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

JOSVERSCHURENSHOP.NL

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

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE*

WINTER
BANDEN
ELDERS GOEDKOPER? 
Wij betalen u het verschil terug*

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 meters ijs!

7 DEC. T/M 6 JAN.
SCHAATSENINHELMOND.NL

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

www.lambertusconcerten.nl

ZONDAG 23 DECEMBER 
MUSICA 

TEMPRANA 
MUY HERMOSA 

ES MARIA
20.00 UUR. ELKERLIEK KAPEL

Waan je in Victoriaanse sferen

Op 16 december 2018 vindt al-
weer de 16e editie van Dickens-
night Brandevoort plaats. Vorig 
jaar hadden we nog veel last 
van sneeuw en wind en moes-
ten wij het fantastische evene-
ment helaas eerder afbreken 
dan gepland. 

Het hele jaar zwoegen om iets 
moois op poten te zetten, waar-
bij het erg mooi is om ook een 
klein laagje sneeuw te hebben, 

was helaas maar ten dele gelukt. 
Moeder natuur gooide roet in het 
eten en vond het nodig een beet-
je te overdrijven. Gelukkig heeft 
de organisatie van Dickensnight 
niet bij de pakken neer gezeten 
en zijn ze er dit jaar weer met veel 
enthousiasme er tegenaan ge-
gaan. Ook dit jaar staat de markt 
voor de 16e keer vol van typetjes, 
koren, optredens en marktkra-
men met nostalgische spullen in 
de typische Victoriaanse stijl van 
Dickens. Ook de interne mens 
wordt uiteraard niet vergeten; op 
veel plekken is iets lekkers te eten 

of te drinken te vinden, uiteraard 
geheel en ook passend in de Dic-
kensnight sfeer natuurlijk.

Deze 16e editie zijn we de kleine 
Dickensianen wederom niet ver-
geten. De nostalgische kermis 
van 2017 was een succes geweest 
en laten we dit jaar terugkeren 
op het parkeerterrein bij de AH. 
Dit jaar zelfs iets groter dan vorig 
jaar. De kermis zal samen met 
een aantal kramen sinds lange 
tijd weer bezit van de parkeer-
plaats achter Cafetaria Brande-
voort nemen om daar weer een 

echte Dickensnight plek van te 
maken. Daarom zullen alle par-
keerplaatsen rondom de AH, Ca-
fetaria Brandevoort en Domino’s 
vanaf zaterdag 15 december 2018 
t/m zondag 16 december 2018 
worden afgesloten.

Komt allen naar Dickensnight 
2018! We hebben weer een 
prachtig evenement voor jul-
lie in elkaar gestoken. Uiteraard 
heten wij alle deelnemers we-
derom van harte welkom en we 
wensen iedereen een prachtige 
Dickensnight. s

Brandevoort

LADIES NIGHT
VERLIEFD OP CUBA
WOENSDAG 13 FEBRUARI

EXTRA VOORSTELLING 
INGEPLAND (OP=OP)

Kom lekker snuff elen tussen diverse nostalgische spullen of geniet van de verschillende typetjes en optredens onder het genot van een drankje of 
iets anders lekkers tijdens de 16e editie van Dickensnight. (bron foto; Jan Dijstelbloem, www.Jadijfoto.nl).
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NETTO PRIJS INCLUSIEF 
APPARATUUR: 

€ 2.999,-
LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN 
EN IN ALLE DENKBARE AFMETINGEN 

WOOD
(301 cm breed) 

Keuken compleet zoals 
afgebeeld, inclusief 
apparatuur

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

JARIG
JUBILEUM

apparatuur

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

Keuken compleet zoals 

EEN GRATIS 

2e KERSTDAG EN 
ZONDAG 30 DECEMBER 

GEOPEND

NETTO PRIJS INCLUSIEF 

€ 2.999,-
LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN 
EN IN ALLE DENKBARE AFMETINGEN 

ONZE VESTIGINGEN 2e KERSTDAG EN 
ZONDAG 30 DECEMBER 

O N Z E  P R I J S  I S  H E T  B E W I J S .    W W W. K E U K E N H A L . N LO N Z E  P R I J S  I S  H E T  B E W I J S .    
 * Vraag naar de voorwaarden.     

3-GANGEN KERST MENU VOOR €26,50
1E EN 2DE KERSTDAG VANAF 15.00 UUR

Tomaten- of uiensoep met brood, zalmfilet
of tomahawk, kerst dessert

RESERVEREN OP WWW.HETSCHIPHELMOND.NL

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  
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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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Elke week gegarandeerd 50.000 likes!Het Schip Helmond
Eten en drinken aan boord van een echte antieke Kempenaar

Tekst: Jet Vetter

De vertrouwde pannenkoeken 
blijven op de kaart staan, maar 
vanaf de heropening van Het 
Schip op 12 december wordt het 
menu aanzienlijk uitgebreid met 
een keur aan smakelijke lunch-
gerechten en broodjes, spare-
ribs, schnitzels, borrelplanken, 
speciaal bieren en een high tea 
of high wine arrangement. 

‘Kapitein’ van het schip, een Kem-
penaar uit 1928 gelegen in het 
water aan de Kanaaldijk Noord-
Oost 69 in Helmond, is Robert 
Cissen. Een echte horeca-man 
met een flink aantal jaren erva-
ring in het naar de zin maken van 
zijn gasten. “We zijn na de make-
over vijf dagen in de week vanaf 
12.00 uur geopend”, vertelt Cissen. 
“We staan klaar voor mensen die 
willen lunchen, lekker borrelen 
of uitgebreid willen dineren met 
familie of vrienden. Het is en blijft 
een unieke locatie en we willen er 
voor iedereen een echte beleving 
van maken. Natuurlijk kan je nog 
snel een pannenkoek eten, maar 
we zetten echt in op eters die op 
hun gemak willen genieten van 

alles wat we te bieden hebben 
en dat voor een leuke, betaalbare 
prijs. Vlees-en visliefhebbers en 
vegetariërs komen aan hun trek-
ken op Het Schip”. 
Cissen heeft volop ideeën voor 
zijn onderneming. “We willen 

aan de slag met thema’s, zoals 
een stampottenweek en staat er 
altijd een wisselende ‘daghap’ 
voor een schappelijk prijsje op 
de kaart”, vertelt de ‘kapitein’. 
“Na de winter hopen we op een 
mooi voorjaar en zonnige zomer 

zodat we onze gasten kunnen 
verwennen op het terras, naast 
de boot op de kade”. Meer in-
formatie over het restaurant en 
de geschiedenis van het schip is 
te vinden op: www.hetschiphel
mond.nl s

Centrum

Bij Het Schip eten en drinken kun je vanaf nu genieten van meer als alleen pannenkoeken 
(bron foto; Mandy Meeuwsen www.helmondnu.nl)

WIN! 
Een geheel 
verzorgde lunch 
voor 2 personen!

Van pannenkoek naar veel meer lekkers; 
Het Schip eten en drinken is afgelopen woensdag officieel geopend voor 
haar gasten. Om deze feestelijke gebeurtenis samen met u te vieren, geeft het 
Schip eten en drinken een geheel verzorgde lunch weg voor 2 personen.
Wilt u kans maken op deze prijs? Tel dan het aantal kerstmannetjes 
(inclusief het voorbeeld rechts) in onze krant en stuur de oplossing 
naar actie@deloop.eu. Meedoen kan tot dinsdag 18 december. 
De winnaar ontvangt een persoonlijk bericht van ons.

Toezicht Ruimte Helmond en Field Lab op Automotive Campus 

Stichting Bedrijventerreinen 
Helmond (SBH) en gemeente 
Helmond gaan samen een Toe-
zicht Ruimte Helmond ontwik-
kelen op de Automotive Cam-
pus, waar zij hun camera’s uit-
kijken. Daarnaast komt er een 
Field Lab, met DITSS (Dutch 
Institute for Technology, Safety 
& Security) als een belangrijke 
partner. 

Binnen het Field Lab gaan zij 
gezamenlijk werken aan innova-
tieve mogelijkheden voor het in-
zetten van camera’s en sensoren.
De camera uitkijkcentrale biedt 
SBH en de gemeente in eerste in-
stantie een plek voor hun eigen 
cameratoezicht. 

Ieder onder hun eigen regie en 
verantwoordelijkheid, maar met 
gemeenschappelijke, techni-
sche voorzieningen en moge-
lijkheden. Het uitkijken van de 
camera’s van gemeente en SBH 
gebeurt nu nog op verschillende 
plekken.

Samenwerken aan een veilige, 
leefbare stad
In het Field Lab gaan SBH, DITSS 
en gemeente Helmond intensief 

samenwerken aan een veilige en 
leefbare stad. De partners vinden 
de Automotive Campus daar-
voor een logische keuze, omdat 

daar allerlei bedrijven en on-
derzoekers werken aan slimme, 
veilige en duurzame mobiliteits-
oplossingen. Het Field Lab gaat 

onder andere onderzoeken hoe 
sensoren data kunnen verzame-
len van voertuigen en openbaar 
vervoer. Ook wordt in het Field 
Lab onderzocht hoe die data kun-
nen worden gebruikt voor toe-
passingen die bijdragen aan (ver-
keers)veiligheid. In de toekomst 
is het voorstelbaar dat ook an-
dere bedrijven aansluiten bij het 
Field Lab. 

Startmoment
Om de eerste stap in deze sa-
menwerking op symbolische 
wijze te benadrukken, onderte-
kenden vertegenwoordigers van 
SBH, DITSS, Automotive Cam-
pus en gemeente Helmond van-
middag het huurcontract van de 
Toezicht Ruimte Helmond. 

Nieuwe camera’s
Het is de bedoeling dat de Toe-
zicht Ruimte Helmond vanaf 
het derde kwartaal in 2019 of-
ficieel in gebruik wordt geno-
men. De gemeente Helmond 
start ondertussen met de aan-
besteding voor het vervangen 
van de 37 Openbare Orde & 
Veiligheidscamera’s. s

Helmond

Gertjan Aarts (voorzitter SBH), Lex Boon (directeur Automotive Campus), burgemeester Elly Blanksma, 
Leon Verver (directeur DITTS). (bron foto; Gemeente Helmond).
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Taxbus tijdens de feestdagen

Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast. 
Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en tijdens de nieuwjaarsnacht worden 
alleen rolstoelgebruikers vervoerd.

Kerstdagen
U wordt geadviseerd om uw ritten voor de Kerstdagen tijdig te reserveren. 
Reserveert u vóór 22 december 16.00 uur, dan wordt uw rit op het gewenste 
tijdstip ingeboekt. Reserveert u later, dan kunt  u met vertraging te maken krijgen. 

Jaarwisseling
De laatste reguliere ritten tijdens de jaarwisseling starten op 31 december om 
22.15 uur. 

Rolstoelgebruikers
Rolstoelgebruikers kunnen op verzoek ook tijdens de Nieuwjaarsnacht door 
Taxbus worden vervoerd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
• De rit kan geboekt worden t/m donderdag 28 december 2018 16.00 uur 
 (via tel. 0800-0234 795).
• De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en 1.30 uur. Vanwege de beperkte 
 beschikbaarheid kan het voorkomen dat klanten niet helemaal op het 
 gewenste tijdstip worden vervoerd. 
• In de nieuwjaarsnacht kan per pashouder maximaal één (sociaal of medisch) 
 begeleider meereizen.

Vaste ritten die op een officiële nationale feestdag vallen, worden uit de planning 
verwijderd. Wilt u uw vaste rit ook op de Kerstdagen of Nieuwjaarsdag maken, 
dan dient u dit apart en tijdig door te geven.

Tarieven Taxbus 2019 

Voor 2019 zijn de volgende klanttarieven vastgesteld:

Wmo tarief  € 0,75 per zone
Ouderentarief in Bladel en Helmond € 0,75 per zone
Ouderentarief in Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende en Valkenswaard € 1,35 per zone
Tarief voor extra meereizenden*  € 7,10 per zone
OV-tarief in Helmond (binnen gemeentegrens) € 4,50 per rit
OV-tarief in Deurne € 4,15 per zone
Commercieel tarief** € 9,65 per zone
Toeslag aankomstgarantie € 8,50

* Niet zijnde medische of sociaal begeleider, (maximaal 2) minderjarige kinderen 
of hulphond.

**Het commerciële tarief geldt vanaf de 6e zone en voor zones die buiten uw 
individuele vervoersgebied vallen (niet van toepassing voor OV Helmond).

Commissievergadering
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 18 december 2019, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. 1e wijziging Verordening ondergrondse infrastructuur en Handboek 
 Kabels en Leidingen
2. Businessplan Food Tech Brainport 2019

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

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

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

Bekendmakingen

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

Hoogeindsestraat 2 30-11-2018 maken uitweg OLO 4065841

Automotive Campus 30 29-11-2018 plaatsen tijdelijke zendmast OLO 4066189

Dr. Knippenberghof 37 30-11-2018 vervangen garagedeur door pui OLO 4068713

Dirck Boutsstraat 25 02-12-2018 verhogen erfafscheiding OLO 4069873

Automotive Campus,  30-11-2018 maken keerwandconstructie OLO 4065943

T 6545, 4529, 5754 

Wethouder Ebbenlaan 131 30-11-2018 plaatsen servilocker apotheek OLO 4065121

Geeneind 18 04-12-2018 vergroten woning OLO 4001955

complex 608,  04-12-2018 het energetisch verbeteren OLO 4074505

van Speijklaan e.o.  van 75 woningen

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

Lobbenhoeve 10 29-11-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3971757

Burgemeester Krollaan 33 29-11-2018 oprichten woning OLO 4011827

Watermolenwal 8 30-11-2018 vestigen speelautomatenhal OLO 3879125

Steenweg 17 30-11-2018 vestigen speelautomatenhal 2018-X0953

Scheepsboulevard 2 30-11-2018 vestigen speelautomatenhal 2018-X0954

Kaldersedijk en Brandevoort 03-12-2018 kappen 2 bomen OLO 4034883

Sweelincklaan 8 03-12-2018 maken uitweg OLO 3999475

Goorwal 5 04-12-2018 oprichten woning OLO 3675941

de Hoefkens, kavel 2 06-12-2018 maken uitweg OLO 4046987

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

Dorpsstraat 19 29-06-2018 slopen en heroprichten  OLO 3767877

  hoofdgebouw 

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

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

Koeveldsestraat 18 verplaatsen erfafscheiding OLO 4052489

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

Geysendorfferstraat 1 04-12-2018  plaatsen reclame Winkelcentrum  OLO 3989241

  Straakven

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Elsbeen van Baerlestraat 27 06-12-2018 plaatsen dakkapel (voorgevel)  OLO 4014529

  

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen 

niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan 

ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen 

stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom besloten 

het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. 

Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s)  Geboortedatum 

Adomaitiene I  27-06-1988

Anterieure exploitatieovereenkomst Lieshoutseweg te Helmond
Burgemeester en Wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeente Helmond op 30 november 2018 met 

mevrouw F.F. van Oordt, de heer J.W.H. Briët, de heer R.J.P. Briët en mevrouw L.J.M. Briët 

(tezamen de exploitant) een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 

Wro is aangegaan.

De overeenkomst heeft betrekking op het perceel grond gelegen aan de Lieshoutseweg te 

Helmond, ter grootte van ongeveer 32 a en 91 ca (3291 m2) en kadastraal bekend gemeente 

Helmond, sectie L, 2753 (gedeeltelijk) (het exploitatiegebied). In de overeenkomst worden de 

wederzijdse verplichtingen en het verhalen van de kosten van de grondexploitatie vastgelegd.

Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden 

een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor een 

ieder kosteloos ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. U kunt zich 

hiervoor melden bij de receptie. Burgemeester en Wethouders van Helmond 12 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.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Buvo Castings B.V. Achterdijk 25                       Vervangen loods en aanleg waterbassin  

Ontrekking aan het openbaar verkeer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat de gemeenteraad 

in zijn vergadering van 27 november 2018 ingevolge de bepalingen van de Wegenwet heeft 

besloten tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een gedeelte van het parkeerterrein 

nabij Molenstraat 123.

Het besluit van de gemeenteraad met bijbehorende stukken ligt met ingang van dinsdag 18 

december 2018 gedurende zes weken (tot en met 28 januari 2019)  voor een ieder kosteloos ter 

inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of tel. 14 0492. 

De stukken worden dan voor u klaargelegd. 

De stukken kunt u ook inzien via www.helmond.nl/onttrekkingwegen. 

Bezwaar

Tegen het raadsbesluit kunnen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

belanghebbenden gedurende genoemde termijn van ter inzage legging bezwaar maken 

bij de gemeenteraad. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de gemeenteraad van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond (of elektronisch via www.helmond.nl/bezwaar), 

moet voorzien zijn van een dagtekening en van de naam en het adres van de indiener. Verder 

dienen aangegeven te worden het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt en de gronden 

van het bezwaar. Degene(n) die een bezwaarschrift heeft/hebben ingediend, kan/kunnen 

tevens op grond van artikel 8:81 Awb de president van de Arrondissementsrechtbank te 

’s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige 

voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Kennisgeving beschikking milieu 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij een 

vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

WaterstofNet vzw voor het veranderen van een waterstoftankstation op de Automotive 

Campus in Helmond. De verandering betreft het verplaatsen van de hoge-drukopslag.

De aanvraag is ingekomen onder OLO-nummer 3885831.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingebracht. De beschikking 

is niet gewijzigd ten opzicht van het ontwerp.

Inzage 

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 13 

december 2018 tot en met 23 januari 2019 ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 

35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via 

www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492. Voor een mondelinge toelichting 

op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet 

worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het besluit treedt na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij gedurende deze termijn 

beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt 

dan niet in werking voordat er een beslissing is genomen over het verzoek om voorlopige 

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

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

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.

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

Natuurlijke materialen in je keuken

Ook binnen jouw budget een 
landelijke keuken op maat

René van Luytelaar: voorzitter Samenloop voor Hoop
‘Wat een betrokken groep!’

Volgend jaar wordt een bijzon-
der jaar voor de Helmondse 
SamenLoop voor Hoop. Een 
lustrumeditie, want de loop 
wordt op 29 en 30 juni 2019 
voor de vijfde keer gehouden. 
René van Luytelaar is de kers-
verse én vooral trotse voorzit-
ter van de SamenLoop voor 
Hoop. ‘Het begon met de vraag 
of ik wilde presenteren en van 
het een kwam het ander. De 
organisatie is zo enthousiast 
en positief, voor mij was er 
geen twijfel.’ René volgt Bert 
van Brakel op, die na enkele ja-
ren boegbeeld te zijn geweest, 
de voorzittershamer heeft 
overgedragen.

Een wandeltocht van 24 uur, 
waar stilgestaan wordt bij de 
vreselijke gevolgen van kanker, 
maar waar ook hoop een duide-
lijke rol heeft. De opbrengsten 
gaan naar wetenschappelijk 
kankeronderzoek en naar het 
lokale initiatief: Inloophuis De 
Cirkel. Dat is de SamenLoop 
voor Hoop in een notendop.

Gouden Enveloppenactie
Het is ook een groep zeer bevlo-
gen vrijwilligers, die samen een 

mooi evenement neerzetten. 
Een evenement met een lach en 
een traan. ‘We proberen onszelf 
elke editie weer een beetje te ver-
beteren’, vertelt René. ‘We zijn 
enorm trots dat burgemeester 
Elly Blanksma onze ambassa-
deur wil zijn! En we hebben ook 
‘onze’ Berry van Aerle en Eve-
line de Bont (bestuursvoorzitter 
Elkerliek Ziekenhuis) daaraan 
toe kunnen voegen. De bur-
gemeester heeft uitgesproken 

dat ze het geweldig zou vinden 
als alle Helmondse wijken een 
team leveren en daar zetten we 
ons nu volop voor in. We gaan 
in elke wijk een bijeenkomst 
organiseren. Ook proberen we 
meer sponsors te werven, door 
middel van onze Gouden Enve-
loppen-actie: we benaderen 100 
prachtige Helmondse bedrijven 
met de vraag te sponsoren door 
een donatie óf door deel te ne-
men met een team.’ 

Kanker overwinnen
Dat de SamenLoop voor Hoop 
zo leeft, vindt René niet verwon-
derlijk. ‘Iedereen komt in zijn le-
ven op de een of andere manier 
in aanraking met kanker. Het is 
mijn persoonlijke ambitie om 
kanker te overwinnen en daar-
mee minder verdriet in de sa-
menleving te creëren.’  

Recordbedrag?
Als kersverse voorzitter heeft 
René zijn eigen dromen en wen-
sen voor de SamenLoop voor 
Hoop. ‘Ik zou graag zien dat we 
meer vrijwilligers hebben, we 
komen af en toe wel handjes 
te kort, zoals menige organisa-
tie’. Het bestuur bestaat uit 11 
vrijwilligers en is daarmee be-
hoorlijk op sterkte. Vrijwilligers 
zijn van harte welkom voor on-
dersteuning van bijv. de com-
missies Teams, Sponsoring, 
Catering, Amusement, PR en 
Communicatie. ‘Daarnaast heb 
ik de ambitie om een record-
bedrag binnen te halen. Vorige 
editie hebben we 55.000 euro 
binnengehaald, ik droom van 
de 100.000 euro!’

Programma
Het programma van de Samen-
Loop voor Hoop in Helmond 
start op zaterdag 29 juni om 

14.00 uur en eindigt zondag 
30 juni om 14.00 uur. De loop 
wordt gehouden op het terrein 
van atletiekvereniging HAC 
en ook gedeeltelijk door het 
Stiphouts bos. Het is 24 uur als 
team wandelen om zoveel mo-
gelijk geld in te zamelen voor 
KWF Kankerbestrijding. 

Tijdens dit weekend wordt er 
op het terrein van alles gepro-
grammeerd: muziekoptredens, 
kraampjes met verkoop van al-
lerlei materialen voor het goe-
de doel, een indrukwekkende 
kaarsenceremonie op zater-
dagavond en een bijzondere 
KinderLoop op zondagoch-
tend. De toegang is gratis. En er 
wordt gehoopt op veel bezoe-
kers die de deelnemende teams 
aanmoedigen en daarmee door 
hun aanwezigheid de aandacht 
voor kankerbestrijding onder-
strepen. Meer informatie en in-
schrijven via: www.samenloop 
voorhoop.nl/helmond s

Helmond

René van Luytelaar is de kersverse én vooral trotse voorzitter van de 
SamenLoop voor Hoop (bron foto; SamenLoop voor Hoop Helmond).
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl 
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 22 DECEMBER. HOOGSTE KORTING OP GOEDKOOPSTE PRODUCT. 
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•  Altijd minimaal 10% met  
 klantenspaarsysteem 
•  Persoonlijke en deskundige 
 bediening 
•  Gratis parkeren voor de deur
•  Vertrouwd adres sinds 1947

WIJ GEVEN TIJDENS DE KERSTSHOW
KORTING OP ALLES

KOOPZONDAG
16 DECEMBER 

van 8.30-17.00 uur

Tot en met 50% stapelkortingen op 
het hele assortiment bij Adventure Store!

Van donderdag 13 tot en met 
zaterdag 22 december houdt 
Adventure Store een Kerstshow 
met stapelkortingen tot en met 
50% op het hele assortiment.

Maak gebruik van deze eenmali-
ge kortingsactie om je avontuur-
lijke- en functionele cadeau’s nu 
aan te schaffen. Ook degene die 
op wintersport gaan, kunnen nu 
extra voordelig topkwaliteit spul-

len kopen met gigantische kor-
ting. Volgens de voorspellers krij-
gen we een extreem koude win-
ter dit jaar. Op is op, dus wacht 
niet te lang en sla je slag tijdens 
deze 10-daagse Kerstshow.
 
Naast de stapelkorting is de 
winkel ook geheel ondergedom-
peld in kerstsfeer. Alle nieuwe 
wintercollecties op het gebied 
van outdoor kleding, wandel-
schoenen, wintersportkleding, 
alle bijbehorende accessoires en 
nog veel meer zijn voor u in de 

winkel gepresenteerd. Er is tij-
dens de kerstshow elke dag een 
lekkere warme beker chocola-
demelk met slagroom te krijgen. 
In de weekenden is er ook een 
heerlijk kopje erwtensoep en, 
voor de liefhebbers, een glaasje 
Glühwein te verkrijgen. Tijdens 
de koopzondag op 16 december 
wordt er daarnaast ook nog ge-
barbecued. Kom dus kom nog 
even de fijne kneepjes voor de 
kerst maaltijd afkijken. Op de 
Weber BBQ’s gelden zelfs nog 
extra Cash Refund acties naast 

de stapelkortingen. Ook de nieu-
we collectie Kettler thuis-train-
fitness apparatuur staat nu in de 
showroom bij Adventure Store. 
De verschillende cardio appara-
ten kunt u zelf vooraf uitprobe-
ren. Zowel loopbanden, roeima-
chines, hometrainers, maar ook 

de populaire crosstrainer staan 
op u te wachten voor een proef-
rit. Er is voor elke budget wel wat 
te vinden. Laat u voorlichten wat 
voor u de juiste keuze is en over-
tuig uzelf. Begin 2019 goed en ga 
met jezelf de uitdaging aan om 
er een fit en gezond jaar van te 
maken. Met de stapelkorting 
kun je zomaar een apparaat voor 
een superkorting aanschaffen en 
thuis in je vertrouwde omgeving, 
met de televisie of radio aan, lek-
ker aan de gang.
 

Op zondag 16 december vindt 
ook de 2e editie van de avontuur-
lijke mountainbike toertocht ‘DB 
Adventure’ plaats met start- en 
finish bij de Adventure Store. Wij 
maken er een uitdagende en ge-
zellige toertocht van met een ge-
heel nieuwe route (35 en 50 km) 
met ca. 90% onverharde weg. 
Tijdens deze toertocht wordt er 
in de bossen van Geldrop, Mierlo 
en op de Strabrechtse Heide ge-
fietst. Door het bos, over de hei-
de met veel los zand, en een stuk 
door het natte gras. Kortom; veel 
afwisseling dus! Na afloop word 
je verwelkomd met een afterpar-
ty met muziek, warmtestralers 
en een BBQ, waar je met fiets-
vrienden en familie van kan gaan 
genieten bij Adventure Store. Zo 
kun je nog even nagenieten van 
alle inspanningen. Inschrijven 
kan vooraf of op de dag zelf tot 11 
uur. Kijk voor meer info op 
www.adventurestore.nl s

Mierlo-Hout WARM UZELF OP BIJ ADVENTURE STORE
ELKE ZATERDAG IN DECEMBER: 
WARME CHOCOLADE MELK MET 
SLAGROOM OF EEN KOPJE ERWTENSOEP!



8 week nummer 50 vrijdag 14 december 2018 de loop weekkrant HELMOND

KERSTCLASSIC I 10/12 PERS.

Voorkom teleurstelling & bestel tijdig!

Oh Supervlaai 

Wat zijn je 
vlaaien toch 
weer fraai!

KERST DE LUXE I 10/12 PERS.

KERSTPETITFOURS I BOX 25 ST.

Wener spijs bodem met amarenen 
kersenbavaroise, afgewerkt met een gepureerde 

kersen spiegel en gedecoreerd met slagroom 
rozetten en kerstdecoratie.

Wenerspijs bodem waarop een fruffi van chipolata is 
aangebracht waarover een chipolata creme is gespoten 

afgewerkt met pistache kruimels en kerstdecoratie.

Wener spijs bodem met  room bavaroise en een 
amarenen kersen bavaroise bol afgewerkt met 
rode gelei en cake. Gedecoreerd met slagroom 

rozetten en kerstdecoratie.

Oh Supervlaai 
€11,95

€15,95

€19,95

KOOPZONDAG
TIJDENS DE FEESTDAGEN

ZONDAG 23 DECEMBER
De meeste winkels zijn dan geopend  
van 12.00 - 17.00 uur.

Ook is er bezoek van de kerstman,
hij deelt lekkers uit en je mag 
met hem op de foto.

Visspecialiteiten Remco Jacobs  |  Restaria De Bus  |  Repairlab  |  Nakay  |  Romonesco Slager-traiteur   
KarakterKapper  |  Primera De Luifel  |  PLUS Marlo en Angela van de Wildenberg  |  Hans Deelen Groente & Fruit   
Duijmelinck Kaas en Delicatessen  |  Feestshop De Ballon  |  Bloemisterij Kees Quekel Supervlaai     
Chinees Restaurant Happy Valley  |  Bakkerij der Kinderen  |  Onje Clonje

Met de kerst moete altijd iets goeds doen 
voor een ander vin ik altijd. Tijdje geleden 
heb ik een column over Hart voor Minima 
gedaan en toen ik daar was had ik gezegd: 
‘mochte men hulp nodig hebben, dan mag-
de altijd een beroep op me doen’ en ze heb-
ben nu heel hard men hulp nodig, lieten ze 
me weten. Voor een kei mooie Actie voor de 
feestdagen. Vrijdag 14 en zaterdag 15 decem-
ber staat Hart voor Minima bij alle Jumbo 
supermarkten in Helmond. De vraag is of 
je iets zou willen schenken, voor Hart voor 
Minima, van boodschappen. Alles is welkom 

wat je kan missen, en dat kan je die dag  ter 
plekke inleveren, iedereen kan toch wel iets 
missen. Ik sta bij de Jumbo op het Wederhof 
(Rijpelberg). Alle twee de dagen van 10 tot 12 
uur. Men vraag is: komde gullie dan bij men 
boodschappen doen als ge hier in de buurt 
woont? Woonde ver weg bende natuurlijk 
ook welkom. Da zou ik echt geweldig vinden, 
beide dagen staan er mensen van Hart voor 
Minima, de gehele dag. Mocht Wederhof 
te ver zijn, dan natuurlijk de Jumbo die het 
dichtstbij is voor jou. Ik vind het een kei mooi 
initiatief waar ik zeker aan mee zal doen en 
heel graag mijn steentje aan bijdraag. 

Alle social media staat  weer vol spreuken 
dat we ons eigen land moeten helpen, in 
plaats van het buitenland, nou mensen dit is 
dus jullie kans. Geen woorden, maar daden: 
Meedoen! Hiermee kunde onze eigen Hel-
monders, die het door omstandigheden niet  
breed hebben, toch een beetje een fijne kerst 
laten hebben.

Hart voor minima heeft jullie allemaal nodig.
Laat zien dat Helmond ook hier groots in is. 
Elkaar helpen als dat nodig is, dat is de kerst 
gedachte mijns inziens. De gene die gaan, wil 
ik alvast hartstikke bedanken voor hun gift. 
Ik hoop vrijdag en zaterdag kei veul mensen 
te ontmoeten bij menne buurt Jumbo. En 
mocht da niet lukken, dan bij een van de an-
dere jumbo filialen, waar Hart voor Minima 
aanwezig zal zijn. Zet hem op Helmond, laat 
zien dat we allemaal een gouden hart heb-
ben. Zodat ik kan zeggen “TROTS” op jullie

Een fijn weekend iedereen en tot volgende 
week maar weer, 

Ons 

vertelt…

Hart voor Minima heeft jullie hulp nodig

Circle of Gentlemen ®

STEENWEG 34 HELMOND
0492-553038 PIMJAGERSHERENMODE.NL

HET HUIS MET DE 

MERKEN

Exclusieve

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

Exclusieve
merken voor
Exclusief lage prijzen

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

20% tot 
50%
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Onze oudste huisvriend is, na 
een slopend ziekbed, overle-
den.  Oudste, omdat we bei-
den, komende van boven de 
rivieren, in 1960 begonnen zijn 
bij de VLISCO en na ons huwe-
lijk in dezelfde straat woonden 
en er een gezin stichtten. Dit 
schept een band. Natuurlijk 
hadden wij meerdere vrienden, 
maar hij was de eerste, daarom 
de oudste. Ik had niet verwacht 
dat het me zoveel zou doen; 
meer dan andere overlijdens, 
zelfs in de familie. 

Met z’n vieren vormden we een 
team: de ‘Vrienden van Hel-
mond’, die elkaar hielpen en 
ook elkaars verjaardagen vier-
den. Van die vier ben ik nog als 
enige over. Ook dat stemt tot 
nadenken. Als tachtiger liggen 
er vermoedelijk voor mij niet 
zoveel jaren meer te wachten 
om ingevuld te worden. Dat 
lijkt me een reële aanname. 
Van de andere kant; om met 

85-jarige Hendrik Groen te 
spreken: ‘Zo lang er leven is!’. 
Onze vakantie voor 2019 is al 
geboekt; uiteraard niet meer 
op een camping of op de fiets, 
maar via een rivierencruise. Ik 
heb nu dus een leeftijdgenoot, 
een makker, verloren. Een ge-
voelig gemis. Een band met het 
verleden is verbroken. 

Maar wij hebben natuurlijk 
nog onze kinderen en klein-
kinderen. Wij realiseren ons nu 
des te meer dat kleinkinderen 
beloftes inhouden voor de toe-
komst.

Jan van Rest

doordoor jan van rest

Afscheid

Stichting Goeikes winnaar 
van de Carat Cultuurprijs

Afgelopen donderdagavond 6 
december werd in De Steen-
oven de winnaar bekend ge-
maakt van de Carat Cultuur-
prijs 2018 en van de Carat Aan-
moedigingsprijs 2018.

Er waren dit jaar negen aanmel-
dingen waaruit de jury een keuze 
moest maken. Uiteindelijk is be-
sloten dat ‘Stichting Goeikes’ de 

Carat Cultuurprijs in ontvangst 
mocht nemen.
De stichting  heeft als doelstel-
ling Helmond door middel van 
fotografie op een positieve ma-
nier op de kaart te zetten. Niet 
via de bekende fotografische 
hotspots, maar door de Helmon-
der (Goeike) zelf in beeld te bren-
gen. Dit heeft geresulteerd in een 
prachtig boek en een expositie. 
Ook is de bestemming van het 
geldbedrag, namelijk financie-
ring van de tweede editie, een 

goede en verantwoorde keuze. 
Op dit moment staan er op het 
Havenpark een expositie die tot 
en met 6 januari te bezichtigen is.
De Carat Aanmoedigingsprijs 
ging naar Stichting Kunstroute 
Warande. De stichting is gericht 
op met name beeldende kunst 
van professionele en jonge be-
ginnende kunstenaars. Het is een 
jaarlijks terugkerende en breed 
gedragen wijkactiviteit met uit-
straling tot ver buiten de stad. 
Een geweldig initiatief wat we 
graag ondersteunen.

Carat Cultuurprijs
Sinds 2000 wordt elke twee jaar 
de Carat Cultuurprijs uitgereikt, 
welke bestaat uit een
bronzen kunstwerk van de Hel-
mondse kunstenaar Willem van 
der Velden en daarnaast een
geldbedrag van € 2.500. Win-
naars waren SG Jan van Brabant 
(2000), Mannenkoor
Lambardi (2002), Helmonds Mu-
ziek Corps en Rimboband (2004), 
Phileutonia (2006),
Stichting Stadspromotie Hel-
mond (2008), EDAH Museum 
(2010), Artimond (2012), Literair
Café Helmond (2014) en het Hel-
monds Slavisch Koor (2016). s

Helmond

Stichting Goeikes ging er vandoor met de Carat Cultuurprijs 2018.  
De Aanmoedigingsprijs was voor Stichting Kunstroute Warande. 

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

www.helmondnu.nl

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
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Hoewel Anya lingerie haar deu-
ren binnenkort voorgoed gaat 
sluiten, laat ze haar klanten 
niet in de kou staan en draagt 
het stokje keurig over aan een 
vertrouwd ondernemers duo 
uit Helmond. Anja Peters en 
haar echtgenoot Freek sluiten 
dit hoofdstuk na 16 jaar af en 
kijken met een voldaan en goed 
gevoel terug op de mooie jaren.

Een goed gevoel
Het idee is ontstaan onder het 
genot van een kopje koffie bij de 
buurman ‘La Venezia’. Hendrien 
Swinkels en Joke Mol (welbe-
kend van SamSam kinderschoe-
nen) en Anja blikken terug op de 
mooie tijd en Anja geeft aan dat 
ze met een goed gevoel haar zaak 
kan loslaten en klaar is voor een 
nieuwe uitdaging in haar leven, 
maar dat ze wel moeite heeft 
met het idee dat ze haar klan-
ten nu ‘in de steek laat’. Ze ver-
telt: “door de jaren heen bouw je 
toch een speciale relatie op met 
veel van je klanten. Ze geven zich 
letterlijk en figuurlijk bloot aan je 
en dat raakt me.” Anja is een ge-
voelsmens en het laat haar dan 
ook niet los. Hendrien en Joke 

twijfelen eigenlijk geen moment 
en besluiten samen dit nieuwe 
avontuur aan te gaan. Ze zijn het 
samen unaniem eens over dat 
het inderdaad toch ontzettend 
jammer zou zijn als zo’n mooie 
exclusieve lingeriezaak uit het 
straatbeeld zou verdwijnen. 

Een spannend cadeau
Het pand aan de Kromme Steen-
weg waarin lingeriezaak Anya 
gevestigd was, is al heel snel ver-
kocht waardoor de winkel ook 
nog maar beperkt open is (zie de 
openingstijden op www.anya.nl) 
maar waar u wel nog snel en heel 

voordelig een nieuw setje kunt 
scoren of een spannend cadeau-
tje voor onder de kerstboom. 

Anja en Freek zien hun toekomst 
zonnig tegemoet en hopen ooit 
nog eens richting Spanje te ver-
trekken, maar dit zijn vooralsnog 

toekomstdromen. Ze gaan wel 
verder met het merk Cosa Bella 
wat ze online blijven verkopen.

Bella Donna
Begin maart zal naast SamSam 
kinderschoenen aan de Steen-
weg 26 de lingeriezaak Bella 
Donna geopend worden. Joke 
en Hendrien gaan beide zaken 
samen met gespecialiseerd per-
soneel runnen én wellicht komt 
Anja ook nog af en toe een hand-
je helpen in de lingeriezaak. Ze 
zullen alle merken welke Anya 
verkocht ook gaan voortzetten 
en voegen daar nog enkele nieu-
we merken aan toe waaronder 
Aubade en Mey. 

Lingerie is meer dan een mooi 
setje en een goede pasvorm. 
Lingerie geeft vrouwen zelf-
vertrouwen, sexappeal  en een 
vrouwelijk gevoel. Lingerie mag 
gezien worden! s

Centrum

Niet het einde van het feestje! 

Het geeft Anja een goed gevoel dat ze het stokje kan overdragen aan Hendrien en Joke.
(Bron foto; Christel Sanders, www.helmondnu.nl).

Verzorgt workshops gericht op de persoonlijke ontwikkeling 
van het spirituele mens zijn. Eerstvolgende workshop is:

Reïncarnatie
Bij reïncarnatie denken heel veel mensen aan vorige levens. 
Dat is natuurlijk ook zo, maar reïncarnatie heeft nog veel en 

veel meer in zich. 

Nieuwsgierig geworden? 
Je bent van harte welkom op dinsdagavond 5 februari 2019. 

Tijd 19:30-21:30 uur. Kosten €15 incl. koffie, thee en 
iets lekkers. Aanmelden via de website www.patrys.nu of 

bellen naar 06-54935515. 
Een mail sturen mag ook naar info@patrys.nu 

Graag vermelden met hoeveel personen je komt i.v.m. 
beperkt aantal plaatsen. Cursuslocatie: Thuis bij Annemieke, 

Mierloseweg 200  in Mierlo-Hout.

Tot en met 24 december verkrijgbaar bij Anya Lingerie. 
Check onze website voor de actuele openingstijden.

www.anya.nl

Kromme Steenweg 35, Helmond. T.: 0492 592307

Lingerie vol passie en een perfecte pasvorm

www.helmondnu.nl
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Sprankelende kerstmarkt
in Winkelcentrum Brouwhorst 

Winkelcentrum Brouwhorst 
biedt dit jaar het winkelend pu-
bliek een sprankelende kerst-
markt met allerlei leuke attrac-
ties voor zowel jong als oud.  
Meerdere winkels zijn open en 
hebben een kerstkraam met 
leuke aanbiedingen tijdens de 
markt die van 16.00 tot 20.00 uur 
zal duren. 

Er zal een straat goochelaar zijn 
die het publiek met persoonlijke 
aandacht in een bijzondere sfeer 
van het begin tot het eind zal 
betrekken bij zijn betoverende 
act.  Ballonfiguren maken voor 
onze jongste klantjes is daar een 
onderdeel van. Eenieder zal ook 
kunnen genieten van de prach-
tige houtfiguren die door de 

kunstenaar met zijn kettingzaag 
te voorschijn worden getoverd.  
De vuurspuwende winternar zal 
het winkelend publiek verwar-
men met zijn verhitte optreden. 
De poelier zal iedereen verrassen 
met zijn kalkoen en zo is er op al-
lerlei plaatsen van het plein iets 
te doen. Daar tussendoor zal ook 
Rudolf het rendier er bij zijn.
Ook aan de inwendige mens is 
gedacht en wel met warme glüh-
wein. Voor diegene die dat niet zo 
lekker vinden, is er warme choco-
lademelk. Tijdens de minder war-
mere periode van het jaar zullen 
een kopje warme snert, warme 
worst of warme stroopwafels ze-
ker smaken. Wij nodigen daarom 
iedereen graag uit om met ons 
een gezellige middag/avond te 
hebben. We zien u graag zater-
dag 15 december in ons mooi 
verlichte winkelcentrum. s

Brouwhuis

Winkelcentrum Brouwhorst biedt de bezoekers een sprankelende 
kerstmarkt. (Bron foto; Ellie Verdiesen, Winkelcentrum Brouwhorst).

Secret Santa’s gezocht in Helmond 

December staat weer voor de 
deur. Dat betekent voor ve-
len lekker eten en gezelligheid. 
Maar helaas zijn er ook mensen 
die niet zo’n fi jne maand tege-
moet gaan. Zo’n 23.133 volwas-
sen inwoners van Helmond 
voelen zich bijvoorbeeld wel 
eens eenzaam! Daarom roept 
Helmondvoorelkaar alle inwo-
ners op om iets voor een ander 
te doen tijdens de feestmaand 
december.

Hulp bieden in allerlei 
soorten en maten
Helmondvoorelkaar gaat op 
zoek naar allerlei soorten ‘Secret 
Santa’s’ in Helmond. Het idee 
van ‘Secret Santa’s’ is dat iemand 
in het geheim een cadeautje 
koopt voor iemand anders. ‘Nu 
gaan wij geen cadeautjes uitde-
len maar wel een helpende hand 
of een lieve boodschap’, leggen 
Renske en Judith van Helmond-
voorelkaar uit.

Renske: “We zoeken bijvoorbeeld 
‘Gezelschaps Santa’s die het leuk 
vinden om met iemand eens wat 
gezelligs te doen, ‘Swingende 
Santa’s’ die kerstliedjes zingen 
samen met de ouderen van het 
verzorgingstehuis of ‘Smullende 
Santa’s’ die een lekkere maaltijd 
op tafel willen zetten. 
Ook kun je je opgeven als ‘Schrij-
vende Santa’ vult Judith aan, 

je schrijft dan een Kerstkaartje 
voor iemand die dit goed kan ge-
bruiken.”

Schrijf een Kerstkaart!
Helmondvoorelkaar gaat zelf 
ook aan de slag als ‘Secret San-
ta’. “Wij gaan kerstkaarten met 
een kleine verrassing sturen naar 
inwoners van Helmond die een 
steuntje in de rug of wat extra 
aandacht tijdens de feestdagen 

kunnen gebruiken. Iedereen kan 
meedoen door iemand op te ge-
ven om een kaartje te ontvan-
gen. Iemand een steuntje in de 
rug geven, hoeft dus helemaal 
niet ingewikkeld te zijn”, aldus 
Renske en Judith van Helmond-
voorelkaar.

Je kunt je opgeven als Secret 
Santa op www.helmondvoorel
kaar.nl/secretsanta. s

Helmond

Word jij dit jaar ook een Secret Santa? 
(Bron foto; Helmondvoorelkaar).

WWW.HELMONDVOORELKAAR.NL/SECRETSANTA
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ONZE HOOFDSPONSOREN

L I E S H O U T  H O L L A N D

HELMOND 
SPORT
JONG FC
UTRECHT
VR 21 DEC / 20:00 UUR
KASSA’S OPEN OM 19.00 UUR OF BESTEL 
ONLINE VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

#LAATONSJUICHEN
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Op zaterdag 15 december om 16:00 uur 
vindt de presentatie plaats van het boek 
‘De geschiedenis van Binderen en haar 
bewoners’. Dit gaat gebeuren in het Jan 
Visser Museum aan de Keizerin Maria-
laan 5 bij Binderen in Helmond. Dege-
nen die het boek bij voorintekening heb-
ben besteld, zijn vanaf half 4 van harte 
welkom bij de presentatie. 

Na de officiële presentatie is vanaf half 5 
tot 18:00 uur gelegenheid om de bestelde 
boeken in het museum af te halen. Dan 
bestaat ook de mogelijkheid om het boek 
aan te schaffen. Speciaal voor deze gele-
genheid is een kleine expositie ingericht 
met medewerking van stadsarcheoloog 
Theo de Jong. Onder meer zijn vondsten 
te zien, die uit de bodem zijn bovenge-
haald tijdens de opgravingen op Binderen 
in 1980 en 1994.

De auteurs Theo Meulendijks en Egbert 
Wijnen zijn erin geslaagd, samen met een 
aantal co-auteurs, een aantrekkelijk boek 

samen te stellen over deze bijzondere plek 
in Helmond. De uitgave van het boek is 
mogelijk gemaakt door financiële bijdra-
gen van de Gemeente Helmond, Het Prins 
Bernhard Cultuur Fonds Noord-Brabant 
en de SAS (Stichting Archeologisch Sa-
menwerkingsverband Gewest Helmond 
e.o.).
Het boek belicht uiteenlopende facetten 
van Binderen, zoals de stichting van het 
nonnenklooster in de 13de eeuw, Binde-
ren als buitenplaats met haar illustere 
bewoners, de bouwgeschiedenis en de 
bezittingen van Binderen. Die bezittingen 
lagen verspreid over heel Peelland en de 
Kempen, bijvoorbeeld in Asten, Deurne 
en Bakel. Dit alles en nog meer heeft een 
rijk geïllustreerd boek opgeleverd van 
maar liefst 268 pagina’s. Het boek is vanaf 
15 december te koop voor €19,95 in de lo-
kale boekhandel in Helmond,  Deurne en 
bij de auteurs. Degenen die niet in de gele-
genheid zijn om het boek op 15 december 
af te halen, kunnen dat in de week na de 
presentatie alsnog doen  bij de auteurs: 
Theo Meulendijks (0492-54 60 52, Quin-
ten Matsijsstraat 9, Helmond) of Egbert 
Wijnen (0492 54 72 78). s

Helmond-Noord

Lambertus concerten presenteert:
Música Temprana  - Codex Ibarra

Música Temprana presenteert in de-
cember de concertserie Muy hermosa es 
María – De Codex Ibarra. Het ensemble, 
onder leiding van Adrián Rodríguez Van 
der Spoel, is al jaren toonaangevend in 
het ontsluiten van Latijns-Amerikaanse 
barokmuziek. Na de concertseries met 
muziek uit onder andere Peru, staat nu 
het kerstconcert met sprankelende ba-
rokmuziek uit Ecuador centraal en dan 
met name muziek geschreven vanuit het 
vrouwelijk perspectief of traditioneel uit-
gevoerd door vrouwen.

Música Temprana , vocaal en instrumen-
taal ensemble, wil repertoire uit de periode 
van de Renaissance en de Barok verken-
nen, niet alleen in Latijns-Amerika, maar 
ook vanuit bronnen van het toenmalige 
Spaanse wereldrijk. Hiermee wil Música 
Temprana de muziekontwikkeling van 
Latijns-Amerika in kaart brengen vanaf 
het moment dat de eerste conquistadores 
voet aan wal zetten in de Nieuwe Wereld 
tot en met de volwassenwording van de ei-
gen barokmuziek op Latijns-Amerikaanse 
bodem. Het repertoire van het ensemble 

is veelal het resultaat van eigen onderzoek 
van de dirigent en oprichter, Adrián Rodrí-
guez Van der Spoel, die, zoals u al ver-
moedde, Nederlandse roots heeft.Zoekt u 
een concert in kerstsfeer met een niet alle-
daagse programma? Dan is Musica Tem-
prana met Codex Ibarra de ideale keuze!  

Geworteld in Latijns-Amerika
Música Temprana verkent repertoire uit 
de renaissance en de barok, niet alleen in 
Latijns-Amerika, maar ook vanuit bron-
nen van het toenmalige Spaanse wereld-
rijk. Hiermee brengt het ensemble de 
muziekontwikkeling van Latijns-Amerika 
in kaart vanaf het moment dat de eerste 
conquistadores voet aan wal zetten in de 
Nieuwe Wereld tot en met de volwassen-
wording van de eigen barokmuziek op 
Latijns-Amerikaanse bodem. De musici 
van het ensemble zijn veelal geworteld in 
de Latijns-Amerikaanse cultuur en staan 
daarmee telkens weer garant voor tempe-
ramentvolle uitvoeringen.

Op 23 december om 20.00 uur vindt dit 
concert plaats in de kapel van het El-
kerliek ziekenhuis. Een kaartje kost 
€15,00,- en u kunt deze bestellen op 
www.lambertusconcerten.com s

Oranjebuurt/Warande

(Bron foto; Eduardo Hernández Pérez).

Sterke seizoenshelft 
badmintonteams Con Brio

De competitie van de Helmondse Bad-
minton Bond (HBB) is bijna halverwege. 
Maar er mag nu mag al geconcludeerd 
worden dat de acht teams van badmin-
tonclub Con Brio goed gepresteerd heb-
ben. Op één na staan alle teams in de 
bovenste regionen van de ranglijst in hun 
klasse. Drie teams, Con Brio 5, 7 en het 
jeugdteam staan zelfs aan kop.

Hopelijk kunnen de teams van Con Brio 
deze positieve trend doorzetten in de 

tweede helft van de competitie. Dat gaat 
natuurlijk niet vanzelf! Badminton is 
een intensief spelletje waar ook tactiek 
en spelinzicht een grote rol spelen. Elke 
dinsdagavond is het trainingsavond van 
Con Brio in de ruime sporthal Suytkade. 
De jeugd speelt van 19:00 tot 20:30 uur. 
Daarna is het de beurt aan de volwasse-
nen, die badmintonnen door tot 10:30 uur. 
Er wordt in principe getraind onder de des-
kundige leiding van een trainer. Maar er is 
ook ruimte voor recreanten en vrije speel-
avonden. Kijk voor meer informatie op 
www.bc-conbrio.nl of kom gewoon eens 
langs op dinsdagavond. s

Suytkade

Elke dinsdagavond speelt badmintonclub Con Brio in de ruime sporthal op Suytkade
(bron foto; Miriam van Leuken).

Presentatie boek 
‘Binderen’ in Jan Visser Museum 

Parkbloazers bij  Stichting Draaiorgels Helmond 

Zondag 16 December, 3e advent,  zal van 
14.00 tot 16.00 uur concert worden ver-
zorgd door de Parkbloazers bij de Stichting 
Draaiorgels Helmond in de Gaviolizaal.

De Parkblaozers brengen entertainment 
dat niet alleen het samen muziek maken 
bevordert, maar ook het publiek aan-

spreekt. De Parkblaozers treden dan ook 
geregeld op in binnen- en buitenland. 
Muziekgezelschap de Parkblaozers uit 
Nuenen is opgericht in 1982 en zijn mu-
zikanten met ambitie. Het is een gemoti-
veerde groep muziekbeoefenaars die een 
aantal jaren geleden een nieuwe weg zijn 
ingeslagen op het gebied van muziek en 
muziek maken. Het resultaat is een geva-
rieerd en verrassend repertoire, uitdagend 
en aantrekkelijk voor zowel uitvoerenden 
als toehoorders. De huidige sterkte van 
het orkest bestaat uit 30 personen. Daar 
het concert plaats vindt in de Kersttijd la-
ten we ons verrassen of er ook nog enkele 
kerstliederen ten gehore worden gebracht.

Donatie voor het goede doel 
Op deze zondag ondersteunen wij de 55 
Jarige Carnavalsvereniging de Rampe-
tampers, die in het kader van hun jubile-
um, op deze dag een benefiet zittingsmid-
dag houden in de Fonkel waarbij de op-
brengst van de entree gaat naar het Goede 
doel: “Energy4All”. voor meer informatie 
www.rampertampers.nl s

Centrum

De Parkblaozers treden geregeld op in bin-
nen- en buitenland (bron foto; Stichting 
Draaiorgels Helmond).

Aquarel van Binderen gemaakt door Van der Mandere in 1763. 
(Bron foto; Tilburg University, Brabant Collectie).
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                   Belangenvereniging van senioren 
                                 KBO-Kring Helmond  

   Agenda KBO-Afdelingen 
Helmond december e.v. 2018 

 
De tijden van de diverse activiteiten en 
aanvullende informatie kunnen bij de afde-
ling verkregen worden. 

 
 
 

• 20 dec.  Kerstdiner De Ameide 
• 8 jan. Kom Bij Ons 
• 9 feb. Carnavalsmidddag (o.v.)  
• 19 feb. Ledenvergadering 
• 26 feb. Carnavalsavond 

 
 

• 19 dec. Kerstviering Zaal Vissers  
• 13 jan. Nieuwjaarsbijeenkomst de Brem  
• 30 jan.  Goochelaar El Magico 
• 16 feb. Carnavalsmiddag 
• 27 feb. Lezing slaap-apneu 

 
 

• 2 dec. Kerstviering in de Geseldonk  
• 19 dec.  Etentje buiten de deur 
• 20 dec. Repaircafé 
• 3 jan. Bloemschikken 
• 4 jan. Nieuwjaarsinloop 
• 5 jan.  Repaircafé 
• 8 jan. Koffieochtend 

 
 

• 13 dec. Kerstmarkt Oberhausen  
• 19 dec. Kerststukjes maken 
• 21 dec. Kerstviering 
• 8 jan. Kienen 
• 9 jan. Kunstgeschiedenis 
• 24 jan.  Lezing Wonderen in de natuur 

KBO-Brouwhuis 

KBO-Kring Helmond  
www.kbo-kringhelmond.nl 
 
Secretariaat: Frans Joseph van Thielpark 141, 
5707 BZ Helmond  
 
secretaris@kbo-kringhelmond.nl 
Telefoon 0492 592166 
Mobiel 06 20856733  

KBO-Kring Helmond coördineert de  
4 Helmondse KBO-afdelingen:  
 
• KBO-Bernadette: Noord, Oost, Centrum en  

Binnenstad (www.kbobernadette.nl) 
• KBO-Brouwhuis: Brouwhuis, Dierdonk en  

Rijpelberg (www.kbo-brouwhuis.nl) 
• KBO-St. Lucia: Mierlo-Hout, West en 

Brandevoort (www.kbo-helmondstlucia.nl) 
• KBO-Stiphout: Stiphout en Warande 

(www.kbo-stiphoutwarande.nl) 

Beste mensen,  
Hartelijk welkom op onze “KBO-pagina” van december. De laatste al weer voor dit jaar. Graag wil-
len wij weekkrant De Loop hartelijk danken voor het plaatsen van deze pagina’s. Het geeft ons de 
mogelijkheid om het brede scala van activiteiten onder de aandacht van de Helmondse bevolking 
te brengen. Want naast de vele activiteiten die door onze afdelingen worden georganiseerd zijn er 
veel andere zaken die een lidmaatschap de moeite waard maken. Wist u bijvoorbeeld dat leden 
van de KBO korting krijgen op de diverse ziektekostenverzekeringen? Ook kent Helmond een kor-
tingsregeling voor alle leden van o.a. de KBO waarmee men bij veel bedrijven vaak 5 tot 10 pro-
cent korting krijgt. Ook via KBO-Brabant is er met de acties van het “Ledenvoordeel” veel te be-
sparen. Ook krijgen onze leden 11 keer per jaar het aantrekkelijke magazine ‘Ons’ gratis toege-
zonden. Meer dan de moeite waard om het nieuwe jaar te beginnen met een KBO-lidmaatschap. 
  
Kerstvieringen bij de Helmondse KBO-afdelingen 
De Kerstvieringen zijn jaarlijks een terugkerende activiteit bij alle KBO-Afdelingen.  
KBO-St.Lucia heeft haar Kerstviering op woensdag 12 december in de 
Geseldonk. Tijdens de kerstviering wordt een heerlijke lunch met soep 
en kroket met verschillende soorten beleg, koffie/thee geserveerd. En 
natuurlijk wordt er weer een varken, dat wordt geschonken door de 
familie van Asten, uitgereikt.  
KBO-Brouwhuis houdt haar Kerstviering in Zaal Vissers in Brouwhuis 
op woensdag 19 december. Na de dienst is er een optreden van Un 
bietje Brabants en er wordt afgesloten met een diner. 
KBO-Bernadette organiseert haar Kerstdiner op donderdag 20 december in het restaurant van De 
Ameide. 
KBO-Stiphout-Warande viert het Kerstfeest op vrijdag 21 december in de Ark. Hier treedt Marie-
Christien op. Na afloop staat er een heerlijke koffietafel te wachten. 
 
KBO-Bernadette maakt Kerststukjes 
Wederom zijn ze in de gelegenheid om onder aansturing van Diny van Loon op maandag 17 de-

cember a.s. van 10 uur tot ongeveer 12 uur in de Fonkel een Kerststuk te ma-
ken. Men wordt verzocht om voor zover mogelijk de platte schaal van vorig 
jaar meenemen. Alle andere onderdelen van groen tot verlichting worden door 
de organisatie aangeschaft en meegenomen. Ook mag u een snoeischaartje, 
tangetje of mesje meenemen om wachttijden te voorkomen. Het is de bedoe-
ling dat iedereen een heel mooi Kerststukje maakt. Denkt u er meer te kun-
nen maken in die 2 uur dan moet u zelf daarvoor de materialen meenemen 
en/of het zelf thuis af maken. Het materiaal dat de organisatie meeneemt is 
geheel gebaseerd op het aantal. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers. Bij 
vragen kunt u bellen met Chris Koelemij telefoon 06 40815402. 

 
KBO-Brouwhuis zong samen met ’t Akkoordje in de Brem  
De leden van KBO-Brouwhuis hadden enthousiast gevolg gegeven aan de oproep van het bestuur 
om op 31 oktober naar de Brem te komen voor de meezingmiddag met ‘t Akkoordje. Ongeveer 60 
leden en bijna 30 niet-leden hadden de moeite genomen om naar de 
Brem te komen. Daar werd men verwelkomd door een bestuursdele-
gatie. Hier kregen de leden twee consumptiebonnen en niet leden 
konden hier informatie over het lidmaatschap van de KBO-Brouwhuis 
vragen. Van beide opties werd ruim gebruik gemaakt. Ondertussen 
had het koor ’t Akkoordje zich voltallig en in vol ornaat opgesteld op 
het podium. Na het welkomstwoord van de voorzitter Johan Flem-
minks Smid begon het uitgebreide programma. Velen meezingers 
zoals bijvoorbeeld: droomland, schön ist die jugend, little ship en 
Marina werden ten gehore gebracht. Er werd volop meegezongen. 
Tijdens de pauze en na afloop werd het ook erg gezellig in de aula en vele bleven nog een hele tijd 
napraten. Een geweldige middag mede dankzij de perfecte organisatie van het nieuw bestuurslid 
van KBO-Brouwhuis Theo Kersten. KBO-Brouwhuis zal zich ook in 2019 vaker in de Brem laten 
zien.  
 
Het seniorenkoor van KBO-St.Lucia zoekt versterking 

Het seniorenkoor Sint Lucia heeft sinds de oprichting in 1970 al deel uitgemaakt 
van KBO-St. Lucia en heeft menig jaar de kerstviering en de 80+-middag van de 
KBO opgeluisterd. En weet u dat wetenschappelijk bewezen is dat zingen gezond is. 
Het maakt blij, houdt je scherp, verbetert je conditie, geeft energie en het  be-
schermt tegen virussen. Met op dit moment 21 zingende leden kunnen we niet zeg-
gen, zoals enkele jaren geleden nog, dat we ons koor tot de grotere seniorenkoren 
mogen rekenen. 8 jaar geleden hadden we nog 35 leden. Het mag duidelijk zijn dat 
het koor zeker nog leden kan gebruiken, zowel bij de alten en de sopranen als bij 
de bassen en de tenoren. Het seniorenkoor repeteert wekelijks in de Geseldonk op 
maandagmiddag van 14.00 uur tot 15.45 uur. Het koor is aangesloten bij de 
LOVOK (Landelijke Organisatie Van Ouderen Koren). Als u geïnteresseerd bent 
komt u gerust eens een keertje kijken en/of meezingen. De koffie staat klaar! 

 
KBO-Stiphout-Warande houdt lezing over de wonderen van de natuur op 24 januari 
Ton Vogels uit Boekel heeft een passie voor de natuur én voor fotogra-
feren. Hij weet prachtige foto's en films op het scherm te toveren. On-
gelooflijk hoeveel moois er te bewonderen valt! Ton kan er ook alle in-
formatie bij vertellen die u horen wilt. Komt u donderdag 24 januari ook 
kijken? Dat kan om 14.00 uur in De Ark. De toegang is gratis. KBO-
Stiphout-Warande trakteert u bovendien op een kopje koffie of thee. Er 
is voor maximaal 50 personen plaats in De Ark. Aanmelden op vogels-
verwegen@gmail.com of op telefoon 0492 53 69 70 (inspreken kan). 
Wees er snel bij, dan weet u zeker dat er plek voor u is.  
 

KBO-Bernadette 

KBO-St.Lucia 

KBO-Stiphout 
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Kanaaldijk Noordoost 18
(naast de Zorgboog)
5701 SB Helmond
Tel 088-0080199

Tegen inlevering van deze 
coupon ontvangt u bij besteding 

vanaf een bedrag van €25 een 
korting van 10% op uw aankoop. 

Met uitzondering van andere 
aanbiedingen en lopende acties.

Thuiszorgwinkel

10%
KORTING

COUPON

Hulpmiddelen om langer zelfstandig 
thuis te wonen.

Fit en gezond Slapen Loophulpmiddelen Sta-op-hulp Woning aanpassing

Tegen inlevering van deze 
coupon ontvangt u bij besteding 

vanaf een bedrag van €25 een 
korting van 10% op uw aankoop. 

Met uitzondering van andere 
aanbiedingen en lopende acties.

10%
KORTING

COUPON

Openingstijden
ma. - vrij. 09:00u - 17:00u
za.  10.00u - 14.00u
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Paardenvlees dit jaar weer top met kerst! 

Nog nooit is paardenvlees zo populair als 
dit jaar. Na alle schandalen, die nooit echt 
betrekking hebben gehad op de kwaliteit 
en goede eigenschappen van paarden-
vlees, is de vraag naar paardenvlees weer 
behoorlijk gestegen. 

Gediplomeerde paardenslagerij
Nu wij als enige gediplomeerde paarden-
slagerij in de regio Helmond paardenvlees 
betrekken van leveranciers die aangesloten 
zijn bij respectfullife.com, zien wij weer een 
flinke toename in de verkoop. Op www.res-
pectfullife.com kan iedereen alle informatie 
ophalen over de behandeling van slacht-
paarden. Het paardenvlees wat wij inkopen 
komt uit Canada, Australië en Zuid-Ame-
rika. Europees paardenvlees zien wij liever 
niet in onze slagerij daar de kans op aan-
wezigheid van ontstekingsremmers in het 
vlees veel groter is dan de bovengenoemde 
landen. Bij slagerij Ad Wilde op winkelplein 
Straakven in Helmond verkopen ze alleen 
de allerbeste delen van het paard zodat 
welk gerecht je ook wilt maken het vlees 
altijd supermals is. 

Hacheebonbon
Een fantastisch gerecht is ‘Perd in de Pot’ 
van Ad Wilde zelf. Het recept van dit ge-
recht kun je vinden op de website van sla-
gerij Wilde www.slagerijwilde.nl. Voor dit 
gerecht heb je de, inmiddels in heel Neder-
land bekende, ‘hacheebonbon’ nodig.  Deze 
bonbon bevat cacao, zout, kruiden en spe-
cerijen voor ‘Perd in de Pot’. De Hacheebon-
bon is te koop bij slagerij Ad Wilde, maar 
ook op tientallen verschillende plaatsen 
in Nederland. Wil je meer informatie over 

de keukenbonbons? Kijk dan maar eens 
www.keukenbonbon.nl. Inmiddels is slage-
rij Ad Wilde uitgebreid met een webshop 
van waaruit zijn team heel Nederland op 
een veilige manier voorziet van respectvol 
paardenvlees voor mens en dier. Duitsland 
en België zijn nog open markten waar hard 
aan gewerkt wordt. De webshop vind je op 
www.paardenvleesthuisbezorgd.nl 

Het beste vlees
Wil je dit jaar genieten van het beste paar-
denvlees, dikbilrundvlees uit de Ardennen, 
varkensvlees uit eigen regio of Ster Kip? 
Kom dan langs bij slagerij Ad Wilde! Wij 
geven graag antwoord op al uw vragen! Wij 
zijn open van maandag t/m zaterdag en ex-
tra op Zondag 23 december van 09:00 uur 
tot 15:00 uur. Wil je de zekerheid van het 
beste vlees of de mooiste gourmet of fon-
dueschotels op jouw Kersttafel?  Bestel dat 
dan nu meteen op www.slagerijwilde.nl.

Alvast hele smakelijke feestdagen 
gewenst door Team Slagerij Ad Wilde.

Helmond-Oost

Wilt u tijdens Kerst genieten van het beste 
vlees?  Ga dan eens langs bij slagerij Ad 
Wilde. (bron foto; Christel Sanders).

S 
l a

 g
 e 

r i 
j   Wilde

www.slagerijwilde.nl
Geysendorfferstraat 1

Helmond

PAARDEN
VLEES

Wil je zeker zijn van de beste kwaliteit! 
Bestel dan nu op www.slagerijwilde.nl

PAARDENPAARDEN
VLEES

PAARDEN
VLEES

van Slagerij Ad Wilde, 
dit jaar weer een 

absolute topper met 
de feestdagen!

Paardenhacheevlees  
€ 12,95/kilo
*2e kilo halve prijs

Paardenbaklappen 
€ 13,95/kilo  
*2e kilo halve prijs

Paardenkogelbief 
€ 18,95/kilo 
*2e kilo halve prijs

Paardenhaasbief 
€ 28,95/kilo
*2e kilo halve prijs

Paardenbraadworst 
€ 6,95/kilo
*2e kilo halve prijs

Paardengehakt  
€ 5,95/kilo
*2e kilo halve prijs

Elzas Passage | 5701 RX/RW  | Helmond

ZONDAG 16 DECEMBER
Zingende kerstman en levende kerstboom

ZONDAG 23 DECEMBER
Charles Dickens goochelaar en

Meet & Greet met Olaf, Elza en Anna van Frozen

Kerst
entertainment
16 & 23 DECEMBER

ZONDAG
VAN 12.00 TOT 16.00 UUR

Kerstfiguren bezoeken Elzas Passage tijdens Kerst 

Tijdens de kerstdagen is er weer ge-
noeg te beleven in de Elzas Passage. Op 
zondag 16 december van 12.00 tot 16.00 
wordt er een kerst evenement georga-
niseerd, waarbij bezoekers de zingende 
kerstman tegen het lijf zullen lopen.

Alle kerstliedjes zullen door deze kerstman 
gezongen worden. Samen met zijn trouwe 
rendier Rudolf zal hij door het winkelcen-
trum lopen. Tevens neemt de kerstman 
een kerstmeisje mee die bezoekers zal 
trakteren met verschillende kersthapjes.

Maar dat is nog niet alles. Er loopt ook een 
wandelende kerstboom met vele verhalen 
die een lach op ieders gezicht tovert. 

23 December
Op zondag 23 december komen er tussen 
12.00 en 16.00 nog meer kerstfiguren een 
bezoek brengen aan de Elzas Passage. De 
Disney sterren Olaf, Elza en Anna uit Fro-
zen komen langs om al hun fans te ont-
moeten en mee op de foto te gaan. 
Naast de Disney sterren is ook Charles 
Dickens in de Passage. Deze goochelaar 
heeft een bijzondere  act voor jong en oud. 
Laat je verrassen en beleef kerst in de Elzas 
Passage. s

Centrum

3e Winnaars van de Warme Winter Weken

Zaterdag 8 december kwamen weer 3 
prijswinnaars hun prijzen in de Warme 
Winter Weken actie van Winkelcentrum 
de Bus ophalen. 

Ditmaal mocht Stefan Duijmelinck van 

de gelijknamige  Kaas- en Delicatessen-
winkel de prijzen uitreiken. Alle prijswin-
naars zijn regelmatige bezoekers van De 
Bus en ze waren super enthousiast over 
het winnen van deze prijzen. Gefeliciteerd 
allemaal en veel plezier met uitgeven. De 
1e prijs was voor mevr. Berkers, de 2e prijs 
voor mevr. Bronswijk en de 3e prijs voor 
mevr. Balvers. s

De 1e prijs was voor mevr. Berkers, de 2e prijs voor mevr. Bronswijk en de 3e prijs
 voor mevr. Balvers. (bron foto; winkelcentrum de Bus).

Helmond-Noord

Beste Kerstshow van Nederland 2018
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DECEMBER GOLD RUSH

SPEEL EN WIN
KILO’S GOUD

3 T/M 30 DECEMBERDE 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.)

Beste Kerstshow van Nederland 2018

De strijd is gestreden in de ver-
kiezing van De Beste Kerstshow 
van Nederland 2018. De win-
naars zijn donderdag 6 decem-
ber bekend gemaakt tijdens 
de offi  ciële prijsuitreiking in 
Reeuwijk. De verkiezing van de 
Beste Kerstshow van Nederland 
wil het niveau van kerstshows 
in Nederland naar een (nog) 
hoger niveau tillen en tuincen-
tra stimuleren tot inspirerende 
shows met aandacht voor ele-
menten als duurzaamheid en 
klantgerichtheid. 

Kerstshows volgens de jury
‘Het is ook dit jaar weer een 
feestje om de kerstshows in de 
Nederlandse tuincentra te be-
zoeken. De bezochte shows zijn 
sprankelend, vernieuwend, cre-
atief, commercieel, van hoge 
kwaliteit en gemaakt met liefde 
en toewijding van personeel. 
Van een kerstbazaar waar je lek-
ker kunt rondsnuffelen tot een 
chique warenhuis waar je naar 
hartenlust woonideeën kunt op-
doen; tuincentra zijn ‘the place to 
be’ met kerst.’
Opvallend dit jaar in de kerst-
shows: de natuurlijke kerst, veel 
goud en – heel nieuw – de bota-
nische kerst. Het theaterthema 
is populair, net als het klassieke 
kerstthema in rood en groen, 
soms met wit. Ook is er traditie-
getrouw aandacht voor goede 
doelen, De tuinbranche heeft dit 
jaar een gezamenlijk goed doel 
waarvoor in de shows gestreden 

wordt: de KiKa-Kerstbal, waar-
van de opbrengst is voor Stich-
ting Kinderen Kankervrij. 

Verkiezing 
Beste Kerstshow 2018
Van de deelnemende tuincentra 
zijn er per categorie drie geno-
mineerd door een vakjury, die 
uiteindelijk één tot winnaar uit-
roept. Dat gebeurt op grootte 
van de winkel (niet op grootte 
van de kerstshow) in de catego-
rieën: klein (tot 5.000 m2), middel 
(5.000-10.000 m2) en groot (gro-
ter dan 10.000 m2). 
Coppelmans Helmond winnaar 
Beste Kerstshow van Nederland 
categorie Klein <<TK
De eerste prijs is gevallen in Hel-
mond. Volgens de jury was de 
kerstshow van Coppelmans Hel-
mond écht kerst. Het thema is 

‘Home sweet home’ en de show 
kenmerkte zich volgens de jury 
door een sfeervolle nostalgie, in 
fijne trendkleuren, die de woon-
kamer tot een plek maken waar 
je echt tot rust  komt. Bij Coppel-
mans Helmond zijn er hoge eta-
lages gemaakt in zwart en bezoe-
kers lopen van hoogtepunt naar 
hoogtepunt met kamerplanten 
als groene hart van de show.

Verkiezing groot succes
De verkiezing van De Beste Kerst-
show beleeft dit jaar haar vijfde 
editie. Net als voorgaande jaren 
is het animo onder tuincentra 
groot, dat blijkt uit het grote aan-
tal deelnemers. De competitie is 
een initiatief van tuincentrum-
vakblad TuinZaken, in samen-
werking met brancheorganisatie 
Tuinbranche Nederland. s

Helmond

Coppelmans Helmond is de winnaar in de categorie; ‘Beste Kerstshow 
van Nederland categorie Klein’. (Bron foto; Coppelmans Helmond).

Tweede boek 
van Helmondse schrijver: 

‘Lui maar voldaan’

‘Lui maar voldaan’ is het twee-
de boek van de schrijver Luc 
de Graaf. In 2017 publiceerde 
hij zijn debuut dat de titel ‘On-
dertussen’ draagt. Het zijn geen 
romans maar bundels met elk 
vijfentachtig verhalen erin. 
“Vijfentachtig is geen bewuste 
keuze”, aldus De Graaf die be-
halve schrijver ook actief is als 
cabaretier bij De Mannen van 
Achterom (DMVA), “Het kwam 
gewoon zo uit. Ik gun de lezer in 
feite elke dag een kort leesmo-
ment, elk verhaal heeft ook een 
kop en een staart.” 

De verhalen gaan over alle-
daagse gebeurtenissen maar 
krijgen door de blik van de au-
teur net even een andere twist. 
“Ik zie heel veel dingen door de 
bril van een beschouwer en denk 
altijd waarom en hoezo. Op die 
manier ervaar ik de werkelijk-
heid ook altijd op verschillende 
manieren en daar schrijf ik over. 
Soms verbaas ik mezelf terwijl ik 
een verhaal maak. Dan denk ik: 
‘wat denk ik nou weer?’ En dat 
schrijf ik op.”
De Graaf is geboren en getogen 
in het centrum van Helmond 
maar de stad is niet zijn inspi-
ratiebron. Wel de mensen die er 
wonen. “Mensen zijn overal het-
zelfde, alleen de taal en gewoon-

tes zijn situationeel aangepast. 
We doen allemaal ons best om 
ons hachje te redden. En daaruit 
ontstaan verhalen. Een gesprek 
bij de hockeyclub levert al mate-
riaal op.” 
De Graaf noemt Martin Bril, Si-
mon Carmiggelt en AL Sneijders 
als inspiratiebronnen. “Zij zijn de 
leermeesters van het korte ver-
haal. Ik schrijf veel want ik ben 
ambitieus. Elke avond ’n uur of 
twee. De volgende dag plaats ik 
mijn verhaal dan op Facebook. 
Zo krijg ik fans van een dagelijk-
se verhaal. Ik maak er ook altijd 
een tekening bij. Een aantal komt 
ook terecht in mijn boeken.”
De boeken van Luc zijn verkrijg-
baar via www.lucdegraaf.nl of bij 
de lokale boekenwinkel. s

Helmond

Luc de Graaf met nieuw boek 
‘Lui maar voldaan’. 

(bron foto; Julie van Heck).

Beste Kerstshow van Nederland

Lotgenotenbijeenkomst voor mannen 
met prostaatkanker

Op maandag 17 december vindt 
in Inloophuis De Cirkel een lot-
genotenbijeenkomst plaats 
voor mensen met prostaatkan-
ker in samenwerking met Pros-
taatkankerstichting.nl

Thema van de bijeenkomst is: 
Hormoontherapie: Heb ik dan 

nog kwaliteit van leven? Hier-
over praten lotgenoten met el-
kaar. Ervaringsdeskundigen van 
www.prostaatkankerstichting.
nl zijn aanwezig om vragen te 
beantwoorden. Prostaatkan-
kerstichting.nl is een patiënten-
organisatie door en voor man-
nen met prostaatkanker. De 
organisatie informeert en steunt 
mannen (en hun naasten) die 
worden geconfronteerd met de 

diagnose prostaatkanker. De 
bijeenkomst is gratis en begint 
om 14:00 tot 16:00 uur, wij he-
ten u en uw partner dan graag 
welkom bij inloophuis De Cir-
kel, Evertsenstraat 19, 5703 AM 
Helmond.  Vooraf aanmelden 
is niet nodig. s

Helmond-Oost

De lezing zal plaatsvinden bij Inloophuis de Cirkel in een ontspannen 
sfeer. (bron foto; Mandy Meeuwsen,www.helmondnu.nl)
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Wat is jouw 
verhaal?
Werk je al in de zorg en ben je op zoek naar 
een nieuwe uitdaging? Of ben je op zoek naar 
een leuke baan als schoonmaakmedewerker? 
Speelt het wel eens door je hoofd om een 
zorgopleiding te volgen of om jezelf nuttig 
te maken als vrijwilliger? Je bent van harte 
welkom.

Iedereen heeft een verhaal en wij komen 
graag met je in contact om naar jouw 
verhaal te luisteren. Wanneer het 
klikt gaan we samen met jou op zoek 
naar een passende plek binnen de 
Zorgboog. 

Loop vrijblijvend binnen om 
een kop koffie te drinken 
en maak kennis met de 
Zorgboog. Je bent van 
harte welkom.

de Werkboog
T 0492 348 402

dewerkboog@zorgboog.nl
www.werkenbijdezorgboog.nl

speciaal ontmoetingsmoment
Zaterdag 15 december van 10.00 - 13.00 uur 
Keyserinnedael - Helmond

RESTAURANT OP SUYT
gelegen in City Resort Hotel Helmond 

Scheepsboulevard 2 | Helmond | (0492) 87 00 50

hotelhelmond@cityresort.nl

CITYRESORTHOTELHELMOND.NL

KERSTDINERBUFFET
1e Kerstdag van 16.00 - 21.00 uur incl. 

welkomsdrankje. Ervaar een rustig kerst-

diner, de kinderen vermaken zich wel in 

de speelhoek, of op het springkussen en 

speeltoestellen.

PRIJZEN
Volwassenen (13+) 3750 p.p.

Kids 3 t/m 12 50% korting
Kids t/m 2 GRATIS

Reserveren? Neem contact op via 

eventshelmond@cityresort.nl

of bel 0492 - 87 00 50.

kerst
vier je samen

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

Tickets : www.plattevonder.nl

Rocking Johnny en The Red Angels
&

Oudejaars Party
Rocking Johnny en The Red AngelsRocking Johnny en The Red Angels

&&

2 bands on stage

Vrijdag 28 december
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 Voorwaarden:
•  Accessoire-korting is geldig op één accessoire naar keuze en mag gebruikt worden voor accessoires, servies en verlichting uit onze voorraad. De korting is niet geldig icm andere acties.
•  Iedereen is vrij om te komen tijdens het VIP Weekend. U ontvangt alleen de korting op vertoon van deze advertentie of uw spaarpas. Hee u nog geen spaarpas van ons? Geen zorgen, dan maken we er een 

voor u aan zodat u alsnog recht hee op korting.

Op vertoon van uw Stijl & Co spaarpas of deze advertentie 

ontvangt u 25% korting op één accessoire naar keuze.

Elke zondag open van 12-17 uur

Engelseweg 212, Helmond, Tel. 0492-475624 
 

www.stijlenco.nl en www.covetex.nl

25%
KORTING OP ÉÉN  

ACCESSOIRE

NAAR KEUZE

EIGENTIJDS WONEN

Op vertoon van uw Stijl & Co spaarpas of deze advertentie Op vertoon van uw Stijl & Co spaarpas of deze advertentie Op vertoon van uw Stijl & Co spaarpas of deze advertentie 

WIJ TRAKTEREN ONZE 

TROUWE KLANTEN
OP 21, 22 EN 23 DECEMBER

Weekend

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.’

Speciale kerstdag 
bij Boerderij Krakenburg! 

Doe jij 16 december ook mee aan de levende kerstroute? 
(Bron foto; Boerderij Krakenburg).

Op zondag 16 december is  ie-
dereen, jong en oud, van harte 
welkom om mee te doen aan de 
levende kerstroute. In de route 
wordt het kerstverhaal op ver-
schillende plekken op en rond 
de boerderij gespeeld. 

Dit verhaal wordt uitgebeeld 
door de deelnemers, ouders en 
vrijwilligers van zorgboerderij 
Krakenburg. Door mee te doen 
aan de route kun je van dichtbij 
het kerstverhaal beleven en mis-
schien kom je de engel, de her-
dertjes, de drie (eigen)wijzen van 

de Krakenburg, Jozef, Maria en 
kindje Jezus onderweg wel tegen!

Deelname aan de kerstroute is 
gratis. Starten kan tussen 11:00 
en 12:00 uur door individueel of 
in groepjes in te schrijven in de 
Herberg. Na de route is er vanaf 
13:00 uur gezellig samenzijn in 
kerstsfeer. Ook als je niet mee-
loopt aan de kerstroute ben je 
van harte welkom. Je kunt genie-
ten van livemuziek. Lekker warm 
binnen en/of buiten op het met 
vuurkorven verwarmde winter-
terras. Er is onder andere soep, 
glühwein, warme chocomel en 
beschuit met muisjes. 
Adres: Olen 50, Nuenen. s

Regio
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DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN 
• STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • GRATIS PARKEREN • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN 
• STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • GRATIS PARKEREN • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

SHOP DE SALE OOK ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

WIJ STARTEN MET DE SALE!

OPRUIMING
STAPELKORTING & SPECIALE KOOPJES TOT 70%*

*Uitgezonderd van basis- en nieuwe collectie

KOOPZONDAG | 16 december van 12.00 tot 17.00 uur

Check www.scooterrecyclingnederland.nl 
voor een inleverpunt bij jou in de buurt.

Makkelijk geregeld 
én goed voor het 
milieu.

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

Markt 32, Helmond  06-87610004

op een knipbehandeling* 
normaal: heren € 13.00normaal: heren € 13.00normaal: heren € 13. , dames € 15.00, dames € 15.00, dames € 15.

*alleen geldig op ma. t/m vr. 
tegen inlevering van deze advertentie

t/m 31 januari 2019.

25% 
korting 

ter gelegenheid van 
ons 1 jarig bestaan

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 12 t/m dinsdag 25 december 2018. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Gepelde rauwe 
Garnalen
400 gram - Epic

Normaal 7,99

Escargots
in kruidenboter
12 stuks - Epic

Normaal 3,99

Normaal 7,99

Normaal 3,99

Nougatine ijstaart
deluxe

500 gram - Schoonderwoerd

Normaal 14,99Normaal 14,

Worsten, ragout, 
pikant, saucijzen of kaas 

Mini broodjes
10 of 8 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 2,99Normaal 2,

Diverse smaken 

Bavarois
750 ml.
Diepvriesspecialist / 
Van Gils

Normaal 3,59  3,39Normaal 3,59  3,39

Kerst roomijstaart- 
of mix

1000ml. of 4 stuks
Van Gils

Normaal 8,49  6,496,49Normaal 8,49  

Konijnenbouten
2 stuks - Streekpoelier

Normaal 7,99Normaal 7,

Aardappel rozetten of 
aardappel dennenappels
750 gram - Lutosa

Normaal 2,Normaal 2,Normaal 2,89  89  2,2,2,7979

Ambachtelijke
Worstenbroodjes
8 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,Normaal 5,59  59  

Normaal 7,
2 zakken

voor

9,99

2 zakken
voor

6,99

2,19

Geschikt voor oven, 

airfryer en frituur

Kerst
Special

Kerst
Special

Dat wordt genieten
deze Kerst met dé 
Diepvriesspecialist

2,99

12,49

1000ml. of 4 stuks1000ml. of 4 stuks

Extra 
geopend

Maandag 17 december 9:00-18:00 uur
Dinsdag 18 december 9:00-18:00 uur

Woensdag 19 december 9:00-18:00 uur
Donderdag 20 december 9:00-18:00 uur

Vrijdag 21 december 9:00-20:00 uur
Zaterdag 22 december 9:00-17:00 uur

Zondag 23 december 9:00-17:00 uur
Maandag 24 december 9:00-17:00 uurMaandag 24 december 9:00-17:00 uur

25 en 26 december GESLOTEN 
(1e en 2e kerstdag)

Kerst
Special

Kerst
Special

3 tulbanden 
voor

7,99

Diepvriesspecialist / 

1,99

2 stuks - Streekpoelier

Normaal 7,

5,49

4,49

4,49
Stunt

www.helmondnu.nl
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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!

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

Helmond-Oost

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

Mierlo-Hout

In buurthuis St. Anna aan de 
Hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere zondagmiddag vanaf half 
2 en maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. De or-
ganisatie 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 ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen ook op afspraak, info: 

Helmond

info@draaiorgelshelmond.nl  
Op zondagen ook regelmatig 
concerten. 

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

Op 22 december aanstaande 
speelt stadsorganist Jan van de 
Laar van 16.00 tot 16.30 uur op het 
Robustelly orgel in de St. Lam-
bertuskerk te Helmond advent- 
en kerstmuziek. Tijdens de eerste 
bespeling kunt u genieten van 
muziek van Bach en tijdens de 
tweede bespeling komen 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. Toe-
gang is gratis.  Kijk ook op www.
robustelly-society-helmond.
com

Centrum

Op zaterdag 15 december van 
14:00 uur tot 19.00 uur staan 
onder het afdak een aantal 
kraampjes waar u gezellig langs 
kunt wandelen en misschien 
uw kerstinkopen doen in een 
gemoedelijke sfeer. Muzikale 
omlijsting door ‘Helmond West 
op z’n best’. U kunt een hapje 
en drankje tegen een schappe-

Helmond-Noord

lijke prijs kopen. Entree is gratis. 
Tot ziens op 15 december a.s. 
aan de Mgr.Swinkelsstraat 24 in 
Helmond.

Zondag 16 december komt de 
Dichterskring Helmond weer bij 
elkaar  in restaurant de Waard op 
de Markt van 14 tot 16 uur. Ieder-
een mag iets voorlezen wat zelf 
geschreven is of iets anders wat 
je gewoon mooi vindt. De toe-
gang is gratis.

Centrum

Donderdag 20 december treden 
De Tierelieren op in wijkhuis De 
Lier aanvang 19.30 uur. Zij bieden 
u een leuke avond aan met vele 
kerst en andere meezing liederen. 
Een meezingboekje is te koop bij 
de ingang voor €1,00. In de pauze 
is er een loterij verkoop met veel 
leuke prijsjes. De opbrengst is 
voor de kindervakantieweek in 
Helmond-Oost. De zaal is open 
vanaf 19.00 uur. We zien u graag 
tegemoet.

Helmond-Oost

Op zaterdag 15 december organi-
seert Scouting Rijpelberg de jaar-
lijkse Kerstmarkt van 16.00 tot 
19.00 uur. De kraampjes zijn weer 
gevuld met allerlei leuke spullen 
en ook voor de kinderen zijn er 
diverse activiteiten. Wij nodi-
gen u hiervoor uit. Houdt u van 
sfeer en gezelligheid, live muziek, 
een hapje en/ of een drankje 
dan bent u bij ons aan het juiste 
adres. Ons adres is Berkendonk 
91 te Helmond.

Rijpelberg

Het eerste grote optreden voor 
Prins Werner d’n Urste tijdens 
het 55-jarig jubileum is de Bene-
fi et-klets- en amusementsmid-
dag ten bate van de Stichting 
Energy4All. Carnaval 2019 heeft 
voor ‘De Rampetampers’ een 
speciaal jubileum jasje. Voor de 
aftrap van ons jubileum, heb-
ben we een activiteit bedacht 
waarbij ‘De Rampetampers’ sa-
men met ons trouwe publiek en 
een scala van kletsers en amu-
sementsgroepen, waar we over 
de jaren een goede band mee 
hebben opgebouwd, een mid-
dag organiseren waar we een 
goed doel mee kunnen helpen. 

Onze Prins van afgelopen jaar, 
Prins John d’n Twidde, kwam 
met een idee om geld in te zame-
len voor de Stichting Energy4All 
(http://energy4all.nl/, Giro 4403).  
Deze stichting zet zich in om 
onderzoek te financieren naar 
de ontwikkeling van medicijnen 
voor zeldzame stofwisselings-
ziekten. Dit onderzoek is welis-
waar vergevorderd maar meer 
onderzoek is nog steeds nodig. 

De reden om dit doel te kiezen 
is dat de ons welbekende klet-
ser, Hans Eijkemans, een klein-
dochter, Jenkse,  heeft, die al het 
grootste deel van haar leven aan 
zo’n zeldzame stofwisselings-
ziekte lijdt. Deze middag staat 
de 9-jarige Jenske centraal. Opa 
Hans Eijkemans en oma Antoi-
nette zetten zich al jaren in voor 
deze stichting en zullen ook deze 
middag in een tot kerst versierde 
zaal acte de présence geven. Ook 
zullen zij in de zaal verlichte fles-
sen verkopen voor dit goede doel 
en zal Hans één van de kletsers 
zijn.

Diverse amusementsgroepen, 
kletsers, muziek en organisaties 
hebben hiervoor belangeloos 
hun medewerking toegezegd. 
Op zondagmiddag 16 december 
in de residentie van ‘De Ram-
petampers’ in wijkcentrum ‘De 
Fonkel’, Prins Karelstraat 123, te 
Helmond zullen we onder leiding 
van onze Jubileumprins mogen 
gaan genieten van een geweldig 
programma, met belangeloze 
medewerking van Hofkapel De 
Durbloazers, die de middag aan 
elkaar zullen blazen. Tevens 
zullen zij samen met Willy & 

René van de Kerkhof, hun car-
navalskraker te gehore brengen. 
Ook zullen de tonpraters Hans 
Eijkemans, Rob Bouwman, Rob 
Scheepers (Sterksel), en Berry 
Knapen, afgewisseld met de 
amusementsgroepen Applaus 
en Tadaa optredens verzorgen. 
Natuurlijk zullen ook de Dans-
marietjes, de Showgroep en de 
Narretjes van de Rampetam-
pers hun jubileumdansen tonen. 
Licht en geluid worden geregeld 
door de ‘HEG groep’. De mid-
dag wordt ondersteund door ‘De 
Fonkel’ en georganiseerd door 
C.V. De Rampetampers.

Entree voor de middag kost 
het carnavaleske bedrag van 11 
euro, waarvan het grootste deel 
naar het goede doel gaat. Aan 
het eind van de middag hopen 
we een mooi bedrag te mogen 
overhandigen aan de directeur 
van Stichting Energy4All , Paul in 
den Bosch. De ontwikkeling van 
medicijnen voor stofwisselings-
ziekten is al in een ver gevorderd 
stadium, maar voor die laatste 
loodjes is nog geld nodig en daar 
willen de jubilerende Rampe-
tampers graag hun steentje aan 
bijdragen middels deze actie. 

Kaarten á € 11,00 zijn te koop bij 
‘De Fonkel’, ‘Primera de Luifel’ in 
winkelcentrum De Bus en online 
op www.rampetam
pers.nl. Of aan de 
zaal zelf. Aanvang 
13.30 uur, zaal open 
13.00 uur. s

55 jaar Rampetampers: 
Kletsen voor het goede doel 

Binnenstad
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Deze aanbiedingen zijn
geldig van 12 t/m 18 dec 2018

Iedere zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

Hyacinth

De mooiste Kerstbomen

Heerlijk geurend
3 bollen in 12cm pot

€2,49 per stuk

Helleborus
“Kerstkoos” met “Kerstkoos” met 
15 of meer knoppen15 of meer knoppen
ø 20cm in 13cm potø 20cm in 13cm pot
Van €4,99

Tuscan Spruce

Kerst-stallen/groepen

Kerststuk

Kerstster

Led kerstverlichting

Bij de biezen kan je kiezenBij de biezen kan je kiezen
NU alle maten & soortenNU alle maten & soorten

In vaas 30cm hoog
compleet met versiering en 
verlichting

Van €21,99

Met 7 of meer bloemen
ø30cm in 13cm potø30cm in 13cm pot

Van €3,99

500 lamps met timer en 
dimmer

Van €17,99

Kerstballen
Alle maten & soorten

Kerstservies
Bij de biezen kan je kiezenBij de biezen kan je kiezen
Nu alle maten & soortenNu alle maten & soorten

www.tuincentrumdebiezen.nl

Vrijdag koopavond
Tot 20:00 uur

nu
€2.99

nu
€14.99

Vanaf
€9.99

nu
€2.59

nu
€11.99

Geurdiffusers
Bij de biezen kan je kiezen
Nu alle maten & soorten

Stunt!

Gratis

verpakt!

2 + 1 
g r a t i s

Picea Conica

Hyacinth
Heerlijk geurend
3 bollen in 12cm pot

€2,49 per stuk

Mini kerstbomen
80cm hoog in 20cm pot

Van €7,99

185cm H -           Nu €49.99Nu €49.99
155cm H -           Nu €34.99Nu €34.99
120cm H -           Nu €28.99Nu €28.99

Christmas
Feelings

*goedkoopste gratis

vanaf
€9.99

nu
€4.99

20%
Korting

25%
Korting

2 + 1 
g r a t i s5 jaar Garantie!

Tuscan Spruce

Picea Conica
Mini kerstbomen
80cm hoog in 20cm pot

Van €7,99

€4.99

Bij de biezen kan je kiezen
Nu alle maten & soorten

www.tuincentrumdebiezen.nlwww.tuincentrumdebiezen.nlwww.tuincentrumdebiezen.nlwww.tuincentrumdebiezen.nlwww.tuincentrumdebiezen.nlwww.tuincentrumdebiezen.nlwww.tuincentrumdebiezen.nlwww.tuincentrumdebiezen.nl

25%
Korting

www.tuincentrumdebiezen.nlwww.tuincentrumdebiezen.nlwww.tuincentrumdebiezen.nlwww.tuincentrumdebiezen.nl

In vaas 30cm hoog
compleet met versiering en 

Ollie bollen kraam
t/m 31 dec iedere dag geopend

Nobilis groen
Per bos à 500 gramPer bos à 500 gram
naaldvast

Van €2.49

nu
€1.99 2+1

Gratis
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Nieuws uit Mierlo-Hout

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

Lokaal
VertrouwdVertrouwd
PersoonlijkPersoonlijk

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

Uitvaartzorg van de Kerkhof

….en prolongeert hiermee de titel van 
Slimste Team van Mierlo-Hout. Want 
evenals vorig jaar waren zij ook nu de 
glorieuze winnaar van de 5e editie van de 
HoutQuiz.

In een volle en gezellige Geseldonk vond 
zaterdag 8 december de feestelijke prijs-
uitreiking plaats van de HoutQuiz, welke 
op 24 november jl. gehouden is. 28 Teams 
hebben die avond een 14-tal categorieën 
met vele vragen en doe-opdrachten vol-
bracht teneinde deze felbegeerde titel te 
behalen en te mogen voeren tot de vol-
gende editie van de HoutQuiz.

Onder vakkundige begeleiding van Rob 
Scheepers werden de nodige vragen en 
opdrachten nog eens belicht. Zoals bijv. 
het luciferhuisje bouwen, de opmaak van 
de HoutKalender, de teamfoto en – film. 
Maar ook de geheime opdracht welke dit 
jaar bestond uit het afleggen van een theo-
retisch verkeersexamen. Paul van de War-
renburg had speciaal voor de HoutQuiz 

een echt examen samengesteld waarbij 
onder de nodige tijdsdruk 65 vragen be-
antwoord moesten worden. De winnaar 
van deze opdracht had hiervan slechts 37 
vragen goed beantwoord zodat de opmer-
king van Rob Scheepers dat ‘hij niet meer 
met de fiets te zien zal zijn in Mierlo-Hout’ 
volledig te begrijpen is.

Een speciale opdracht was het verzame-
len van 5 (nog eet- of drinkbare) artike-
len waarvan de houdbaarheidsdatum het 
langste verstreken was. De winnaar van 
deze opdracht kende een gemiddelde van 
ruim 21 jaar per artikel terwijl de oudste da-
tum 1-2-1994 was! De Houtenaren hebben 
hierbij aangetoond dat zij duurzaam en 
milieubewust omgaan met hetgeen zich 
in de keuken- en koelkasten bevindt.
Al met al was het een uitdagende, span-
nende maar bovenal gezellige HoutQuiz 
waarvan vele Houtenaren weer genoten 
hebben. Op de website en de FB-pagina 
van de organisatie zelf kun je de antwoor-
den, einduitslag en links naar diverse foto’s 
te zien.

Op naar de 6e editie! s

Voor het tweede jaar op rij wint team What’s in a Name de HoutQuiz. 
(bron foto; Natasja Cornelissen).

Mierlo-Hout

www.helmondnu.nl

What’s in a Name 
wint HoutQuiz 2018

Kwalificatie/districtswedstrijd en 
regiokampioenschappen turnen

Afgelopen weekend vonden de eerste re-
gionale turnwedstrijden voor onze HT’35 
turnsters van het nieuwe seizoen plaats 
in onze (her)nieuw turnpakjes.  In Val-
kenswaard vonden voor onze bovenbouw 
divisie 2 en onderbouw N2/Jeugd-N3 
turnsters de eerste van de twee kwalifi -
catiewedstrijden van district zuid plaats: 
Limburg, Brabant en Zeeland. Op basis 
van de hoogste ranking wordt bepaald of 
dit voldoende is voor doorstroming naar 
de landelijke wedstrijden. Dit wordt later 
bekend.

Instap N2: Dana Vogels 4e, Evanne Akker-
mans 13e, Jasmijn Conde 23e
Pupil-1 N2: Yi Mei Matheeuwsen 19e, Rens-
ke van Stiphout 28e, Puck Aben 29e
Jeugd-1 N3: Sophie Steuten 12e
Div. 2 Jeugd-2: Vieve Snoeks 4e, Romy Hul-
sers 9e, Pleun Vestjens 14e, Zoya Frumau 
15e, Inge Koolen 18e Div. 2 Junior: Anouk 
van Aerle 4e, Marieke Steijaert 18e
Div. 2 Senior: Kirsten Bevers 13e, Sophie Pa-
gen 17e (W2), Fenna Vestjens 7e, Dione de 
Vaan 19e (W3), Anne Dollekens 8e (W4)

Op zondag werden tevens de regiokampi-
oenschappen geturnd. Nu alleen turnsters 
uit onze eigen regio Brabant Zuid-Oost die 
streden om te titel Regiokampioen. Er wer-
den maar liefst vijf podiumplekken behaald 
en zelfs goud voor Cleo en Sara:
Jeugd-1 N2: Cleo Creutzburg 1e, Renske v.d. 
Vorst 3e

Div. 1 Junior: Sara Kloor 1e, Laura Kloor 3e, 
Daphne Donkers 5e
Div. 1 Senior: Kim van Lierop 3e, Lara Teer-
link 5e, Tessa v.d. Kerkhof 6e

Komend weekend vinden in het T-Kwa-
draat in Tilburg de Tilburgse Kampioen-
schappen plaats voor de D1 onderbouw 
en Divisie 4 bovenbouw turnsters. HT’35 is 
daar vertegenwoordigd met maar liefst 34 
turnsters in alle leeftijdscategorieën. Allen 
heel veel succes! s

Mierlo-Hout

Tijdens de regiokampioenschappen: 
Lara Teerlink, Kim van Lierop, Tessa v.d. 
Kerkhof, Sara Kloor, Daphne Donkers, 

Laura Kloor, Cleo Creutzburg en Renske vd 
Vorst. (bron foto; HT’35 Helmond).

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Jonge Java is een enthousiasteling
Java is een half jaartje oud. Ze heeft veel energie en reageert enthousiast op 

alles wat beweegt, je kunt heel leuk met haar spelen. Ze komt vlot op schoot, 
begint heel hard te spinnen en kopjes te geven, ook tegen je gezicht. Ze is vaak 
nog iets te ongedurig om echt ontspannen te gaan liggen, draait rondjes, geeft 
onophoudelijk kopjes en geniet van het gekroel. Soms is ze rustig genoeg en 

gaat ze heerlijk liggen en doet ze genietend haar oogjes dicht. Dit is een poesje 
dat straks naar buiten moet kunnen als ze wat groter is. Ze heeft ruimte nodig, 
moet meters kunnen maken en haar energie kwijtkunnen. Ze kan helemaal niet 
overweg met andere katten. Ze heeft iets te veel temperament voor bij jonge 
kinderen, maar grotere kinderen met wat kattenervaring zullen het best met 

haar kunnen vinden.
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Dement en toch een 
goede oude dag?
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 
24 uur per dag professionele begeleiding.

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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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Zeer bedroefd, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn 
leven, hebben wij, geheel onverwacht, afscheid moeten nemen van 

Theo Kweens
echtgenoot van Anny Kweens-van Venrooij

* 23 januari 1938                                           † 10 december 2018

Bakel: J.L.A. Kweens-van Venrooij

Aarle-Rixtel: Irvin Kweens
 Geertje Peeters
  Daviño
  Lolita

Helmond: Ronald Kweens
 Jeanna Kweens-van Dalen
  Silvana

Lieshout: Els van Venrooij

Maria-Hout: Frank Coppens
 Rita Coppens-Vogels
  Dolce

Correspondentieadres :
Familie Kweens

Nassaustraat 30
5707 HM  Helmond

De Eucharistieviering vindt plaats op zaterdag 15 december om 
10.30 uur in de parochiekerk van de H.Lucia aan de 

Hoofdstraat 157 in Helmond. Aansluitend begeleiden wij hem naar 
zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof.

Gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen bij uitvaartcentrum 
Spierings, kamer ’t Hoogeind aan de Postelstraat 31 in Helmond.

Spierings.com/condoleance

GRIEKS RESTAURANT 

 EPSILON GENIET VAN DE KERST BIJ

0492-837446   info@grieksrestaurantepsilon.nl   Steenweg 24, Helmond

GARIDES COCKTAIL 
salade met verse 
garnaaltjes in een 

heerlijke cocktailsaus

SOLOMOS 
heerlijke zalmfilet met 

rijst, friet en knoflooksaus

FRUTA 
vers fruit met ijs en 

slagroom 

KEFTEDAKIA 
gebakken gehaktballetjes 

in tomatensaus

SOUVLAKI SCHOTEL 
2 spiezen van varkensfilet 

met giros

BAKLAVA 
bladerdeeg gevuld met 

noten en honing 
geserveerd met ijs en 

slagroom 

TOMATOSOUPA 
tomatensoep of 
FASSOLADA 

bonensoep 
huisgemaakte 

Griekse soepen

CORFU SCHOTEL 
1 spies, 2 gehakt en giros

PAGOTO CHOCOLATA 
ijs met chocoladesaus en 

slagroom

MEZEDES
proeverij van onze 

heerlijke voorgerechten

KOS SCHOTEL 
verrassingsschotel met 

een combinatie van vlees 
en vis 

EPSILON DESSERT
gezellig samen genieten 

van een proeverij 
van onze heerlijke 

nagerechten.

KERSTMENU 1 KERSTMENU 2 KERSTMENU 3 KERSTMENU 4 
U KUNT KIEZEN UIT EEN 3 GANGEN KERSTMENU OF À LA CARTE

€ 32,00 p.p. € 26,50 p.p. € 26,00 p.p. € 75,00 
2 personen

Dhr. Robben stuurde zoals velen de 
oplossing in van de Sudoku, en was 
blij verrast dat hij gewonnen had.

Ad Klaasen (Adcommunicatie) 
overhandigde de Holland Casino 
dinercheque t.w.v. € 100,00 en een 
leuke Goodiebag aan hem.
Iedere 14 dagen plaatst Weekkrant 
De Loop Helmond een Sudoku. 
Lost u deze op? Dan maakt u ook 
kans op een dinercheque en een 
exclusieve Goodiebag van Holland 
Casino Eindhoven. s

Helmond

Winnaar Sudoku 
Weekkrant 

De Loop Helmond

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 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;
Zondag 16 december:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Giel Verspaget en Martina Verspaget-van Dijk;
Donderdag 20 december:
16.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout: Kerstviering van de Odulfusschool
18.30 uur Kerkpoetsen Lucia kerk
19.00 uur Alphonsuskapel;
Vrijdag 21 december:
10.30 uur Luciakerk Mierlo-Hout Kerstviering Carolus.
Zaterdag 22 december:
16.00 uur Vredestocht.
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang;
Anny van de Mortel-van de Westerlo;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Kerstviering Scouting Mierlo-Hout;
Arie Coort;
www.damiaanhelmond.nl

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

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.

Zondag 23 december
10.30 uur Femmes Rob Mertens, Ans van Zanten-Groenland, Betsie 
Hamilton-Sol, Sjef Soeterboek, Ine Toll, Tina de Lorenzo.

www.damiaanhelmond.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
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save the dateDECEMBER
EVENEMENTEN

Philbee orkest 
Phileutonia
Auditorium 
Elkerliek 
Ziekenhuis, 
Wesselmanlaan 25
15:00 - 17:00 uur.

DB Adventure MTB 
Toertocht
2de editie van 
de avontuur-
lijke mountainbike 
toertocht DB 
Adventure plaats 
in de regio 
Helmond. Uitda-
gende en gezellige 
toertocht met een 
geheel nieuwe 
route met ca. 90% 
onverharde weg. 
Meer info kijk op 
www.ridestrong.nl 
of www.adventure
store.nl

PopUp - Niekse
Niekse speelt 
melancholische 
indiefolk. Als band 
nemen ze het 
beste van 
traditionele 
folkamericana en 
combineren ze 
het met moderne 
indie tot een 
sfeervolle 
herkenbare mix 
van de twee. 
De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1.
16:00 uur.

Workshop Mad 
Science: 
Energiestoot!
Leer samen met 
de professor van 
Mad Science alles 
over energie Zo 
maak je je eigen 
bungeetouw voor 
kinderen vanaf 8 
jaar. Graag vooraf 
tickets bestellen.
Bibliotheek 
Helmond, 
Watermolenwal 11
14:00 - 15:00 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 13 DECEMBER
 

Henry van Loon - Onze Henry
Het kan snel gaan. Vorig jaar stond hij 
al in een volle zaal in Het Speelhuis. 
Sinds het succes van de televisie hit De 
Luizenmoeder wil iedereen weten wie 
Henry van Loon (conciërge Volkert) is.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2.
20:15 - 22:30 uur.

VRIJDAG 14  DECEMBER

Ellen ten Damme - Paris-Berlin - 
succesreprise
Muzikale ode aan Franse en Duitse 
chansonniers en topentertainers van 
de afgelopen eeuw. 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. 
14:00 - 18:00 uur.

Jamsessie Band @ Muziekcafé Helmond 
Voor en door muzikanten maar natuur-
lijk ook voor alle muziekliefhebbers 
in de regio. Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 21:00 - 01:00 uur.

Koninginnewal 39. 21:00 - 03:00 uur.
ZATERDAG 15 DECEMBER  

Holland Baroque & Joel Grare - 
Les Cloches de Noel
Het prachtige Speelhuis wordt in 
kerstsfeer nog feestelijker. Kom en 
geniet van Holland Baroque dat oude 
kerstverhalen opnieuw vertelt.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2.
20:15 - 22:30 uur.

Infected - Techno Music Only
Vanavond komt Infected weer naar de 
Cacaofabriek met knallende techno. 
Wederom zullen we jullie met een grote 
Glimlach laten genieten van onze 
intieme TechnoTempel in de 
Cacaofabriek! Cacaokade 1. 21:00 uur.

Kerstconcert door Vivace en 
Quod Libet & Friends
Helmonds Gemengd koor Vivace 
zanggroep Quod Libet Friends 
(Son en Breugel) beide o.l.v. Marion de 
Wit en solisten voeren het Gloria van 
Antonio Vivaldi uit en diverse 
winter- en kerstliederen. Bethlehem-
kerk, Sperwerstraat 2. 19:30 - 21:00 uur.

Kerstmarkt Leonardus Speeltuin
Mgr. Swinkelsstraat 1. 14:00 - 19:00 uur.

LIVE: Kopstoot + Vanbargen (DE)
Zoals sommige luisteraars zeggen: 
Klinkt heftig strak en bezield. I have 
paid a lot more to see a lot worse.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 22:00 - 01:00 uur.

Popquiz Lokaal-a-Go-Go 2018
De jaarlijkse popquiz bij Lokaal42 
schrijf je in en doe mee.
Lokaal 42, Markt 42. 21:00 - 01:00 uur.

Weekmarkt Centrum Helmond 
Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt. Elke week een feest.
Centrum Helmond. 9:00 - 16:00 uur.

ZONDAG 16 DECEMBER
16e editie Dickensnight Brandevoort
De sfeer van Dickensnight Brandevoort 
wordt bepaald door drie hoofdingredi-
enten: de aankleding de koopwaar en 
het vermaak. Brandevoort Centrum, de 
Plaetse 41-69. 14:00 - 20:00 uur.

Informatiemiddag 
natuurlijke zepen en zalven
Anke van Tellus natural care is bij ons 
in de winkel en verteld over hoe zij 
haar handgemaakte zepen en zalven 
maakt. Tiendas Diferentes, Markt 45A.
12:00 - 17:00 uur.

Optreden The 
Magical History Tour The Beatles Tribute
Optreden The Magical History Tour The 
Beatles Tribute Lokaal 42, Markt 42.
16:00 - 01:00 uur.

Lyrische Abstractie Roef Meelker collectie 
& Bert Loerakker 70
In Kunsthal Helmond is een omvang-
rijk deel van de collectie Roef-Meelker 
te zien. Daarnaast toont het museum 
enkele werken van de Helmondse 
kunstenaar Bert Loerakker, die dit jaar 
70 jaar wordt. Museum Helmond, 
F.J. van Thielpark 7. 10:00 - 17:00 uur.

www.helmondnu.nl

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

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

All You Need Is Love (DOV) Vr 12:45, 16:45 uur / Ma 13:25, 
18:45 uur / Za 13:30, 16:15 uur / Zo 13:45 uur / Do, Di 
14:00 uur / Wo 15:45 uur / Do, Zo, Di, Wo 19:00 uur / Vr, 
Za 19:30 uur / Do 21:15 uur 
Aquaman (DOV) Ma 18:30 uur / Do, Zo, Di 18:45 uur / Vr, 
Za 19:45 uur 
Aquaman (O3D) Za 10:00 uur / Zo 10:15 uur / Vr, Di 10:30 
uur / Wo 10:45 uur / Do 11:00 uur / Ma 11:45, 15:00 uur / 
Do, Zo, Di, Wo 15:15 uur / Vr, Za 15:30, 21:30 uur / Do, Zo, 
Ma, Wo 21:00 uur / Di 21:15 uur
Bohemian Rhapsody (DOV) Zo 13:00 uur / Vr 13:15 uur / 
Di 13:50 uur / Do 14:15 uur / Za 15:15 uur / Ma 17:00 uur 
/ Do, Zo - Wo 20:15 uur / Vr, Za 21:00 uur 
Bon Bini Holland 2 (DNL)  Za 10:15, 14:30 uur / Vr 10:30, 
13:45 uur / Do, Zo - Di 10:45 uur / Wo 11:30, 14:00, 22:00 
uur / Do, Ma, Di 13:15 uur / Zo 13:30, 16:45 uur / Di 
17:00, 19:20, 21:40 uur / Do, Wo 17:15 uur / Vr, Za 18:15, 
20:30, 22:45 uur / Ma 19:00, 21:20 uur / Do, Zo, Wo 19:30 
uur / Do, Zo 21:45 uur 
Bumblebee (O3D) Wo 21:45 uur 
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL) Za, Zo 10:00 uur / 
Ma 10:30 uur / Do, Vr, Di 10:45 uur / Wo 13:15 uur 
Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen, De (DOV)
Wo 10:30, 13:45 uur / Zo 12:30 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (DOV)
Zo 12:15 uur / Za 12:30 uur / Do, Ma, Di 13:00 uur / Vr 
14:30 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (O3D)
Ma 15:45 uur / Do, Zo, Di, Wo 18:15 uur / Vr, Za 19:00 uur 
First Kiss (DNL) Zo 11:30, 16:00 uur / Vr 12:15, 17:30 uur 
/ Za 12:45, 17:15 uur / Ma 16:15 uur / Do, Di 16:30 uur / 
Wo 17:00 uur 
Grinch, The (DNL) Zo 10:00 uur / Za 10:30 uur / 
Vr 10:50 uur / Wo 11:00 uur 
Grinch, The (N3D) Zo 14:30 uur / Za, Wo 15:00 uur / Do, 
Vr, Ma, Di 16:00 uur 
Grinch, The (O3D) Ma 10:45 uur / Do, Di 11:00 uur / Do, 
Zo - Wo 18:00 uur / Vr, Za 18:30 uur 
Mary Poppins Returns (DNL) Wo 11:15 uur 
Mary Poppins Returns (DOV) Wo 14:15, 19:15 uur 
Milosc Jest Wszystkim (DOV) Zo 16:30 uur 
Mortal Engines (DOV) Ma 12:45 uur / Vr 14:00 uur / Zo 
15:45 uur / Do, Di, Wo 16:15 uur / Za 16:45 uur
Mortal Engines (O3D)
Zo, Wo 21:15 uur / Do, Ma, Di 21:30 uur / Vr, Za 22:00 uur 
Murder On The Orient Express (DOV) Di 13:30 uur 
Nick Jr. Winterbios (DNL) Zo 10:30 uur 
Possession of Hannah Grace, The (DOV) Di 21:50 uur / Do, 
Zo 22:00 uur / Za 22:50 uur / Vr 23:00 uur 
Ralph Breaks The Internet (DNL) Zo 10:15 uur / Wo 10:30 
uur / Za 10:45 uur / Do, Zo - Wo 15:30 uur / 
Vr, Za 15:45 uur 
Ralph Breaks The Internet (N3D) Zo 12:45 uur / 
Wo 13:00 uur / Vr, Za 13:15 uur / Do 13:45 uur 
Ralph Breaks The Internet (O3D) Do, Ma, Di 10:30 uur / 
Vr 10:40 uur / Ma 18:15 uur / Do, Zo, Di, Wo 18:30 uur / 
Vr, Za 18:45 uur
RBG (DOV) Ma 20:00 uur 
Robin Hood (2018) (DOV) Do, Di 12:30 uur / Zo 21:30 uur / 
Ma 21:45 uur / Vr, Za 22:15 uur 
Smallfoot (N3D) Wo 12:45 uur / Za 13:00 uur / 
Vr 16:30 uur
Sneak Preview 20181213 (DOV) Di 21:00 uur 
Spider-Man: Into The Spider-Verse (O3D) Wo 21:30 uur
Star Is Born, A (2018) (DOV) Za 10:30 uur / Ma 10:45 uur / 
Vr 11:00 uur 
Widows (DOV) Do, Di 11:15 uur / Za 11:30 uur / 
Ma 13:50 uur

HELMONDNU.NL

HELMOND T/M 17 MAART
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helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50
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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.
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e 11,00
e 12,50
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TE HUUR

EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN

TE KOOP

TE KOOP GEVRAAGD

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder, 
Nek, Knie, Hamstrings etc.

Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

Bowen MierloBowen Mierlo

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen
















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

NAAST JEANS OOK

EXCLUSIEVE  WESTERN /
GOTHIC KADOARTIKELEN

RIEMEN, BUCKLES, SIERGESPEN, HAARSPELDEN, 
DAMESTASSEN, SIERRADEN, BOLO TIES, 

PORTEMONNEES, SLEUTELHANGERS, HOLSTERS, 
T-SHIRTS, DECORATIES.

WWW.RIEMEN-BRETELS.NL 
WWW.COUNTRYSHOP-EL-GRINGO.NL 

WWW.BUCKLES-BELTS.NL

De Broekenparty
Offermansstraat 4, Lierop

Schuin tegenover de kerk. GRATIS PARKEREN 

www.de-broekenparty.nl

save the dateDECEMBER
EVENEMENTEN

Philbee orkest 
Phileutonia
Auditorium 
Elkerliek 
Ziekenhuis, 
Wesselmanlaan 25
15:00 - 17:00 uur.

DB Adventure MTB 
Toertocht
2de editie van 
de avontuur-
lijke mountainbike 
toertocht DB 
Adventure plaats 
in de regio 
Helmond. Uitda-
gende en gezellige 
toertocht met een 
geheel nieuwe 
route met ca. 90% 
onverharde weg. 
Meer info kijk op 
www.ridestrong.nl 
of www.adventure
store.nl

PopUp - Niekse
Niekse speelt 
melancholische 
indiefolk. Als band 
nemen ze het 
beste van 
traditionele 
folkamericana en 
combineren ze 
het met moderne 
indie tot een 
sfeervolle 
herkenbare mix 
van de twee. 
De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1.
16:00 uur.

Workshop Mad 
Science: 
Energiestoot!
Leer samen met 
de professor van 
Mad Science alles 
over energie Zo 
maak je je eigen 
bungeetouw voor 
kinderen vanaf 8 
jaar. Graag vooraf 
tickets bestellen.
Bibliotheek 
Helmond, 
Watermolenwal 11
14:00 - 15:00 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 13 DECEMBER
 

Henry van Loon - Onze Henry
Het kan snel gaan. Vorig jaar stond hij 
al in een volle zaal in Het Speelhuis. 
Sinds het succes van de televisie hit De 
Luizenmoeder wil iedereen weten wie 
Henry van Loon (conciërge Volkert) is.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2.
20:15 - 22:30 uur.

VRIJDAG 14  DECEMBER

Ellen ten Damme - Paris-Berlin - 
succesreprise
Muzikale ode aan Franse en Duitse 
chansonniers en topentertainers van 
de afgelopen eeuw. 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. 
14:00 - 18:00 uur.

Jamsessie Band @ Muziekcafé Helmond 
Voor en door muzikanten maar natuur-
lijk ook voor alle muziekliefhebbers 
in de regio. Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 21:00 - 01:00 uur.

Koninginnewal 39. 21:00 - 03:00 uur.
ZATERDAG 15 DECEMBER  

Holland Baroque & Joel Grare - 
Les Cloches de Noel
Het prachtige Speelhuis wordt in 
kerstsfeer nog feestelijker. Kom en 
geniet van Holland Baroque dat oude 
kerstverhalen opnieuw vertelt.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2.
20:15 - 22:30 uur.

Infected - Techno Music Only
Vanavond komt Infected weer naar de 
Cacaofabriek met knallende techno. 
Wederom zullen we jullie met een grote 
Glimlach laten genieten van onze 
intieme TechnoTempel in de 
Cacaofabriek! Cacaokade 1. 21:00 uur.

Kerstconcert door Vivace en 
Quod Libet & Friends
Helmonds Gemengd koor Vivace 
zanggroep Quod Libet Friends 
(Son en Breugel) beide o.l.v. Marion de 
Wit en solisten voeren het Gloria van 
Antonio Vivaldi uit en diverse 
winter- en kerstliederen. Bethlehem-
kerk, Sperwerstraat 2. 19:30 - 21:00 uur.

Kerstmarkt Leonardus Speeltuin
Mgr. Swinkelsstraat 1. 14:00 - 19:00 uur.

LIVE: Kopstoot + Vanbargen (DE)
Zoals sommige luisteraars zeggen: 
Klinkt heftig strak en bezield. I have 
paid a lot more to see a lot worse.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 22:00 - 01:00 uur.

Popquiz Lokaal-a-Go-Go 2018
De jaarlijkse popquiz bij Lokaal42 
schrijf je in en doe mee.
Lokaal 42, Markt 42. 21:00 - 01:00 uur.

Weekmarkt Centrum Helmond 
Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt. Elke week een feest.
Centrum Helmond. 9:00 - 16:00 uur.

ZONDAG 16 DECEMBER
16e editie Dickensnight Brandevoort
De sfeer van Dickensnight Brandevoort 
wordt bepaald door drie hoofdingredi-
enten: de aankleding de koopwaar en 
het vermaak. Brandevoort Centrum, de 
Plaetse 41-69. 14:00 - 20:00 uur.

Informatiemiddag 
natuurlijke zepen en zalven
Anke van Tellus natural care is bij ons 
in de winkel en verteld over hoe zij 
haar handgemaakte zepen en zalven 
maakt. Tiendas Diferentes, Markt 45A.
12:00 - 17:00 uur.

Optreden The 
Magical History Tour The Beatles Tribute
Optreden The Magical History Tour The 
Beatles Tribute Lokaal 42, Markt 42.
16:00 - 01:00 uur.

Lyrische Abstractie Roef Meelker collectie 
& Bert Loerakker 70
In Kunsthal Helmond is een omvang-
rijk deel van de collectie Roef-Meelker 
te zien. Daarnaast toont het museum 
enkele werken van de Helmondse 
kunstenaar Bert Loerakker, die dit jaar 
70 jaar wordt. Museum Helmond, 
F.J. van Thielpark 7. 10:00 - 17:00 uur.

www.helmondnu.nl

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

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

All You Need Is Love (DOV) Vr 12:45, 16:45 uur / Ma 13:25, 
18:45 uur / Za 13:30, 16:15 uur / Zo 13:45 uur / Do, Di 
14:00 uur / Wo 15:45 uur / Do, Zo, Di, Wo 19:00 uur / Vr, 
Za 19:30 uur / Do 21:15 uur 
Aquaman (DOV) Ma 18:30 uur / Do, Zo, Di 18:45 uur / Vr, 
Za 19:45 uur 
Aquaman (O3D) Za 10:00 uur / Zo 10:15 uur / Vr, Di 10:30 
uur / Wo 10:45 uur / Do 11:00 uur / Ma 11:45, 15:00 uur / 
Do, Zo, Di, Wo 15:15 uur / Vr, Za 15:30, 21:30 uur / Do, Zo, 
Ma, Wo 21:00 uur / Di 21:15 uur
Bohemian Rhapsody (DOV) Zo 13:00 uur / Vr 13:15 uur / 
Di 13:50 uur / Do 14:15 uur / Za 15:15 uur / Ma 17:00 uur 
/ Do, Zo - Wo 20:15 uur / Vr, Za 21:00 uur 
Bon Bini Holland 2 (DNL)  Za 10:15, 14:30 uur / Vr 10:30, 
13:45 uur / Do, Zo - Di 10:45 uur / Wo 11:30, 14:00, 22:00 
uur / Do, Ma, Di 13:15 uur / Zo 13:30, 16:45 uur / Di 
17:00, 19:20, 21:40 uur / Do, Wo 17:15 uur / Vr, Za 18:15, 
20:30, 22:45 uur / Ma 19:00, 21:20 uur / Do, Zo, Wo 19:30 
uur / Do, Zo 21:45 uur 
Bumblebee (O3D) Wo 21:45 uur 
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL) Za, Zo 10:00 uur / 
Ma 10:30 uur / Do, Vr, Di 10:45 uur / Wo 13:15 uur 
Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen, De (DOV)
Wo 10:30, 13:45 uur / Zo 12:30 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (DOV)
Zo 12:15 uur / Za 12:30 uur / Do, Ma, Di 13:00 uur / Vr 
14:30 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (O3D)
Ma 15:45 uur / Do, Zo, Di, Wo 18:15 uur / Vr, Za 19:00 uur 
First Kiss (DNL) Zo 11:30, 16:00 uur / Vr 12:15, 17:30 uur 
/ Za 12:45, 17:15 uur / Ma 16:15 uur / Do, Di 16:30 uur / 
Wo 17:00 uur 
Grinch, The (DNL) Zo 10:00 uur / Za 10:30 uur / 
Vr 10:50 uur / Wo 11:00 uur 
Grinch, The (N3D) Zo 14:30 uur / Za, Wo 15:00 uur / Do, 
Vr, Ma, Di 16:00 uur 
Grinch, The (O3D) Ma 10:45 uur / Do, Di 11:00 uur / Do, 
Zo - Wo 18:00 uur / Vr, Za 18:30 uur 
Mary Poppins Returns (DNL) Wo 11:15 uur 
Mary Poppins Returns (DOV) Wo 14:15, 19:15 uur 
Milosc Jest Wszystkim (DOV) Zo 16:30 uur 
Mortal Engines (DOV) Ma 12:45 uur / Vr 14:00 uur / Zo 
15:45 uur / Do, Di, Wo 16:15 uur / Za 16:45 uur
Mortal Engines (O3D)
Zo, Wo 21:15 uur / Do, Ma, Di 21:30 uur / Vr, Za 22:00 uur 
Murder On The Orient Express (DOV) Di 13:30 uur 
Nick Jr. Winterbios (DNL) Zo 10:30 uur 
Possession of Hannah Grace, The (DOV) Di 21:50 uur / Do, 
Zo 22:00 uur / Za 22:50 uur / Vr 23:00 uur 
Ralph Breaks The Internet (DNL) Zo 10:15 uur / Wo 10:30 
uur / Za 10:45 uur / Do, Zo - Wo 15:30 uur / 
Vr, Za 15:45 uur 
Ralph Breaks The Internet (N3D) Zo 12:45 uur / 
Wo 13:00 uur / Vr, Za 13:15 uur / Do 13:45 uur 
Ralph Breaks The Internet (O3D) Do, Ma, Di 10:30 uur / 
Vr 10:40 uur / Ma 18:15 uur / Do, Zo, Di, Wo 18:30 uur / 
Vr, Za 18:45 uur
RBG (DOV) Ma 20:00 uur 
Robin Hood (2018) (DOV) Do, Di 12:30 uur / Zo 21:30 uur / 
Ma 21:45 uur / Vr, Za 22:15 uur 
Smallfoot (N3D) Wo 12:45 uur / Za 13:00 uur / 
Vr 16:30 uur
Sneak Preview 20181213 (DOV) Di 21:00 uur 
Spider-Man: Into The Spider-Verse (O3D) Wo 21:30 uur
Star Is Born, A (2018) (DOV) Za 10:30 uur / Ma 10:45 uur / 
Vr 11:00 uur 
Widows (DOV) Do, Di 11:15 uur / Za 11:30 uur / 
Ma 13:50 uur

HELMONDNU.NL

HELMOND T/M 17 MAART

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

SHOWROOM
MODELLEN 2018

MOETEN WEG!
Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465

Winkelboulevard Engelseweg (Naast de Helmondse ijzerhandel)
Open: Di. t/m Vr. 10:00 - 18:00 uur. Za. 10:00 - 16:00 uur. (Maandag gesloten)

SUDOKU

Zonnig 4-kamer appartement
met gloednieuwe keuken

en grote buitenruimte
Winkelplein Straakven

Helmond
€ 855,- per maand

www.adriaanswonenwerken.nl
0492-504750

Haar knippen aan huis!
Dames, heren en kinderen

06-45720082

Maas Budget 
Witgoed

Witgoed met  2 maanden 
garantie. Langskomen kan 

7 dagen per week op afspraak 
in Helmond. 06-24623905

Gezocht marktspullen, zolder 
opr., antiek, klokken,

schilderijen, beelden, enz. 
06-13208306

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

auto’s v.a. 150,- euro geboden.  
ODUS AUTO’S BV, Achterdijk 6, 

Helmond  06-52642652

65+ 
KLUSSER/

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

40 Jaar ervaring.
info: 06-11441257 

Kees
Lenie Klaasen  |  06-52716622

BUSINESS     OWNER

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

een afspraak.  Geen party of 
andere verplichtingen. De 

producten zijn uit voorraad 
leverbaar en te bestellen bij  
Lenie Klaasen, tel.: 06-527 

16 622 (Business Owner 
Forever). Kijk voor meer 

informatie op: 
www.foreverhelmond.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

VLOOIENMARKT 
Sporthal 

Achtse Barrier
16 december 
Ardechelaan 
Eindhoven

Entree 2 euro 
9-16 uur

Kraamhuur 
06-20299824

Dovens Meubel
Mooie gebruikte meubelen 

te koop.
www.dovens.nl

Dovens Slapen
Slaapkamers-Boxsprings-

Matrassen-Dekbedden
Hoeslakens-Toppers.

www.dovens.nl

Dovens Woningstoffering
Raamdecoratie-gordijnen-
vloerbedekking-PVC-vinyl-

laminaat-lamelparket.
www.dovens.nl

Dovens Raamdecoratie
Uitlopende modellen met 

20% korting.
www.dovens.nl

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

Oplossing van week 48:

Mail de gele oplossing voor 21 december naar:

actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Prijswinnaar week 48: 
Dhr. Robben
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Uhhh... 
dze... 
bluhh...

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

www.
helmond

nu.nl
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KERSTEVENEMENT
zaterdag 15 december  16.00 tot 20.00 uur

Inclusief:
kerstmuziek

eten en drinken
proeverijen

Winkels geopend 
met kraampjes 

van 16.00 - 
20.00u


