het Verzet (DNL) Di 13:30 uur
Bohemian Rhapsody (DOV) Vr 10:40 uur / Za 11:30 uur 
Wo 12:10 uur / Do, Ma, Di 12:30 uur / Zo 13:30 uur / 
Do, Zo, Ma, Wo 17:15 uur / Di 17:30, 20:00 uur / Vr, Za 
17:45, 20:45 uur / Zo, Ma, Wo 19:45 uur / Do 20:15 uur
Brandweerman Sam - Klaar Voor Actie. Wo 10:45 uur
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL) Za 10:00 uur / Zo 
10:20 uur / Di, Wo 10:30 uur 
Dirigent, De (DNL) Wo 12:15 uur / Do 13:15 uur / Vr, Za 
14:15 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (DOV)
Zo 10:30 uur / Wo 11:00 uur / Vr, Za 15:30 uur / Do, 
Zo, Di 18:00 uur / Ma, Wo 18:15 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (O3D)
Do, Ma 10:30 uur / Vr, Za 10:45, 19:00, 21:15 uur / 
Di 12:45, 20:30 uur / Ma 13:45 uur / Do 14:00, 19:45, 
21:00 uur / Wo 15:15 uur / Zo 15:30 uur / Zo, Ma, Wo 
20:15 uur
First Kiss (DNL) Wo 17:20 uur
Grinch, The (DNL) Zo 10:15 uur / Do, Vr, Ma, Di 10:30 
uur / Wo 10:45 uur / Za 12:45, 15:00 uur / Vr 13:00 
uur / Zo, Wo 14:45 uur / Do 16:00 uur 
Grinch, The (N3D) Za 10:30, 14:00 uur / Zo 12:30 uur / 
Wo 13:15 uur / Ma 14:45 uur / Do 14:50 uur / Di 15:45 
uur / Vr, Wo 16:00 uur 
Grinch, The (O3D) Do 12:45 uur / Ma 16:00 uur / Vr, Za 
16:50 uur / Do, Zo - Di 19:15 uur / Wo 19:30 uur / Vr 
20:15 uur / Za  20:20 uur 
Muslum (DOV) Zo 21:00 uur / Vr 22:30 uur 
Nutcracker & The Four Realms, The (DOV) Do 11:30 uur / 
Wo 12:20 uur / Vr 13:40 uur 
Nutcracker & The Four Realms, The (O3D) Ma 11:00, 
16:45 uur / Zo 13:15 uur / Di 16:15 uur / Do 16:50 uur 
Vr 17:15 uur / Za 18:00 uur 
Opera: Fanciulla del West, La (Giacomo Puccini) (DOV)
Zo 11:00 uur / Ma 13:30 uur
Overlord (DOV) Di 12:00, 16:45 uur / Do, Zo 16:15 uur / 
Vr, Za 17:15 uur / Ma 17:30 uur
Plagues of Breslau (DOV) Wo 21:45 uur 
Planeta Singli 2 (DOV) Zo 17:00 uur / Za 21:45 uur
Possession of Hannah Grace, The (DOV) Za 10:30, 17:30 
uur / Do, Ma, Di 11:00 uur / Vr 12:45, 18:10 uur / Di 
14:00 uur / Zo 15:45 uur / Do 16:30 uur / Ma 21:30 uur 
Do, Zo, Di 21:45 uur / Wo 22:00 uur / Vr, Za 22:45 uur 
Robin Hood (2018) (DOV) Vr 10:30, 15:00, 22:00 uur  Zo, 
Di, Wo 10:45 uur / Do, Ma 11:15 uur / Za 11:45, 22:30 
uur Ma 13:20 uur /  Do 13:30 uur / Di 14:30, 17:15 uur 
Zo 16:30 uur / Do, Ma, Wo 17:00 uur / Vr, Za 18:30 uur 
Ma, Wo 21:15 uur / Do, Zo, Di 21:30 uur 
Sinterklaas en de Vlucht door de Lucht (DNL) Zo 10:00 
uur / Za 10:15, 16:15 uur / Wo 10:30, 16:45 uur / Do, 
Vr, Ma, Di 10:45 uur / Ma, Wo 13:00 uur / - Zo 13:45 
uur / Vr 15:10 uur / Do, Zo - Wo 15:30 uur 
Smallfoot (DNL) Zo 14:00 uur
Smallfoot (N3D) Za 12:30 uur / Wo 15:00 uur
Sneak Preview 20181129 (DOV) Di 21:00 uur 
Star Is Born, A (2018) (DOV) Vr 11:15, 19:50 uur / Di 
13:15 uur / Ma 17:45 uur / Zo, Di 18:45 uur / Do 18:50 
uur / Wo 19:00 uur / Za 19:45 uur 
Superjuffie (DNL) Zo 11:45 uur / Wo 14:40 uur /
Za 14:45 uur 
Widows (DOV) Di 11:15, 16:00 uur / Do 13:45 uur / Vr, 
Za 14:30 uur / Ma 14:45 uur / Do, Zo - Wo 20:45 uur / 
Vr 21:45 uur /Za 22:00 uur
Zwaar Verliefd (DNL)
Za, Zo 12:00 uur / Vr 12:30, 19:40 uur / Ma 12:45 uur / 
Zo, Di, Wo 18:30 uur / Do 18:40 uur / Za 19:30 uurHELMONDNU.NL

De nieuwssite van Helmond

HELMOND ZONDAG 9 DECEMBER
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save the dateNOVEMBER/DECEMBER

EVENEMENTEN
voorstelling voor 
kinderen vanaf 
2 jaar. Entree 
bedraagt 5 euro.
De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1.
15:00 uur.

Het Speelhuis. 
20:15 - 22:30 uur.DINSDAG
4 DECEMBER

Hanne Arendzen, 
Vincent Croiset 
e.a. - Van de Koele 
Meren des Doods
Meeslepend en 
tijdloos verhaal in 
prachtige 
toneelbewerking.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2.
20:15 - 22:30 uur.

Zingen voor je 
Leven Helmond
Zingen voor je 
Leven doe je in 
een koor en waar 
je in alle vrijheid 
je eigen stem kan 
ontdekken. Het 
koor is een 
initiatief van 
stichting Kanker 
in Beeld. 
Annatheater 
Helmond, 
Floreffestraat 21a.
10:00 - 12:00 uur.

Arstidir - A Special 
Holiday Concert 
With Arstidir
Goh wat zijn we 
hier blij mee. De 
mannen uit 
IJsland met de 
stemmen als 
nachtegalen 
komen naar de 
Cacaofabriek voor 
een speciaal 
concert. De 
Cacaofabriek, 
Cacaokade 1.
20:30 uur.

ZO. 18 T/M VR. 30 NOVEMBER  
Tentoonstelling: 
Een bankstel voor boven het schilderij
Een bankstel voor boven het schilderij 
viert het werk van beeldend 
kunstenaarsechtpaar. Maria van 
Heeswijk en Dick Verdult. 
Cacaofabriek. 13:00 - 17:00 uur.

DONDERDAG 29 NOVEMBER
 

ICK en Amsterdams Andalusisch 
Orkest - ZIEL | ROUH
Op het snijvlak van uiteenlopende 
tradities en culturen daar waar de 
verschillen het grootst lijken openbaart 
zich een verrassende dialoog waarbij in 
de kern een gelijkaardige ziel schuilt.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2.
20:15 - 22:30 uur.

MEET-IN
Quo Vadis Euritmie Impresariaat 
Nederland nodigt u uit voor een 
bijzonder event. Annatheater Helmond, 
Floreffestraat 21a. 20:00 - 22:00 uur.

Rootsclub keukentafel sessie
Rootsclub keukentafel sessie trek je 
instrument van de plank schraap je 
keel en schuif aan. Lokaal 42, Markt 42. 
21:00 - 00:00 uur.

VRIJDAG  30 NOVEMBER
Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er een biologische markt 
onder de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond. de Plaetse 1. 
14:00 - 18:00 uur.

Esther Scheldwacht & Kees Hulst - 
Laatste paar dagen
Over een leven dat eindigt en een leven 
dat begint. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2.  20:15 - 22:30 uur.

Pick Up Music Club
Pick Up Music Club is een evenement 
in Muziekcafé waarbij uitsluitend vinyl 
gedraaid wordt. Organisator DJ Frogson 
opent en sluit de avond en daartussen 
draaien telkens 3 á 4 Gast-DJs
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 21:00 - 03:00 uur.

ZATERDAG 1 DECEMBER  
De Grote Sint Show 2018
Met sinterklaas stresspiet en een 
skypeverbinding met Party Piet Pablo 
en Love Piet. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 10:30 - 12:00 uur, 
13:15 - 14:45 uur, 16:00 - 17:30 uur.

LIVE: FOOB
Met knallende energie geeft F.O.O.B. zich 
helemaal met goed in het gehoor 
liggende muziek. F.O.O.B. gebruikt de 
vele invloeden uit de funk- soul- jazz- 
hip hop- en rockscene. Muziekcafé 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39. 
22:00 - 01:00 uur.

Weekmarkt Centrum Helmond 
Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt. De Helmondse 
Markt elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 38.
09:00 - 16:00 uur.

ZONDAG 2 DECEMBER
AdventsConcert door De Notenkrakers
Zondag 2 december is het weer eerste 
Advent. Dit wil bij de draaiorgels zeggen 
dat de zang en Amusementsgroep de 
Notenkrakers weer het concert 
verzorgen op de Zondag. Stichting 
Draaiorgels Helmond @Gaviolizaal,
Torenstraat 36a. 14:00 - 16:00 uur.

IVN Diersporenwandeling Bakelse 
Beemden voor jong en oud
Natuurgidsen van het IVN in de 
Bakelse Beemden gaan op zoek naar 
diersporen. De tocht is ca. 4 km. 
Deelname is gratis. Opgave vooraf niet 
nodig. Kinderdagverblijf De Bereboot, 
Oude Dierdonk 1. 14:00 - 16:00 uur.

Koopzondag 
Het is koopzondag in Helmond 
Centrum. Sinterklaasinkopen doen op 
zondag in Helmond Centrum.  
12:00 - 17:00 uur.

Optreden The Junebugs(USA)
Optreden The Junebugs(USA) explosief 
Folkrock Americana trio uit Portland 
Oregon. Lokaal 42, Markt 42.
16:00 - 23:00 uur.

Poppentheater De Peel - 
Zipsop Meets Sinterklaas
Poppentheater Zipsop laat agent Erik 
de pakjesdief opsporen. En Sinterklaas 
is weer blij van zin. Poppentheater-

ART VU
Expositie van werken van de cursussen 
schilderen tekenen en fotografie van de 
Volksuniversiteit Helmond.
Braakse Bosdijk 4. 13:00 - 16:00 uur.
Foto van een schildercursus van VU 
Helmond, fotograaf Petrie Smulders.

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 29 NOV. T/M WO. 5 DEC.

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 
zaterdag en zondag 9.45 uur

Bankier Van Het Verzet (DNL) Di 13:30 uur
Bohemian Rhapsody (DOV) Vr 10:40 uur / Za 11:30 uur 
Wo 12:10 uur / Do, Ma, Di 12:30 uur / Zo 13:30 uur / 
Do, Zo, Ma, Wo 17:15 uur / Di 17:30, 20:00 uur / Vr, Za 
17:45, 20:45 uur / Zo, Ma, Wo 19:45 uur / Do 20:15 uur
Brandweerman Sam - Klaar Voor Actie. Wo 10:45 uur
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL) Za 10:00 uur / Zo 
10:20 uur / Di, Wo 10:30 uur 
Dirigent, De (DNL) Wo 12:15 uur / Do 13:15 uur / Vr, Za 
14:15 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (DOV)
Zo 10:30 uur / Wo 11:00 uur / Vr, Za 15:30 uur / Do, 
Zo, Di 18:00 uur / Ma, Wo 18:15 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (O3D)
Do, Ma 10:30 uur / Vr, Za 10:45, 19:00, 21:15 uur / 
Di 12:45, 20:30 uur / Ma 13:45 uur / Do 14:00, 19:45, 
21:00 uur / Wo 15:15 uur / Zo 15:30 uur / Zo, Ma, Wo 
20:15 uur
First Kiss (DNL) Wo 17:20 uur
Grinch, The (DNL) Zo 10:15 uur / Do, Vr, Ma, Di 10:30 
uur / Wo 10:45 uur / Za 12:45, 15:00 uur / Vr 13:00 
uur / Zo, Wo 14:45 uur / Do 16:00 uur 
Grinch, The (N3D) Za 10:30, 14:00 uur / Zo 12:30 uur / 
Wo 13:15 uur / Ma 14:45 uur / Do 14:50 uur / Di 15:45 
uur / Vr, Wo 16:00 uur 
Grinch, The (O3D) Do 12:45 uur / Ma 16:00 uur / Vr, Za 
16:50 uur / Do, Zo - Di 19:15 uur / Wo 19:30 uur / Vr 
20:15 uur / Za  20:20 uur 
Muslum (DOV) Zo 21:00 uur / Vr 22:30 uur 
Nutcracker & The Four Realms, The (DOV) Do 11:30 uur / 
Wo 12:20 uur / Vr 13:40 uur 
Nutcracker & The Four Realms, The (O3D) Ma 11:00, 
16:45 uur / Zo 13:15 uur / Di 16:15 uur / Do 16:50 uur 
Vr 17:15 uur / Za 18:00 uur 
Opera: Fanciulla del West, La (Giacomo Puccini) (DOV)
Zo 11:00 uur / Ma 13:30 uur
Overlord (DOV) Di 12:00, 16:45 uur / Do, Zo 16:15 uur / 
Vr, Za 17:15 uur / Ma 17:30 uur
Plagues of Breslau (DOV) Wo 21:45 uur 
Planeta Singli 2 (DOV) Zo 17:00 uur / Za 21:45 uur
Possession of Hannah Grace, The (DOV) Za 10:30, 17:30 
uur / Do, Ma, Di 11:00 uur / Vr 12:45, 18:10 uur / Di 
14:00 uur / Zo 15:45 uur / Do 16:30 uur / Ma 21:30 uur 
Do, Zo, Di 21:45 uur / Wo 22:00 uur / Vr, Za 22:45 uur 
Robin Hood (2018) (DOV) Vr 10:30, 15:00, 22:00 uur  Zo, 
Di, Wo 10:45 uur / Do, Ma 11:15 uur / Za 11:45, 22:30 
uur Ma 13:20 uur /  Do 13:30 uur / Di 14:30, 17:15 uur 
Zo 16:30 uur / Do, Ma, Wo 17:00 uur / Vr, Za 18:30 uur 
Ma, Wo 21:15 uur / Do, Zo, Di 21:30 uur 
Sinterklaas en de Vlucht door de Lucht (DNL) Zo 10:00 
uur / Za 10:15, 16:15 uur / Wo 10:30, 16:45 uur / Do, 
Vr, Ma, Di 10:45 uur / Ma, Wo 13:00 uur / - Zo 13:45 
uur / Vr 15:10 uur / Do, Zo - Wo 15:30 uur 
Smallfoot (DNL) Zo 14:00 uur
Smallfoot (N3D) Za 12:30 uur / Wo 15:00 uur
Sneak Preview 20181129 (DOV) Di 21:00 uur 
Star Is Born, A (2018) (DOV) Vr 11:15, 19:50 uur / Di 
13:15 uur / Ma 17:45 uur / Zo, Di 18:45 uur / Do 18:50 
uur / Wo 19:00 uur / Za 19:45 uur 
Superjuffie (DNL) Zo 11:45 uur / Wo 14:40 uur /
Za 14:45 uur 
Widows (DOV) Di 11:15, 16:00 uur / Do 13:45 uur / Vr, 
Za 14:30 uur / Ma 14:45 uur / Do, Zo - Wo 20:45 uur / 
Vr 21:45 uur /Za 22:00 uur
Zwaar Verliefd (DNL)
Za, Zo 12:00 uur / Vr 12:30, 19:40 uur / Ma 12:45 uur / 
Zo, Di, Wo 18:30 uur / Do 18:40 uur / Za 19:30 uurHELMONDNU.NL

De nieuwssite van Helmond

HELMOND ZONDAG 9 DECEMBER
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Voordelig
de winter 

door!

BULLS
LACUBA 
Brose middenmotor 90nm, 
accu 650wh, 8 versnellingen

Nu van 3799.00 voor

2499.-
OP=OP

BATAVUS 
BRYTE 
Yamaha middenmotor, 
accu 500wh, 8 versnellingen

Nu van 2799.00 voor

2299.-
OP=OP
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfi etsen.nl

www.henkvanrooijfi etsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

overtuigd?Onze voordelen

✃waardebon|GP

 

✃

waardebon|GP

Koplamp en achterlicht op batterijen
Nu met bon van 20.98 voor

€12.50
(geldig tot 15 12-2018 op=op)

Onderhoudsbeurt voor uw fi ets inclusief poetsen

Nu van € 79.95
voor slechts € 45.-

(geldig van 8-01-2019 t/m 1-3-2019) Maak alvast een afspraak!
(derailleur en elektrische fi etsen € 10.- extra, excl. onderdelen)
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Van nieuwe toiletten en douches, tot een 
aansluiting op het riool en een nieuwe 
keuken. Het Wijkfonds van Rabobank 
Helmond heeft een bijdrage geleverd aan 
het laatstgenoemde.

De blokhut uit 1987 kon na al die jaren wel 
een opknapbeurt gebruiken. En dat is ook 
gebeurd, de gemeente is eigenaar van het 
pand en heeft een groot deel op zich ge-
nomen. De keuken die ook aan vervanging 
toe was, moest echter voor het grootste 
gedeelte door de scouting zelf opgehoest 
worden. 

De scouting had wel wat geld in kas voor de 
bekostiging van de keuken, maar zou dan 
door alle reserves heengaan. ‘Gelukkig kon 
het Wijkfonds van Rabobank Helmond een 
bijdrage leveren’, vertelt Maarten Clement 
van de scouting. ‘We hebben nu een keuken 
met een krasbestendig blad, een oven, een 

magnetron, twee koelkasten en een kleine 
vriezer. We kunnen weer jaren vooruit.’ 

De verbouwing heeft menig lid van de 
scouting een paar (extra) grijze haren 
bezorgd. ‘Het was een heel proces om het 
rond te krijgen allemaal, maar we zijn er 
echt heel blij mee. We kunnen weer vooruit 
en kunnen ons weer richten op waar we het 
allemaal voor doen: activiteiten organiseren 
voor onze leden.’ 

Dat laatste was voor het Wijkfonds een 
reden om een bijdrage te leveren vertelt 
wijkambassadeur Marie-Louise Meulendijk: 
‘De scouting heeft een belangrijke rol in 
Stiphout. Ze hebben veel leden en er wordt 
van alles georganiseerd. Toen we hoorden 
van de aanschaf van de keuken en de eigen 
inbreng van de scouting, 
vonden we het een goed 
idee om daar een bij-
drage aan te leveren. Zo 
kan de scouting het geld 
blijven besteden aan het 
verzorgen van leuke acti-
viteiten voor alle leden.’ 

Nieuwe keuken voor 
scouting Stiphout

De blokhut van Scouting 
Jan Baloys in Stiphout is 

flink aangepakt, zodat 
het onderkomen van de 

scouting voldoet aan 
de eisen die vandaag de 

dag aan een gebouw 
gesteld worden. 

Hoofdprijs:  reischeque t.w.v. € 500,00
2e prijs:  fl atscreen TV
3e prijs:  spelcomputer

en vele andere prijzen!

Hoofdprijs:  reischeque t.w.v. € 500,00
2e prijs:  fl atscreen TV
3e prijs:  spelcomputer

en vele andere prijzen!

Decemberactie Brandevoort
Spaar van 1 t/m 23 december 2018 kassabonnen bij Winkelcentrum 
Brandevoort voor een bedrag van minimaal € 150,- , doe deze in de 
beschikbare envelop en deponeer deze in de daarvoor beschikbare bussen. 
Daarmee maakt u kans op fantastische prijzen!

Albert Heijn
Bakkerij ‘t Bakkertje 
Boutique 4More 
Cafetaria Brandevoort
Cappadocia
Domino’s 
Freestyle kappers 
Gall & Gall 
Hema

Hip & Co
Jumbo
Kruidvat
Primera
Seringe
Shu Shu
Slagerij Vogels
TRIA Fietsen
Villa Vesper
Zus

Deelnemende winkeliers: 

Decemberactie Brandevoort

spaar meevoorprachtigeprijzen!

www.winkelcentrumbrandevoort.nl

20 December 2018 Groot PEELLAND
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BULLS
LACUBA 
Brose middenmotor 90nm, 
accu 650wh, 8 versnellingen

Nu van 3799.00 voor

2499.-
OP=OP

BATAVUS 
BRYTE 
Yamaha middenmotor, 
accu 500wh, 8 versnellingen

Nu van 2799.00 voor

2299.-
OP=OP
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€12.50
(geldig tot 15 12-2018 op=op)

Onderhoudsbeurt voor uw fi ets inclusief poetsen

Nu van € 79.95
voor slechts € 45.-

(geldig van 8-01-2019 t/m 1-3-2019) Maak alvast een afspraak!
(derailleur en elektrische fi etsen € 10.- extra, excl. onderdelen)
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De politiek is geen 
Expeditie Robinson! 

Slotdebat Carolus in de Politiek 

Op woensdag 21 november vond 
het slotdebat plaats van Carolus 
in de politiek. In de raadzaal van 
Helmond kwamen vier leerling-
fracties bijeen om te vergaderen 
over diverse voorstellen voor de 
lokale politiek. Het debat werd 
voorgezeten door dhr. Roefs. 

Duurzaamheid bleek tijdens dit 
debat een populair item en er 
werd dan ook stevig gediscussi-
eerd over hoeveel zonnepanelen 
er op een dak passen en/of hoe 
het gesteld is met de CO2-uit-
stoot. Ook een snelle fietsverbin-
ding naar Eindhoven en het ont-
wikkelen van starterswoningen 
waren onderwerp van gesprek. 
De start van het debat was rus-

tig, maar in de tweede termijn 
daagden de fracties elkaar flink 
uit. Helaas kon geen van de voor-
stellen worden aangenomen; 
in de wandelgangen werden 
bondjes gesmeed waar de deel-
nemers van Expeditie Robinson 
een puntje aan kunnen zuigen 
en de raad kon dan ook onver-
richter zake naar huis. Of zoals 
dhr. Roefs benoemde: “De kunst 
van de politiek is eigenlijk wel om 
ook iets gedaan te krijgen.” 

Desondanks hebben de leerlin-
gen flink wat opgestoken van 
de lokale politiek en het voeren 
van een debat. Uiteindelijk wer-
den Thijn de Vries-Reilingh en 
Natasja Warmerdam door de 
raadsgriffier en voorzitter van de 
vergadering gekozen tot beste 
debaters. s

Centrum

Binnenstad

Het slotdebat vond plaats in de raadzaal. 
(bron foto; het Carolus Borromeus College).

Adventsconcert door zang en amusementsgroep 
De Notenkrakers 

Zondag 2 december is het weer 
eerste Advent. Dit wil bij de 
draaiorgels zeggen dat de zang 
en Amusementsgroep de No-
tenkrakers weer het concert 
verzorgen op de zondag.

Een sfeervol concert met een 
vleugje kerst in deze periode 
waarbij zowel de Sint Nicolaas 
tijd en de Kersttijd samen ko-
men. De Sint Nicolaasdecoratie 
tooit nog de Gaviolizaal, maar 
ook de Kersttijd heeft zijn in-
trede gedaan. Tijdens het eerste 
liedje ‘Steek dan een kaarsje aan’ 
zal het eerste kaarsje in de grote 
adventskrans worden ontstoken. 

Uiteraard mag er ook meegezon-
gen worden, komt allen genieten 
van deze gezellige (meezing) en 
kijkmiddag van de Notenkrakers. 
Het begint om 14.00 uur en duurt 
tot 16.00 uur. Zaal open 13.00 uur, 
sluiting 17.00 uur. De toegang is 
gratis. Wel zien wij na afloop van 
het concert een vrijwillige bijdra-
ge in onze donatiepijp. 

Kerstgroepententoonstelling 
Met welwillende medewerking 
van de Familie Senders is het ons 
weer gelukt om vele kerstgroe-
pen zowel kleine als grote groe-
pen samen te brengen in de ex-
positieruimte van de Gaviolizaal. 
Dit jaar is o.a. de Kerstgroep uit 

de voormalige Leonarduskerk te 
bezichtigen. De heer Senders is 
lid van de landelijke Vereniging 
‘Vrienden van de Kerstgroep’ - 
Nederland en verzamelt en res-
taureert Kerstgroepen. Diverse 
jaren heeft hij zijn groepen ten-
toongesteld in en om zijn huis 
in Brouwhuis. Nu dus in een 
echt museum bij de museale 
Helmondse Draaiorgels. De Ne-
derlandse vereniging is weer lid 
van de internationale vereniging 
Universalis Foederatio Praesepis-
tica (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 
tentoonstelling, welke te bezich-

tigen is op 2, 8, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 
23, 26, 29, 30 december en 2 en 6 
januari van 13.00 tot 17.00 uur, is 
evenals de toegang tot de Gavi-
olizaal op de normale openings-
tijden gratis.  Ten behoeve van 
de Kerstgroepententoonstelling 
hebben we extra openstellings-
tijden op de woensdagen 12, 19 
en 26 december(2e Kerstdag)
en 2 januari 2019. 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

Een sfeervol concert door De Notenkrakers met een vleugje kerst in 
deze periode waarbij zowel de Sint Nicolaas tijd en de Kersttijd samen 

komen. (bron foto; Stichting Draaiorgels Helmond).
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Tekst: Jet Vetter

Nadia van de Vorst, eigena-
resse van de damesmode-
zaak Nakay, is met recht trots 
op wat ze de afgelopen jaren 
heeft bereikt met haar winkel 
en webshop. Ze heeft alles zelf 
gedaan, van het ontwikkelen 
van haar logo tot het opzetten 
en uitwerken van haar goedlo-
pende webshop, te vinden via 
www.nakayfashion.nl.

Nadia runt voor een groot deel 
in haar eentje de winkel en web-
shop, maar ook haar zoon Kay, 
haar man en vader helpen een 
handje mee wanneer dat nodig 
is. Ongeveer vijf jaar geleden 
begon zij met het verkopen van 

schoenen, nadat zij werd ont-
slagen uit haar baan in de zorg. 
Omdat mode echt haar ding is, 
zoals ze zelf aangeeft, heeft ze 
zich voor de volle honderd pro-
cent op die wereld toegelegd. 
Met als resultaat Nakay, de win-
kel die nu vier jaar bestaat.

Voor goed advies, gezelligheid en 
alle ruimte om de trendy mode 
van Nakay te kunnen zien en 
passen moet je natuurlijk naar 
de mooie, uitnodigende zaak in 
Winkelcentrum De Bus aan het 
Nieuwveld in Helmond-Noord. 
Daar hangen de rekken vol met 
de laatste mode-items in de 
meest gewilde kleuren van het 
seizoen. Nadia zorgt ervoor dat 
de collectie elke week wordt aan-
gevuld. Bij het winkelcentrum is 
voldoende parkeergelegenheid 
aanwezig.

Niet alleen voor kleding kan men 
terecht bij Nakay. Er is ook vol-
doende keuze in schoenen, tas-
sen en andere accessoires zoals 
sjaals, dassen en mutsen. 

Wie bij Nadia binnen loopt kan 
zich van top tot teen in het nieuw 
steken. Voldoende keuze voor 
alle leeftijden, van sportief tot 
klassiek en altijd helemaal van 
deze tijd. 

“Ik heb sinds kort twee nieuwe 
merken, namelijk Crème de la 
Crème, dat ik als enige in Hel-
mond mag verkopen en ZOSO, 
populair bij jong en oud”, vertelt 
Nadia, die veel waarde hecht aan 
klantvriendelijkheid en kwaliteit. 
“Speciaal voor dames met een 
groter maatje heb ik het merk 
Magna in huis. Ik heb echt voor 
ieder wat wils”.

Nakay is te vinden aan 
Nieuwveld 31. Kijk ook eens op: 
www.nakayfashion.nl s 

Trendy outfits bij Nakay in Winkelcentrum De Bus

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV-
gebouw, Azalealaan te Helmond. 
Er is een prijzenpot van €1.400 
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.

Helmond-Oost

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

Mierlo-Hout

In buurthuis St. Anna aan de 
Hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere zondagmiddag vanaf half 
2 en maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. De or-

Annawijk/Suytkade

Ben jij de gedreven resultaatgerichte transport professional die samen met jouw team, zorgt 
voor een optimale transport service naar onze klanten? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ter uitbreiding zijn wij op zoek naar een

Transport Planner
Doel van de functie:
Als Transport Planner zorg je voor een efficiënte en effectieve inzet van onze chauffeurs, 
vervoermiddelen en expeditie planning, zodat onze producten tijdig en conform de gestelde 
kwaliteitseisen op de juiste bestemming worden afgeleverd tegen minimale kosten. Daarbij 
onderhoud je alle contacten met zowel externe als interne opdrachtgevers.

Belangrijkste werkzaamheden:
- Je zorgt voor de uitvoering van de expeditie planning (rijden volgens ritplanning)
- Je plant transport, transportmiddelen en chauffeurs
- Je ontwikkelt en voert het beleid van de afdeling Transport uit
-  Je bereidt de aanschaf van transportmiddelen voor  

 (vrachtwagenpark, aanhangers, kranen en kooiapen)
- Je zorgt voor alle transportvergunningen en ontheffingen van het wagenpark
- Je instrueert mensen aan de poort en chauffeurs m.b.t wijzigingen van ritten
- Je wikkelt schades aan het rollend materiaal af
-  Je huurt extern transport in, vraagt ritprijzen op bij afwijkende ritten vreemd vervoer,  

 je genereert overzichten van de externe ritten vervoerder, etc.
- Je stelt laadschema’s op en je roept goederen af bij productie

Functie eisen:
Om succesvol te zijn als Transport Planner beschik je over MBO+/HBO werk- en denkniveau 
met vakbekwaamheid Beroepsgoederenvervoer nationaal / internationaal en heb je enkele 
jaren ervaring in een soortgelijke functie. Je hebt kennis van automatiseringssoftware Axapta 
(of soortgelijke ERP omgeving), planningspakketten (zoals Transpas) en MS Office. Je hebt 
ook gedegen kennis van de Engelse en Duitse taal, zowel mondeling als schriftelijk.

Interesse?
Stuur in dat geval je CV en motivatie aan tess.stahlie@kingspanunidek.com t.a.v. Tess Stahlie, 
Personeelsfunctionaris. Mocht je inhoudelijk nog vragen hebben, neem dan contact op met 
haar via 0492 378 299.

Voor goed advies, gezelligheid en 
alle ruimte om de trendy mode 
van Nakay te kunnen zien en 
passen moet je natuurlijk naar 
de mooie, uitnodigende zaak in 
Winkelcentrum De Bus. 
(Bron foto’s; Eric van der Putten). 

Helmond-Noord

nieuwveld 31, 
helmond

info@nakayfashion.nl
06-34186337

mode voor elke vrouw
maat 36/58
o.a. Crème de la Crème, Zoso en Magna
ook voor mooie damesschoenen

10% 
kennis
makings
korting
op vertoon van 
deze advertentie
m.u.v. al afgeprijsde artikelen

mode voor elke vrouw

Maria Kapel van Binderen heropent 

Vele passanten en vaste bezoe-
kers hebben zeker gemerkt dat 
aan de Maria Kapel van Bin-
deren groot onderhoud heeft 
plaats gevonden. Het afgelopen 

jaar heeft het bestuur besloten 
dat de kapel eens fl ink onder 
handen moest worden geno-
men om verval te voorkomen. 

Muren waren poreus, verf blad-
derde af, voegen moesten her-
steld worden en stenen vervan-

gen. Doordat we het profes-
sioneel hebben aangepakt, is 
de kapel de laatste twee weken 
gesloten geweest. Maar, het is de 
moeite waard gebleken. Prachtig 
is de kapel geworden, we kunnen 
weer trots zijn op dit bijzondere 
plekje van Helmond. Vele Hel-

monders, en bezoekers van bui-
ten Helmond, kunnen er de rust 
vinden die de Maria Kapel hen 
biedt.

Vanaf nu is de kapel weer dage-
lijks geopend voor gebed en om 
een kaars op te steken. s

Helmond-Noord

www.helmondnu.nl
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Feestaanbieding: 2e koelkastthermometer gratis!
Controleer of je koelkast koud genoeg staat met deze handige 
koelkastthermometer van het Voedingscentrum. 

Speciale actie voor lezers van huis-aan-huis-
bladen. Bestel nu tijdelijk 2 thermometers 
(1 om zelf te houden en 1 om weg te geven) 
en betaal alleen de verzendkosten van € 2,45. 
Let wel OP = OP! 

Bestellen kan via 
www.voedingscentrum.nl/koelkast 

Wieke van der Vossen 
Expert Voedselveiligheid bij 
het Voedingscentrum

Elke dag lopen 2.000 mensen in Nederland een voedselinfectie op, ook tijdens de 
feestdagen. Hoe houd je het gezellig en zorg je ervoor dat je geen buikpijn krijgt? 
Bekijk onze 6 tips voor veilige feestdagen.

De belangrijkste tips op een rijtje

Vier de feestdagen zonder buikpijn

 koelkastthermometer gratis!

Tip 1: Koelkast op 4 °C 
Zorg dat je koelkast op 4 °C 
staat. Eten en drinken blijft 
dan langer goed en bacteriën 
krijgen nauwelijks kans om te 
groeien. Hoe hoger de tempe-
ratuur, hoe sneller bacteriën en 
schimmels groeien. Elke graad 
warmer versnelt de groei.  

Tip 2: Richt je koelkast 
slim in
Richt je koelkast slim in. Zet 
bijvoorbeeld bederfelijke pro-
ducten zoals vlees, vis en 
restjes op de onderste plank. 
Dat is de koudste plek. Kijk 
op www.voedingscentrum.nl/

bewaartips voor de ideale 
koelkastindeling.

Tip 3: Niet alles in 
de koelkast
Volle koelkast? Niet alles 
hoeft in de koelkast. Tomaat, 
komkommer, paprika en au-
bergine kun je bijvoorbeeld 
beter buiten de koeling bewa-
ren. Ze blijven daardoor ook 

beter op smaak. Aangesneden 
groente bewaar je wel in de 
koelkast. Ook (fris)dranken 
kun je bij koud weer koel hou-
den op het balkon of in de tuin.

Tip 4: Kort buiten 
de koelkast 
Gezellige, feestelijke brunch 
gepland? Haal eten dat snel 
bederft, zoals vlees en vis, pas 
vlak voor gebruik uit de koel-
kast. Zet het na gebruik ook 
weer zo snel mogelijk terug, in 
ieder geval binnen 2 uur. Dat 
geldt ook voor restjes, dan kun 
je ze nog 2 dagen bewaren. 

Tip 5: Voorkom kruis-
besmetting 
Zorg dat rauw eten niet in 
contact komt met bereid eten. 
Vooral bij vlees en vis is dit 
belangrijk. Gebruik bij het 
koken of gourmetten aparte 
snijplanken, borden en bestek 
voor rauwe en bereide pro-
ducten. Gebruik dus de vork 
waarmee je een rauw stukje 
vlees op de gourmet legt niet 
voor een gaar stukje vlees. 
Was ook altijd je handen met 
zeep nadat je een rauw stuk 
vlees of vis hebt aangeraakt. 

Tip 6: Goed gaar, niet 
verbrand 
Staat er vlees op het menu? 
Draai het vlees tijdens de 
bereiding regelmatig om en 
zorg dat het niet verbrandt. 
Snijd zwarte, verbrande 
stukjes weg. Die zijn niet 
goed voor je gezondheid. 
Let ook bij ander eten, zoals 
aardappelen en friet, op dat je 
het niet te donker bakt, maar 
goudgeel. Controleer of vlees 
en vis ook aan de binnenkant 
volledig gaar is voordat je 
het opeet.

‘ELKE GRAAD 
WARMER 
VERSNELT DE 
GROEI VAN 
BACTERIËN’ 

Overvolle koelkast? Niet alles hoeft erin.

ganisatie op zondag is door de 
Jubileumcommissie van Kv de 
Ollietrappers en maandagavond 
de seniorenvereniging St. Anna.

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 
concerten. 

Helmond

Bij woonzorgcentrum Savant 
Rivierenhof worden biljarters ge-
zocht. De dagen zijn dinsdag en 
donderdagmiddag van 13.30 tot 
17.00 uur. U kunt ook langsko-
men, iedereen is van harte wel-
komen. Voor meer informatie 
kunt u bellen naar wedstrijdlei-
der J. Chatrer via 0492-515821. 

Brouwhuis

Vrijdag 7 december is er kienen 
in Wijkhuis de Lier aan de van 
Kinsbergenstraat 1 in Helmond. 
Aanvang 20.00 uur, toegang van-
af 16 jaar. 
Er zijn weer vele rondes met 
mooie prijzen te winnen en na-
tuurlijk ook koffiepakketten, 
wasmiddelen en tassen met 
levensmiddelen. De zaal is ge-
opend vanaf 19.00 uur.

Helmond-Oost

Maandag 3 december organi-
seert het HMC een Sinterklaas 
Surprise kienavond voor iedere 
bezoeker een heerlijke traktatie 
en een gratis grote loterij. Ook is 
er een totale prijzenpot van 1550 
euro met als hoofdprijs een be-
drag van 500 euro. Tot maandag 
3 december in T.O.V. Azalealaan 
te Helmond. Zaal open vanaf 
18.30 uur.

Helmond-Oost

Heel snel worden de dagen kor-
ter en het weer kouder en natter. 
Natuurlijk moeten we er nog wel 
op uit voor een boodschapje of 
om de benen te strekken, maar 
het is ook fijn lekker binnen in 
goed gezelschap een spelletje te 
spelen of een kaartje te leggen. 

En dat kan elke woensdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur bij 
Lunchroom De Keyser aan de 
Torenstraat in het centrum van 
Helmond. De gezelligheid komt 
je tegemoet als je er binnen stapt. 
Twee vrijwilligers van LEVgroep 
zorgen dat alles op rolletjes loopt. 
De ochtend vliegt voorbij. Geluk-
kig is het zo weer woensdag en 
staan de deuren van De Keyser 
wijd open voor alle Helmondse 
ouderen!

Centrum

Mooi bedrag voor Kenia 

Afgelopen zondag zijn Anja en 
Eric van der Putten, van de ge-
lijknamige dansschool, afgereisd 
naar België om een cheque van 
maar liefst 1000 euro te overhan-
digen aan Pasci Princen  van Ke-
bene Children’s Home uit Kenia.

2 miljoen weeskinderen
Kenia telt naar schatting bijna 2 
miljoen weeskinderen. Kinderen 
zonder geboortebewijs, kinderen 
die het slachtoffer zijn van mis-
bruik en geweld en kinderen die 
getroffen zijn door HIV of aids.
Kebene Children’s Home is een 
initiatief van Arianne Dorst (Ne-
derland) en Pasci Princen (België). 
In het opvangtehuis willen we een 
aantal van de meest hulpbehoe-
vende kinderen een thuis geven 
waar zij de liefde en zorg krijgen 
die zij nodig hebben. Het doel is 

om hen laten op te laten groeien 
in een omgeving die uitnodigt. 
Zo kunnen ze zich ontwikkelen 
tot jonge mensen die iets kunnen 
betekenen voor hun land.

Kebene
Kebene Children’s Home is een 
kleinschalig project dat straat- en 
weeskinderen opvangt in Kenia. 
Het opvangtehuis is opgestart in 
2007 en is gelegen in de buurt van 
Diani Beach, bij Mombassa aan 
de zuidkust van Kenia. Kebene 
staat voor Ke (Kenya) Be (België) 
en Ne (Nederland). De organisa-
tie neemt verschillende initiatie-
ven om financiële middelen bij-
een te krijgen om dagelijks de ba-
sisbehoefte te kunnen aanschaf-
fen. Er is veel geld nodig om deze 
kinderen te geven waar ze recht 
op hebben.  Momenteel vangen 
zij ruim 40 kinderen op. Kebene 
voorziet in de basis behoeften: 
gezondheidszorg, onderwijs, op-

voeding, recreatie, e.d. Het doel is 
om de kinderen een goede basis 
te geven en de mogelijkheid om 
zich te ontwikkelen in een veilige 
en liefdevolle omgeving zodat zij 
de kans krijgen voor een onaf-
hankelijk leven in de toekomst.

Baby Care project
Anja en Eric van Dansschool van 
der Putten vieren dit jaar hun 20 
jarig jubileum. Tijdens de grote 
feestavond hebben de leerlingen 
en vrienden van de dansschool 
geld ingezameld voor dit goede 
doel. Al vele jaren ondersteunt dit 
danspaar het weeshuis in Kenia, 
en zullen begin van het jaar ook 
weer afreizen naar Kenia voor vrij-
willigerswerk aldaar. Anja en Eric 
van der Putten gaan zich sterk 
maken voor het Baby Care pro-
ject in Mombassa. ‘Omdat we zelf 
geen kinderen hebben, is het erg 
fijn om daadwerkelijk iets goed 
te kunnen doen in Kenia’ vertelt 
Anja vol trots. Het is een nieuw 
project waar vele baby’s worden 
opvangen waarvan (vaak) de jon-
ge moeder niet of nauwelijks kan 
zorgen voor haar kind. Meestal 
is de vader niet meer in beeld en 
leeft de moeder op straat. Voor 
dit project zijn Anja en Eric nog 
op zoek naar een sponsor zodat 
ze begin van het jaar kunnen af-
reizen om de eerste baby’s te kun-
nen onderbrengen in het Baby 
Care project.  
Voor meer informatie neem 
gerust contact met ze op via: 
anjavanderputten@ziggo.nl s

Helmond

Anja en Eric van der Putten overhandigen de cheque aan Pasci Princen  
van Kebene Children’s Home uit Kenia. 

(Bron foto; Yvonne van Kessel, Ykfotografie.nl ).

hartstichting.nl
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 28 november t/m dinsdag 4 december 2018. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Worstenbroodjes
30 stuks - Beckers

Normaal 12,49

8,49

Vleeskroket 20%
16 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,49

Belgische friet
2 kilogram - Lutosa

Normaal 4,39

2,99

3,99

Ambachtelijke 
Erwten- of 
Goulashsoep
1 liter - Diepvriesspecialist

Normaal 3,79

2,99

Appel- of 
vruchtenstrudel

600 gram - Coppenrath & Wiese

Normaal 2,39

Worsten, ragout, 
pikant, saucijzen of kaas

Mini broodjes
10 of 8 stuks

Diepvriesspecialist

Normaal 2,99
1,99

1,79

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 spaarpunten

Slagroomsoesjes
250 gram 

Normaal 1,79

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 
inlevering van 

10 
inlevering van 

250 gram 

Normaal 1,79Normaal 1,79

Winnaars van de Warme Winter Weken

Zaterdag 24 november reikte Sinterklaas 
tijdens zijn bezoek aan Winkelcentrum 
de Bus de eerste serie prijzen uit van de 
jaarlijkse Warme Winter Weken actie. 

Klanten kunnen al meedoen met deze ac-
tie door van 3 verschillende deelnemende 

winkels een kassabon in de deelname en-
velop te doen en deze in te leveren. Mee-
doen is dus heel eenvoudig. Vier weken 
lang worden er wekelijks 3 prijswinnaars 
getrokken die waardebonnen winnen 
t.w.v. € 100,- , € 50,- of € 25,-.  De prijswin-
naars werden ook nog eens in de bloe-
metjes gezet door Sint.  1e prijs dhr. Ver-
heijden, 2e prijs mevr. vd Bogaard, 3e prijs 
mevr. Valkhof. s

Helmond-Noord

1e prijs dhr. Verheijden, 2e prijs mevr. vd Bogaard, 3e prijs mevr. Valkhof. 
(Bron foto; Bianca Wosyka).

‘Samen aan de slag 
voor een betere Annawijk’

De kogel is door de kerk. Er kan gestart 
worden met de grootschalige aanpak 
van de Annawijk. Op donderdag 22 no-
vember is door wijkbewoners, gemeente 
Helmond en woningcorporatie woCom 
een handtekening gezet onder het Wijk-
OntwikkelingsProgramma. Hierin staat 
in grote lijnen omschreven wat er de ko-
mende jaren gaat gebeuren in de wijk. 
Niet alleen de woningen en de woonom-
geving, maar ook de leefbaarheid, ge-
zondheid en werkgelegenheid in de wijk 
komen in dit uitvoeringsgerichte plan 
aan bod. “Nu kunnen we samen aan de 
slag.”

Er gaat de komende jaren het nodige ge-
beuren in de Annawijk. Zo gaat woning-
corporatie woCom een flink aantal wo-
ningen renoveren. Ook worden er verou-
derde huizen gesloopt en nieuwe huizen 
gebouwd. 
Gemeente Helmond gaat aan de slag met 
de openbare ruimte. De bestrating wordt 
aangepakt, de verlichting vernieuwd en 
er komt meer ruimte voor groen en spe-
len. Ook wordt er kritisch gekeken naar 
de parkeerproblemen in de wijk. Onder-
werpen die naar voren kwamen in de vele 
gesprekken met bewoners, die vertegen-
woordigd worden door de Belangengroep 
Annawijk, De Vaart en Wijkraad Helmond 
Centrum. 

Samen met bewoners 
de buurt verbeteren
In het WijkOntwikkelingsProgramma 
staat in grote lijnen omschreven wat er 
gaat gebeuren in de Annawijk. ’Met dit 
aanvalsplan gaan we samen met bewo-
ners de buurt verbeteren,” vertelt wethou-
der Gaby van den Waardenburg. 

“We pakken de openbare ruimte aan en 
verbeteren ook de samenhorigheid in de 
Annawijk. Het gaat niet alleen om wo-

ningen (fysiek), maar ook om het leefbaar 
maken en houden van de wijk (sociaal-
maatschappelijk). Daarnaast is er aan-
dacht voor gezondheid en werkgelegen-
heid. Door op al deze vlakken stappen te 
zetten, wordt de Annawijk een plek waar 
het fijn wonen, werken en verblijven is.”

Duurzaam én betaalbaar
Mirjam Kräwinkel, directeur-bestuurder 
van woCom sloot zich bij haar woorden 
aan: “Samen gaan we aan de slag om deze 
mooie buurt weer haar glans terug te ge-
ven. We merken een grote betrokkenheid 
in de wijk en bepalen bijvoorbeeld samen 
met de bewoners waar nieuwe woningen 
gebouwd worden en hoe deze eruit gaan 
zien.” Daarbij staan bij de woningcorpo-
ratie, naast samenwerking, vooral betaal-
baarheid van wonen en duurzaamheid 
centraal. 

“Met betaalbaarheid bedoelen we dat de 
woonlasten voor de huurders, dat wil zeg-
gen huur- én energielasten, laag en dus be-
taalbaar moeten blijven. Ook na een grote 
verbouwing. We gaan veel investeren in 
de huurhuizen van deze wijk. Dat betaalt 
zich uit in energiezuinige woningen voor 
de bewoners.” s

Het WijkOntwikkelingsProgramma 
voor de Annawijk is getekend! 
(bron foto; Mandy Meeuwsen, 

www.helmondnu.nl).

Annawijk/Suytkade
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Uw wensen centraal.Uw wensen centraal.
Ook met een verzekering bij o.aOok met een verzekering bij o.a
Dela, Monuta, Yarden.Dela, Monuta, Yarden.

Lokaal
VertrouwdVertrouwd
PersoonlijkPersoonlijk

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

Uitvaartzorg van de Kerkhof MARGRIET 
WINTERFAIR 

28 november

OBERHAUSEN 
27 nov., 1, 7, 8, 11, 12, 13, 

14, 15, 18 en 20 dec. 
21 dec. avondtocht

ESSEN 
27 nov., 1, 7, 8, 11, 12, 13, 

14, 15, 18 en 20 dec. 
21 dec. avondtocht

AKEN 
1 december en 
14 december 

KEULEN 
7 december en 
13 december

VALKENBURG 
8 december en

12 december 
avondtocht

MAASTRICHT 
8 december en

12 december 
avondtocht

LUIK 8 dec.

MUNSTER 19 dec.

DÜSSELDORF 
9 december, 

12 december en 
15 december

WINTERVERRASSINGSREIS 
26 januari

€ 30,00

€ 19,50 € 19,50 € 19,50

€ 22,50 € 19,50 € 19,50

€ 19,50

€ 25,00

€ 19,50 € 69,00

incl. entree
Alleen vervoer € 15,00

Touringcarvervoer incl. koffie, gebak, lunch, diner en excursies.

www.twintours.nl
Helmond-Asten  
T: 088-123 55 55

Voetbal is 
óók voor meiden!

Meiden- en vrouwenvoetbal is 
de snelst groeiende sport van 
Nederland. Zo zie je steeds 
vaker meiden voetballen op 
straat, op het schoolplein of 
op pannaveldjes. Maar ook in 
toenemende mate op de velden 
van RKSV Mierlo-Hout.

Hadden we in het seizoen 
2016/2017 naast ons vrouwenelf-
tal nog maar 1 meidenteam, van-
daag de dag spelen er maar liefst 
zeven meidenelftallen, een vrou-
wen- én een veterinnenteam in 
competitieverband. Een explo-
sieve groei die wij van tevoren 
niet hadden kunnen bedenken.
Samen met onze hoofdsponsor 
Manders Totaal en met steun 
van het hoofdbestuur hebben 
we al heel wat mooie stappen 
weten te zetten richting een ge-
zonde toekomst van het meiden- 
en vrouwenvoetbal binnen onze 
vereniging. Is daarmee de klus 

geklaard? Zeker niet, wij hebben 
nog volop ambities en streven 
naar een verdere groei en profes-
sionalisering van onze organi-
satie. Stap voor stap, want alles 
in een keer oppakken blijkt niet 
haalbaar te zijn.
Een van de meest recente acti-
viteiten betreft het organiseren 
van een open training voor mei-
den in de leeftijd van 4 tot en met 
6 jaar. Op zaterdag 10 en 17 no-
vember hebben in totaal negen 
kinderen spelenderwijs kunnen 
ontdekken hoe leuk voetbal ei-
genlijk wel niet is.
Heb jij dat nou ook? Wil jij ook 
eens een keer kennismaken met 
het meiden-  en vrouwenvoet-
bal, zonder meteen lid te hoe-
ven worden? Wacht niet langer 
en kom gewoon een keer kijken 
naar een van onze trainingen op 
de dinsdag- en donderdagavond. 
En doe mee! Je bent van harte 
welkom.
Kijk voor meer informatie op de 
website van RKSV Mierlo-Hout.
#voetbalisookvoormeiden s

Mierlo-Hout

Voetbal als meisje? Waarom niet! Ga eens kijken bij de training en zie 
zelf hoe leuk het is. (bron foto RKSV Mierlo-Hout).

Spekzullekes nemen afscheid van Pim d’n Uurste 

Op zaterdag 8 december neemt 
CV De Spekzullekes afscheid 
van Prins Pim d’n Uurste. De 
Spekzullekes nodigen iedereen 
van harte uit om er op deze 
avond bij te zijn en een geweldig 
carnavalsseizoen af te sluiten.

Prins Pim d’n Uurste, die De 
Spekzullekes voor mocht gaan 
tijdens carnaval 2018, mag te-
rugkijken op een meer dan ge-
slaagd Carnavalsseizoen! Alle 
geledingen zullen deze avond op 
een ludieke en vooral eigenwijze 
manier afscheid nemen van hun 
Prins van 2018.

De avond wordt georganiseerd 
door het Genootschap Oud 
Prinsen (GOP) en wordt gehou-
den in het cafégedeelte van Zaal 
Vissers. Het ontvangst van Prins 
Pim d’n Uurste en zijn vrouw 
Lisanne vindt plaats rond 20.30 
uur. Hij zal met zijn vrouw en 
hoogheden voor de laatste keer 
als Prins van De Spekzullekes 
binnen trekken.
Na het opnemen van Prins Pim 

d’n Uurste in het Genootschap 
Oud Prinsen, kan het speculeren 
beginnen over wie er op zaterdag 
5 januari 2019 bekend zal worden 
gemaakt als nieuwe Prins van De 
Spekzullekes!

U komt toch ook? De toegang 
van deze avond is gratis!

Voorverkoop 
Kletszullekesavonden
Op 1 december start de voorver-
koop van de Kletszullekesavon-
den die worden gehouden op 
vrijdag en zaterdagavond 22 & 23 
februari bij Zalencentrum Vissers. 
CV De Spekzullekes heeft voor u 
een fantastisch programma sa-
mengesteld. Beide avonden zul-
len worden geopend door Kapel 
de Durbloazers die samen, met 
niemand minder dan Willy en 
René van de Kerkhof hun Hel-
mondse Schlager gaan zingen: 
Ik ben Willy en gij René. Daarna 
gaat u genieten van tonpraters 
die al menige prijzen in de wacht 
hebben gesleept. Op beide avon-
den treden voor u op: Freddy van 
den Elzen, Rob Bouwman en Pe-
ter van de Maas. Ook hebben we 
voor u geweldige amusements-

groepen. Wat dacht u van: Wis-
siknie, Tadaa en Jeroen’s Clan!

Op vrijdagavond zal Kapel de 
Durbloazers voor een voortref-
felijke muzikale begeleiding zor-
gen, gevolgd door De Blue Band 
op zaterdagavond. De avond 
wordt compleet gemaakt met 
een geweldig optreden van onze 
oudste dansgarde De Kroonju-
weeltjes. Kortom, alles is aan-
wezig om er twee onvergetelijke 
avonden van te maken!

Kaarten kosten 14,- per stuk en 
zijn vanaf 1 december uitsluitend 
te koop bij Zalencentrum Vissers, 
Peeleik 2, 5704 AR in Brouwhuis. 
Wees er op tijd bij want vol is vol! 
De Kletszullekesavonden begin-
nen om 20.00 uur en de zaal gaat 
om 19.00 uur open. s

Rijpelberg

Sfeervol kerstconcert 
Accordeonvereniging Helmond A.K

Accordeonvereniging Helmond 
A.K. verzorgt op zondag 9 de-
cember 2018 een sfeervol kerst-
concert. Het eerste gedeelte 
van dit concert bestaat uit een 
aantal sfeerstukken waaronder 
het welbekende Anatevka, de 
musical die voor het eerst werd 
opgevoerd op Broadway. 

Na de pauze bestaat het concert 
uit een aantal zeer bekende en 
sfeervolle kerstliederen waar-
onder ‘I’m dreaming of a white 
christmas’, maar ook ‘Jingle Bells 
Rock’ en ‘Feliz Navidad’ Waarbij 
van Quin van Veghel de zang 
voor zijn rekening neemt.

Het orkest staat sinds 2002 on-
der de zeer bekwame leiding 
van Antoine van Wanrooy, die 

vooral zijn gevoel voor dynamiek 
goed aan het orkest weet over 
te brengen. Het kerstconcert 
vindt plaats in Zaal ‘t Aambeeld, 
Dorpsstraat 38 Stiphout. Aan-
vang is om 14.00 uur en de toe-
gang is gratis. Het orkest is nog 
op zoek naar nieuwe enthousi-

aste leden en een drummer die 
vanaf bladmuziek kan spelen. 
Heeft u interesse; kom gerust 
een keer kijken en luisteren op 
de wekelijkse repetitieavond; ie-
dere dinsdag vanaf 20.00 uur in 
Zaal ‘t Aambeeld, Dorpsstraat 38 
te Stiphout. s

Stiphout

Op zondag 9 december kun je de kerstsfeer al proeven in 
Zaal ‘t Aambeeld (bron foto; Accordeonvereniging Helmond A.K.).



36 week nummer 48 vrijdag 30 november 2018 de loop weekkrant HELMOND

Podiumplaatsen voor 
Atletiek Helmond bij 

Warandeloop

Bij de Internationale Waran-
deloop afgelopen weekend, 
gooide de jeugd van Atletiek 
Helmond weer hoge ogen. Deze 
grootste cross van de Benelux 
werd dit jaar gelopen op het 
parcours in de Beekse Bergen, 
waar over twee weken het EK 
cross plaatsvindt. 
De jeugd van Atletiek Helmond 
streed in diverse leeftijdscatego-
rieën voorin mee. Bij de meisjes 
wist Anouk Langstraat na een 
spannende wedstrijd over 1200 
meter een nek-aan-nek eind-

sprint te winnen waardoor ze als 
tweede over de finish kwam. 

De tweede medaille was voor het 
estafetteteam van Atletiek Hel-
mond. Naast Anouk bestond dit 
team uit Adam Kovacs-Borbas, 
Jorg Klomp, Lieve Derks, Pe-
pijn van den Hurk en Sofie van 
Wouwe. De zes Helmondse at-
leetjes hoefden alleen een team 
uit het Belgische Duffel voor te 
laten gaan op de 6x400 meter 
en kregen verdiend de zilveren 
medaille omgehangen. Top tien 
noteringen waren er voor Jorg 
Klomp (4), Abel Kovacs-Borbas 
(6) en Lieve Derks (7). s

Medaillewinnares Anouk Langstraat met startnummer K1470 
(bron foto; Niels Jacobs).

Helmond

Sport Awards Helmond wordt 
gloednieuw leven ingeblazen 

Het evenement ‘Sport Awards 
Helmond’ (voorheen Sportgala) 
is het letterlijke podium waarin 
sport-breed een podium wordt 
gegeven aan sportief Helmond. 
Het doel is om een jaarlijks eve-
nement te organiseren en te 
verzorgen met participatie van 
andere Helmondse initiatieven 
op sportief gebied waarbij ook 
de Helmondse, schoolgaan-
de jeugd specifieke aandacht 
krijgt. Uiteindelijk willen de ini-
tiatiefnemers een zo compleet 
mogelijke, heuse ‘sportdag/-
week voor Helmond’ organise-
ren, waarbij samenwerking met 
andere organisaties zal worden 
gezocht.

Sport Awards 2018
Op 1 februari 2019 krijgt het gees-
teskind van van Gils en van Erp 
een nieuwe doop, met dezelfde 
ouders als 32 jaar geleden. ‘Het 
was met name voor Cor een 
doorn in het oog en ook een 
groot gemis dat er de afgelopen 
jaren geen Sportgala was voor de 
Helmondse sportgemeenschap. 
Met dat gevoel van onvrede zijn 
ze om tafel gegaan en kwamen 
beide al snel tot de conclusie dat 
ze de draad weer moesten op-
pakken. 

Maar we wilden niet hetzelfde 
concept, er moest meer uitda-
ging in en meer diepte’, volgens 
Van Erp. 

Nominaties Awards
Een 5-koppige jury zal zich gaan 
buigen over de aangedragen 
kandidaten voor een 5-tal prach-
tige en gewichtige Helmondse 
Sport Award trofeeën. Er zullen 
Awards worden uitgereikt aan 
de winnaars in de volgende ca-
tegorieën:
1. Sportvrouw
2. Sportman
3. Sportploeg 
 (2 of meer personen)
4. Gehandicapte sporter 
 (man/vrouw)
5. G-team

‘De grootste verschillen met de 
Sport Awards van weleer zit ‘m 
dus in de voorwaarden voor de 
nominatie in de verschillende 
categorieën”, zo verduidelijkt 
Van Erp. “Voorheen gold alleen 
de sportprestatie als meetlat 
voor sporters en sportploegen. 
De kandidatuur krijgt nu veel 
meer diepte en nuance, hoewel 
de prestatie op niveau nog altijd 
een belangrijke factor zal zijn na-
tuurlijk.”

Kandidaten meest sportieve 
basisschool Helmond
Geheel nieuw in het Sport 
Awards concept is de verkiezing 
van de meest sportieve basis-
school van Helmond. We wil-
len allemaal graag dat kinderen 
en volwassenen meer bewegen 
en gezonder gaan leven. De uit-
drukking: ‘onze kinderen zijn de 
toekomst’ wordt op een sportie-
ve wijze benadrukt.  Het initiatief 

werd met gejuich ontvangen en 
de medewerking van JIBB is dan 
ook een belangrijk ingrediënt 
voor diverse activitseiten op de 
dag van de Sport Awards. 
Basisscholen die willen mee-
dingen naar deze titel voor 2019 
moeten wel aan een aantal cri-
teria voldoen. De meest belang-
rijke criteria om de meest spor-
tieve bassischool van Helmond 
te worden zijn simpel maar erg 
duidelijk:

Kijk op: www.tribunemagazine.
nl/sport-awards-helmond-2018 
om te zien aan welke eisen moet 
worden voldaan. Het aanmelden 
van kandidaten kan via het ge-
publiceerde nominatieformulier 
op de webpagina van Tribune 
Sportmagazine (www.tribune 
magazine.nl) onder Sport 
Awards Helmond 2018. Voor 
meer informatie stuur een email 
naar sportawards@tribunema-
gazine.nl

Sportmarkt
Misschien wel de meest uit-
dagende activiteit die zal gaan 
plaatsvinden in zaal De Ge-
seldonk is de Sportmarkt. Alle 
sportverenigingen, sportclubs en 
andere georganiseerde sportac-
tiviteitorganen hebben een per-
soonlijke uitnodiging ontvangen 
om deel te nemen. Ook JIBB zal 
hieraan actief deelnemen en dit 
bij sportverenigingen promoten. 

Workshops
Er worden door JIBB-workshops 
georganiseerd met maatschap-
pelijk actuele thema's voor 
sportbegeleiders, ouders, trai-
ners/coaches en bestuurders in 
Wijkhuis De Geseldonk. 
Hiermee worden dus ook de be-
langrijke ‘begeleiders’ van jeug-
digen in de sport niet vergeten. 
Zij vormen de bakermat voor de 
jeugd om überhaupt op verant-
woorde wijze te kunnen gaan 
deelnemen aan een sport.
Sport Awards Helmond vindt 
plaats op 1 februari 2019 in Zaal 
De Geseldonk, Cederhoutstraat 
44. De sportmarkt duurt van 16.00 
tot 19.00 uur, Workshops JIBB: 
Van 19.00 tot 20.00 uur en de Sport 
Awards van 20.00 tot 23.00 uur. s

Helmond

Organisatoren Guido van Erp en Cor van Gils 
(bron foto; Tribune magazine).

Britt Tonk had zoals velen de 
oplossing  van de Sudoku inge-
zonden en was blij verrast dat zij  
gewonnen had.

Chris Thielen (Adcommunicatie) 
overhandigde de Holland Casino di-
nercheque t.w.v. € 100,00 en een leu-
ke Goodiebag aan Britt. Iedere 14 da-
gen plaatst Weekkrant De Loop Hel-
mond een Sudoku. Lost u deze op? 
Dan maakt u ook kans op een diner-
cheque en een exclusieve Goodiebag 
van Holland Casino Eindhoven. s

Winnaar Sudoku Weekkrant De Loop Helmond

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Een levendig beestje: Arnisa
Arnisa is 3 jaar en is binnengekomen met licht letsel na een aanrijding. 

Ze is vlot hersteld. Ze heeft een bobbeltje in een pols maar dat is een oude, 
genezen teenbreuk. Het is een aantrekkelijk, levendig, lief en aanhalig poesje 
met een leuk snoetje. Ze heeft overigens twee knieschijven die een beetje los 
zitten. Ze schuiven niet netjes op en neer in het geultje dat daarvoor bedoeld 

is, er is wat zijwaartse speling. Hoe meer speling, hoe groter de kans dat 
de knieschijf uit het geultje schiet. Het gewricht is door de speling ook wat 

gevoeliger voor artrose. Dit poesje lijkt ons een pechvogeltje, of een brokken-
pilootje, of allebei... Ze is misschien wat kwetsbaar. We zien haar graag naar 

een adres gaan met een goed afgezette tuin; dan heeft ze toch het plezier van 
het naar buiten kunnen én heeft ze minder kans op nieuwe brokken. Een heel 
ruim appartement behoort ook tot de mogelijkheden. Houdt u ook rekening 
met in de toekomst mogelijk pijnstilling als zich artrose ontwikkelt, of indien 

nodig een (prijzige) knieoperatie. 

(Bron foto; Mandy Meeuwsen www.helmondnu.nl)

Helmond
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Helmond

Veilig Uitgaan Helmond: 
samenwerking loont 

Het cameratoezicht wordt beter 
en de verlichting wordt ‘slim-
mer’. Bovendien wordt in de 
horecagelegenheden aandacht 
besteed aan voorlichting over 
(de gevolgen van riskant) alco-
hol- en drugsgebruik. Het zijn 
enkele van de acties uit het ge-
actualiseerde Plan van Aanpak 
Veilig Uitgaan Helmond. 

Politie, Openbaar Ministerie 
(OM), horecaondernemers en 
gemeente Helmond werken al 
jaren samen om de sfeer, leef-
baarheid en veiligheid in het uit-
gaanscentrum te waarborgen en 
waar mogelijk te verhogen. Die 
samenwerking ligt vast in het 
Plan van Aanpak Veilig Uitgaan 
Helmond.  

Zo zijn er afspraken  over slui-
tingstijden, horeca-ontzeggin-
gen, taxi-inzet, beveiliging, eve-
nementen en toelatingsbeleid. 
En er vindt regelmatig overleg 

plaats in onder andere het Klein- 
en Groot Horeca-overleg. 

Samenwerking loont
Uit de Veiligheidsmonitor 2017 
blijkt dat de samenwerking 
loont: de overlast is relatief be-
perkt. Ook de veiligheidsbele-
ving van bezoekers is voldoende 
en op onderdelen zelfs de laatste 
jaren afgenomen. Besloten is 
daarom de samenwerking voort 
te zetten en het Plan van Aan-
pak te actualiseren. Vanmiddag 
werd het geactualiseerde Plan 
van Aanpak tijdens het Groot 
Horeca Overleg officieel onder-
tekend door afgevaardigden van 
politie, OM, horecaondernemers 
en gemeente Helmond. Burge-
meester Blanksma onderstreept 
het belang van samenwerking: 
“Mensen zijn graag in onze stad. 
Het aantal bezoekers van het ho-
recagebied is al jaren stijgende. 
Het centrum wordt levendiger 
en is aantrekkelijk. Dat vraagt 
om een nauwe samenwerking 
tussen betrokken partners. Hel-
mond is een fijne stad om uit te 

gaan en vervult daarin ook een 
belangrijke regiofunctie. Geza-
menlijk hebben we het doel om 
het uitgaansgebied nog prettiger, 
mooier, slimmer en daarmee vei-
liger te maken.”

Horeca-ontzeggingen
In het plan staan, naast de hier-
boven beschreven acties, een 
aantal aandachtspunten. Zo 
moet er een nieuw protocol ko-
men voor de Collectieve Horeca 
Ontzeggingen (CHO) dat vol-
doet aan de Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming 
(AVG). Momenteel belemmert 
de AVG de gegevensuitwisseling 
die nodig is om een ontzegging 
op te leggen. Landelijk wordt nu 
naar een protocol gekeken. Zo-
dra dat klaar is, komt er een Hel-
mondse versie. 
Daarnaast geven partners aan 
regelmatig een gebiedsschouw 
te gaan organiseren. Deze 
schouw wordt beschouwd als 
effectief instrument om de vei-
ligheid onder bezoekers van het 
uitgaansgebied te meten. s

V.l.n.r.  de heer H.L. Cornelissen (teamchef District Helmond/Peelland), de heer H.J.M. Gruijters 
(voorzitter Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Helmond), locoburgemeester A. Maas en de heer P.J.T. 

van den Heuvel (voorzitter Horecabelangenvereniging Centrum Helmond). (Bron foto; Eric van der Putten).

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 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 1 december:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Koos Dirks; Ben van de Westerlo;

Zondag 2 december:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het 
kerkkoor;
Sjef Remmen en Annie Noordman; Hans Kummerer; Wim 
Ter Burg; Mies van der Velden; Jaan Crielaars-Kuijpers; 
Wouda Raijmakers-Sleegers; Maria Swinkels-Fijt; Ton 
Pachen; Kata Burhenne-van Deursen; Jane Landsbergen-
Venema; Berdina Visser; Hans van Schie; Jacqueline van 
den Heuvel-Aerts; Mathieu de Bie; Tonny van Mierlo-
Verhofstadt; Greetje Smits-van Eeden; Lena Schmitz-
Snijders; Gerrit Luijben; Jan Verbakel; Mart Hertogs; Lenie 
van Vijfeijken-Smulders; Trineke Verschuren-Janssens; 
Toon van Vugt; Riet de Ruijter-Manders; Jan Wijnen; Anna 
Rouss; Broer Boxstart; overleden ouders Noud en Nellie 
Meulendijks-Smits; Tonnie Sanders; Ceciel Broens-Veel; Bert 
Allard; Harrie Vos; Giel Verspaget;

Donderdag 6 december:
19.00 uur Alphonsuskapel;

Zaterdag 8 december:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; volkszang;
Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Dankviering Vormsel 
m.m.v. de Halmen;

www.damiaanhelmond.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties 
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 2 december 
10.30 uur Trudo koor; Miel Steijns, Sjef Verdegen, Elly van 
Hoek-van der Velden, Marietje Adriaans-van Berkel, Jac en 
Trees Jansen-Wijnheimer, Antoinetta Kenter, Wilhelmus 
Habraken, Netje van Roozendaal, Fien Boudewijns-Rompen, 
Albert Nooijen, pastor Hans van den Heuvel, Zus Verstappen-
van Oorschot, Trudo van Dijk, Arnold van de Laar. 
                                                      
Zondag 9 december
10.30 uur Mariakoor
Jac Jansen en overleden familie 
Wijnheimer-Roelofs, Harry Verheijen, 
Wim van Lieshout, Mien Aalders-van 
Bommel, Maria van Moorsel-van 
Hooft.

www.damiaanhelmond.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE 
H.LAMBERTUS
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Onlangs waren we weer eens 

de Kempen. Vessem is o.a. be-

en pelgrimshoeve Kafarnaüm. 
18 jaar geleden zijn wij er ge-

Onlangs waren we weer eens 
in Vessem; dat mooie dorp in 
de Kempen. Vessem is o.a. be-
kend door zijn Jacobushoeve 
en pelgrimshoeve Kafarnaüm. 
18 jaar geleden zijn wij er ge-
start voor onze fietspelgrimage 
naar Santiago de Compostella 
en hebben daar Br. Fons van 
der Laan leren kennen als ini-
tiatiefnemer voor de opzet van 
de inmiddels befaamde kring-
loopwinkel in de Jacobushoeve 
en later voor de transformatie 
van zijn klooster in een onder-
komen voor pelgrims, Kafar-
naüm. Sindsdien fietsten we 
regelmatig naar Vessem met 
spullen voor de Jacobushoeve 
en op Kafarnaüm om bij te pra-
ten met inmiddels bekenden. 
Totdat een herseninfarct bij mij 
roet in het eten gooide. Maar 
laatst kregen we een uitnodi-
ging om in Vessem het afscheid 
van Br. Fons mee te maken. Dat 
konden we niet laten schie-
ten. Dus togen we naar Ves-
sem waar in D’n Bongerd een 
feestprogramma op touw was 
gezet, ook al om het 10-jarig be-
staan van Pelgrimeren voor de 
jeugd te vieren.
Het werd een plezierig weer-

zien met oude bekenden. Wij 
kwamen er achter dat met de 
beoefening van het gastheer/
vrouw-schap door het jaar zo’n 
160 vrijwilligers betrokken zijn; 
elke week lossen twee vrijwilli-
gers elkaar af om in Kafarnaüm 
gasten/pelgrims te ontvangen, 
ze een maaltijd en ontbijt voor 
te zetten, en ze slaapgelegen-
heid te bieden. Die vrijwilligers 
komen uit het hele land en wa-
ren die dag voor het merendeel 
in Vessem aanwezig.
Een ander fenomeen is Pelgri-
meren voor de jeugd. Tien jaar 
geleden op poten gezet door 
Jack Naus. Hij begon met scho-
len in de buurt. Zo begeleidden 
wij eens een basisklas uit Bla-
del. Te voet van Bladel naar 
Vessem; een heel aparte bele-
venis, ook al omdat de kinde-
ren heel open waren over hun 
gevoelens. Zo passeerden we 
de plek waar de broer van een 
van hen verongelukt was en hij 
vertelde daarover. Inmiddels is 
Jack landelijk actief om jeugd 
te leren ‘lopen’, te leren ‘zien’ 
en te leren er met elkaar over 
te praten. Ik had deze dag voor 
geen goud willen missen; Ves-
sem is voor ons nog altijd feest!

Jan van Rest

doordoor jan van rest

Nog altijd feest

Wij hebben geen kids meer maar 
toch blijft Sinterklaas. Het aller-
leukste feest wat ik altijd zal blij-
ven vieren. Al noemen ze het een 
kinderfeest, ik vind het geweldig. 
Zelfs ons Kate (de hond) heeft haar 
schoentje gezet dit jaar. En met 5 

december maken we er altijd een 
leuke gezellige en vooral lekkere 
avond van. Met natuurlijk  een 
klein cadeautje.

De rest van de cadeautjes wordt 
aan de Kerstman overgedragen. 
Altijd zal ik in de Sinterklaastijd 
denken aan de tijd  toen ik zelf nog 
een kind was. Dat waren mooie 
tijden en altijd volop pakjes voor 
iedereen. Al hadden we geen auto 
en gingen we nooit op vakantie, 
Sinterklaas werd bij ons groots
gevierd.

Meestal werd wat er op je lijstje 
stond wel afgeleverd door de Sint 
en zijn Pieten. Dat ik het toch wel 
heel raar vond dat uit het kleinste 
gaatje in het plafond het snoep 
vandaan kwam als er gestrooid 
werd. Veel later vertelde ons moe-
derke dat zij het in haar schortzak 
had en dat als ik even niet keek het 
de richting van dat kleine gaatje 
werd gegooid.Ook weet ik nog 
dat mijn broer Fer me wel eens uit 
mijn droom zou halen en verraden 
waar alle cadeautjes lagen ver-
stopt en dat ons mam die allemaal 
zelf had gekocht .Och och och, wat 
heeft ie toch op zunne nek gehad. 
Ons mam zei dat ze hem naar 
Maria Goretti zou brengen (een 
kindertehuis in Tilburg). Dus met 

mijn 5 jaar was de Sint bubbel al 
doorgeprikt. Jaren later toen mijn 
moederke in het verzorging tehuis 
lag moest ik altijd zorgen dat rond 
de Sinterklaas een grote schaal 
met echt Sint snoep op haar kamer 
stond. Ook werden de kleinkinde-
ren, zolang ze leefde, verrast met 
een cadeautje  en ook mij sloeg 
ze nooit niet over op 5 december. 
Wat zij ons geleerd heeft wil ook ik 
graag doorgeven. Jarenlange tra-
dities, daarom zal ik de Sint altijd 
trouw blijven zie het als een soort 
ode aan mijn ouders.  

Maar onder de Kerst kom je te-
genwoordig ook niet uit. Dat is ei-
genlijk ook pas iets van de laatste 
jaren want vroeger was er met de 
Kerst geen cadeautje te bekennen. 
Maar de Kerstman kan toch echt 
niet tippen aan onze Sinterklaas 
met zijn Pieten. Vinde gullie da 
wel? ikke niet. Ik hou van die man 
met zijn mijte  en lange witte baard 
en natuurlijk ook van Piet.

Iedereen een fijne Sinterklaas.
Tot volgende week,

Ons 

vertelt…

Schoentje zetten en 
Pakjesavond

€ 50,00 + 
GRATIS  
BIOSCOOP 
KAARTJE?

BEZORGER 
WORDEN?
APP NAAR: 
0618938912

Activiteiten in december bij KBO St. Lucia

Bloemschikken
Donderdag 6 december a.s. van 
10.00-12.00 uur kunt u weer mee-
doen met het bloemschikken. 
Deze keer wordt er een verras-
sings kerststuk gemaakt met 
verlichting. De prijs is € 12,50 
(incl. lichtjes)en exclusief onder-
bord. Breng zelf een Vierkant 
bord/schaal mee. U kunt zich 
opgeven door Brigitte te bellen, 
06-12059942. Graag € 12,50 mee-
nemen op 6 december. 

Nationale Vrijwilligersdag
Op vrijdag 7 december a.s. is er 
een bijeenkomst in wijkhuis de 
Geseldonk te Mierlo-Hout om 
al onze vrijwilligers te bedanken 
voor het fantastisch meehelpen 
om ook 2018 wederom tot een 
actief succes te maken. De bij-
eenkomst begint om 13.30 uur. 

Kerstviering
Zoals ieder jaar vieren wij ook 
dit jaar onze kerstviering en wel 
op 12 december in wijkhuis de 
Geseldonk te Mierlo-Hout. Het 
begint om 13.30 uur. Tijdens de 

kerstviering wordt een heerlijke 
lunch met soep en kroket met 
verschillende soorten beleg, kof-
fie/thee geserveerd. Daarnaast 
ontvangt iedereen één con-
sumptiebon en natuurlijk wordt 
er weer een varken, dat wordt 
geschonken door de familie van 
Asten, uitgereikt!

Etentje buiten de deur
Op woensdag 19 december a.s. 
hebben we weer ons etentje bui-
ten de deur bij Eet café de Barrier. 
De kosten zijn € 14,50 p.p. en de 
aanvang is om 13.30 uur. Dege-
nen die hieraan deel willen  ne-
men graag op de zondag vooraf-
gaand aan de datum vóór 20.00 
uur een enveloppe in de brieven-
bus te doen op het adres Dircx-
ken van Meghenstraat 4 t.n.v. J. 
Geubbels. In de enveloppe het 
bedrag voor het etentje bijsluiten 
alsmede een briefje met vermel-
ding van naam en aantal perso-
nen, adres en telefoonnummer.

Computer inloop
Heeft u kleine problemen met 
uw computer of tablet, of heeft 
u moeite met een bepaald pro-
gramma, dan kunt u elke 3de 

woensdag van de maand (voor  
december is dat woensdag 19 
december a.s. vanaf 13.30 uur te-
recht in wijkhuis De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44.

Repaircafé
Op donderdag 20 december 
van 13.00-16.00 uur kunt u weer 
terecht bij het Repaircafé KBO-
St. Lucia in de Geseldonk. Voor 
meer informatie kunt u contact 
opnemen met Adriaan van Veg-
gel, vicevoorzitter@kbo-stlucia.
nl of tel. 0492-841112. Direct e-
mailen kan ook naar: 
repaircafe@kbo-stlucia.nl s

Helmond

BEZORGER 

APP NAAR: 

BEZORGER 

APP NAAR: 

Helmonds Vocaal Ensemble sluit 
jubileumjaar af met sfeervol kerstconcert 

Op zondag 16 december a.s. 
is het HVE te horen in de Sint-
Trudokerk aan de Dorpsstraat 
in Helmond. Aanvang 20.00 uur. 
Algehele leiding Jeroen Felix.

Het Helmonds Vocaal Ensemble 
heeft een fantastisch jubileum-
jaar achter de rug. Het koor be-
staat 25 jaar en dirigent Jeroen 
Felix staat evenzoveel jaren als di-
rigent voor het ensemble. Hoog-
tepunt uit dit jaar mag toch wel 
de uitvoering van de Hohe Messe 
van J.S. Bach genoemd worden. 
Samen met een aantal gastzan-
gers heeft het HVE dit allergroot-
ste meesterwerk van Bach uitge-
voerd met medewerking van een 
uitmuntend barokorkest en dito 
solisten. De Hohe Messe is een 
dynamisch werk met vele forte 
delen daarin. Het publiek wordt 
als het ware overdonderd door 
de grootsheid van de klanken.
Tijdens het komende kerst-
concert laat het HVE (dat uit 
20 enthousiaste leden bestaat) 
zich van een geheel andere kant 
horen. Het wordt een concert 
met over het algemeen ingeto-
gen, sfeervolle, Christmas Ca-
rols, waarbij een aantal werken 
van de Nederlandse componist 
Maurice Pirenne centraal staat. 
Een koperensemble, bestaande 
uit 2 trompettisten, 1 hoornist en 

2 trombonespelers van het Hel-
monds Muziek Corps zal voor 
de nodige afwisseling zorgen. Zij 
spelen samen met het koor maar 
ook als zelfstandig ensemble.
Het thema 'Van duister naar 
licht'  zal daadwerkelijk tot ui-
ting komen tijdens het concert. 
De muziek zal vanuit alle hoe-
ken van de kerk klinken in steeds 
wisselende opstellingen. 
U kunt uw kaarten reserveren via 
info@helmondsvocaalensem
ble.nl. De prijs is €12,00 inclusief 
een glas Glühwein of chocolade-
melk. Kaarten zijn ook te koop 
aan de kerk. s

Stiphout

Het Helmonds Vocaal Ensemble 
(bron foto; Gerard van Hal).
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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
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DIVERSEN
















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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465 
Winkelboulevard Engelseweg (Naast de Helmondse IJzerhandel) 
Open: Di.t/m Vr. 10.00-18.00 uur Zat. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

ROLLUIK STUK?
Bel ons snel!
Wij zijn het service adres  
voor al uw rolluik reparaties!

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

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

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

Rommelmarkt 
Mèrthal Horst

2 december 
09.30 – 15.30 uur

Gasthuisstraat 30, 
5961 GA, A73 afrit 11

www.carbootsale
horst.nl

Haar knippen aan huis!
Dames, heren en kinderen

06-45720082

Maas Budget Witgoed
Witgoed met 2 maanden 

garantie.
Langskomen kan 7 dagen per 
week op afspraak in Helmond.

06-24623905

TE KOOP GEVRAAGD
Gezocht marktspullen,

zolder opr., antiek, klokken,
schilderijen, beelden, enz.

06-13208306

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

65+ 
KLUSSER/

STYLIST
Voor timmerwerken en 
traprenovaties, houten 
vloeren voor kamers/
terras en ook schilder, 
behang en tegelwerk. 

40 Jaar ervaring.
info: 06-11441257 

Kees

Lenie Klaasen  |  06-52716622
BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend voor een afspraak.  
Geen party of andere verplichtingen. De producten zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen bij  

Lenie Klaasen, tel.: 06-527 16 622 (Business Owner Forever). 
Kijk voor meer informatie op: www.foreverhelmond.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

www.helmondnu.nl

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

Oplossing van week 46:

Mail de gele oplossing voor 7 december naar:

actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Prijswinnaar week 46: 
Britt Tonk
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Franchise event 17 December


