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vd wiel    Tuinmachines - Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

*Zie Actievoorwaarden op onze website

10% korting
op de servicebeurt

DE BESTE SERVICE 
IN DE REGIO!

Meld u tuinmachine(s) aan voor 31-12-2018 en ontvang: 

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

11 & 18 DECEMBER
50PLUS BIOS 
13:30 UUR

MURDER ON THE 
ORIENT EXPRESS

Een Havenpark vol Goeikes

Het Havenpark in Helmond is 
de hele maand december omge-
toverd tot een plek vol ‘Goeikes’. 
Het merendeel van de foto’s, ge-
maakt voor het boek “Goeikes 
- Helmonders in beeld” is daar 
deze maand te zien. De expo-
sitie is bedoeld voor mensen 
uit Helmond en daarbuiten en 
laat zien wat de stad bijzonder 
maakt: haar inwoners.

Gemêleerd gezelschap
Wie door de expositie loopt, ziet 

mensen uit alle lagen van de be-
volking. Dit omdat alle wijken 
apart vertegenwoordigd zijn. 
Van het chique Dierdonk en 
Brandevoort tot volksbuurten 
als de binnenstad en Helmond 
Oost. Een feest van herkenning 
voor de inwoners van de stad en 
een goede indruk voor de bezoe-
kers van daarbuiten.

Feestdagen
De organisatie koos bewust voor 
een expositie tijdens de feestda-
gen in het centrum van de stad. 
Op deze manier hoopt zij een 
breed publiek te trekken. Naast 

evenementen als de schaatsbaan 
en het feest van Sinterklaas is de 
tentoonstelling goed te combi-
neren met Sint en Kerstaanko-
pen. De expositie is in de open-
bare ruimte, gratis toegankelijk 
en zichtbaar vanaf meerdere we-
gen. Diverse kroegen en restau-
rants bieden uitzicht op het park.

Over ‘Goeikes – 
Helmonders in beeld’
Het project ‘Goeikes – Helmon-
ders in beeld’ startte ruim 1,5 jaar 
geleden. Binnen het project zijn 
de 13 wijken van de stad vastge-
legd. De focus lag hierbij op de 

Helmonders zelf, de zogenaam-
de Goeikes. Naast negen profes-
sionele fotografen is het project 
aangevuld met enthousiaste 
amateurs, waaronder leerlingen 
van een basis- en middelbare 
school uit Helmond. Stichting 
Goeikes presenteerde in het 
eerste weekend van november 
het resultaat van deze inspan-
ningen in de vorm van een luxe 
fotoboek. Dat boek is onder an-
dere te koop bij boekhandel de 
Ganzenveer, VVV Helmond en 
de Museumwinkel. De expositie 
loopt van 30 november 2018 tot 
en met 6 januari 2019. s

Centrum

Op het Havenpark hangen foto’s die zijn gemaakt in alle wijken van Helmond (bron foto; Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl).

€50,00

BONUS

WIL JIJ BEZORGER 
WORDEN?
APP 
NAAR: 
0618938912

Meer info en openingstijden:
www.schaatseninhelmond.nl

Een gezellige en sfeervolle schaatsbaan in het centrum van Helmond
Gezellig winterterras  |  Schaatsverhuur, verkoop en slijpen

7 DECEMBER T/M 6 JANUARI
Op de markt in Helmond

Winterse
hapjes &
drankjes

like ons

Nog meer m
eters

 ijs!

7 DEC. T/M 6 JAN.
SCHAATSENINHELMOND.NL
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

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

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

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

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

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen, Mandy 
Meeuwsen, Meryem Strazzulla en 
Britt Welten.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

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

helmond
de loop weekkrant
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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

New Years Eve: Studio 54 Party 
In navolging van het overweldi-
gende succes van vorig jaar, or-
ganiseert De Cacaofabriek ook 
dit jaar weer een spetterende, 
grootse en geweldige afsluiter 
van het jaar! New Years Eve: 
Studio 54 Party, hét ultieme dis-
co oud en nieuw feest. 

New Years Eve: Studio 54 Party 
vindt in meerdere ruimtes in De 
Cacaofabriek plaats. 

Met een verlichte dansvloer, de 
beste DJ’s, een spetterende dis-
coshow van Lise Verheijden en 
natuurlijk geweldige dansmu-

ziek beleeft u op voorhand een 
onvergetelijk oud en nieuw feest! 

Tickets en arrangementen
De online tickets zijn nu verkrijg-
baar en de verkoop loopt harder 
dan ooit! Ben er dus snel bij want 
dit wil je niet missen! Er zijn twee 
soorten tickets te verkrijgen: 
NYE The Party: Een hele avond 
onbeperkt bier, fris, wijn, mix-
dranken inclusief champagne, 
oliebollen en een uitgebreid luxe 
hapjes arrangement € 54,-. Dit 
start om 22.00 en duurt tot 4.00 
uur.  NYE The Afterparty: Bij dit 
arrangement hoort onbeperkt 
bier, fris, wijn, mixdranken en 
uitgebreid luxe hapjes. € 34,- . 
Dit begint om 00.30 tot 04.00 uur.

Dit jaar zullen de DJ’s Cor Claas-
sen, Gollie Renwarin, Eddie Bel 
en Deejay Petertje zorgen voor 
heerlijke herkenbare en knal-
lende disco hits. De avond wordt 
helemaal compleet met de spet-
terende live disco act van Lise 
Verheijden. Lise werkt al jaren als 
vocalist en zij staat op vele podia. 
Ze houdt ervan om de zaal hele-
maal op z’n kop te zetten met 
haar knalrepertoire, stil blijven 
staan is geen optie! 

Kies voor het arrangement dat bij 
u past en bestel uw tickets online 
via de website van De Cacaofa-
briek: www.cacaofabriek.nl of 
aan de receptie van De Cacaofa-
briek. Volg De Cacaofabriek ook 

op facebook en zet jezelf op aan-
wezig bij het evenement. Heeft u 
behoefte aan meer informatie? 
Dan kunt u contact opnemen 
met sales@cacaofabriek.nl
New Years Eve: Studio 54 Party 
vindt plaats in De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1, en begint om 22.00 
uur en eindigt om 04.00 uur. s

Op oudjaarsavond kun je knallend het jaar afsluiten in De Cacaofabiek 
(bron foto; Geert Blenckers/ De Cacaofabriek).

Kasteel van Sinterklaas 
verwelkomt 350.000ste bezoeker

De dag voor pakjesavond, 4 de-
cember, is altijd een bijzondere 
dag voor de Sint en zijn Pie-
ten. Maar dit jaar was hij extrá 
bijzonder want dinsdagoch-
tend rond 11.30 uur, kwam de 
350.000e bezoeker langs bij het 
Kasteel van Sinterklaas. De fa-
milie Swinkels uit Bakel was het 
gelukkige gezin.

Een beetje geluk 
Het gezin valt met de neus in de 
boter. Pas wonnen ze via ORO, 
een organisatie die ernaar streeft 
om kwetsbare mensen geluk te 
bezorgen, tickets voor Het Kas-
teel van Sinterklaas. En vanoch-
tend bleek dus dat een van de ge-
zinsleden de 350.000e bezoeker 
is, dat is nog eens geluk hebben! 

Omdat niet kan worden nage-
gaan welk gezinslid als 350.000e 

over de drempel kwam, heeft de 
Sint besloten om de hele familie 
maar in het zonnetje te zetten. 
‘’Het is toch al een dure tijd voor 
me, dus dit kan er ook nog wel 
bij”, reageerde hij kort.

Een mooi prijzenpakket
De familie ontving een prijs waar 
ze in het land van de Sint ‘usted’ 
tegen zeggen. Onder al het moois 
bevonden zich; een cadeaupak-
ket met daarin een boek (alleen 

vandaag nog verkrijgbaar bij de 
Smulwinkel), snoepgoed, een 
flinke Sint-chocoladepop én, als 
klap op de vuurpijl, tickets voor 
Het Kasteel van Sinterklaas voor 
volgend jaar. Moeder Callista en 
haar dochtertjes Charlie (6 jaar) 
en Nikki (2,5 jaar) namen de prij-
zen dankbaar in ontvangst.
Het Kasteel van Sinterklaas fe-
liciteert de familie Swinkels van 
harte met deze mooie prijs. 

En ze bedanken alle mensen 
die Het Kasteel van Sinterklaas 
dit jaar – en voorgaande ja-
ren – hebben bezocht. Zonder 
hen was deze mijlpaal vandaag 
niet bereikt! s

Helmond

De familie Swinkels had geluk; onder hen bevond zich de 350.000e  bezoeker! (bron foto; Mandy Meeuwsen)

Centrum

Afgelopen week plaatsten we 
op onze Facebookpagina een 
korte video over het Kasteel 
van Sinterklaas, samen met 
onze columniste Marij. We 
zijn er dan ook trots op dat 
deze al meer als 10.000 keer 
bekeken is. 

Ook het Kasteel zelf vond de 
video een mooi initiatief. Zo 
blijkt maar weer uit deze aan-
tallen hoe betrokken Helmond 
is bij de diverse evenementen 
die onze stad te bieden heeft.
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Wijziging dienstregeling bussen 

Dienstvervoerder Bravo laat weten dat met ingang van 9 december 2018 de 
dienstregeling van de bussen in Zuidoost-Brabant wijzigt. Elk jaar gaat in 
december de nieuwe dienstregeling van het openbaar vervoer in. Voor Helmond 
betekent dit het volgende:

• Spitslijn 102 wordt opgeheven per 9 december 2018 wegens een te laag aantal 
 reizigers. Reizigers uit Stiphout (en Helmond) kunnen met Bravoflex Helmond 
 naar Nuenen Centrum reizen.
• Buurtbus Lijn 259 gaat een nieuwe route rijden vanuit Lieshout via kern 
 Gerwen en de Berg in Nuenen naar eindhalte Nuenen Centrum, waardoor het 
 centrum van Nuenen beter bediend wordt. Traject Nuenen – Stiphout van lijn 
 259 komt te vervallen. Reizigers uit Stiphout (en Helmond) kunnen met 
 Bravoflex Helmond naar Nuenen Centrum reizen.

Meer informatie? 
Kijk voor meer informatie op: www.bravo.info/dienstregeling2019 en 
https://www.bravo.info/bravoflex. Binnenkort zijn de busboekjes met de nieuwe 
dienstregeling te koop bij de Hermes OV-servicewinkel. Voor de meest actuele 
informatie kunnen reizigers terecht op www.hermes.nl 

Extra ophaalservice papier in Januari 

In december hebben veel huishoudens wat meer papierafval dan normaal 
gesproken vanwege de feestdagen. Zit uw container na de feestdagen vol? Dan 
kunt u in januari eenmalig een extra doos naast uw papiercontainer zetten. Zorg 
ervoor dat het extra papierafval niet kan wegwaaien. De inzameldienst neemt de 
doos dan voor u mee. 

Onderzoek naar veiligheid op en rondom het spoor

De veiligheid op en rondom het spoor is een onderwerp dat erg leeft in 
Noord-Brabant.  De gemeente Helmond wil graag weten hoe inwoners die dicht 
bij het spoor wonen over ‘veiligheid’ denken en wat zij hierbij voelen. Daarom 
voert de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in samenwerking met de gemeente 
Helmond  in december een onderzoek uit. 

Het onderzoek richt zich op mensen die binnen een zone van 200 meter van het 
spoor wonen, werken of studeren. Een steekproef van bewoners ontvangt een 
uitnodiging voor een online enquête. Een steekproef van mensen die in deze zone 
werken of studeren wordt door enquêteurs persoonlijk ondervraagd.

Doe mee aan het onderzoek 
Krijgt u een uitnodiging voor de online enquête of wordt u aangesproken 
door een enquêteur? De gegevens van het onderzoek worden gebruikt om de 
informatie over spoorveiligheid zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen 
en behoeften van de inwoners. Er worden hiervoor zo’n 4.000 Brabanders 
uitgenodigd die in de buurt van het spoor wonen, werken of studeren. Uw 
deelname is daarom erg belangrijk: u vertegenwoordigt veel andere inwoners, 
werkenden en studerenden in uw gemeente die niet zijn uitgenodigd. 

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

Ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp

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

Clientondersteuners denken met u mee, helpen u met het gesprek met de 
gemeente of andere organisaties en zoeken met u naar oplossingen. Daarnaast 
geven ze informatie en advies, bijvoorbeeld over jeugdhulp, langdurige zorg of 
zorgtoeslagen. En ze weten welke hulp er in uw buurt geboden wordt. 

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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 11 december 2018 en 
8 januari 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

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

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

Bekendmakingen

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

Marshallstraat 4 22-11-2018 wijzigen bestemming naar OLO 4051395

  detailhandel

Kanaaldijk N.W. 121 22-11-2018 maken balkons t.b.v.  OLO 4050781

  6 appartementen

Markt 18 23-11-2018 plaatsen gevelreclame OLO 4053015

Koeveldsestraat 18 22-11-2018 verplaatsen erfafscheiding OLO 4052489

Stiphout-Zuid,  23-11-2018 oprichten woning OLO 3986257

Zijdevlinder kavel Z 13 

Kromme Steenweg 35 26-11-2018 vestigen vintage koffiebar OLO 4056785

Oostdijk 6A 23-11-2018 oprichten werkplaats,  OLO 4053649

  keimen woning 

Schutterslaan 1 28-11-2018 vergroten woning met praktijkruimte OLO 4063359

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

Geeneindse Kerkweg 22 29-11-2018 realiseren van een gesloten  OLO 4064245

  bodemenergiesysteem

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

Markt 18 28-11-2018  plaatsen gevelreclame OLO 4053015

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

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist. 
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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

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

Harmoniestraat t.h.v.  22-11-2018 kappen 2 bomen OLO 4039105

Accordeonstraat 

Waterbeemd 2A 23-11-2018 plaatsen overkapping,  OLO 3925225

  maken 2e uitweg 

Schutsboom 23-11-2018 kappen 2 bomen  OLO 4034941

  (herplanten 2 bomen) 

Jonker Karellaan 23-11-2018 kappen 1 boom OLO 4035257

Torenstraat t.h.v.  26-11-2018 kappen 1 boom OLO 4039203

kruising Waardstraat 

Lorentzstraat 26-11-2018 kappen 1 boom OLO 4035275

Noord Koninginnewal 26-11-2018 kappen 1 boom OLO 4039233

Gasthuisstraat 22 26-11-2018 maken uitweg OLO 3944683

Straakvense Bosdijk 27-11-2018 kappen 1 boom OLO 4039257

(t.h.v. Kingsford Smithplantsoen)

Industrieterrein 28-11-2018 kappen 14 bomen OLO 4039495

Kaarderhof 36 28-11-2018 vergroten garage, wijzigen gevel OLO 4037769

Braaksestraat 7A 28-11-2018 dagopvang voor ouderen OLO 3875629

Markt 18 29-11-2018 wijzigen winkelpuien OLO 3971357

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

Suytkade fase 2B,  oprichten 15 woningen (Suytkade, Fase 2B) OLO 3761201

kadastraal F1001 

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Vos Logistics Graandijk 1  Het plaatsen van twee uitpandige  

 opslagvoorzieningen voor de opslag van gevaarlijke stoffen.

X-PORE BV     Lage Dijk 19B  Het wijzigen van een bedrijf voor de vervaardiging 

van keramische en metallische producten.

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

Dorpsstraat 63 27-11-2018     jubileumfeestavond  2018-04615

  C.V. De Spurriezeiers (16 februari 2019) 

Dorpsstraat 63 27-11-2018     jubileumreceptie  2018-04616

  C.V. De Spurriezeiers (10 februari 2019) 

Houtsestraat 64 -  26-11-2018     Carnaval C.V. ‘t Barrierke 2019 2018-04621

evenemententerrein Eetcafé de Barrier  (23 t/m 25 februari 2019, 1 t/m 5 maart 2019) 

Broederwal 263 -  Brandevoort 27-11-2018     Braverun 2019  2018-04640

  (14 en 15 september 2019) 

Weg op den Heuvel 35 28-11-2018     Kerstborrel (20 december 2018) 2018-04642

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘SBC de Braak’
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de 

Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 27 november 2018 het bestemmingsplan 

‘SBC de Braak’ heeft vastgesteld. 

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 6 december 2018 gedurende zes weken ter inzage. 

Inzage 

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

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

NL.IMRO.0794.1100BP170162-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, 

Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van 

de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 7 december 2018 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

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

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

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

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

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

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

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

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

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

opgeschort totdat er een beslissing ingenomen. 

Burgemeester en Wethouders van Helmond 5 december 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.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan 
“SBC de Braak”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij ten behoeve van het 

bestemmingsplan “SBC de Braak” op 12 juni 2018 hogere waarden voor de geluidbelasting 

hebben vastgesteld als bedoeld in de Wet geluidhinder. Deze waarden voor het 

wegverkeerslawaai zijn: maximaal 59 dB ten gevolge van de Rembrandtlaan, maximaal 54 dB 

ten gevolge van de Rijpelbaan en maximaal 52 dB ten gevolge van de Wolfsputter Baan. De 

hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen onderwijsgebouwen zoals deze worden 

geprojecteerd in het bestemmingsplan “SBC de Braak”.

Inzage

Met ingang van 6 december 2018 kunnen het besluit en het akoestisch onderzoek zes weken 

door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke website 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen.

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

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

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 7 december 2018 gedurende zes weken schriftelijk 

beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

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

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

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

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige 

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

State, op bovenstaand adres. 

 

Vastgesteld bestemmingsplan “Brouwhuis-Helmondsingel 221”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 27 november 2018 het bestemmingsplan 

Brouwhuis-Helmondsingel 221 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 6 

december 2018 gedurende zes weken ter inzage. 

Dit bestemmingsplan betreft de uitbreiding van het op de Helmondsingel 221 gevestigde 

verwerkingsbedrijf voor metaalhoudend afval.  

Inzage 

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

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

NL.IMRO.0794.1400 BP140123-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, 

Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van 

de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 7 december 2018 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

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

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

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

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

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

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

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

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

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

opgeschort totdat er een besluit is genomen over het verzoek. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.
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www.helmondcentrum.nl/franchise-event

franchise event 17 december

ondernemer worden? dit is je kans!

Locatie: Cacaokade 1, Helmond (Cacaofabriek) | Tijd: inloop 17:30 | Start programma 18:00 | meer info? www.helmondcentrum.franchise-event

Afgelopen woensdagochtend ben 
ik op pad geweest met Linda Ha-
verkamp werkzaam bij  Helmond 
Marketing als Centrummanager. 
Ik was Linda al vaak tegen geko-
men in de loop van het jaar bij veel 
evenementen die het centrum aan-
gaan zoals de kermis, de markt ,de 
koopzondagen en bij vergaderin-
gen. Ze werkt  nauw samen met de 
gemeente en heeft te maken met 
alle ondernemers in het centrum.

Bij binnenkomst wordt ik hartelijk 
ontvangen en maak kennis met de 
mensen die hier werken. Onder het 
genot van een kopje thee begint 
Linda te vertellen en al gauw merk 
ik dat Linda maar 1 grote passie 

heeft:  het centrum van Helmond. 
De taak van Helmond Marketing 
(in gewone taal) is om iedereen te 
laten weten hoe leuk, gezellig en 
mooi Helmond centrum is. In dit 
beroep doede het nooit goed voor 
iedereen vertelt ze. Er is altijd wel 
iets van de een of dun andere over 
de weekmarkt, over de kermis of 
over de koopzondagen. Om ieder-
een het naar de zin te maken, das 
echt nie makkelijk. 

Maar Linda doet niks liever als mij 
het met eigen ogen te laten zien 
wat ze bedoelt, dus jassen aan en 
de straat op. We maken praatjes 
met ondernemers en lopen wat 
winkels binnen die de naam ‘pa-
reltje’ verdienen. Ze wijst me de 
prachtige gevels aan (die ik nog 
nooit had gezien) en laat me he-
lemaal anders naar het centrum 
kijken. ‘Als ik jou nou 50.000 euro 
geef Linda, wat ga je morgen dan 
aanpakken’, vraag ik.  

Ze zou graag willen dat alle onder-
nemers eens in dezelfde richting in 
zouden gaan en  gezamenlijk een 
doel nastreven, niks met geld dus. 
Toch moet ze van mij iets benoe-
men. Oké, dan zou ze de markt 
aanpakken en het gezelliger ma-
ken qua aankleding én het hele 
jaar terrassen die open zijn (ver-
warmd)], dat lijkt mij een strak 
plan.

Terwijl we verder lopen, merkt 
ze op dat de kerstverlichting niet 
brand. ‘Dadelijk even de gemeen-
te bellen’, zegt ze. Ik zie nu ook in 
waarom iemand met deze functie 
echt elke dag een rondje centrum 
moet lopen. Dit is geen baan van 

9 tot 5 dit doe je bijna 24 uur per 
dag. Ge kunt ook niet zomaar van 
alles  organiseren en ze vertelt dat 
impulsieve beslissingen (waar ik 
van ben)  eigenlijk niet kunnen. 
Ze wijst me op knelpunten in het 
centrum, en ja ik zie ze ook, maar 
zoals in een gezin moet je soms 
keuzes maken. 

Er is niet overal budget voor vertelt 
ze en het budget boekje van het ge-
zin moet wel op het einde kloppen 
en dat is bij de gemeente ook. We 
lopen terug naar het kantoor; het 
zit er weer op.

Linda wat bende toch een heerlijk 
mens! Wat mag Helmond blij zijn 
met jou als manager Linda houdt 
van aanpakken, heeft humor, kan 
goed relativeren  en heeft een mis-

sie: ‘Het centrum is voor iedereen 
en iedereen moet zich welkom 
voelen’. Ik vond het geweldig om 
het centrum te zien door jou ogen 
het was voor mij soms een echte 
eyeopener. Ik  heb niet alles in deze 
column kunnen benoemen, want 
dan heb ik 3 pagina’s nodig.

Wat ik belangrijk vind, is dat heel 
Helmond weet dat we een kei goeie 
en fijne Centrummanager hebben. 
Dan is ook mijn missie geslaagd.

Iedereen een fijn weekend en tot 
volgende week!

Ons 

vertelt…

Op pad met onze 
Centrummanager

Ons Marij samen met onze Centrummanager Linda Haverkamp 
(bron foto; Marij Scheepens).

0492-845350
info@

adcommunicatie.nl

GOED 
DRUKWERK 
BESTELLEN? 
ADCOMMUNICATIE 

BELLEN!

OOK VOOR UW 
RECLAME 

VERSPREIDING
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Door omstandigheden ben ik 
nogal aan huis gebonden. Ge-
lukkig weet men mij te vinden. 
Vandaag kwam onze oudste 
kleindochter uit Den Haag om 
oma en opa op te zoeken. Ik 
vind dat heerlijk. Niet omdat 
dit vandaag gebeurde, zij komt 
toch al vrij vaak, maar omdat 
het fijn is te weten dat je er nog 
toe doet; dat je er nog bij hoort. 
Wij hebben toch al geboft, met 
in totaal 5 kleindochters; alle 5 
verschillend, en alle 5 plezierige 
meiden die ons geregeld we-
ten te vinden. Natuurlijk laat 
ik onze eigen kinderen en hun 
partners niet onvermeld; zij al-
len maken ons tot blije vogels. 
Dat geldt ook voor onze oudste 
zoon, al woont hij wegens be-
perkingen in een woonomge-
ving met verzorging.
Met onze broers en zussen, 
wonend boven de rivieren, is er 
ook veelvuldig contact en met 
enige regelmaat zien we een 
van hen verschijnen om de vin-
ger aan de pols te houden. Dus 
al is onze wereld beperkt van 
omvang, wij prijzen ons geluk-
kig met wat we nog kunnen en 
met wie we contact hebben. 
Daartoe behoren ook de vrien-

den uit dorp en stad die wij in 
de loop der jaren hebben leren 
kennen. 
En dan zijn er natuurlijk ook 
de fijne herinneringen die ons 
op de been houden. Ik denk 
dan aan carnavalsoptochten, 
samen met mijn zoon, aan va-
kanties en meerdaagse fiets-
tochten, aan familiefeesten. 
Neen, laat Jan maar schuiven!

Ten slotte
Toen Sinterklaas weer 

was geweest,
Leek dat het einde 

van het feest!
‘T hele land stond op 

zijn kop, 
Want kinderfeest ging 

richting flop, 
Door mensen die 

volop zeuren,
Over: Wat zijn Piet 

zijn kleuren?
Ooit werkte Sinterklaas 

geheel alleen,
Misschien gaan we 

weer daarheen?
‘T gaat niet om’t gelijk van 

grote mensen, 
Maar om wat kind’ren heel 

graag wensen.

Jan van Rest

door jan van rest

Blije vogel 

SALE
PAAR

GRAT!S
2e

uitgezonderd standaardcollectie en accessoires

Steenweg 26 • Helmond • 0492-520229 
samsamkinderschoenen@gmail.com • www.samsamkinderschoenen.nl

OPENING HET SCHIP ETEN & DRINKEN
WOENSDAG 12 DECEMBER 16.00 UUR

De eerste 50 gasten ontvangen het 
2de sparerib menu gratis!

TUSSEN 12:00 EN 16:00
12UURTJE
kopje soep, 3 sneeën brood 
belegd met ham, kaas en 
een kroket 

€7,50

SPARERIBS
bereid in onze vingerlikkende 
schippersmarinade, verse friet 
of Franse aardappeltjes, 
groente en sausjes 

€15,-

NACHOS
met pittig gehakt, kaas en 
Guacamole

€5,50

KOFFIE MET
APPELGEBAK EN 
SLAGROOM

€2,-

OPEN VAN WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 12:00  
KANAALDIJK NOORD OOST 69 - HELMOND

WWW.HETSCHIPHELMOND.NL  

Bewegen is goed voor iedereen, gewoon doen! 

Dokters advies: 
Ga Weekkrant De Loop bezorgen! 

Harrie Verberne, 71 jaar. ‘Sinds 
mijn pensionering had ik me 
voorgenomen om meer te gaan 
sporten. Maar het kwam er niet 
van. Mijn huisarts adviseerde 
me daarna om dan elke week 
maar Weekkrant De Loop te 
gaan bezorgen. Het is DE STOK 
achter de deur, want nu MOET 
ik elke week enkele uren gaan 
lopen, met de weekkrant. 

Sinds enkele maanden bezorg ik 
nu elke donderdag of vrijdag van 
de week de Helmondse Week-
krant, het tijdstip bepaal ik zelf. 
En… bezorgen is SPORT In 2 
tot 3 uur heb ik elke week mijn 
wijk klaar. Bezorg huis-aan-huis, 
maak een praatje en kom veel 
onder de mensen. Mijn klein-
zoon van 12 loopt soms ook ge-
zellig met me mee. Werkelijk een 
schitterende vrije tijds besteding 
die ik nog jaren wil blijven doen 
en ik verdien er nog geld mee 
ook en bespaar een duur abon-
nement bij een sportschool. Ik 
geef wat aan mijn kleinzoon en 
ik koop er o.a. een bloemetje van 
voor mijn echtgenote, die me 
elke week een paar uurtjes moet 
missen, of betaal er een leuk 
weekendje weg van.’

Gewoon doen. Bewegen is goed 
voor iedereen!
Bezorgen iets voor u? Mail snel 
naar bezorging@deloop.eu s

Helmond

Kleinkinderen haal je opa of oma van de bank.
En ga samen elke week Weekkrant De Loop bezorgen!

Is super gezond voor iedereen.. 
Mail snel naar: bezorging@deloop.eu

Grootouders en 
kleinkinderen!

We hebben ook verschillen-
de kleinkinderen met hun 
grootouders ingeschreven. 
Ook een oma en haar klein-
dochter, samen gaan ze een 
wijk lopen.

Oma: ‘Mijn kleindochter 
wilde graag gaan bezor-
gen, maar was nog te jong. 
Bewegen is goed voor mij, 
dus samen elke week aan 
de gang. En ik zie haar va-
ker. Super gezellig. En het 
geld?… tja dat is voor mijn 
kleindochter, mooi toch.’
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In december is het Stijlmania bij Stijl en Co. U krijgt deze hele maand:

Op alle kasten 

dressoirs 

eetkamertafels 

en bartafels

€50
*

Op alle kasten  

€50
Korting

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
EIGENTIJDS WONEN

* Bij een minimale besteding van €500,-. 

Deze actie is geldig t/m 31 december 2018.

 Zie de voorwaarden in de winkel, niet in combinatie met lopende acties.
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FOH Wijkmanagement Helmond is 
voortgekomen uit FOH, (Federatie 
van organisaties in de detailhandel 
en dienstverlening en ambacht van 
Helmond). Na invoering van het 
Ondernemersfonds van Helmond 
op 1 januari 2013 zijn de sectoren: 
Zorg, Onderwijs, ZLTO (buitenge-
bied), Sport, Cultuur toegevoegd. 
En is de naam gewijzigd op 1 jan. 
2018 naar FOH Wijkmanagement 
Helmond. Hierdoor vinden we een 
betere aansluiting met Centrum-
management en Parkmanagement, 
gezamenlijk hoofdtrekkingsgebie-
den van het Ondernemersfonds 
Helmond. 

Voor wie is het bedoeld? In principe 
voor alle instanties die actief zijn in 
de wijken van Helmond op de ge-
bieden van: commercie, detailhan-
del, zorg, cultuur, onderwijs, sport 
en agrarisch/buitengebied. Het 
Wijkmanagement is van en voor 
bovengenoemde aandachtsgebie-
den/trekkingsgerechtigden in Hel-
mond. Dat betekent onder meer 
dat het geld dat via de belastingkas 
door alle bezitters/beheerders van 
niet-woningen wordt opgebracht, 
ook weer ten goede komt van die 
trekkingsgerechtigden. Maar dit 
moet wel in georganiseerd verband 

gebeuren. Een flink deel van de wij-
ken is al georganiseerd in winkeliers-
verenigingen of een onderwijs stich-
ting etc. De trekkingsgerechtigden 
krijgen het geld dat is opgebracht 
in hun werkgebied niet contant in 
handen. Dat zou immers vergrui-
zing betekenen van het wijkfonds 
over een hele serie subfondsjes, 
terwijl we met het wijkfonds juist 
een wijk-brede aanpak voorstaan.
Het geld blijft in een centrale kas. 
Maar de trekkingsgerechtigden 
hebben wel ‘trekkingsrechten’, naar 
rato van hun bijdrage aan de belas-
tingkas. Zij kunnen plannen maken 
en aanvragen indienen ter hoogte 
van hun trekkingsrecht. De web-
site is een vindplaats voor eventuele 
mede trekkingsgerechtigden en 
waarmee men projecten kan aan-
vragen en uitvoeren. 

Ondernemersfonds Helmond dynamische verbindingen en 
samenwerkingen vanuit ondernemers naar: zorg, onderwijs, 

cultuur, sport en buitengebieden.

(Verenigde) 
inwoners Van 
de Helmondse 

wijken

Heeft u een idee of 
project maar geen 

financiën om het uit te 
voeren?

neem dan altijd 
contact op met 

wijkmanagement 
Helmond. 

info@wijkmanagementhelmond.nl
www.wijkmanagementhelmond.nl

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

Hanging 
baskets

(ondernemers 
leefbaarheid).

Speeltoestellen 
stichting ORO

(i.s.m. ondernemers
en zorg).

Project ‘Fit Werkt’.

St. Nicolaas 
intochten

(i.s.m. ondernemers, 
onderwijs en 

verenigingen).
Kindervakantieweek.

Koploper van
Peelland.

Kerstverlichting
(ondernemers 
leefbaarheid).

Braderie 
Combicentrum.
OVMH Beurs.

Energie Huis
Helmond.

Cameratoezicht.

Respect project
Helmond (i.s.m. 
ondernemers

en sport).

Meer projecten zie: www.ondernemersfondshelmond.nl/projecten2

s

s s s s

s s s

Hebt u opmerkingen of extra gegevens voor de website? Stuur ze naar: webmaster@wijkmanagementhelmond.nl

Website www.wijkmanagementhelmond.nl
Wijkmanagement Helmond ook actief in de Azalealaan e.o.

mondse Bernadetteparochie een 
grote tegenvaller. Nog geen week te-
voren, op 5 februari 1949, had archi-
tect Jan Magis de tekeningen voor 
de nieuwe kerk afgewerkt. Door het 
ministeriële besluit moet de bouw 
uitgesteld worden. 

Bouwpastoor Van Lieshout gaat 
onmiddellijk naar de bisschop 
om te trachten in ieder geval een 
noodkerk in zijn parochie te mo-
gen bouwen. Dit wordt toegestaan 
en dezelfde architect kruipt weer 
achter de tekentafel, maar nu om 
een parochiehuis te ontwerpen, dat 
tijdelijk dienst kan doen als nood-
kerk. Dat gebouw komt er in een 
razend snel tempo. Op 19 februari 
heeft Magis zijn noodplan klaar, het 
bisdom keurt het plan op 8 maart 
goed, op 23 maart gaat de eerste 
schop de grond in, op 5 april zijn 
de fundamenten klaar en op 2 mei 
wordt de eerste spant geplaatst, 
een week later wordt begonnen 
met het muurwerk en op 5 juni is 
de kerk waterdicht. Op 26 juni volgt 
de ingebruikname van de nood-
kerk met de installatie van pastoor 
Van Lieshout. De noodkerk is bijna 

helemaal van Helmondse makelij, 
zoals de Helmondse Courant trots 
vermeldt. De muren zijn trilbeton-
plaat, de zogenaamde Hosyra-bou-
welementen. Deze uitvinding van 
steenhouwerij Raaymakers aan de 
Molenstraat, wordt bij de bouw aan 
de Azalealaan voor de eerste keer op 
grote schaal toegepast. De spanten 
zijn gemaakt door Daalbouw van 
materiaal dat vrij is gekomen bij de 
afbraak van een loopkat bij de Ned-
schroef. Houthandel Swinkels levert 
het hout, Verhoeven doet het schil-
derwerk, Van de Wildenberg het 
glas, Van de Kimmenade de dakbe-
dekking, Van Laarhoven het zink-
werk, Sprengers de verwarming. De 
stoffering wordt verzorgd door de 
firma’s Raymakers en Roelofs. Van 
buiten de stad komt het schrijnwerk 
van Van Winkel uit Mierlo, het luid-
klokje van Petit en Fritsen uit Aarle-
Rixtel en de stoelen komen uit Wij-
chen en zijn gemaakt door de firma 
Van Oosterhout. De Helmondse 
boeren hebben zich ook niet onbe-
tuigd gelaten: zij hebben het grond-
werk. Het houten altaar en de com-
muniebank zijn gemaakt door de 
leerlingen van de Ambachtsschool. 

De foto toont het interieur van het 
gebouw tijdens de periode van de 
noodkerk. Op 1 april 1951 wordt een 
zijvleugel in gebruik genomen. Pre-
cies zes-en-een-half jaar doet het 
gebouw dienst als kerk. Op kerstmis 
1955 wordt de definitieve Bernadet-
tekerk in gebruik genomen. Op 16 
april 1956 volgt de consecratie van 
de nieuwe kerk. De noodkerk doet 
in die tijd dienst als kapel voor de 
parochieretraite, daarna wordt het 
ingericht als ontspanningsruimte 
voor de parochianen. Op 9 oktober 
1956 wordt het parochiehuis, als 
onderkomen van de ontspannings-
vereniging T.O.V. officieel geopend. 
Bij die gelegenheid wordt de revue 
‘Och wa is dè skon’ opgevoerd

Winkelen in winkelcentrum 
Azalealaan Helmond
Een klein gezellig winkelcentrum 
met een verrassend compleet 
aanbod. De supermarkt Jumbo 
is hier gevestigd in de kerk en de 
winkels die hier gevestigd zijn 
- o.a. een slager, bloemist, gemaks-
winkel, kapper, makelaar en turkse 
specialiteiten - maken het tot een 
mooi geheel.

Helmond

Wijkmanager is mw. 
Hennie de Gooijer, 
info@wijkmanagement
helmond.nl | Mobiel: 0622616134
U kunt gerust contact zoeken 
met haar voor uw eventuele 
vragen. Meer info is natuurlijk te 
vinden op www.wijkmanagement
helmond.nl

Buurthuis T.O.V.
Tot Onderling Vermaak, bestaat als 
buurthuis bijna 50 jaar. Het gebouw 
is al ouder en heeft in feite zijn be-
staan te danken aan een ministeri-
eel besluit van 11 februari 1949. Met 
onmiddellijke ingang wordt voor de 
loop van het jaar een bouwstop af-loop van het jaar een bouwstop af-loop van het jaar een bouwstop af
gekondigd voor kerken. Dit is voor 
de bouwpastoor van de nieuwe Hel-

Azalealaan
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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)

In gesprek met 
de wethouders december

Heeft u een vraag over of een 
idee of 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 de wijk mooier 
te maken of als u vragen heeft 
over energiezuinig wonen.

De wethouders denken graag 
met u mee bij het zoeken naar 
oplossingen en kunnen u, indien 
nodig, in contact brengen met 
andere mensen of organisaties. 
Uw ervaringen en informatie die 
u met de wethouders deelt, kun-
nen zij gebruiken bij het maken 
van beleidskeuzes.

Overzicht wijkspreekuren
In december staan de volgende 
wijkspreekuren gepland:

• 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. s

Helmond

Een idee of initiatief? Heb het er eens over tijdens het wijkspreekuur 
(bron foto; Gemeente Helmond).

Concert door het Busch Trio 

Op zondagmiddag 9 december 
om 15.30 uur in het Theo Dries-
sen Instituut een plaatst van 
het  Busch Trio met Mathieu 
van Bellen, Ori Epstein, en Omri 
Epstein.

Op dit moment één van de beste 
pianotrio’s van hun generatie en 
o.a. in bezit van de Kersjesprijs 
2016, de meest prestigieuze ka-
mermuziekprijs van Nederland.
Uitgevoerd wordt: Schubert pi-
anotrio ‘Notturno’, Beethoven 

Trio Opus 70 en het ‘Dumky’ Trio 
van Dvorák.

Het Busch Trio
Het Busch Trio, vernoemd naar 
de legendarische violist Adolf 
Busch,  geniet de reputatie één 
van de beste pianotrio’s van hun 
generatie te zijn. Als drie solisten 
wonnen Omri Epstein, Mathieu 
van Bellen en Ori Epstein ver-
schillende wedstrijden. Samen-
gebracht door een passie voor 
kamermuziek en geïnspireerd 
door de viool van Mathieu, de 
viool van Adolf Busch, een Gu-
adagnini (Turijn, 1783), zijn ze 

ook individueel bekend en laten 
als Trio een ongelooflijke passie 
zien. Mathieu van Bellen - vi-
ool, Ori Epstein - cello en Omri 
Epstein - piano

Uitgevoerd wordt:
- Schubert pianotrio ‘Notturno’
- Beethoven Trio Opus 70 
- Dumky’ Trio van Dvorák

Info: www.kamermuziekcyclus-
tdi.nl.  Reserveren: 0492-541517/ 
06-5366 1555, of mail naar;  
w.dams@chello.nl
Theo Driessen Instituut, 
Willem Prinzenstraat 43. s

Binnenstad

Het Busch Trio zal aanstaande zondag een concert geven (bron foto; Theo Driessen Instituut/ Busch Trio).
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Het weekend van 14, 15 en 16 
december staat bij MULO in het 
teken van KIKA. Tijdens deze 
dagen zijn er diverse activitei-
ten op en rond het sportterrein 
van MULO met als doel om na 
afloop een mooie financiële bij-
drage te kunnen overhandigen 
aan KiKa. 

Het weekend is niets voor niets 
omgedoopt tot ‘KiKa weekend’. 
Vrijdagavond 14 december om 
20.00 uur is de aftrap middels 
het Kerstkienen; een gezellige 
kienavond met mooie prijzen. 
Zaterdag gaat de bal rollen; om 
17.00 uur vinden er 2 wedstrijden 
plaats. MULO veteranen ne-

men het op tegen de buurman: 
Helmondia veteranen. MULO 
2 kruist de degens met ZSV 4. 
Om 19.00 uur speelt MULO 1 de 
competitiewedstrijd tegen RKSV 
Schijndel. Vanaf 20.00 uur vindt 
er een feestavond plaats. Tij-
dens deze feestavond wordt de 
KIKA-veiling gehouden. Er kan 
geboden worden op o.a. voetba-
lattributen, overnachtingen, ta-
toeages, concertkaartjes en vele 
andere mooie items. Vanaf 13 
december zijn de veilingitems al 
te bekijken op www.mulo.nl. 
De Zondag is voor jong en oud; 
De RUN For KiKa staat dan op 
de agenda. Om 12.00 uur gaan 
de allerjongste sportievelingen 
1 of 3 km rennen, waarbij ze ge-
sponsord zijn door familie, vrien-
den of andere belangstellende. 

Om 14.00 uur nemen de oudere 
jeugd, volwassenen en overige 
lopers het stokje over en gaan zij 
3 of 5 km hardlopen, waarbij zij 
uiteraard ook gesponsord zijn. 
Tijdens deze Run vindt er ook 
nog een loterij plaats waar aan-
trekkelijke prijzen mee te winnen 
zijn. Voor de eerder genoemde 
RUN For KiKa kun u zich nog 
aanmelden tot op de dag zelf via  
www.mulo.nl 

MULO hecht veel waarde aan 
een maatschappelijke bijdrage 
aan de samenleving, dit KiKa-
weekend is daar een belangrijk 
onderdeel van. Alle activiteiten in 
dit weekend zijn gratis te bezoe-
ken voor iedereen, het sportpark 
van MULO is te vinden op Sport-
park De Braak. s

Helmond-Oost

Zet je in voor KiKa samen met MULO
De voetbalvelden van MULO (bron foto; MULO).

Prins Mark I van C.S. de Brandeliers 

De negende prins van carna-
valsstichting de Brandeliers in 
Helmond heet Mark I. Mark 
Sanders  (1973) is geboren en 
getogen in Geldrop en is sinds 
2000 woonachtig in Brande-
voort. 

In het dagelijks leven is hij werk-
zaam in en rond deze wijk als 
financiële wooncoach. Samen 
met zijn vrouw Ingrid, wijkver-
pleegkundige, heeft hij de twee-
ling Thomas en Daan. Mark San-
ders is actief betrokken bij een 
aantal verenigingen en stichtin-
gen waaronder, zoals SV Brande-
voort en Stichting Smile per Mile.  
waar, met sportauto’s, gezorgd 
wordt voor een gave dag zonder 
zorgen voor kinderen met een 
beperking/handicap. 
Als motto hanteert hij samen 
met zijn Adjudant Jeroen  ‘Wai 
maeke er samen ‘n skôn fisje 

van!’. Op zondag 13 januari 2019 
vanaf 13.00 uur ben je van harte 
welkom om onze Prins en Ad-
judant te feliciteren in onze 
Hoftempel ‘t BrandPunt. Na de 
prinsreceptie zullen steeds meer 
activiteiten, met de aanloop naar 
carnaval, volgen zoals de Zwets-
avond op 9 februari 2019, Zwets-

middag 50+ op 10 februari 2019, 
Tienerparty, After optocht party, 
kindermiddag en nog veel meer 
activiteiten. Voor een volledig 
programma volg ons op face-
book.com/brandeliers  of onze 
website www.brandeliers.nl  in 
de gaten voor de laatste updates 
en activiteiten. s

Brandevoort

De 9e prins van de Brandeliers is bekend: Prins Mark I gaat er dit car-
navalsseizoen een feestje van maken (bron foto; C.S. de Brandeliers).

In verband met de Kerst vindt 
het Alzheimer Café een week 
eerder plaats op donderdag-
avond 13 december. Steeds meer 
mensen krijgen te maken met 
een vorm van dementie. Wat 
betekent het om de diagnose 
dementie te krijgen? Hoe richt 
je je leven in na de diagnose? 

Wat verandert er dan, hoe rea-
geert de omgeving op deze ver-
anderingen? En wat is de rol van 
de mantelzorger en evt. andere 
naasten hierbij? 
Ben je benieuwd naar het ant-
woord op een van deze vragen 
of heb je andere vragen over de-
mentie? Wil je contact met lot-
genoten, ervaringsdeskundigen, 
mantelzorgers of gewoon ken-
nis maken in een ongedwongen 
sfeer? Kom dan op donderdag 13 
december a.s. naar het Alzheimer 
Café. Onze gast is dan iemand 
die onlangs de diagnose demen-
tie heeft gekregen.
Het Alzheimer Café is een ont-
moetingsplaats voor iedereen die 
met dementie, in welke vorm dan 
ook, te maken heeft. In een onge-
dwongen sfeer kunt u lotgenoten 
ontmoeten, informatie krijgen 
en ervaringen delen. Elke derde 
donderdagavond van de maand 
in Zorginstelling Alphonsus, 
Hoofdstraat 176, Mierlo-Hout in 
Helmond.  

Als u een bezoek wilt brengen 
aan het Alzheimer Café kunt u 
op 13 december a.s. zonder aan-
melding vooraf langskomen. De 
entree is gratis. Vanaf 19.00 uur 
bent u van harte welkom voor 
een kopje koffie of thee, het pro-
gramma start om 19.30 uur. Na 
de inleiding is er tijd voor een 
drankje. Daarna kunt u vragen 
stellen en in discussie gaan. Rond 
21.00 uur, na de afsluiting, is er ge-
legenheid om nog iets te drinken 
en na te praten. Het Alzheimer 
Café sluit om 21.30 uur. 
Het Alzheimer Café is bedoeld 
voor de inwoners van Aarle-Rix-
tel, Bakel, Beek en Donk, Brouw-
huis, Deurne, Elsendorp, Gemert, 
Handel, Helenaveen, Helmond, 
Lierop, Lieshout,  Mariahout, 
Mierlo, Mierlo-Hout, Mortel,  
Ommel, Rips en Stiphout. Als 
u vooraf vragen heeft kunt u 
contact opnemen met Lies van 
Houtem, Stichting LEV groep Le-
ven & Verbinden, telefoon 0492 - 
59 89 89 (tijdens kantooruren). s

Mierlo-Hout

Alzheimer Café Helmond e.o.:
  ‘In gesprek met mensen met dementie’

Werkzoekend? Kom langs op de 
informatieavond van het FNV!

Op 10 december organiseren 
FNV en CNV in Helmond een 
informatieavond voor mensen 
die ontslag is aangezegd of net 
werkloos zijn (niet langer dan 
een half jaar). 

Doel van de avond is om deze 
mensen te informeren over de 
persoonlijke begeleiding en 
workshops die ‘FNV/CNV wer-
ken aan werk’ aanbiedt. Een 
aanbod dat ook open staat voor 
niet-leden van de FNV en CNV 
en dat kosteloos is. ‘FNV/CNV 
werken aan werk’ is een initiatief 
van de vakbonden om werkzoe-
kenden zo snel mogelijk weer 
aan de slag te helpen. De afgelo-
pen maanden hebben al honder-
den werkzoekenden een beroep 
gedaan op ‘ werken aan werk’

Persoonlijke begeleiding
‘Werken aan werk’ heeft deskun-
dige ‘trajectadviseurs’ in dienst. 
De trajectadviseur stelt na een 
kennismakingsgesprek samen 
met de werkzoekende een maat-
werkadvies op: welk traject kan 
hij of zij volgen om de kans op 
snel succes zo groot mogelijk te 
maken? 
Helemaal afgestemd op zijn of 
haar individuele situatie. Kandi-
daten kiezen uit een groot aantal 

workshops. Bijvoorbeeld: sol-
licitatietrainingen, veerkracht 
ontwikkelen en talenten in kaart 
brengen. De kracht van de werk-
wijze is die persoonlijke bege-
leiding, de vertrouwensband 
tussen de trajectadviseur en de 
werkzoekende, de aandacht voor 
emotionele gevolgen van het 
ontslag en praktische, direct toe-
pasbare adviezen en workshops. 
U bent van harte uitgenodigd 
om u te laten informeren over 
het aanbod van, en om  kennis te 
maken met ‘FNV/CNV werken 
aan werk’. De bijeenkomst vindt 
plaats in Wijkhuis De Fonkel, 
Prins Karelstraat 131, Helmond. 
We starten 10 december om 
19.30 uur en de koffie en thee 
staan om 19.00 uur klaar.  U kunt 
u aanmelden door een mail te 
sturen naar: werkenaanwerkin 
zuidoost@fnv.nl 

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Meta 
Mulders 06 21384514. s

Binnenstad

Ook dit jaar organiseert de af-
deling Helmond  van Amnesty 
weer een schrijfmarathon op 
8 december in de bibliotheek 
van Helmond.  Dit jaar onder de 
naam  ‘write for rights’. De ,nog 
jonge, Hajar Yagkoubi mag de 

schrijfmarathon aftrappen. Zij 
gaat binnenkort als jongeren-
vertegenwoordiger naar de VN. 

De schrijfmarathon is de groot-
ste brievenschrijfactie ter wereld. 
Iedereen kan komen schrijven.  
Vorig jaar werd de schrijfmara-
thon heel goed bezocht en het 
was leuk om te ervaren dat er 

ook mensen waren die toevallig 
in de bibliotheek waren en spon-
taan mee gingen schrijven. 

De schrijfmarathon is in de be-
nedenzaal van de bibliotheek en 
vanaf 10 uur kunt U mee komen 
schrijven.  De voorbeeldbrie-
ven, de pennen en het papier  
liggen klaar. s

Hajar Yagkoubi opent Schrijfmarathon voor Amnesty
Centrum
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www.eviannephotography.nl
info@eviannephotography.nl

Evianne Wiegers 
Photography

Een mooie 
familiefoto

voor de feestdagen? 

Ook voor bedrijfsreportages en bruiloften

hup,
laat je 
lekker 
gaan met 
kerst

jingle 
bowls
Ga los op de bowlingbaan en bereid je eigen maaltijd in ons 
grillrestaurant tijdens de Kerstdagen. 

• 1 uur bowlen
• 2 uur onbeperkt grillen
• 3 uur onbeperkt drankjes

Vanaf € 49,50 per persoon. 
Ook ouders maken we graag blij, want kinderen t/m 11 jaar 
krijgen 50% korting en kids tot en met 3 jaar zijn helemaal 
gratis!

Hup, gelijk reserveren
Voor meer informatie en/of reserveringen:  
0492 - 67 89 11 of mail naar: hello@hup.eu. 

HUP  ·   Arkweg 3 -17   ·   5731 PD Mierlo   ·   0492 67 89 11

HUP-kerst-lokaal-grillen.indd   1 4-12-2018   13:43:26

Openingstijden maandag t/m zondag: 16.00 - 22.00 uur  T. 0492 - 775636 
Mierloseweg 239, 5707 AH  Helmond. www.thaiphadee.nl w Thai Phadee

opening 7 december

25% korting op alle gerechten
(geldig t/m 23 december)

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.)

Wij zijn Ennatuurlijk, uw warmteleverancier. 
We vinden het belangrijk om de mensen aan 
wie wij warmte leveren, te leren kennen. En u 
vindt het misschien ook prettig om ons eens 
te ontmoeten. Daarom komen we naar u toe 
met ons loket.

Loket-op-locatie
Op woensdag 12 december zijn we van 
16.00 uur tot 20.00 uur aanwezig in Wijkhuis 
de Brem, Rijpelplein 1 in Helmond.

Vragen
Heeft u vragen over bijvoorbeeld warmte, 
uw eigen aansluiting of een factuur? Of wilt 
u gewoon kennismaken met ons? Kom dan 
even langs! De koffie staat klaar.

Hopelijk tot 12 december
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Evianne Wiegers Photography 
Alles voor een prachtig plaatje:

Anderhalf jaar geleden (in mei 2017) 
startte Evianne Wiegers met haar foto-
grafiebedrijf, Evianne Wiegers Photo-
graphy in Asten. In deze korte tijd heeft 
ze naam gemaakt binnen de industrie en 
hebben haar foto’s in internationale mo-
demagazines gestaan. Zelf is ze geboren 
en getogen in Deurne, maar haar studio 
is te vinden aan de Industrielaan in As-
ten. Het laatste anderhalf jaar is ze bijna 
dag en nacht bezig geweest met shooten, 
bewerken en een naam maken voor haar 
eigen bedrijf. 

Familieshoots
Na afgestudeerd te zijn van de Fotovak-
school in Venlo, begon ze al snel met het 
maken van foto’s.  Haar talent komt het 
allerbest naar voren in portretfoto's. Zo 
fotografeert ze broertjes en zusjes, opa's 
en oma's, neefjes en nichtjes, maar ook 
hele families worden op de foto gezet.

Fashion shoots
Naast dat ze fotografe is, is ze ook be-
voegd kapster, visagiste en styliste. Omdat 
ze van alle markten thuis is, betekent dit 
dat ze vaak wordt ingehuurd door bedrij-
ven voor fashion shoots. 

In het begin deed ze veel shoots zonder 
hier een vergoeding voor te vragen, zo-
dat ze haar portfolio en de portfolio van 
aankomende modellen kon opbouwen. 

Dit bleek succesvol te zijn! Met haar werk 
trekt ze de aandacht van grote internati-
onale magazines. Zo hebben in onder-
staande tijdschriften al (meerdere) foto's 
van haar gestaan:

Provocator magazine - LA
Lucy’s magazine - Denver
Ellements magazine - New York
Promo Magazine - New York
Volant – Düsseldorf

Hiernaast is haar werk al maar liefst drie 
keer in de web publicatie van Vogue Italy 
verschenen. 

Modellen
Buiten het feit dat ze met nog onontdekte 
modellen heeft gewerkt, heeft ze ook al 
heel wat bekende namen in haar portfolio 
staan. Zoals Joann van den Herik en Isa-
dee Jansen (bekend van het televisiepro-
gramma Curvy Supermodel). 
Hiernaast is Miss Nederland 2016, Zoey 
Ivory, al voor haar camera verschenen net 
zoals BN'er, winnaar van Holland Next 
Top Model 2014 en Miss Nederland 2017, 
Nicky Opheij. Foto's van deze shoots zijn 
ook via de officiële kanalen van de model-
len verspreid.

Benieuwd geworden?
Een groot deel van het portfolio van mijn 
zusje is te vinden op haar instagrampa-
gina (@eviannewiegersphotography) en 
op haar website: 
www.eviannephotography.nl s

Regio

Evianne blinkt uit in portretfoto’s. (bron foto; Evianne Wiegers Photography).

Op maandag 10 december 2018 organi-
seert Hoppenbrouwers Techniek een 
banenavond. Op alle vestigingen: Uden-
hout, Dongen, Deurne, Nijmegen, Best, 
Roosendaal, Heesch en Utrecht zal de 
banenavond starten om 19:00 uur. 

Door de groei van het bedrijf, zijn zij op 
zoek naar nieuwe collega’s, BBL-leerlingen, 
duale studenten, stagiaires, afstudeerders 
en zij-instromers. Hoppenbrouwers Tech-
niek is een modern installatiebedrijf met 
ruim 900 medewerkers en heeft het keur-

merk 'Beste Werkgever 2017-2018'. Tijdens 
de banenavond kunnen geïnteresseerden 
een kijkje nemen achter de schermen van 
ons bedrijf. 
 Tijdens deze banenavond presenteren wij 
ons bedrijf op een informele manier. Ui-
teraard is er ook de mogelijkheid om per-
soonlijk met onze medewerkers van onze 
verschillende vestigingen te spreken over 
de vacatures. 

Deze banenavond is voor leerlingen, stu-
denten en werkzoekenden. Iedereen is 
welkom vanaf 19:00 uur. Aanmelden kan 
via www.hoppenbrouwerstechniek.nl on-
der het kopje actueel – evenementen. s

Hoppenbrouwers Techniek zoekt nieuwe collega’s
Regio

De Platte Vonder B.V.    Nieuwendijk 10    5712 EM Someren-Eind    0493-491381    info@plattevonder.nl    www.plattevonder.nl

Tickets : www.plattevonder.nl

Status Quo Tribute
Whatever you Want 

Rocking Johny en  
The Red Angels

&

Oudejaars Classic Rock Party
2 bands on stage

Vrijdag 28 december

Oudejaars classic rock party 

Een waanzinnige Oudejaars  Classic Rock 
Party  met de Belgische Status Quo Tri-
bute Band Whatever You Want, Rocking 
Johnny en The Red. Hits zoals, Whatever 
You Want, Just Supposing, Roll Over Lay 
Down, Down Down, Paper Plane, Ca-
roline etc..  zullen u met een geweldige 
lichtshow uit uw dak laten gaan. 

Met in het voor- en naprogramma de hits 
van o.a. The Shadows, CCR, Cliff Richard 

en Elvis. Live on stage door de voormalige 
band Rocking Jojo, nu Rocking Johnny,  en 
The Red Angels.    

Tickets kunnen zowel los als in combina-
tie met arrangementen worden gekocht. U 
kunt deze online bestellen.  Kom op vrij-
dag 28 december ook naar de Platte Von-
der voor een feestje!       
Voor meer info gaan naar: 
www.plattevonder.nl
Partycentrum De Platte Vonder, 
Nieuwendijk 10, 5712 EM Someren-Eind
0493-491381 s

Regio

Gerard, van de  Supervlaai winkel met 
daarbij gezellige coffeecorner, reikte op 
zaterdag 1 december de prijzen uit van de 
Warme Winter Weken actie in Winkel-
centrum de Bus. 

Het is erg leuk dat onze klanten zo en-
thousiast zijn bij het winnen van een prijs. 
Mevr.Duijmelinck had de eerste prijs, dhr. 
en mevr. Verhofstad de 2e prijs en mevr. 
Keulens de 3e prijs. Zo ziet u maar weer, ie-
dereen kan winnen, maar daarvoor moet 
je wel eerst even meedoen, want niet ge-
schoten is altijd mis. s

Helmond-Noord

Winnnaars van de Warme Winter Weken

De gelukkige winnaars (bron foto; Winkelcentrum de Bus).
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Deze aanbiedingen zijn
geldig van 5 t/m 10 dec 2018

Iedere zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

3
Voor

€4,50

Nieuw gebakkraam!
Di t/m Zo geopend
Appelbeignet

€1,75 p/stuk

Perenstronken

De mooiste Kerstbomen

Bij de biezen kan je kiezen!
AmaryllisAmaryllis
In pot gekweekt
2 stelen in 12cm pot

Van €3,99

Als snijbloem topkwaliteit
4-bloemknoppen per steel

€2,49 p/stuk

nu
€14.99€14.99

LED verlichting
Voor binnen&buiten
16 meter voor een 
boom van 2 meter
700 Lampjes

Van €22,95

Kerststuk

Skimmia “Rubella”

Vogelvoederkrans

Nobilis krans

Handgemaakt met natuurlijke 
materialen
25cm hoog

Van €17,99

Prachtige heester 
50cm hoog 
met 20+ bloem knoppen

Van €9,99

ø30 cm

Van €9,99

ø30cm

Van €8,99

nu
€3.49

Plaatmos XL
Vers plaatmos
Per bak 27x39cm

Van €4,99

Kerststuk
Handgemaakt met natuurlijke 
materialen
25cm hoog

Van €17,99

www.tuincentrumdebiezen.nl

Vrijdag koopavond
Tot 20:00 uur

nu
€2.99

Iedere zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

Perenstronken
Bij de biezen kan je kiezen! In pot gekweekt

2 stelen in 12cm pot

Van €3,99

nu
€12.99

nu
€6.99

Vanaf
€9.99

nu

€5.99

nu
€4.99

Voor
€4,50

Appelbeignet

€1,75 p/stuk

vanaf
€6.99

€3.49

Vers plaatmos
Per bak 27x39cm

Van €4,99

Nobilis groen
Per bos à 500 gram
naaldvast

Van €2.49

nu
€1.99

Stunt!

Gratis

verpakt!1 + 1 
g r a t i s

2 + 1 
g r a t i s

1 + 1 
g r a t i s

Kerstster
Verkrijgbaar in diverse kleuren
ø 20-cm in 11-cm pot

€2.49 p/stuk

Christmas
Feelings

In pot gekweekt
2 stelen in 12cm pot

Skimmia “Rubella”

Van €17,99

Kerstballen
Alle maten & soorten

*goedkoopste gratis
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cadeau met
de feestdagen?
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!gift waardebon cadeau!

SchuldHulpMaatjes Helmond aan de slag! 
Na een aanloop die startte in 
het voorjaar van 2015 met het 
initiatief van de Protestantse 
Gemeente te Helmond om ‘voor 
SchuldHulpMaatje te gaan’ is 
de Helmondse tak van deze lan-
delijke vereniging nu echt ac-
tief! Samen met de Helmondse 
Damiaanparochie en de Lam-
bertusparochie is SchuldHulp-
Maatje Helmond opgericht. 
Deze 3 kerken geven ook fi nan-
ciële ondersteuning, net als het 
Kansfonds en de gemeente Hel-
mond.

Na een gedegen voorbereiding 
zijn de coördinator en 3 maatjes, 
allen vrijwilligers, getraind en of-
ficieel gecertificeerd om aan de 
slag te gaan: het ondersteunen 
van mensen die in financiële 

problemen zitten of dreigen te 
komen. Zij zijn een soort coach 
die naast de cliënt staat om orde 
op zaken te stellen en te helpen 
bij het vinden van de juiste hulp. 
Daarbij geven zij een gevoel van 
vertrouwen dat er iemand naar 
ze omkijkt.

SchuldHulpMaatje Helmond 
werkt samen met andere wel-
zijnsorganisaties. Deze kunnen 
cliënten verwijzen, maar mensen 
die hulp nodig hebben kunnen 
zich ook zelf aanmelden via de 
website van SchuldHulpMaatje 
Helmond. Dat er behoefte is aan 
deze vorm van hulp moge duide-
lijk zijn. Al vóórdat het officiële 
lidmaatschap van de Landelijke 
vereniging  in is gegaan hebben 
zich cliënten aangemeld. De 
coördinator voert een intakege-
sprek met hen, waarna de cli-
ent aan een van de drie maatjes 

wordt gekoppeld. SchuldHulp-
Maatje Helmond is nu officieel 
lid van de landelijke Vereniging 
SchuldHulpMaatje Nederland. 
Woensdagmiddag 28 november 
reikte wethouder Erik de Vries 
van Sociale Zaken, Armoedebe-
leid en Stedelijk Beheer in de pas-
torie van de Trudokerk bij wijze 
van officiële oprichting aan de 
maatjes en coördinator hun ‘cer-
tificaat van bekwaamheid’ uit. 

Frans Schmit van de landelijke 
Vereniging SchuldHulpMaatje 
overhandigde het certificaat van 
lidmaatschap aan Ed Heinen, 
voorzitter van de Helmondse af-
deling.

Zoekt u hulp, of hebt u interesse 
om maatje te worden? 
Op de website: www.schuld
hulpmaatje.nl kunt u alle infor-
matie vinden. s

Helmond

Woensdagmiddag 28 november reikte wethouder Erik de Vries in de 
pastorie van de Trudokerk het ‘certifi caat van bekwaamheid’ uit. 

(bron foto;  Claartje Majoor)

Lambertus Concerten presenteert: 
Korale Beek en Donk

Op zondagmiddag 9 december 
geeft Vocaal Ensemble Korale 
Beek en Donk o.l.v. Hans van 
Zeeland een gevarieerd kerst-
concert in de Elkerliek Kapel, 
Wesselmanlaan 25 in Helmond. 

Op het programma staat mu-
ziek van Palestrina, Orlando di 
Lasso, maar ook van Bruckner 
en Saint Saëns, naast eigentijd-
se kerstmuziek. Aanvang 15.00 
uur en de entree is gratis.

Vocaal Ensemble ‘Korale’  uit 
Laarbeek ontstond uit Kleinkoor 

Korale en het ensemble Kalliope 
en bestaat in deze samenstelling 
sinds september 2011. De leden 
zijn afkomstig uit de kernen van 
Laarbeek en uit onze buurge-
meenten. Sinds september 2015 
staat het koor onder leiding van 
Hans van Zeeland. Inmiddels zijn 
er in de nieuwe samenstelling 
succesvolle concerten gegeven 
in de regio Eindhoven (Gemert, 
Nuenen) maar ook daar buiten 
(Middelburg) Het koor maakte 
verder reizen naar Oxford (Enge-
land) en Gent( België).

Deze zondagmiddag brengt het 
voor u een gevarieerd kerstpro-
gramma.  U krijgt oude liturgi-
sche muziek te horen van o.a. 
Giovanni Casali, Orlando Di 
Lasso,  Giovanni Palestrina maar 
ook van Anton Bruckner en Ca-
mille Saint-Saëns, uit een latere 
periode. 

Na een kort intermezzo presen-
teert het koor u een werelds en 
moderner, eigentijds kerstre-
pertoire Een sfeervolle muzikale 
aanloop naar Kerst. s

Oranjebuurt/Warande

Het Vocaal Ensemble Korale Beek en Donk verzorgt o.a. oude 
liturgische muziek. (bron foto;  Stichting Lambertus Concerten).

Gymnastiekvereniging SOS 
zoekt heren trainer

Gymnastiekvereniging SOS is 
op zoek naar een enthousiaste 
trainer of trainster voor de he-
rengroep op woensdag van 
19.00 tot 20.00 uur. Onze heren 
sporten zeer gevarieerd. 

Tijdens de huidige lessen komen 
o.a. aan bod: hardlopen, grond-
oefeningen om de spieren te sti-
muleren, maar ook ter ontspan-
ning en daarnaast een spel zoals 
volleybal. 
Hiermee komen alle principes 
van SOS, namelijk Sport Ont-
spanning en Spel aan bod. Lijkt 
het je dus leuk om de leiding te 
nemen over onze gezellige he-

rengroep, of wil je gewoon ge-
zellig mee sporten, neem dan 
contact op met de huidige trai-
ner Attilio op 0492-536511 of met 
de voorzitster op 0492-565006. 
Natuurlijk kun je ook een mail 
sturen via onze website www.
soshelmond.nl s

Helmond-Noord

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?

ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

* Deze actie geldt voor keukens gekocht vanaf vanaf 1 december 2018. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Gratis 
montage*

Als je jouw keuken in 
februari 2019 laat plaatsen

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget een 
extra groot werkblad

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 

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

Annawijk/Suytkade

De Gaviolizaal met zijn collectie 
draaiorgels en accordeons van 
Arie Willems, beheerd door de 
Stichting Draaiorgels Helmond, is 
elke zaterdag en zondag geopend 
van 13.00 tot 17.00 uur. Groepen 
ook op afspraak, info: info@
draaiorgelshelmond.nl  Op zon-
dagen ook regelmatig concerten. 

kwart over een aan te melden 
in De Geseldonk. Er wordt een 
kleine vergoeding gevraagd. Re-
gelmatige deelnemers kunnen 
soms een prijsje winnen.

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 
natuurlijk ook koffiepakketten, 
wasmiddelen en tassen met le-
vensmiddelen. De zaal is ge-
opend vanaf 19.00 uur.

Helmond-Oost

Op zaterdag 8 en 22 december 
aanstaande speelt stadsorganist 
Jan van de Laar van 16.00 tot 16.30 
uur op het Robustelly orgel in de 
St. Lambertuskerk te Helmond 
advent- en kerstmuziek. Tijdens 
de eerste bespeling kunt u ge-
nieten van muziek van Bach en 
tijdens de tweede bespeling ko-
men andere componisten uit de 
18e eeuw aan bod.  U kunt even 
wegdromen bij kaarslicht en 
prachtige klanken en voor koffie, 
thee en warme chocolademelk 
wordt gezorgd. U bent van harte 
uitgenodigd. Toegang is gratis.  
Kijk ook op www.robustelly-
society-helmond.com

Centrum

Op zaterdag 15 december van 
14:00 uur tot 19.00 uur staan on-
der het afdak een aantal kraam-
pjes waar u gezellig langs kunt 
wandelen en misschien uw 
kerstinkopen doen in een gemoe-
delijke sfeer. Muzikale omlijsting 
door ‘Helmond West op z’n best’. 
U kunt een hapje en drankje te-
gen een schappelijke prijs ko-
pen. Entree is gratis. Tot ziens 
op 15 december a.s. aan de Mgr.
Swinkelsstraat 24 in Helmond.

Helmond-Noord

Seniorenvereniging  De  Schaaps-
kooi  organiseert  woensdag  12 
december  een  kienmiddag  bij  

Helmond-Noord

Wijkcentrum  De  Boerderij,  
Harmoniestraat 105  Aanvang  
14.00  uur.  De  prijzen  bestaan  
uit  waardebonnen. U  hoeft  
geen  lid  te  zijn  om  aan  deze  
middag  deel  te  nemen. Wijk-
centrum  de  Boerderij  is  open  
vanaf  13.00  uur.

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op woensdag 12 de-
cember van 13.00 tot 17.00 uur. 
Locatie:  oude basisschool De 
Torelaar op de Groningenhof 
4, Helmond. Meer info: www.
facebook.com/RepaircafeRij
pelberg. Toegankelijk voor alle 
inwoners van Helmond. Nieuwe 
vrijwilligers nog steeds welkom.

Rijpelberg

In wijkhuis de Lier is weer een 
koffieochtend op dinsdag 11 de-
cember van 10.00-12.00 uur. Ie-
dereen is welkom. Loop vrijblij-
vend binnen om te buurten, om 
contact met anderen te maken, 
een spel te spelen of creatief be-
zig te zijn. Hebt u zelf een idee, 
kom er gerust mee. De koffie/
thee prijs is €0,85.

Helmond-Oost

Op maandagavond 10 Decem-
ber speelt het VIOS van Esch 
Biljarts kaderteam weer een 
thuiswedstrijd tegen Mark-Us 
uit Swalmen. Aanvang wedstrij-

Mierlo-Hout

den is om 19.30 in het wijkhuis de 
Geseldonk in Mierlo- Hout.  Dit 
is voor de biljartliefhebber een 
mooie kans om het KADERBIL-
JARTSPEL te bewonderen.

Zondag 9 december wordt de 
strijd om de volleybalbeker van 
de regio Zuid ondermeer voort-
gezet in Sporthal 't Hout.  

Twee teams van VC Polaris ko-
men in driekampen uit en de 
winnaar van beide poules gaat 
over naar de volgende ronde. 
Polaris Jongens A speelt om 
15.30 uur tegen het A 1 team van 
Hornerhof/HHC uit Horn en het 
tweede duel om 17.45 uur tegen 
Tilburg Volley A 1. Het meisjes B 
1 team van Polaris ontvangt om 
16.45 uur ADC B 1 uit Urmond en 
speelt om 17.45 uur tegen Hor-
nerhof/HHC B 1. s

Nieuws uit 
Mierlo-Hout

Bekerwedstrijden 
in Sporthal ’t Hout

Mierlo-Hout
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Kerst
activiteiten

Een ‘BRANDtastic’ kerstfeest 
Op 22 december aanstaande 
organiseert BRANDtastic 
de sfeervolle kerstshow: ‘I’m 
dreaming of a BRANDtastic 
Christmas’ met gastoptredens 
van Saskia Vos en Fleur Croo-
nen in Wijkhuis ’t BrandPunt in 
Helmond. De zaal gaat om 19.30 
uur open en de show begint om 
20.00 uur. Kaarten zijn verkrijg-
baar in ’t BrandPunt voor € 7,50 
per stuk.

De grote zaal van ’t BrandPunt 
wordt ingericht in een gezellige 
kerstsfeer waar u ontspannen 
kunt genieten van de muziek, 
een hapje en een drankje in di-
verse zitjes. Er is gekozen voor 
een sfeervolle afwisselende mu-

ziekbeleving, waarbij ook ge-
praat mag worden tijdens het 
optreden. 
Speciaal voor deze gelegenheid 
heeft BRANDtastic verschillende 
kerstnummers toegevoegd aan 
het bestaande repertoire, pas-
send bij de sfeer van de winter-
maanden. Fleur Croonen zingt 
en speelt een variëteit aan mu-
ziek uit de jaren 70, 80 en 90 van 
deze eeuw. Zij heeft een gevari-
eerd repertoire waar u zeker van 
zult genieten. Saskia Vos zal ook 
een divers repertoire laten horen 
met verschillende kerstnum-
mers. Naast zangeres is Saskia 
ook zangcoach en muziekthera-
peute.

De avond komt tot stand door 
een uitstekende samenwerking 
tussen de Stichting Brandevoort 

in Actie en Wijkhuis ’t Brand-
Punt. Zij zorgen voor de facilitei-
ten die nodig zijn om van deze 
avond een succes te maken. 
Wij nodigen u van harte uit om 
op 22 december aanstaande te 
komen kijken en luisteren naar 
de optredens van BRANDtastic, 
Fleur Croonen en Saskia Vos in 
de grote zaal van ’t BrandPunt 
aan de Biezenlaan in Helmond. 
U kunt gratis parkeren in de par-
keergarage onder het gebouw. 

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Marjo 
Tielemans via emailadres: 
info@brandtastic.nl s

Brandevoort

Rimboband Kerstconcert samen met
mannenkoor Lambardi

In de Lambertuskerk aan de 
Helmondse Kerkstraat vindt op 
zaterdag 15 december het tradi-
tionele tweejaarlijkse kerstcon-
cert plaats van de Rimboband 
o.l.v. José van Bommel en man-
nenkoor Lambardi o.l.v. Nadia 
Loenders.  Het gezamenlijke 
optreden begint om 15.30 uur 
en de toegang is gratis.

Voor de Rimboband is dit con-
cert een opmaat naar het 40-jarig 
jubileum in 2019 waarin tal van 
concerten en activiteiten gaan 
plaatsvinden. De Rimboband, 
een streekorkest voor mensen 
met een verstandelijk beperking, 
is opgericht in 1979 . Gestart met 
een groep van 15 personen, uit-
gegroeid naar een orkest met 60 
muzikanten, verdeeld over meer-
dere instrumentengroepen. 
De kerstconcerten zijn voor 

de Rimboband maar ook voor 
Lambardi telkens weer een van 
de hoogtepunten waar de leden 
naar uitkijken. Dit jaar verlenen, 
sopranen Nadia Loenders en Jet-
te Eijsink, en pianist René van de 
Laar hun medewerking. De pre-
sentatie is in handen van Jeanne 
Zuidervaart.
Beide gezelschappen brengen 
bekende  kerstliederen te gehore. 
Ook is er ruimte voor samenzang 
met de aanwezige bezoekers. s

Centrum

Centrum

Sfeervolle kerstmiddag bij 
Woonzorgcentrum Savant de Ameide 

Zondag 16 december van 16.00 
uur tot 20.00 uur vindt er in 
Woonzorgcentrum Savant de 
Ameide, een sfeervolle kerst-
middag plaats. 

Er is een loterij waarbij de op-

brengst geheel ten goede komt 
aan welzijn voor de bewoners. 
Een aantal sfeervolle kramen, 
mogelijkheid om kerststukjes te 
maken en een kraam met allerlei 
lekkers.
Kom ook een kijkje nemen!
Woonzorgcentrum 
Savant de Ameide, 
Ameidepark 8, 5701 ZZ s

Sfeervolle kerstmarkt 
in Wijkcentrum de Boerderij 

Op zondag 9 december wordt 
er, in Wijkcentrum de Boerderij 
in Helmond-Noord, een sfeer-
volle kerstmarkt met grote lote-
rij gehouden waarbij hele mooie 
prijzen te winnen zijn.  

Er zijn loten verkrijgbaar op de 
markt bij Gerrie Peters. de loten 
kosten €1,00 per stuk of 6 voor 
€5,00. De opbrengst van de lo-
terij komt geheel ten goede aan 
amusement en muziek voor de 
bewoners van Zorgboogcentrum 
Keyserinnedael. We laten deze 
bewoners genieten van de mu-
ziek. Er zijn meer dan 100 prijzen 
geschonken door de winkeliers 
van de Engelseweg, Winkelcen-
trum de Bus en Winkelcentrum 
de Vondellaan en dan nog de 
particuliere die een steentje heb-
ben bijgedragen. De cadeaus va-
riëren van een diner bon tot een 
super mooie kinderkeuken.

Op deze kerstmarkt staan meer 
dan 50 kraampjes gevuld met 
allerlei leuke snuisterijen en heb-
bedingetjes voor in en om het 
huis of voor in de kerstboom 

en is zowel op de eerste etage 
als op de begane grond. Het is 
voor iedereen toegankelijk, er is 
geen leeftijd aan verbonden. U 
vindt hier kraampjes met eigen-
gemaakte creaties, jam, honing, 
chutney, magnetische sieraden, 
kerstbloemstukken op boom-
schijven, amaryllusbollen waar 
wel 5 stengels uit groeien in al-
lerlei kleuren, woonaccessoires, 
quilten en patchwork, kaarten, 
aloe-vera, dames & herenmode, 
schoenen en tassen, keramiek 
sieraden, haken en breien, Glas-
deco en nog veel meer. Ook zijn 
er diverse workshops te doen: 
cupcakes versieren, tekenen op 
canvastas, windlicht met servet-
ten, wenkbrauwen en wimpers 
verven, handmassage, en ge-
zichtsverzorging!

Buiten bij de entree is er vers 
gemaakte erwtensoep verkrijg-
baar en broodje rookworst voor 
maar €1,50. Worstenbroodjes en 
warme chocolademelk koffie en 
thee is binnen te verkrijgen bij de 
bar.  Je kunt gratis op de foto met 
de kerstman of kerst-elf! 

U vindt Wijkcentrum de Boer-
derij in de harmoniestraat 105 in 
Helmond. 

Dus laat iedereen het weten en 
kom gezellig met het hele gezin 

naar de leukste kerst-
markt in Helmond-
Noord en shop alvast 

de cadeautjes voor 
de aankomende 
feestdagen! s

Helmond-Noord

Kerstconcert met 2 koren

Op zondag 16 december geeft 
het Oecumenisch Gemengd 
Koor Cantimond samen met 
het Houts Gemengd Koor een 
kerstconcert in de Bethlehem-
kerk, Sperwerstraat 2, 5702 PJ 
Helmond.

In een klein uurtje brengen de 
twee Helmondse koren u muzi-
kaal in een fijne kerstsfeer met 

minder bekende kerstliederen. 
Werken van John Joubert, Mark 
Hall, John W. Peterson, John Rut-
ter, Wolfgang Lüderitz, Adolphe 
Adam, Sally DeFord , Saint Saëns 
en Franz Schubert prijken op het 
programma van deze zondag.
Het geheel staat onder muzikale 
leiding van Marjan Vree en de 
koren worden  begeleid door Ad 
Brouwers (piano) en door Theo 
Franx (fluit).
Dit kerstconcert begint om 14:00 
uur en de entree is gratis. s

Helmond-Noord

Traditiegetrouw zal de Rimboband hun tweejaarlijkse kerstconcert uitvoeren in de Lambertuskerk 
(bron foto; Jan Dijstelbloem, Jadijfoto.nl
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Zoekt u een specialist voor de behandeling van uw 
spataderen of huidaandoening? Onze deskundige 
dermatologen volgen de nieuwste ontwikkelingen 
in ons vakgebied en passen deze toe in de praktijk. 
Wij hebben de meeste ervaring in Nederland op het 
gebied van laserbehandeling bij spataderen.

DÉ SPECIALISTEN IN HELMOND VOOR 
DE BEHANDELING VAN HUIDZIEKTEN

ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS!
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DR. R.P.M Ceulen
Dermatoloog

Stationsstraat 1
5701 MK 
Helmond
0492-792939

Gezocht taalvrijwilligers
Heb jij iets met taal? Zoek jij zinvol vrijwilligerswerk?

Dan zoeken wij jou!
Als taalvrijwilliger ga je aan de slag met het bieden van ondersteuning bij het leren van de 
Nederlandse taal. Je helpt mensen echt verder! We zoeken vrijwilligers voor verschillende 
projecten: voorlezers en coördinatoren voor de Voorleesexpress & taalcoaches en taaltrainers 
voor volwassenen in het project Taal.

Wij bieden: 
Deskundigheidsbevordering, open en collegiale sfeer, ondersteuning vanuit LEVgroep

Interesse?
Neem dat contact op met de Voorleesexpress via 
voorleesexpress@levgroep.nl of project Taal via 
taalvrijwilligers@levgroep.nl

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

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK IN STIPHOUT

Als u iets aan uw keuken wilt veranderen is 
renovatie een prima oplossing. Ik ben specialist in 
het vervangen van keukendeurtjes, werkbladen, 

kranen, inbouwapparaten, spoelbakken, 
afvalsystemen, laden en scharnieren. 

Vraag vrijblijvend advies.....

Ik ben Rob Koenders.
Ik vervang ALLES

in uw keuken.

Keukenrenovatie: 
voordelig en duurzaam maatwerk!

renovatie een prima oplossing.
het vervangen van keukendeurtjes, werkbladen, 

voordelig en duurzaam maatwerk!

2014

Bel of mail voor een afspraak!   T 06 - 18 56 48 20
robkoenders@dekeukenvernieuwers.nl

www.dekeukenvernieuwers.nl

Jan van der Heijden, al 50 jaar vrijwilliger 
bij Helmond Sport, ontdekte onlangs als 
eerste vrijwilliger een ster van de Walk of 
Fame. Bij alle organisaties en verenigin-
gen waar vrijwilligers werken, staat bin-
nenkort een BEDANK-ster op de stoep 
bij de ingang. 

Op 7 december, de Nationale Vrijwilligers-
dag, zullen bij zo’n 250  locaties een ster 
staan. Zie je een ster? Maak een foto en zet 
deze op Facebook of Twitter met #sterren-
van0492 of stuur hem naar:  vrijwilligers
werkhelmond@levgroep.nl s

Nationale 
Vrijwilligersdag:
Jan van der Heijden ontdekt 

eerste ster Walk of Fame 
Helmond

Jan van der Heijden voor een BEDANK-ster
(bron foto; Lev Groep).

www.helmondnu.nl



19week nummer 49 vrijdag 7 december 2018de loop weekkrant HELMOND

Duizenden meters katoen, polyester, 
tricots, jeans, fleece, kunstleer, carnaval-, 
kinderstoffen en meer!
Vanaf €1,50 en €2,50

STOFFEN SCHERP GEPRIJSD

ONGEKENDE SERVICE, 
SNELLE LEVERTIJD EN DIT 
TEGEN SCHERPE PRIJZEN

RAAM- EN VLOERBEKLEDING

WIJ MAKEN VAN UW HUIS EEN THUIS

• Gordijnen, vitrages, in-be-tween 
• Raambekleding systemen o.a. jaloezieën 

en rolgordijnen
• Vloerbekleding; PVC, Click PVC, Vinyl en/

of Tapijt

ENORM AANBOD 
FOURNITUREN!

Advies op maat GRATIS meet service Monteer service Showroom

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492 - 547023
info@deelenstoffen.nl 
www.deelenstoffen.nl

Het Goedkope Huis
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495 - 533552 
info@hetgoedkopehuis.nl
www.deelenstoffen.nl

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

Rijbewijskeuringen in Helmond 

Automobilisten kunnen zich via Regel-
zorg Rijbewijskeuringen op 28 december 
en 25 januari in Stichting LEV Groep, Pen-
ningstraat 55 medisch laten keuren voor 
de verlenging van hun rijbewijs. 

Een afspraak maken met de arts kan 
via Regelzorg Rijbewijskeuringen. Tele-
fonisch: 088 23 23 300.  Zelf een datum 
plannen: www.regelzorg.nl. Voordat u 
een afspraak maakt koopt u eerst een Ge-
zondheidsverklaring. Aangeraden wordt 
dit digitaal te kopen met behulp met uw 
DigiD op www.mijn.cbr.nl  

Een papieren gezondheidsverklaring is 
verkrijgbaar bij de meeste gemeenten, het 
CBR of Regelzorg. U beantwoordt de vra-
gen en stuurt de verklaring naar het CBR. 
Binnen een week krijgt u dan het Keu-
ringsverslag dat de arts moet invullen per 
post of via de mail. 

Automobilisten van 75 jaar en ouder be-
talen € 37,00. Voor houders van rijbewijs 
C/D/E tot 75 jaar is het tarief € 55,00. Bent 
u gezond, koopt u een digitaal formulier 
én kunt u snel een afspraak maken bij de 
keuringsarts? Dan is uw nieuwe rijbewijs 
snel geregeld. Is dit niet het geval, dan 
kan het maximaal 3 of 4 maanden duren. 
Maak op tijd de afspraak. s

Helmond

Open dag bij Stichting SeniorWeb Stiphout 

Stichting SeniorWeb Stiphout houdt op 
zaterdag 8 december van 10.00-14.30 uur 
een open dag in De Ark aan de Dorps-
straat 29 in Stiphout.

Tijdens de open dag kun je terecht voor 
alle vragen over ons cursusaanbod en an-
dere activiteiten van ons leercentrum. Ook 
kun je terecht voor vragen over je smartp-
hone, tablet of computer. Vanaf half janu-
ari 2019 start ons nieuwe cursusblok met 
cursussen voor o.a.
Windows 10, iPad en iPhone,  Samsung 
tablet en Smartphone,  Fotobewerking, 
Videobewerking, Apple computers, wer-
ken in de Cloud voor Apple in iCloud en 
Google met Drive. Deze Clouds zijn uiter-
mate geschikt voor  foto’s en backup. Les 

op maat, korte individuele lessen. Deze 
lessen bieden  hulp voor specifieke vragen 
van computer programma’s of Apps.
Heb je interesse dan ben je van harte wel-
kom. Bij een bezoek aan de open dag ont-
vang je een tegoedbon voor een jaar gratis 
lidmaatschap van Seniorweb.
De cursussen starten in de week van 14 ja-
nuari 2019. Voor informatie: 
www.seniorwebstiphout.nl 
E-mail: seniorwebstiphout@gmail.com 
Cursusadministratie: 
Jac van Maasakkers tel. 0492 539280 s

Stiphout

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

(S)Exposure

Amy, een prostituee, wordt geïnterviewd 
door een documentairemaker over haar 
werk en wat haar beweegt. Het open-
hartige gesprek tussen beiden is een spel 
van aftasten, confronteren, bloot geven 
en onderwerping. Het stuk schuurt en 
daagt uit. Een ding is zeker: Na de roller-
coaster die Sexposure heet, zijn de gren-
zen van het zwart/wit denken over seks 
en sekswerkers niet meer zo scherp. 
 
Na het prijswinnende Grand Dessert (LFA 
2016) geregisseerd te hebben, heeft Lisen-
ka Hubers zich op een nieuw project ge-
stort. Boodschap en thematiek zijn man/
vrouw verhoudingen in het algemeen 
en vrouwelijke seksualiteit versus maat-
schappelijke context. Beoogd resultaat 

is dat het publiek zichzelf de vraag stelt: 
‘Hoe denk ik over…seks, prostitutie, man/
vrouw verhouding, seksuele vrijheid...’. 
Actueler kan het bijna niet met de huidige 
maatschappelijke discussie over slutsha-
ming, sexting en #metoo. 

Regie: Stefan van der Heijden, Gabriël van 
Eekelen, Heidi Claassen, Yvonne Mole-
naar, Marga van der Heijden, Marga van 
der Heijden, Eliane Reehuis, Wendy de 
Wit, Sanne van der Velden en Lisenka Hu-
bers.
Kaarten: € 10,00 
Aanvang: 20:15 uur
Meer informatie: www.annatheater.nl
06- 28104333

Het Annatheater ligt op 1 minuut loopaf-
stand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. 
Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl
www.annatheater.nl s

Annawijk/Suytkade

(S)Exposure is een voorstelling waarbij je na afl oop niet meer zwart/wit denkt 
over sekswerkers  (bron foto; Annatheater/(S)Exposure ).
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DE JUISTE VAKMAN 
VOOR ELKE KLUS

ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

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

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

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

• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

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

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

Luxe appartementen in 
 Cloosterparc in Helmond

Cloosterparc ligt 
in een groene om geving 
en toch maar 10 minuten 
van het gezellige 
 centrum. Op Clooster-
parc is regelmatig een 
bewonersconsulent 
werkzaam. Daar kunt 
u terecht met al uw 
 vragen over wonen, 
zorg en activiteiten. 

Te huur: 3-kamerappartementen met een oppervlakte 
van 85 m2 tot 140 m2

• Speciaal voor 55 plussers

• Aan de rand van de stad, nabij natuurgebieden

• Rustige buurt, maar toch alle voorzieningen 
op loopafstand

• Mooie binnentuin

• Parkeergarage

• Balkon of eigen tuin

• Kale huur vanaf € 660,- en 
voorschot servicekosten € 82,- per maand

Meer informatie:
bewonersconsulent 088-921 00 49
cloosterparc@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl/cloosterparc

Ruusbroeclaan/Thomas van Kempenstraat 
in Helmond

Royackers Beton is op zoek naar een medewerker kelderbouw voor het maken 
van in het werk gestorte kelders, vloeren en andere betonwerken. Je werkt in de buitenlucht 
met een ploeg op locati e. Hier worden de kelders opgebouwd met behulp van een standaard 
systeemkist en het is jouw taak om deze in elkaar te zett en en daarna vol te storten met 
beton. Ook het plaatsen en aan elkaar knopen van wapeningsnett en behoort hierbij. 

Wij vragen: 
- Rijbewijs personenauto 
- Vooropleiding niet persé nodig 
- Persoon die wil aanpakken 
- Ervaring is uiteraard een voordeel 

Wat hebben wij te bieden: 
- Prima salaris 
- Opleiding tot bekisti ngsti mmerman in de prakti jk 
- Redelijk vaste werkti jden 
- Projecten in de omgeving 
- Full-ti me baan 

Royackers Beton is een familiebedrijf in Milheeze met ongeveer 20 werknemers. Alle 
werknemers komen uit de buurt en kennen elkaar waardoor er binnen het bedrijf een zeer 
gemoedelijke en informele sfeer heerst.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan even een mailtje met je CV naar beton@royackers.nl. 

ROYACKERS BETONCENTRALE MILHEEZE BV
Hof 2 - 5763 BL Milheeze

Medewerker kelders
ONDERHOUD

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

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

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

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

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

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

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 
















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

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

Wereldmuziekkoor Makandra 
komt naar de Gaviolizaal

Op zondag 9 december van 
14.00 tot 16.00 uur verzorgd We-
reldmuziekkoor Makandra uit 
Deurne een concert bij de Stich-
ting Draaiorgels Helmond in de 
Gaviolizaal. 

Wereldmuziekkoor “Makandra”, 
het Surinaamse woord voor sa-
men, is een gemengd koor uit 
Deurne en bestaat sinds 1998. 
Zij zingen vier- tot zes stem-
mige liedjes in wel 10 talen van 
diverse culturen. Naast de ritmi-
sche Afrikaanse muziek zingen 
zij een diversiteit zoals nummers 
in het ingetogen Chinees, swin-
gend Surinaams, melancholisch 
van de Molukken, opzwepend 
Latijns-Amerikaans en een paar 

verrassende kerstliedjes. Dit altijd 
zonder bladmuziek, maar met 
beweging en uitdrukking geven 
zij betekenis aan de inhoud van 
het lied. Vanaf 2009 staat Maka-
ndra onder de muzikale leiding 
van Celinda Scheepers. Het koor 
bestaat uit een veertigtal enthou-
siaste leden, die meer brengen 
dan meerstemmige zang. Ook 
accordeon, percussie-, snaar- en 
fluitinstrumenten worden bij het 
uitgebreide repertoire als muzi-
kale omlijsting ingezet.

Wereldmuziekkoor Makan-
dra neemt u tussen de prach-
tige draaiorgels in de Gaviolizaal 
graag mee op haar muzikale reis 
rond de wereld. Bezoek ook nog 
tot en met 6 januari onze Kerst-
groepenexpositie en neem een 
kijkje bij de Accordeoncollectie 

van Arie Willems. De toegang 
is gratis. Wel zien wij na afloop 
van het concert een vrijwillige 
bijdrage in onze donatiepijp. Na-
tuurlijk bent u ook vooraf reeds 
welkom om te genieten van on-
ze museale draaiorgels. Door de 
groei van het aantal bezoekers en 
activiteiten kunnen wij ook extra 
vrijwilligers, vooral voor de ho-
reca gebruiken. Heeft u interesse 
om ook een stukje bij te dragen 
aan de Helmondse cultuur en 
monumenten neem dan contact 
op met de Stichting Draaiorgels 
Helmond, info@draaiorgels-
helmond.nl of 06-39682404. De 
Gaviolizaal is te vinden aan de 
Torenstraat 36a, 5701 SH Hel-
mond. Openingstijden zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen van minimaal 10 perso-
nen ook mogelijk op afspraak. s

Binnenstad

Ga mee met een reis rondom de wereld met Wereldmuziekkoor Makandra (bron foto; Stichting Draaiorgels Helmond).

Weg terug omhoog is ingezet. Proficiat!
Helmond Sport wint van Sparta en 
boekt eerste zege van het seizoen 

Helmond Sport maakte vorige 
week vrijdag aan een drama-
tische serie een einde. Na 22 
duels zonder overwinning won 
de ploeg van trainer Rob Alfl en 
met liefst 3-0 van Sparta.

De supporters in Helmond had-
den hun club voor het laatst zien 
winnen op 23 maart van dit jaar. 
Dat was nog in het vorige sei-
zoen, toen FC Oss met 2-1 werd 
geklopt. Dit seizoen bleef onze 
Helmonds club de eerste vijftien 
wedstrijden zonder driepunter.
Tegen titelkandidaat Sparta 
kreeg Helmond Sport halverwe-
ge de eerste helft een strafschop. 

Scheidsrechter Rob Dieperink 
legde de bal op de stip nadat 
uitblinker Arne Naudts onder-
uit  was gegaan in een duel met 
Dries Wuytens. Tibeau Swinnen 
zette de thuisclub vervolgens op 
1-0. Helmond Sport knokte zich 
na rust via Nick de Louw naar 
2-0, waarna Naudts met een 
rake kopbal in de slotfase aan 

alle twijfels een einde maakte.
Een geweldige opsteker voor de 
Helmondse trots, die haar or-
ganisatie op veel punten heeft 
geprofessionaliseerd. ‘Met het 
zicht op een spiksplinternieuw 
stadion, hopen we met zijn allen 
dat de weg terug naar omhoog, 
nu is ingezet. Helmond Sport, 
spelers en vrijwilligers,  zet ‘m op: 
Van welke club bende gai? Nou 
wij van De Loop zijn ook VOOR 
Helmond Sport. Proficiat!!’ 
(Redactie Weekkrant De Loop 
Helmond). s

Helmond

www.helmondnu.nl
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Ondernemerscafé Helmond: 
dodelijke ongevallen op de werkvloer 

Ondernemers en nabestaanden 
van een dodelijke ongeval op de 
werkvloer praatten op donder-
dag 29 november 2018 over wat 
zo’n verschrikkelijk bedrijfson-
geval betekent voor henzelf en 
het bedrijf. Het was de laatste 
editie van het Ondernemersca-
fé Helmond van dit jaar met een 
wel erg indrukwekkend thema. 
Ruim een uur was het publiek 
in de ban van het verhaal van de 
sprekers.

Wat heeft het ongeval je gekost? 
Het antwoord is duidelijk: een 
mensenleven. Op de tomaten-
kwekerij van Hans Vereijken in 
Beek en Donk kwam op 25 no-
vember 2015 een werknemer 
om het leven. Vereijken vertelde 
openhartig over het ongeluk zelf, 

de uren direct na het ongeluk en 
de emotionele gevolgen die het 
ongeluk nog steeds heeft. De 
vraag over de oorzaak van het on-
geluk, maar ook de zogenaamde 
schuldvraag blijft lang hangen.

Xycarb
Ook Peter Spit, directeur van 
Schunk Xycarb in Helmond, 
werd geconfronteerd met een 
dodelijk ongeval in zijn bedrijf. 
Op 13 augustus 2014 vonden 
twee werknemers de dood toen 
ze tijdens werkzaamheden in 
een reactor giftig gas inadem-
den. Karien van der Loo en Pa-
trick van de Sande, vrouw en 
zwager van de overledene, schre-
ven er een boek over en deelden 
hun verhaal met de aanwezige 
ondernemers. De twee zetten 
zich na het ongeluk vooral in om 
de veiligheid binnen bedrijven te 
verbeteren. Schunk Xycarb ging 

hier volledig in mee. Ieder jaar 
wordt de productie tijdens een 
zogenoemde Veiligheidsdag, vol-
ledig stilgelegd om een dag lang 
alleen maar met dit belangrijke 
thema bezig te zijn. Er wordt dan 
gesproken over een veiligheids-
cultuur en hoe deze gerealiseerd 
en verbeterd kan worden. 

Elke agenda
Sinds het ongeluk staat bij Xy-
carb veiligheid als eerste punt 
op elke agenda: zijn er dingen 
omtrent veiligheid waar we aan-
dacht aan moeten besteden? De 
wijze les van het Ondernemers-
café was na afloop wel duide-
lijk: twijfel niet als het gaat om 
investeringen in veiligheid, het is 
de beste investering die je kunt 
doen. De volgende editie van het 
Ondernemerscafé wordt in fe-
bruari gehouden in de Busines-
sclub van Helmond Sport. s

Helmond

Ondernemerscafé Helmond, v.l.n.r.: Arnold Otten, Patrick van de Sande, Karien van der Loo, 
Peter Spit, Hans Vereijken en Bas Schepers (bron foto; Ondernemerscafé Helmond).

Lezing over het Hellemonds in de Fonkel 

Op dinsdagavond 11 december 
zal Jos Leenen, onder auspiciën 
van Heemkundekring Helmont, 
een lezing houden over het Hel-
lemonds onder het motto: ‘Als 
een Hellemonder serieus wordt, 
dan valt er meestal wel wat te 
lachen. Zo gauw hij fl auwekul 
maakt, moet je hem heel serieus 
nemen’. 

Serieus is Jos Leenen als hij de 
inconsequente spelling van het 
Nederlands onder de loep neemt 
en van daaruit komt tot meer 
begrip voor laaggeletterden (in 
Helmond 16%). Hij zal, zoals hij 
zelf zegt, wat knuppels in het 
hoenderhok gooien (kypekòj) bij 
zijn poging tot een verbeterde 
schrijfwijze van het Hellemonds, 
compleet met didactisch lees-
plankje (Ut môôwt’r!).

Verder zullen grammatica, ei-
genaardigheden, aardigheden en 
eigen aard van het Hellemonds 
aan bod komen en zal diep in 
de Helmondse historie gedoken 

worden om met een scoop te ko-
men. Gezien zijn achtergrond zal 
het aan samen zingen die avond 
zeker niet ontbreken. De lezing 
op 11 december is niet zoals eer-
der vermeld in Het Baken, maar 
in de grote zaal van De Fonkel. 
Zaal open 19.30 uur; aanvang 
20.00 uur; eind 22.00 uur. Niet-
leden van Heemkundekring Hel-
mont betalen €2,-

Over Jos Leenen 
Behalve dat hij als opvolger van 
Theo Driessen wekelijks met zijn 
Sint Jozefkoor Gregoriaans zingt 
en in het verlengde daarvan zich 
verdiept heeft in het Vesperale 
van Margriet van Cortenbach 
(Helmonds handschrift uit 1536 
met o.a. een gregoriaans gezang, 
speciaal voor het klooster in Die 
Haghe), houdt Jos zich bezig met 
de Helmondse taal. 

Al diverse jaren gaat hij d’n boer 
op met gedichten, ook in het Hel-
lemonds, en presenteert hij zijn: 
Ge heurt erbaaj-les, un inburge-
ringskurzus Hellemonds. De Zo-
doekdè (de Helmondse variant 
van de sudoku) die na oplossing 

een Helmonds gezegde oplevert, 
is ook van zijn hand. Jos is in het 
trotse bezit van d’n Hellemondse 
Kwèèk. s

Binnenstad

Grammatica, eigenaardigheden, 
aardigheden en de eigen aard 
van het Hellemonds zullen aan 
bod komen en er zal diep in de 
Helmondse historie gedoken 
worden om met een scoop te 
komen in de lezing van Jos Lee-
nen (bron foto; Jos Leenen).

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 8 december:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; volkszang;
Mia van den Reek-Canters; Will van den Brekel-Korte v.w. 
sterfdag;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Dankviering Vormsel 
m.m.v. de Halmen;
Zondag 9 december:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het 
kerkkoor;
Jan van de Ven v.w. sterfdag;
Woensdag 12 december:
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout: Koperpoetsen.
Donderdag 13 december:
19.00 uur Alphonsuskapel; Boeteviering ter voorbereiding op 
het Kerstfeest;
Zaterdag 15 december:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; Mondhamonicaclub;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Jan van de Ven; overleden ouders van de Ven-Vogels;

www.damiaanhelmond.nl

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

Zondag 16 december
10.30 uur Gregoriaans koor
Jan Martens, Hans Graat, Tom Swinkels, Ria van den Reek-
van den Hurk, Nelly Cranenbroek-Meulendijks, Piet de 
Kok en Paula Schouten de echtgenote, Harrie de zoon en 
overleden familie, Frits Verstappen, Piet Fransen en Anneke 
Fransen-van Oijen, Mia Plouvier-Jansen, Jac Panhuizen, 
Riet Pasnagel-de Kok, familie Van Asten-Van Lent, Sen de 
Roij, Jo van Duren-van Mook, Rieky Meulendijks-van de 
Veerdonk, San Boekhorst-Drouen, Theo Benders, Bertha 
Gruijters-van Gameren, Anneke 
van Oorschot-Reloe, Gerrit Rijkers, 
Marianne Colen-Beekmans, Dinie van 
Ansem-Dijstelbloem. 
  
www.damiaanhelmond.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE 
H.LAMBERTUS
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UIT IN DE REGIOsave the dateDECEMBER
EVENEMENTEN

Optreden Dylan & 
Fabian en 
The Very Girls
Optreden Dylan 
Fabian en The 
Very Girlspure 
roots van de 
bovenste plank uit 
Eindhoven.
Lokaal 42, 
Markt 42. 
16:00 - 01:00 uur.

Vocaal Ensemble 
Korale
Vocaal Ensemble 
“Korale” uit 
Laarbeek brengt u 
deze zondagmid-
dag een gevarieerd 
kerstprogramma. 
Het bestaat in 
deze samenstel-
ling sinds 
september 2011.
Auditorium 
Elkerliek 
Ziekenhuis, 
Wesselmanlaan 25
15:00 - 16:00 uur.

Winterbos Fair
Sfeervolle Fair 
met een knipoog 
naar kerst omlijst 
met zang en 
muziek.
Kerstbomenbos 
Fam. schuurmans, 
Scheepsstal 3.
12:00 - 17:00 uur.

DINSDAG
11 DECEMBER

Hotel Modern & 
Arthur Sauer -
De Grote Oorlog
(herdenking WO I)
Grote verhalen uit 
de wereldgeschie-
denis met gefilm-
de live-animatie in 
ingenieuze 
maquettes.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2.
20:15 - 22:30 uur.

T/M ZO. 6 JANUARI  
Havenpark Helmond vol “Goeikes” 
Het Havenpark in Helmond is de hele 
maand december omgetoverd tot een 
plek vol ‘Goeikes’. Het merendeel van 
de foto’s, gemaakt voor het boek 
“Goeikes - Helmonders in beeld” 
is daar deze maand te zien. 
De expositie is bedoeld voor mensen 
uit Helmond en daarbuiten en laat zien 
wat de stad bijzonder maakt: 
haarinwoners.  

DONDERDAG 6 DECEMBER
 

Johan Derksen - 
Johan Derksen Keep The Blues Alive
Flamboyante tv-persoonlijkheid en zijn 
passie: de blues. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

Special Providence - 
Progjazzrockmetalturbochill
Speel je een instrument?  En beheers 
je dat instrument inmiddels een beetje 
Laat het dan toch maar rusten en kom 
deze avond kijken en luisteren naar 
Special Providence. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 20:30 uur.

VRIJDAG 7  DECEMBER
André Manuel - DREEJKLEZOEW
Actueel pijnlijk relevant inhoudelijk en 
uiterst geestig. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

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

Staying Alive Disco Night!
Terug naar die onbezonnen tijd dat 
alles makkelijker leek. Een tijd waarin 
de dansvloer jou koninkrijk was en de 
dansmoves je wapen. Muziekcafé 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39.
22:00 - 03:00 uur.

Koninginnewal 39. 21:00 - 03:00 uur.ZATERDAG 8 DECEMBER  

(S)Exposure
Een ding is zeker na de rollercoaster 
dat Sexposure heet zijn de grenzen van 
het zwartwit denken over seks en 
sekswerkers niet meer zo scherp

Annatheater Helmond, 
Floreffestraat 21a. 20:15 - 22:30 uur.

LIVE: Nirvana + Alice in Chains, tributes by 
Bleach en Alice in Veins
Twee geweldige tributes van 
2 legendarische bands. Muziekcafé 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39.
22:00 - 02:00 uur.

Paul de Munnik - Goed Jaar
Fluisterzacht of forte: de piano geeft 
hem vleugels. (nrc) Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

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

ZONDAG 9 DECEMBER
Concert door wereldmuziekkoor 
Makandra
Wereldmuziekkoor Makandra uit 
Deurne verzorgd een concert bij de 
Stichting Draaiorgels Helmond in de 
Gaviolizaal. Stichting Draaiorgels 
Helmond @Gaviolizaal , 
Torenstraat 36a. 14:00 - 16:00 uur.

Kamermuziekcyclus concert Busch Trio
Concert door het BUSCH TRIO met 
Omri Epstein - piano Mathieu van 
Bellen - viool en Ori Epstein - cello. 
Dit Trio is het meest toonaangevende 
pianotrio van de nieuwe generatie.
Theo Diessen Instituut, Willem 
Prinzenstraat 43. 15:30 - 17:30 uur.

Kunstlezing Zwelgen in schoonheid
Ger Jacobs geeft een kunstlezing over 
de tentoonstelling die bij Hermitage 
Amsterdam te zien is. Over 
kunstenaars Italië en de 
schoonheidsidealen vd 18e eeuw
Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 13:45 - 15:45 uur.

LIVE: Stage Experience 
December 2018 #1/2
Stage Experience Line up: 19uur Robert 
Kithara 20:15uur River music 21:30uur 
Minority (Green Day Tribute)
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 19:00 - 22:00 uur.

Nits - Angst
Samen met de Cacaofabriek haalt Het 
Speelhuis de reis van Nits door toen en 
nu naar Helmond Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

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. 6 DEC. T/M WO. 12 DEC.

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

All You Need Is Love (DOV) Za 10:30, 21:30 uur / Vr 10:45, 
16:45, 21:15 uur / Za, Wo 13:00 uur / Zo 13:15 uur / Do 
13:30, 15:45, 20:30 uur / Ma 15:30 uur / Di 16:15 uur / Do, 
Zo - Wo 18:45 uur / Vr, Za 19:45 uur / Zo - Wo 20:45 uur 
Bohemian Rhapsody (DOV) Vr 11:00 uur / Do 11:15 uur 
Ma, Di 11:30 uur / Do, Vr, Zo - Di 14:30 uur / Za 15:15 uur 
/ Do, Zo - Wo 20:15 uur / Vr, Za 21:00 uur 
Burn the Stage: the Movie (DOV) Za 14:15 uur 
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL) Za, Zo 10:00, 12:30 
uur / Do, Vr, Ma - Wo 10:30 uur / Ma 13:45 uur / Do, Vr, 
Di 14:15 uur / Wo 15:15 uur 
Dirigent, De (DNL) Do, Di 14:00 uur / Vr 15:00 uur / Zo 
16:15 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (DOV)
Zo 10:45 uur / Ma 12:15 uur / Do 17:30 uur / Di, Wo 17:45 
uur / Vr 18:15 uur / Za 19:00 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (O3D)
Wo 13:30 uur / Do, Di 13:45 uur / Zo 14:45 uur / Vr 15:15, 
22:00 uur / Ma 18:00 uur / Do, Zo, Wo 21:00 uur Za 21:45 
uur 
First Kiss (DNL) Za 10:15, 20:30 uur / Do 11:30 uur / Di 
12:15 uur / Vr, Za, Wo 12:45 uur / Zo 14:15 uur / Ma 
15:45 uur / Wo 16:45 uur / Do, Di 17:00 uur / Vr 18:00 
uur 
Grinch, The (DNL) Zo 10:15, 13:45 uur / Do, Wo 10:30 uur / 
Vr 10:45 uur / Di 11:15 uur / Za 13:15 uur / Ma 15:00 uur 
/ Wo 15:45 uur 
Grinch, The (N3D) Za 10:15, 15:30 uur / Zo 11:45 uur / Vr 
13:15 uur / Wo 13:45 uur / Vr, Di 16:00 uur 
Za 10:15, 15:30 uur / Zo 11:45 uur / Vr 13:15 uur / Wo 
13:45 uur / Vr, Di 16:00 uur
Grinch, The (O3D) Zo 16:30 uur / Ma 17:15 uur / Wo 18:00 
uur / Do, Za, Di 19:30 uur / Vr 20:15 uur 
Mortal Engines (DOV) Ma 13:15, 17:45 uur / Vr, Za 14:00 
uur / Do, Zo, Di, Wo 18:15 uur / Za 18:45 uur / Vr 19:15 
uur 
Mortal Engines (O3D) Vr - Di 10:30 uur / Do 10:45 uur /
Wo 11:00, 15:00 uur / Di 13:15 uur / Do, Zo, Ma 16:00 uur 
/ Za 16:45 uur / Vr 17:00 uur / Do, Zo - Wo 21:15 uur / Vr, 
Za 22:15 uur 
Murder On The Orient Express (DOV) Di 13:30 uur 
Nutcracker & The Four Realms, The (DOV) Ma 10:45 uur Za 
11:30 uur 
Nutcracker & The Four Realms, The (O3D) Wo 11:15 uur Di 
11:30 uur / Do, Vr 12:00 uur / Za 16:30 uur 
Opera: Marnie (Nico Muhly/Libretto Nicholas Wright (DOV) 
Zo 11:00 uur / Ma 13:30 uur
Plagues of Breslau (DOV) Zo 15:45 uur 
Possession of Hannah Grace, The (DOV) Vr 13:00, 22:45 
uur / Di 15:45 uur / Ma 19:30 uur / Do, Di, Wo 21:45 uur / 
Zo 22:00 uur / Za 22:30 uur 
Ralph Breaks The Internet (DNL) Wo 10:45, 16:15 uur
Ralph Breaks The Internet (N3D) Wo 13:15 uur 
Ralph Breaks The Internet (O3D) Zo 19:00 uur / Wo 19:15 
uur Zo 19:00 uur / Wo 19:15 uur 
RBG (DOV) Ma 20:00 uur 
Robin Hood (2018) (DOV) Do, Zo - Di 17:30 uur / Vr, Za 
18:15 uur / Do, Zo - Wo 21:30 uur / Za 22:00 uur / Vr 
22:30 uur
Smallfoot (DNL) Za 10:45 uur / Wo 16:00 uur
Smallfoot (N3D) Zo 12:15 uur / Za 13:45 uur Zo 12:15 uur 
/ Za 13:45 uur
Sneak Preview 20181206 (DOV) Di 21:00 uur 
Speciale Voorstelling RBTI (DNL) Zo 13:30 uur
Star Is Born, A (2018) (DOV) Do, Ma, Di 11:00 uur / Vr 
11:30, 17:30 uur / Za 14:45 uur / Do, Di, Wo 16:30 uur / 
Ma 17:00 uur / Zo 17:45 uur.HELMONDNU.NL

De nieuwssite van Helmond

HELMOND ZONDAG 9 DECEMBER
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark) | 
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN

TE KOOP

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

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

VLOOIENMARKT
Tennishal de 

Heiberg
9 december 

Heerseweg 49 
Veldhoven

Entree 2 euro  
9-16 uur

Kraamhuur 
06-20299824

Rommelmarkt 
‘De Schakel’ 

Reuver
9 december 

9.30 – 15.30 uur
Broeklaan 2, 5953 
NB, A73 afrit 17/18
www.carbootsale

horst.nl

Haar knippen aan huis!
Dames, heren en kinderen

06-45720082

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

Check de site voor ons altijd 
actuele aanbod of kom langs!

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

-Ook reparatie van  tweewielers 
die elders  gekocht zijn!

-24/7 Online bestellen via onze 
webshop!

-Ruime keuze in gebruikte 
fietsen!

Kuijpers Tweewielers, 
Heistraat 2-G. T: 0492-528944

www.kuijpers tweewielers.nl

Lenie Klaasen  |  06-52716622BUSINESS     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

save the dateDECEMBER
EVENEMENTEN

Optreden Dylan & 
Fabian en 
The Very Girls
Optreden Dylan 
Fabian en The 
Very Girlspure 
roots van de 
bovenste plank uit 
Eindhoven.
Lokaal 42, 
Markt 42. 
16:00 - 01:00 uur.

Vocaal Ensemble 
Korale
Vocaal Ensemble 
“Korale” uit 
Laarbeek brengt u 
deze zondagmid-
dag een gevarieerd 
kerstprogramma. 
Het bestaat in 
deze samenstel-
ling sinds 
september 2011.
Auditorium 
Elkerliek 
Ziekenhuis, 
Wesselmanlaan 25
15:00 - 16:00 uur.

Winterbos Fair
Sfeervolle Fair 
met een knipoog 
naar kerst omlijst 
met zang en 
muziek.
Kerstbomenbos 
Fam. schuurmans, 
Scheepsstal 3.
12:00 - 17:00 uur.

DINSDAG
11 DECEMBER

Hotel Modern & 
Arthur Sauer -
De Grote Oorlog
(herdenking WO I)
Grote verhalen uit 
de wereldgeschie-
denis met gefilm-
de live-animatie in 
ingenieuze 
maquettes.
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2.
20:15 - 22:30 uur.

T/M ZO. 6 JANUARI  
Havenpark Helmond vol “Goeikes” 
Het Havenpark in Helmond is de hele 
maand december omgetoverd tot een 
plek vol ‘Goeikes’. Het merendeel van 
de foto’s, gemaakt voor het boek 
“Goeikes - Helmonders in beeld” 
is daar deze maand te zien. 
De expositie is bedoeld voor mensen 
uit Helmond en daarbuiten en laat zien 
wat de stad bijzonder maakt: 
haarinwoners.  

DONDERDAG 6 DECEMBER
 

Johan Derksen - 
Johan Derksen Keep The Blues Alive
Flamboyante tv-persoonlijkheid en zijn 
passie: de blues. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

Special Providence - 
Progjazzrockmetalturbochill
Speel je een instrument?  En beheers 
je dat instrument inmiddels een beetje 
Laat het dan toch maar rusten en kom 
deze avond kijken en luisteren naar 
Special Providence. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 20:30 uur.

VRIJDAG 7  DECEMBER
André Manuel - DREEJKLEZOEW
Actueel pijnlijk relevant inhoudelijk en 
uiterst geestig. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

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

Staying Alive Disco Night!
Terug naar die onbezonnen tijd dat 
alles makkelijker leek. Een tijd waarin 
de dansvloer jou koninkrijk was en de 
dansmoves je wapen. Muziekcafé 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39.
22:00 - 03:00 uur.

Koninginnewal 39. 21:00 - 03:00 uur.ZATERDAG 8 DECEMBER  

(S)Exposure
Een ding is zeker na de rollercoaster 
dat Sexposure heet zijn de grenzen van 
het zwartwit denken over seks en 
sekswerkers niet meer zo scherp

Annatheater Helmond, 
Floreffestraat 21a. 20:15 - 22:30 uur.

LIVE: Nirvana + Alice in Chains, tributes by 
Bleach en Alice in Veins
Twee geweldige tributes van 
2 legendarische bands. Muziekcafé 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39.
22:00 - 02:00 uur.

Paul de Munnik - Goed Jaar
Fluisterzacht of forte: de piano geeft 
hem vleugels. (nrc) Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

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

ZONDAG 9 DECEMBER
Concert door wereldmuziekkoor 
Makandra
Wereldmuziekkoor Makandra uit 
Deurne verzorgd een concert bij de 
Stichting Draaiorgels Helmond in de 
Gaviolizaal. Stichting Draaiorgels 
Helmond @Gaviolizaal , 
Torenstraat 36a. 14:00 - 16:00 uur.

Kamermuziekcyclus concert Busch Trio
Concert door het BUSCH TRIO met 
Omri Epstein - piano Mathieu van 
Bellen - viool en Ori Epstein - cello. 
Dit Trio is het meest toonaangevende 
pianotrio van de nieuwe generatie.
Theo Diessen Instituut, Willem 
Prinzenstraat 43. 15:30 - 17:30 uur.

Kunstlezing Zwelgen in schoonheid
Ger Jacobs geeft een kunstlezing over 
de tentoonstelling die bij Hermitage 
Amsterdam te zien is. Over 
kunstenaars Italië en de 
schoonheidsidealen vd 18e eeuw
Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 13:45 - 15:45 uur.

LIVE: Stage Experience 
December 2018 #1/2
Stage Experience Line up: 19uur Robert 
Kithara 20:15uur River music 21:30uur 
Minority (Green Day Tribute)
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 19:00 - 22:00 uur.

Nits - Angst
Samen met de Cacaofabriek haalt Het 
Speelhuis de reis van Nits door toen en 
nu naar Helmond Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

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. 6 DEC. T/M WO. 12 DEC.

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

All You Need Is Love (DOV) Za 10:30, 21:30 uur / Vr 10:45, 
16:45, 21:15 uur / Za, Wo 13:00 uur / Zo 13:15 uur / Do 
13:30, 15:45, 20:30 uur / Ma 15:30 uur / Di 16:15 uur / Do, 
Zo - Wo 18:45 uur / Vr, Za 19:45 uur / Zo - Wo 20:45 uur 
Bohemian Rhapsody (DOV) Vr 11:00 uur / Do 11:15 uur 
Ma, Di 11:30 uur / Do, Vr, Zo - Di 14:30 uur / Za 15:15 uur 
/ Do, Zo - Wo 20:15 uur / Vr, Za 21:00 uur 
Burn the Stage: the Movie (DOV) Za 14:15 uur 
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL) Za, Zo 10:00, 12:30 
uur / Do, Vr, Ma - Wo 10:30 uur / Ma 13:45 uur / Do, Vr, 
Di 14:15 uur / Wo 15:15 uur 
Dirigent, De (DNL) Do, Di 14:00 uur / Vr 15:00 uur / Zo 
16:15 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (DOV)
Zo 10:45 uur / Ma 12:15 uur / Do 17:30 uur / Di, Wo 17:45 
uur / Vr 18:15 uur / Za 19:00 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (O3D)
Wo 13:30 uur / Do, Di 13:45 uur / Zo 14:45 uur / Vr 15:15, 
22:00 uur / Ma 18:00 uur / Do, Zo, Wo 21:00 uur Za 21:45 
uur 
First Kiss (DNL) Za 10:15, 20:30 uur / Do 11:30 uur / Di 
12:15 uur / Vr, Za, Wo 12:45 uur / Zo 14:15 uur / Ma 
15:45 uur / Wo 16:45 uur / Do, Di 17:00 uur / Vr 18:00 
uur 
Grinch, The (DNL) Zo 10:15, 13:45 uur / Do, Wo 10:30 uur / 
Vr 10:45 uur / Di 11:15 uur / Za 13:15 uur / Ma 15:00 uur 
/ Wo 15:45 uur 
Grinch, The (N3D) Za 10:15, 15:30 uur / Zo 11:45 uur / Vr 
13:15 uur / Wo 13:45 uur / Vr, Di 16:00 uur 
Za 10:15, 15:30 uur / Zo 11:45 uur / Vr 13:15 uur / Wo 
13:45 uur / Vr, Di 16:00 uur
Grinch, The (O3D) Zo 16:30 uur / Ma 17:15 uur / Wo 18:00 
uur / Do, Za, Di 19:30 uur / Vr 20:15 uur 
Mortal Engines (DOV) Ma 13:15, 17:45 uur / Vr, Za 14:00 
uur / Do, Zo, Di, Wo 18:15 uur / Za 18:45 uur / Vr 19:15 
uur 
Mortal Engines (O3D) Vr - Di 10:30 uur / Do 10:45 uur /
Wo 11:00, 15:00 uur / Di 13:15 uur / Do, Zo, Ma 16:00 uur 
/ Za 16:45 uur / Vr 17:00 uur / Do, Zo - Wo 21:15 uur / Vr, 
Za 22:15 uur 
Murder On The Orient Express (DOV) Di 13:30 uur 
Nutcracker & The Four Realms, The (DOV) Ma 10:45 uur Za 
11:30 uur 
Nutcracker & The Four Realms, The (O3D) Wo 11:15 uur Di 
11:30 uur / Do, Vr 12:00 uur / Za 16:30 uur 
Opera: Marnie (Nico Muhly/Libretto Nicholas Wright (DOV) 
Zo 11:00 uur / Ma 13:30 uur
Plagues of Breslau (DOV) Zo 15:45 uur 
Possession of Hannah Grace, The (DOV) Vr 13:00, 22:45 
uur / Di 15:45 uur / Ma 19:30 uur / Do, Di, Wo 21:45 uur / 
Zo 22:00 uur / Za 22:30 uur 
Ralph Breaks The Internet (DNL) Wo 10:45, 16:15 uur
Ralph Breaks The Internet (N3D) Wo 13:15 uur 
Ralph Breaks The Internet (O3D) Zo 19:00 uur / Wo 19:15 
uur Zo 19:00 uur / Wo 19:15 uur 
RBG (DOV) Ma 20:00 uur 
Robin Hood (2018) (DOV) Do, Zo - Di 17:30 uur / Vr, Za 
18:15 uur / Do, Zo - Wo 21:30 uur / Za 22:00 uur / Vr 
22:30 uur
Smallfoot (DNL) Za 10:45 uur / Wo 16:00 uur
Smallfoot (N3D) Zo 12:15 uur / Za 13:45 uur Zo 12:15 uur 
/ Za 13:45 uur
Sneak Preview 20181206 (DOV) Di 21:00 uur 
Speciale Voorstelling RBTI (DNL) Zo 13:30 uur
Star Is Born, A (2018) (DOV) Do, Ma, Di 11:00 uur / Vr 
11:30, 17:30 uur / Za 14:45 uur / Do, Di, Wo 16:30 uur / 
Ma 17:00 uur / Zo 17:45 uur.HELMONDNU.NL

De nieuwssite van Helmond

HELMOND ZONDAG 9 DECEMBER

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Een thuis voor Tiber
Tiber is 3 jaar en kwam een paar maanden geleden bij ons 
binnen. Zijn eigenaren kwamen aangesneld: ze waren hem 
al drie maanden kwijt. Hij kon echter thuis niet meer aarden, 
hij weigerde de andere kat te accepteren (het waren voor-
heen al geen vriendjes, maar nu werd het onbeheersbaar). 
Het probleem is dat hij bij ons in het asiel helemaal niet uit de 
verf komt. Hij maakt een nogal ongelukkige, gedeprimeerde 
indruk. Hij is ongemakkelijk in de omgang, laat bijna niks toe, 
wil nauwelijks geaaid worden, heeft weinig interesse  
in aandacht of spelen. 
Dat staat in schril contrast met hoe hij volgens zijn baasjes is. 
We zien weinig vooruitgang, wat met name voor hem heel 
jammer is, want hij laat ook aan bezoekers niet zijn beste kant 
zien. Bij ons komt er niet uit wat erin zit. We zijn dringend op 
zoek naar iemand die hem wil bevrijden uit deze uitzichtloze 
situatie en hem een kans wil geven. Bij wie kan Tiber weer 
zichzelf worden? Uitsluitend voor ervaren mensen met een 
rustig huishouden zonder kinderen, zonder andere huisdieren 
en volop gelegenheid om naar buiten te gaan. 

TV-mis met Sint Jozefkoor
Op zondag 9 december, tweede zondag 
van de advent, komt het Sint Jozefkoor 
voor de vijfde keer op tv (uitzending 
van KRO/NCRV). Leontain van Lies-
hout is organist. 
Het koor is ook gevraagd volgend jaar 
mee te werken aan de tv-missen en zal 
zoals gewoonlijk de wisselende grego-
riaanse gezangen voor haar rekening 
nemen.

Volkskoor
Het goed meezingende volk neemt ook 
deze keer de vaste gezangen voor haar 
rekening (Kyrie, Sanctus en Agnus XVII), 
op orgel begeleid door Leontain van 
Lieshout. Het Sint Jozefkoor hoopt op 
ondersteuning van velen die de vorige 
keren al aanwezig waren. Voor wie het 
de eerste keer zal zijn, een mooie erva-
ring om bij een tv-opname aanwezig 
te zijn. U bent van harte welkom vanaf 
kwart over tien. De rechtstreekse uit-
zending start precies om half elf.

Volgers
Volgens de kijkcijfers wordt elke tv-mis 
door zo’n 100.000 mensen in den lande 
bekeken. De Sint Jozefkerk heeft daar-
mee dus zo’n 100.000 volgers. 

Iets om trots op te zijn. Met recht kan 
gesteld worden dat de tv-mis uitgezon-
den vanuit onze stad ook Helmond Pro-
motion is. Overigens: Het Sint Jozefkoor 
o.l.v. Jos Leenen zingt elke zondag om 
half tien. Het koor neemt hiermee wel-
haast een unieke plaats in. s

Helmond

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Helmond heeft vanaf nu 
haar eigen Walk of Fame 
van de sterren van 0492

Vrijwilligers bedankt!

Bij organisaties waar vrijwilligers werken staat op de stoep bij de ingang een opvallende ‘bedank-STER’. 

Zo kan iedereen zien waar vrijwilligers zich inzetten en hoe belangrijk hun inzet voor Helmond is! Al deze 

sterren samen vormen de Walk of Fame, een keten van plekken waar mensen zich voor elkaar inzetten. Zie 

voor alle locaties de website van Helmondvoorelkaar.

www.helmondvoorelkaar.nl/nationalevrijwilligersdag

HELMOND


