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Zijne Majesteit de Koning 
bij Huijbregts Groep op bezoek
Zijne Majesteit de Koning heeft op 12 december een 
werkbezoek aan Huijbregts Groep gebracht. Dit 
bezoek legde hij af, omdat hij zich wil verdiepen in de 
Nederlandse maakindustrie. Huijbregts Groep behoort 
tot deze industrie. 

Dit familiebedrijf heeft namelijk een geavanceerd 
productieproces ontwikkeld voor het mengen van 
poeders voor de voedingsmiddelenindustrie. Met 
intensieve zorg voor recepturen en voedsel veiligheid 
worden de grondstoffen verwerkt tot homogene 
poedermengsels in verpakkingen op maat en naar wens 
van de klant. 

De Koning werd welkom geheten door Frans, Rina 
en zoon Willem Huijbregts. Direct na aankomst werd 
hij rondgeleid door Willem Huijbregts. Tijdens de 
rondleiding toonde hij zich heel geïnteresseerd in het 
bedrijf en de unieke technologie. 

Na de rondleiding ging Zijne Majesteit de Koning in 
gesprek met vertegenwoordigers uit het onderwijs, 
Frans en Willem Huijbregts en twee medewerkers van 
Huijbregts Groep; de bedrijfsdocent van Lisa Neggers en 
‘student’ en teamleider Tomas Beket. Huijbregts Groep 

maakt zich sterk voor talentontwikkeling; in samen
werking met ROC Ter Aa en omliggende bedrijven is 
er een eigen bedrijfsschool, waar medewerkers worden 
opgeleid tot proces operator. Aan niet Nederlandse 
medewerkers worden taalcursussen gegeven. 

De Koning heeft belangstelling voor talent ontwikkeling, 
met name op MBOniveau. Lisa Neggers vertelde wat 
haar werk in de bedrijfs school inhoudt. Tomas gaf aan 
dat hij door de interne opleiding nu is doorgegroeid naar 
teamleider op het laboratorium. Het gesprek verliep 
vlot en informeel. Er was zelfs ruimte voor wat humor 
aan tafel. Nagenoeg volgens (een zeer strakke) planning 
verliet de Koning het bedrijf. De familie Huijbregts 
en medewerkers zien het als een eer dat de Koning 
Huijbregts Groep heeft bezocht. 

Na afloop van het bezoek, op donder dag 13 december, 
kregen alle medew erkers een ‘Koninklijke Bossche Bol’ 
gepresenteerd; Een Bossche Bol met Kroontje. Dit om in 
gezamenlijkheid het ‘hoge bezoek’ te vieren. 

Wil jij ook deel uitmaken van dit bijzondere familie
bedrijf? Check dan de website www.huijbregts.nl voor 
actuele vacatures.

Koninklijk  
bezoek

Aankomst van de Koning

Grote belangstelling van de pers

Geanimeerd tafelgesprek

Wat een eer!
Willem leidt het gezelschap rond door het bedrijf

11

29

Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 
4 - 5
Bron: www.helmond.nl

Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 
4 - 5
Bron: www.helmond.nl

Uw flyers voordelig laten meebezorgen? info@adcommunicatie.nl

de loop weekkrant
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

HELMOND ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

16e Jaargang | nummer 51 | Oplage 39.500 exemplaren | LAATSTE NIEUWS: WWW.HELMONDNU.NL       facebook.com/weekkrantdeloop       twitter.com/De_Loop
HELMONDNU.NL De enige echt Helmondse krant met hart voor de regio - Vrijdag 21 december 2018

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

OOK  
IN 
DEZE 
UITGAVEUITGAVE

Een eenzame kerst 18

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

HELMOND

DEURNE

ASTEN

HEUSDEN

SOMEREN

SOMEREN
EINDSOMEREN 

HEIDE

MIERLO

GELDROP

BEEK EN 
DONK

AARLE-
RIXTEL

GEMERT

DE MORTEL

BAKEL

MILHEEZE

OMMEL

VLIERDEN

NUENEN

LIESSEL

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

December 2018 | www.grootpeelland.nl | Uitgever: Adcommunicatie Helmond 

ASTEN

HEUSDEN

SOMEREN

SOMEREN
EINDSOMEREN 

HEIDE

GELDROP

LIESSEL

  
 GROOT   PEELLAND

GERWEN

In deze uitgave

Ongewone kersttradities 23

Project Death Valley 26

WIL JE VOORDELIG EEN FOLDER LATEN VERSPREIDEN?
Neem dan contact met ons op via: bezorging@deloop.eu of bel: 0492-845 350.

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

• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden en speciale acties op:
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De beste wensen voor 2019!

In september j.l. heeft Week-
krant de Loop haar bezorging 
in eigen hand genomen met als 
gevolg een fl inke groei in het 
aantal werknemers; van 12 naar 
bijna 100!

En omdat wij, van Weekkrant 
de Loop, onze bezorgers enorm 
waarderen, mogen een kerstpre-
sentje en een woord van dank 

natuurlijk niet ontbreken. Op 
de sfeervolle schaatsbaan in het 
centrum van Helmond was het 
afgelopen woensdagavond ge-
zellig druk met alle personeels-
leden.

Van stilzitten was geen spra-
ke. Dankzij de organisatie van 
Schaatsen in Helmond en Ad-
communicatie, mochten alle 
bezorgers gratis schaatsen én 
werden ze voorzien van een 
warme beker chocomel mét 

iets lekkers. Ook was er voor 
iedere bezorger een kerstpakket 
samengesteld met daarin leuke 
presentjes.
Denkt u nu ook: ‘Ik zou ook 
wel bezorger willen worden bij 
Weekkrant de Loop’? Dat kan! 
Wij zijn namelijk nog op zoek 
naar bezorgers! Bezorgen op 
donderdag/vrijdag op uw eigen 
tempo, samen of alleen. Het is 
gezond voor jong en oud en u 
verdient er een leuk bedrag mee. 
Als u zich voor 1 januari 2019 

aanmeldt profiteert u nog mee 
met de eenmalige bonus van € 
50,00 voor een foutloze bezor-
ging van 6 weken aan een stuk! 
Voor meer informatie kunt u 
mailen naar bezorging@deloop.
eu of een Whatsapp sturen naar: 
06-18938912.

Het hele team van 
Adcommunicatie/Weekkrant 
De Loop Helmond wenst 
iedereen fijne feestdagen en 
een mooi 2019 toe! ▲

Helmond

Het team van Weekkrant De Loop en alle bezorgers hadden het afgelopen woensdagavond gezellig op de schaatsbaan in Helmond centrum 
(bron foto; Yvonne van Kessel, Ykfotografi e.nl)
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Woensdag 2e Kerstdag
open van 11.00 tot 17.00

Woensdag 2e Kerstdag
open van 11.00 tot 17.00KERSTSHOW 

                            WOENSDAG 26 DECEMBER

DÉ OCCASIONS VAN HELMOND!
Iedere auto (boven 
de € 7.500) wordt 
afgeleverd met 
1 jaar Bovag 

garantie

Bij aankoop van 
een occasion:

2 kaartjes

Iedere auto 
krijgt een 24uurs 
servicepas voor 

heel Europa

Een Straatje 
Staatsloten 
(10 x 1/5 lot)

ÉN
Een 

dinercheque 
voor restaurant 

La Bocca 
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Ford Kuga 1.5 EcoBoost ST Line 2017
42DKm., Schuifdak, Navi + 
Parkeercamera, Clima, Trekhaak 28.445

Opel Corsa 1.4i 16V Cosmo 2007
61DKm, Pano-Dak, Clima, Velgen

6.945

Kia Ceed 5-Deurs 1.0i Turbo First Edition 2016
Navigatie, Cruise control, Airco, 
5 jaar Garantie 17.945

Mitsubishi Space Star 1.2i 2013
Intense+, Clima, 56DKm

8.945

Opel Corsa 1.3CDTi 2011
Airco, 91DKm, Velgen

5.945

Renault Twingo Dynamic 2016
6400Km, Airco, Audio, Nieuwstaat

10.445

Citroen C3 Picasso 1.6VTi 120Pk 2012
63DKm, Airco, 17Inch.

11.445

Fiat Sedici 1.6i-16V 2010
Climatronic, Velgen, Audio, 
In perfecte staat. 8.445

VW Golf Plus 1.2TSi 2011
44DKm, Perfecte staat, Hoge instap, 
Zuinig, Airco 13.445

Peugeot 3008 2.0 HDiF HYbrid4164Pk 2013
Navi, Climate Airco, Cruise control, 
LED 10.445

Opel Karl 1.0 Ecofl ex Edition 2016
40DKm!, 1e Eigenaar, Airco, Cruise 
control, 5-deurs, Lmv 8.945

Suzuki Ignis 1.2 Stijl 2018
Navi, Clima, Cruise control, Keyless, 
Spoiler, Lane-assist 16.945

Renault Capture 0.9 TCe Intens 2018
Navi, Clima, PDC, Cruise, Camera, 
1280km !! 20.945

Suzuki S-Cross 1.0 High Executive 2017
Navi, Leder, Panodak, PDC, Cruise 
control 24.445

Suzuki Vitara 1.6 High Exclusive 2018
Navi, Panodak, PDC, Keyless, Led,  
Adaptive cruise control 25.945

Mercedes-Benz C180 Estate Prem. Plus 2017
15DKm., LED, Navi, Panoramisch 
schuifdak, Parkeercamera 39.950
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(0492) 588 970 www.vdns-kia.nl

(0492) 588 976 www.suzuki.nl/vdns
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!
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(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl 

Actieprijs
!

Actieprijs
!

Actieprijs
!

Actieprijs
!

Openingstijden v.d. Nieuwenhuijzen Auto’s - VDNS, Varenschut 21 A-B-C : ma. t/m do. 09.00 - 18.00 uur, vrij. 09.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. Andere tijden op afspraak.

AUTODROOM HELMOND IS IEDERE WERKDAG TOT 18.00 UUR GEOPEND! VRIJDAG TOT 19.00 UUR

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl
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Om mij heen hoor ik wat iedereen 
zoal gaat doen met de kerst. We 
zijn er druk mee. Het diner wordt 
besproken. Het aantal gangen, 
liefst meer dan drie, maar ook wie 
bij wie de benen onder de tafel 
schuift. De media springen er han-
dig op in met prachtige ‘warme’ 
reclames en handige tips voor een 
kerst om nooit te vergeten. Alles 
gericht op een gezellig, ultiem fa-
miliefeest.  

Dat is mooi. En toch, soms gaan 
mijn gedachten naar vroeger. Bij 
ons thuis. Toen was het kerstfeest 
een van de weinige feestjes in het 
jaar. Onze agenda puilde nog niet 
uit van allerlei andere feesten en 
kerstmis was echt bijzonder. Ook 
toen trokken we onze beste kle-
ren aan. Met z’n allen gingen we 
naar de nachtmis, en ook op eerste 
kerstdag zaten we in de kerk. We 
kenden geen 7-gangen kerstmenu, 

hadden geen hypermoderne ver-
siersels in huis en in plaats van 
kadootjes stond er een prachtige 
kerststal onder de boom. Kerst 
werd eenvoudig gevierd en dat 
was goed. Dat was fijn. Het wa-
ren natuurlijk andere tijden. Zoals 
zoveel dingen is ook het kerstfeest 
geëvolueerd. Doorontwikkeld. Of 
dat goed of slecht is? De menin-
gen verschillen. Gelukkig zie ik ook 
nog veel overeenkomsten tussen 

toen en nu. Nog steeds staat het 
samenzijn centraal, eindelijk heb-
ben we weer even tijd voor elkaar. 
Voor familie, vrienden. Het opha-
len van herinneringen, het met el-
kaar terugkijken op het afgelopen 
jaar, samen vooruitblikken. Even 
stilstaan bij wat ons bezighoudt. 
En zo de waan van de dag achter 
ons latend, en aandacht gevend 
aan dat wat echt belangrijk is. Het 
gevoel van kerst is bij mij onveran-

derd en heeft niets te maken met al 
die materiële zaken. En toch, en 
toch is het tussen al die kerstlicht-
jes  soms ook donker. Helaas is 
de kerstperiode niet voor iedereen 
een mooie tijd. Sommige inwoners 
voelen zich eenzaam en onvol-
doende verbonden met anderen. 
Dat gevoel van kerst, waarbij we 
genieten van de dingen en men-
sen om ons heen, herkennen en 
ervaren zij niet. Dat is pijnlijk en 
ik vraag daar uw aandacht voor. 
Heb oog voor elkaar, kijk naar el-
kaar om. En het liefst niet alleen nu 
tijdens de kerst, maar ook daarna. 
Tijd, aandacht en oog voor elkaar 
zijn belangrijker dan welk kerstdi-
ner dan ook. Geluk bestaat niet uit 
grote dingen bereiken, maar voor-
al uit kleine dingen waarderen. 
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50%

✓ ✓
✓ ✓
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WIJ GEVEN TIJDENS DE KERSTSHOW
KORTING OP ALLES

4e PRODUCT

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 22 DECEMBER. HOOGSTE KORTING OP GOEDKOOPSTE PRODUCT. 

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

Het gevoel 
vanKerstKerst

Burgemeester Elly Blanksma wenst alle Helmonders fi jne feestdagen (bron foto; Gemeente Helmond).

Door: Burgemeester Elly 
Blanksma – van den Heuvel 

‘Wanneer ik dit schrijf, is de 
wereld gehuld in een witte 
deken. De eerste sneeuw sinds 
maanden is gevallen. Als ik de 
gordijnen open en een witte 
wereld mij verrast, komt het 
gevoel van kerst mij extra te-
gemoet.

Misschien herkent u dat ge-
voel. Gezelligheid, lekker eten, 
een versierd huis, een prach-
tige kerstboom. We maken 
onze huiskamers mooi, sturen 
misschien een kaartje en bij 
sommigen van ons liggen de 
kadootjes onder de boom. Het 
is een echt feest, zo aan het 
einde van het jaar.

Ik wens u ontzettend fijne 
feestdagen met alle mensen 
die u lief en dierbaar zijn. La-
ten we aandacht hebben voor 
die ander, voor degene die het 
juist niet verwacht, maar het 
wel zo hard nodig heeft.
Voor u en uw naasten, een 
mooi uiteinde en een warm, 
liefdevol 2019.’ ▲
 
Mevrouw Elly Blanksma – 
van den Heuvel
Burgemeester Helmond

Tahné Kleijn nieuwe stadskunstenaar van Helmond 

U kent haar misschien wel van 
het project Goeikes – Helmon-
ders in beeld: Tahné Kleijn is 
een fotograve en sinds maan-
dag ook de nieuwe stadskun-
stenaar van Helmond. Zij mag 
twee jaar lang, 2019 en 2020, dé 
culturele ambassadeur zijn van 
Helmond. Kleijn werd gekozen 
uit 8 kandidaten.

Als stadskunstenaar gaat zij 
twee jaar lang samen met inwo-
ners, organisatie, scholen en be-
drijven, nog meer kleur en plezier 
aan de stad geven. Daarbij staan 
ontmoeting, verwondering en 
verbinding centraal. 
De kersverse stadskunstenaar 
krijgt de opdracht om in twee 
jaar minimaal één groot artis-
tiek project in en met Helmond 
te realiseren, een kunstwerk/

kunstproject in het kader van 
het Lucas Gassel jaar te maken, 
diverse kleine events te houden 
en om aanwezig te zijn bij een 
aantal belangrijke culturele ge-
beurtenissen in de stad. Tahné 
wordt organisatorisch onderge-
bracht bij De Cacaofabriek, maar 
zij kan uiteraard vrij opereren in 
heel Helmond. 

Motivatie selectiecommissie
Belangrijke criteria bij de selec-
tie waren: verbondenheid met 
Helmond, artistieke kwaliteit, 
publieksbereik en het kunnen 
leggen van verbindingen met 
en in de stad en haar inwoners. 
Wethouder Antoinette Maas 
vertelt: ‘’ We hebben gekozen 
voor Tahné vanwege haar artis-
tiek talent. Daarnaast is ze jong 
talent en veelbelovend. We zijn 
ontzettend trots met haar als 
nieuwe stadskunstenaar’’. De 
selectiecommissie is erg te spre-

ken over de artistieke kwaliteit 
en de projecten die Kleijn tot nu 
toe heeft gerealiseerd. Zo heeft 
ze met het project Goeikes laten 
zien dat ze een groot project kan 
realiseren en daarmee publiek 
trekt. De gepresenteerde ideeën 
spreken de commissie aan. Ook 
denkt de commissie dat Kleijn 
bij uitstek geschikt is om met 
het thema Lucas Gassel te wer-
ken. Gezien de ontwikkeling die 
Kleijn doormaakt en de nationa-
le belangstelling voor haar werk, 
is de commissie van mening dat 
het een uitgelezen kans voor Hel-
mond is om Kleijn tot stadskun-
stenaar te benoemen. Daarnaast 
vindt de commissie het een pré 
dat Kleijn in Helmond woont en 
werkt.

Selectiecommissie
De selectiecommissie bestond 
uit Antoinette Maas (wethouder 
Cultuur), Isis Reusken (leerling 3 

Helmond

Tahné Kleijn (midden) is de komende 2 jaar cultureel ambassadeur van Helmond in haar rol als 
stadskunstenaar (bron foto; Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl). 

VWO Dr.- Knippenberg College), 
Bas Veldhuizen (KunstLoc Bra-
bant), Arno Oberendorff (voor-
zitter Adviesraad Cultuur) en 
Jochem Otten (directeur Cacao-
fabriek en Theater Speelhuis).

Over Tahné Kleijn
Tahné Kleijn (Helmond, 1990) 
studeerde in 2015 als fotografe af 
aan de AKV Sint Joost in Breda. 
Sinds haar afstuderen heeft ze 
verschillende opdrachten gehad. 
Onder andere voor ABN AMRO, 
Provincie Noord-Brabant en 

Rijkswaterstaat. Daarnaast ver-
koopt zij werk in binnen- en bui-
tenland.
In Helmond is Kleijn vooral be-
kend als initiatiefnemer en pro-
jectleider van Goeikes - Helmon-
ders in beeld. Dertien Helmond-
se fotografen (waaronder 4 
amateurfotografen), gingen aan 
de slag en brachten inwoners 
van alle 13 Helmondse wijken in 
beeld. De foto’s zijn gebundeld 
in een fotoboek. Goeikes won 
begin december van dit jaar de 
Carat Cultuurprijs. ▲
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Openingstijden Kerst en Nieuwjaar

Vanwege Kerst en Nieuwjaar zijn de openingstijden van de gemeentelijke 
kantoren gewijzigd. Hieronder ziet u een overzicht van de openingstijden per 
locatie:

Stadswinkel
De Stadswinkel is gesloten van 24 tot en met 26 december, op 31 december en 
op Nieuwjaarsdag. Op de overige dagen is de Stadswinkel geopend van 9:00 uur 
tot 16:00 uur. Op woensdag 2 januari is de Stadswinkel geopend van 9:00 uur tot 
19:00 uur. Voor het maken van een afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven 
van een klacht of melding kunt u terecht op www.helmond.nl.

Op donderdag 20 december is de gemeente tot 14.30 uur telefonisch bereikbaar. 

Zorg en Ondersteuning (bezoekadres Zandstraat 94)
Zorg en Ondersteuning is gesloten van 24 tot en met 26 december, op 31 
december en Nieuwjaarsdag. Op donderdag 20 december is de balie tot 14.30 
uur geopend en zijn de medewerkers tot 14.30 uur telefonisch bereikbaar. 

Stadskantoor en ’t Cour
Het Stadskantoor en ’t Cour zijn gesloten van 24 tot en met 26 december, op 31 
december en op Nieuwjaarsdag.

Museum Helmond
Museum Helmond is gesloten op 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. Op 2e Kerstdag 
is het museum wel geopend, van 12.00 tot 17.00 uur. 

Wijzigingen afvalinzameling vanwege de feestdagen 

In verband met de aankomende feestdagen zijn er een aantal wijzigingen met 
betrekking tot de afvalinzameling. 

Gewijzigde ophaaldagen huishoudelijk afval 
Op eerste en tweede Kerstdag en op Nieuwjaarsdag wordt er geen afval 
opgehaald. Dat betekent dat die ophaaldagen op een andere moment worden 
ingehaald. Vul uw postcode en huisnummer in op www.deafvalapp.nl om te zien 
wanneer de inhaaldag plaatsvindt. In verband met het te verwachte geringe 
aanbod, zal de inzameldienst waarschijnlijk op een eerder tijdstip in uw straat 
inzamelen dan normaal gesproken. De inzameldienst kan al bij u langskomen 
vanaf 7.30 uur in de ochtend. Zorg daarom dat uw container en/of PMD-zak voor 
die tijd buiten staan. 

Aangepaste openingstijden milieustraat 
Bent u van plan om uw afval eind december naar de milieustraat te brengen? 
Houd er dan rekening mee dat de milieustraat op eerste en tweede Kerstdag en 
op Nieuwjaarsdag gesloten is. Op 24 en 31 december is de milieustraat geopend 
tot 15.00 uur. 

Textielcontainers afgesloten 
Van 21 december tot en met 2 januari worden de textielcontainers afgesloten 
vanwege de jaarwisseling. Wilt u gedurende deze periode uw textiel inleveren? 
Dan kunt u het textiel ook naar de Kringloopwinkel brengen (Noorddijk 2). 
De Kringloopwinkel is geopend op 24 en 31 december tot 16.00 uur en van 
27 december tot en met 29 december en 2 januari van 09.30 tot 16.30 uur. 

Extra ophaalservice papier- en vuurwerkafval in januari 
Zit uw papiercontainer na de feestdagen vol? Dan kunt u in januari eenmalig een 
extra doos naast uw papiercontainer zetten. Zorg ervoor dat het extra papierafval 
niet kan wegwaaien. De inzameldienst neemt de doos dan voor u mee. 

Als u vuurwerkafval opruimt dan heeft u de mogelijkheid om eenmalig een 
extra vuilniszak met vuurwerkafval naast de grijze container te plaatsen, mits de 
container vol zit. Bied de extra vuilniszak bij het eerste inzamelmoment van het 
restafval in 2019 aan (dit betreft de data 2 tot en met 5 januari of 14 januari). 
De inzameldienst neemt maximaal één extra zak naast de container mee. 

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

Tips hout stoken
Stook alleen 
droog en 
onbehandeld 
hout dat 
maximaal
7 cm dik is. 
Kloof 
stammen 
die dikker zijn 
dan 7 cm. < 20%

Het vochtpercentage moet minder 
zijn dan 20 %.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Laat minstens één keer per jaar 
uw schoorsteen vegen door een 
erkend vakman.

Maak een houtvuur aan met 
kleine houtjes en steek deze 
van bovenaf aan.

Zorg voor voldoende 
luchttoevoer. Laat het hout 
dus niet smeulen.

Stook niet bij 
windstil of 
mistig weer. 
Check vooraf 
www.stookwijzer.nu
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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

Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Helmond en de 
verkiezing Helmonder van het Jaar 

Ook dit jaar wordt, in samenwerking met Rabobank Helmond, de Helmonder 
van het Jaar gekozen. Dit gebeurt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 
maandag 7 januari. 

Stemmen kan tot 1 januari
Een jury kiest de Helmonder van het Jaar, maar u kunt bepalen wie de 
publieksprijs krijgt. De genomineerden zijn Tommie Niessen, Peggy van de 
Vijfeijken en Aukje Kuypers. 
U kunt stemmen tot 1 januari via www.rabobank.nl/helmond. 

Nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Helmond
Wanneer:   maandag 7 januari 2018
Inloop:    18.30 uur
Start zaalprogramma 19.30 uur
Waar:    Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, Helmond
Aanmelden:   ja, reserveren (maximaal 2 kaarten) voor het 
   zaalprogramma is verplicht. U kunt zich vanaf 21 
   december aanmelden via www.theaterspeelhuis.nl. 
   Let op: vol = vol dus wees er snel bij. 

Vanaf 21:30 uur is de borrel in de foyer, deze is vrij toegankelijk.

Vergaderingen 
welstandscommissie

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

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

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

Bekendmakingen

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

Korendijk,  05-12-2018 kappen 2 bomen OLO 4076927

t.h.v. perceel Z 00862

Abendonk 40 09-12-2018 maken uitweg OLO 4084001

Burgemeester Krollaan 4 06-12-2018 herbouw bijgebouw OLO 4080875

perceel Z 00861 10-12-2018 kappen 2 bomen OLO 4077803

(t.h.v. perceel Z 00857)

Mozartlaan 9 12-12-2018 verplaatsen uitweg OLO 4091183

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

Dorpsstraat 19 07-12-2018 slopen en heroprichten hoofdgebouw OLO 3767877

Aarle-Rixtelseweg 14 07-12-2018 verbouwen kantoorgebouw OLO 3954345

Korendijk,  10-12-2018 kappen 2 bomen OLO 4076927

t.h.v. perceel Z 00862

Burgemeester Krollaan 121 10-12-2018 wijzigen kantoor in woonbestemming OLO 4006969

Automotive Campus 30 10-12-2018 plaatsen tijdelijke zendmast OLO 4066189

Laathoeve 46 10-12-2018 oprichten woning en maken uitweg OLO 3883113

Goorwal 8 11-12-2018 vergroten woning 2018-X1155

Achterdijk 25 12-12-2018 oprichten bedrijfspand OLO 3770889

perceel Z 00861  13-12-2018 kappen 2 bomen OLO 4077803

(t.h.v. perceel Z 00857) 

Burgemeester en Wethouders van Helmond 19 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.

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

Automotive Campus 25-10-2018 aanleggen van de ring,  OLO 3982823

  parkeervakken en groenzone en 

  oprichten bruggen, Automotive Campus 

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

Verlenging beslistermijn Milieu 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij de 

beslistermijn van de aanvraag van Metaal Recycling Park Helmond B.V. aan Korte Beemd 3 voor 

de oprichting van een inrichting voor de opslag van schroot met OLO-nummer 3998507 met 

maximaal zes weken hebben verlengd.

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

Custom Powders B.V  Grasbeemd 10 Het veranderen van de inrichting waarmee o.a. 

geen perfluorpolymeren meer worden verwerkt.

H.E. van Berlo Heibergweg 1 Het realiseren van een nieuwe loods en jongvee 

stal. Het totaal aantal dieren blijft ongewijzigd.

Jumbo Helmond Wederhof Wederhof 14 Het ombouwen van een Emté supermarkt naar 

een Jumbo supermarkt.

Provinciale Staten stellen Inpassingsplan N279 vast
Het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 tussen Veghel en Asten is vastgesteld door 

Provinciale Staten. Een PIP is een soort provinciaal bestemmingsplan. Met het PIP van de N279 

worden de voorgestelde maatregelen voor de bestaande weg en de aanleg van de omleiding 

Helmond planologisch en juridisch mogelijk gemaakt. Van 17 december 2018 tot en met 

28 januari 2019 kunt u in beroep gaan bij de Raad van State. 

Kijk op de website van provincie Noord-Brabant www.brabant.nl/N279 voor meer informatie. 

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter     Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Kaldersedijk 28 20-12-2018     oprichten woning  OLO 3604413

      (ruimte voor ruimte kavel) en maken uitweg 

Beroepschrift 

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

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

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

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

beroepschrift is verstreken. 

Voorlopige voorziening 

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

ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 

5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een 

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

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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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JAAR FABRIEKSGARANTIE 

ALLÉÉN BIJ VDNS!
& PROFITEER NU NOG VAN DE 2018-PRIJZEN!

10 

Kia Niro 
DynamicLine
 Navigatie met achteruitrijcamera
 Climate control  Actieve rijbaanassistentie
 Apple CarPlay en Android Auto

Rijklaar v.a. € 29.595,-
Private Lease. € 399,- p.m.

1x1 Kia Picanto 
EconomyPlusLine 14LM
 14”l.m. velgen  Airco  Bluetooth met stuurwielbedien-
ing  In hoogte verstelbare bestuurdersstoel  Alléén bij 
VDNS met gratis cruise control

Rijklaar v.a. € 13.195,-
Private Lease. € 209,- p.m.

4x2 Kia Ceed 
Nu in de showroom
 Autonome noodremassistentie (AEB)  Airco 
 Actieve rijbaanassistentie (LKAS)  Bluetooth 
met stuurwielbediening  Cruise control met 
snelheidsbegrenzer

Rijklaar v.a. € 22.595,-

NIEUW

Private
Lease. 

€ 339,- 
p.m.

Weten wat uw auto waard is? Ga naar
kia-vdns.nl en doe de gratis TA-XA-TIETA-XA-TIETA-XA-TIETA-XA-TIETA-XA-TIETA-XA-TIETA-XA-TIETA-XA-TIETA-XA-TIE

Gem. gecombineerd brandstofverbruik: 3,8 - 5,9 l/100km, 26,3 - 17,0 km/l. CO2-uitstoot: 88 - 135 g/km. Genoemde acties en bijbehorende consumentenprijzen zijn geldig bij aankoop van een nieuwe Kia Picanto, Niro of Ceed met uiterste 
kentekenaanvraag van 28-12-2018 en uiterste registratiedatum van 31-01-2019. Rijklaarprijs is incl. btw/bpm en kosten rijklaar maken (transport, reinigen, nulbeurt, kentekenplaten, recyclingbijdrage, leges, tenaamstelling, volle tank 
brandstof, Mastercare Exterieurbehandeling, mattenset en veiligheidshamer), exclusief metallic lak. Vraag naar de voorwaarden voor de 10 jaar garantie. Deze aanbieding is geldig tot 28-12-2018. Private lease-aanbiedingen via Kia 
Autolease. Het betreffen producten gecertificeerd door Stichting Keurmerk Private Lease. De getoonde prijzen betreffen, tenzij anders weergegeven, vanaftarieven en ten minste 6 schadevrije jaren. Deze actie is geldig t/m 31-12-2018. 
Informeer naar de complete actievoorwaarden en actuele voorraad bij uw Kia-dealer of kijk op kia.com. Getoond model kan afwijken van de beschreven uitvoering. Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

VDNS Helmond
Varenschut 21D, Helmond, T. (0492) 588 970

2e Kerstdag
open van

11.00 - 17.00 uur
Bij aankoop van een nieuwe Suzuki 5 Jaar garantie

Bij iedere aankoop een Diner Cheque

Tot € 4.500,- voordeel op diverse voorraad modellen

Eindejaarsactie!
Uw laatste kans op Suzuki instapvoordeel!

Private Lease 
vanaf € 259,- p.m.

Swift
Vanaf € 16.599,-

Celerio

Private Lease  
vanaf € 199,- p.m.

Vanaf € 10.999,-

S-Cross

 Private Lease 
vanaf € 369,- p.m.

Vanaf € 22.149,-

Baleno

 Private Lease 
vanaf € 259,- p.m.

Vanaf € 15.499,-

Ignis
Vanaf € 15.249,-

Private Lease 
vanaf € 209,- p.m.

Vitara

 Private Lease 
vanaf € 309,- p.m.

Vanaf € 21.999,-

VDNS Suzuki 
Varenschut 21D, Helmond, Tel. 0492 – 588 976 www.vdns-suzuki.nl

Gemiddeld brandstofverbruik: 4,0 – 7,7 l/100 km; 25,0 – 13,0 km/l; CO2-uitstoot: 90 – 174 g/km. *Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. 
Suzuki Private Lease, 48 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Utrecht, 12 schadevrije jaren en BTW, en excl. brandstof. Wijzigingen en  
drukfouten voorbehouden. 
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Als u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteitAls u kiest voor kwaliteit

2e Kerstdag geopend
12.00-16.00 uur

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 | www.tweedezitenzo.nl

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

Fijne feestdagen en 
een gelukkig 2019

Autodroom  Helmond 
pakt uit tijdens 
kerstvakantie

Autodroom Helmond pakt deze 
kerstvakantie (26-12 t/m 31-12) 
uit met een feestelijke Kerst & 
Eindejaarsshow. Tussen Twee-
de Kerstdag en oudjaar profi te-
ren klanten van scherpe acties 
en mooie kortingen.
 
Frank van den Nieuwenhuijzen, 
eigenaar van Autodroom Hel-
mond, kijkt met een goed ge-
voel terug op 2018. ‘VDNS Kia 
Helmond leverde afgelopen jaar 
ruim 1.000 nieuwe Kia’s af, een 
record!’ Ook VDNS Suzuki kijkt 
terug op een succesvol jaar. Het 
bedrijf, dat net als VDNS Kia Hel-
mond onderdeel uitmaakt van 
Autodroom Helmond, leverde in 
totaal 250 auto’s af. In totaal wer-
den er in 2018 ook nog 1.250 oc-
casions verkocht bij Autodroom 
Helmond. Toch gaat het Frank 
niet zozeer om die mooie ver-
koopcijfers. ‘Die 2.500 tevreden 
klanten zijn veel waardevoller 
voor mij. Het succes van Auto-
droom Helmond hangt namelijk 
direct samen met de klanttevre-
denheid. En daarnaast is er niets 
zo leuk als mensen blij maken 
met een nieuwe auto.’ 

Vernieuwde showrooms
Het jaar 2018 was voor Auto-
droom Helmond sowieso een 
feestelijk jaar. Zo is VDNS Kia 
Helmond onlangs voor het ne-
gende jaar op rij benoemd tot 
Topdealer. Daarmee blijft de 
Helmondse Kiadealer koploper 
in Nederland. Die positie wil 
Frank ook in de toekomst graag 
behouden. Mede om die reden 
investeerde hij het afgelopen jaar 
fors in de showroom. ‘De entree 
en de inrichting zijn onder han-
den genomen, daarnaast is de 
showroom nu zo ingericht dat 
het voor klanten mogelijk is di-
gitaal hun eigen droomauto sa-
men te stellen.’ De showrooms 
van VDNS Suzuki en v.d. Nieu-
wenhuijzen Auto’s zijn in januari 
aan de beurt. ‘Ook daar gaan we 
de entree en de inrichting aan-
pakken.’

Scherpe aanbiedingen
Autodroom Helmond wil het 

succesvolle jaar 2018 graag knal-
lend afsluiten. Daarom organi-
seert het een feestelijke Kerst-
show & Eindejaarsshow tussen 
Tweede Kerstdag en oudjaar. 
Autodroom Helmond is op 
Tweede Kerstdag geopend van 
11.00 tot 17.00 uur. Wie op die 
dag of de dagen daarna een auto 
koopt, profiteert van flinke kor-
tingen en mooie aanbiedingen. 

Zo krijgen alle klanten extra lang 
garantie (VDNS Kia Helmond: 10 
jaar, VDNS Suzuki: 5 jaar en v.d. 
Nieuwenhuijzen Auto’s: 3 maan-
den). Ook bieden VDNS Kia Hel-
mond en VDNS Suzuki nog veel 
nieuwe modellen aan voor de 
prijzen van 2018 (levering in 2019). 
Wie een occasion koopt, ont-
vangt een 24-uurspas (een jaar 
lang gedekt voor schade in Eu-
ropa). En wie voor leasen via Bra-
bant Autolease kiest, profiteert 
van extra scherpe maandprijzen. 
En last but not least: alle klanten 
ontvangen tijdens de Kerst- en 
Eindejaarsshow een dinerbon te 
besteden bij La Bocca Grande in 
Helmond. ‘Kortom, genoeg re-
den om de laatste dagen van het 
jaar een bezoekje te brengen aan 
Autodroom Helmond.’ ▲

Helmond

Kom in de kerstvakantie ook een kijkje nemen bij Autodroom Helmond 
voor een nieuwe Kia, Suzuki of iets anders moois! 

(bron foto; Autodroom Helmond).

Volop activiteiten op de weekmarkt 
tijdens Schaatsen in Helmond 

Tot en met 6 januari vindt het 
evenement Schaatsen in Hel-
mond op de Markt plaats. In 
een winters decor worden alle 
centrumbezoekers, van jong 
tot oud, in de gelegenheid ge-
steld gezellig samen te schaat-
sen. Om op de zaterdagen 
bieden de ondernemers van 
de weekmarkt en de organi-
satoren van Schaatsen in Hel-
mond hun bezoekers graag ex-
tra activiteiten en acties, zoals 
de Elfkramentocht. 

In samenwerking met organi-
sator Stichting Helmond City 
Events, Centrummanagement 
en de gemeente worden door de 
Stichting Marktpromotie Hel-
mond op de marktdagen leuke 
acties en activiteiten georgani-

seerd. Iedere zaterdag is er iets 
anders te beleven. Eén van de 
activiteiten is een Elfkramen-
tocht. Net als bij de beroemde 
Friese Elfstedentocht kunnen er 
stempels, of in dit geval stickers, 
verdiend worden. Bij een beste-
ding van € 2,50 op de weekmarkt 
krijgt de koper één sticker. Een 
volle kaart is goed voor een gra-
tis entreebewijs voor de schaats-
baan. De volle spaarkaart kan 
men bij de kassa van Schaatsen 
in Helmond verruilen voor een 
entreebewijs. De stickerkaarten 
zijn verkrijgbaar bij Schaatsen 
in Helmond en bij de marktkra-
men. Bezoekers moeten er wel 
snel bij zijn, want op=op! 

Activiteiten
Naast de Elfkramenactie zijn er 
zolang het ijsfestijn duurt op de 
Markt nog verschillende andere 
leuke activiteiten. Op 22 decem-

ber komt de Kerstman langs sa-
men met zijn kerstelven en staat 
een showkok zijn mooiste en 
bovendien lekkerste vaardighe-
den te showen op de Markt. Op 
zowel zaterdag 29 december als 5 
januari komen prachtige nieuws-
jaarsdames langs. Eenmaal met 
oliebollen de andere maal om 
uw inclusief polaroidcamera een 
heel gelukkig 2019 te wensen. 

Tijdelijke wijziging van 
de weekmarkt 
Om ruimte te kunnen maken 
voor de schaatsbaan is een deel 
van de Watermolenwal aan het 
marktterrein toegevoegd. De 
marktondernemers Verberne 
Beenmode, De Dierelier Dierbe-
nodigdheden, Weemers Klein-
vak, Van Stiphout Dames- en 
Kindermode, Karim Byoux en 
Akbarzadeh zijn tijdelijk op deze 
locatie te vinden. ▲

Centrum

Op zowel zaterdag 29 december als 5 januari komen prachtige nieuwsjaarsdames langs
 (bron foto; Helmond City Events).
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Brainport TVFood Tech Brainport in Helmond lanceert TV-kanaal 

Het Helmondse expertisecen-
trum voor food en technologie 
lanceert Food Tech Brainport 
TV. Wethouder Jos van Bree 
(Economie en Innovatie) gaf 
daarvoor vanochtend het start-
sein tijdens het openingsontbijt. 
Professionals en consumenten 
in de Brainportregio en daar-
buiten blijven met dit special 
interest channel op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen 
op het gebied van food en tech-
nologie. Food Tech Brainport 
biedt bedrijven toegang tot fa-
ciliteiten, kennis, kapitaal en 
internationale netwerken om 
technologische ontwikkelingen 
in de foodsector te versnellen.

Food Tech Brainport TV: 
wekelijks vers nieuws
In de afgelopen vijf jaar heeft 
Food Tech Brainport zich ont-
wikkeld tot een internationaal 
opererende netwerkorganisatie. 
Dick Pouwels, voorzitter Food 
Tech Brainport: “In die vijf jaar 
hebben we veel bijzondere tech-
nologieën en producten voorbij 
zien komen. Het is nu tijd om 
behaalde resultaten en de ken-
nis met de wereld te delen en 
dat doen we met een eigentijds 
medium: video.” In dit tweewe-
kelijkse online TV-programma 
brengt Food Tech Brainport de 
kijker op de hoogte van de laat-
ste trends en ontwikkelingen in 
de wereld van food en technolo-

gie. Elke twee weken verschijnt 
op woensdag een nieuwe afleve-
ring met verrassende interviews, 
achtergrondverhalen en een 
kijkje achter deuren die normaal 
gesloten blijven. 

Wethouder van Bree, gemeente 
Helmond: “Autoriteiten op het 
gebied van food processing van-
uit het bedrijfsleven, maar ook 
vanuit universiteiten delen hun 
nieuwste inzichten op het gebied 
van circulaire voedselproduc-
tie en gezondere voeding.  Een 
unieke manier van kennisdeling 

die hopelijk ondernemers inspi-
reert om ook te innoveren op 
het gebied van gezonde en cir-
culaire voeding.”  De kijker kan 
zich gratis abonneren op Food 
Tech Brainport TV via de website 
www.foodtechbrainport.nl. 

Duurzaam, gezond en 
betaalbaar voedsel
Om over 30 jaar nog genoeg 
voedsel te kunnen produceren 
voor iedereen ter wereld zijn 
meer duurzame, gezonde en be-
taalbare productie- en conser-
veringsmethoden nodig. Food 

Tech Brainport biedt bedrijven 
toegang tot faciliteiten, kennis, 
kapitaal en internationale net-
werken om die technologische 
ontwikkelingen te versnellen. 
Binnen Food Tech Brainport 
werken technologiebedrijven 
aan nieuwe manieren om voed-
sel nóg langer te bewaren en 
resten nóg beter te scheiden 
voor hergebruik. Een voorbeeld 

hiervan is de conserveringsme-
thode Pascalisatie. Bij Pascalisa-
tie wordt de houdbaarheid van 
producten zoals verpakt vlees, 
vis, groente en fruit verlengd 
door middel van zeer hoge druk 
die bacteriën niet overleven. 

Zo kan de houdbaarheid van 
producten worden verlengd zon-
der conserveringsmiddelen toe 
te voegen of ze extreem te verhit-
ten waarbij de voedingswaarde 
en smaak deels verloren gaan. 
Maar er zijn ook technologieën 
waarmee Food Tech Brainport 
ondernemers helpt om de voed-
selproductie circulair te maken, 
alles te gebruiken en niets weg te 
gooien. 

Groei Food Tech Brainport 
in 2019
Food Tech Brainport blijft groei-
en: in 2019 wordt gestart met de 
bouw van extra fieldlabs en ont-
wikkelt Food Tech Brainport sa-
men  met onderwijspartners een 
meerjarig HBO onderwijspro-
gramma. Intussen scouten de in-
novatiemakelaars van Food Tech 
Brainport steeds nieuwe tech-
nologieën en vormen ze clus-
ters van bedrijven die ze willen 
toepassen. Ze delen de beschik-
bare kennis met ondernemers in 
binnen- en buitenland en helpen 
nieuwe start-ups lanceren. ▲

Helmond

Wethouder Jos van Bree (Economie en Innovatie) (links) lanceert Food Tech 
(bron foto; Food Tech Brainport).
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vrijdag 21 december 
van 16.00 uur t/m 20.00 uur!

Scharen worden  geslepen 
terwijl u wacht.

Alleen a.s. zondag van 11.00 uur t/m 16.00 uur! 

GEHELE SERIE  SUBTIL 25%
GEHELE SERIE  L’ORÉAL 35%
GEHELE SERIE  SCHWARZKOPF 35%
GEHELE SERIE  GOLDWELL 25%
GEHELE SERIE  SEXY HAIR  30%
GEHELE SERIE  CHI/BIOSILK  25%
GEHELE SERIE  KISS 35%
ELECTRA  30% KORTING
SCHAREN 25% KORTING
ZONDAG 23 DECEMBER GEOPEND

Mierloseweg 19 | 5707 AB Helmond | T 0492-550982 | www.haircombi.nl | www.subtil.nl
Haarproducten,  Drogisterij producten,  Nagelproducten   en  Schoonheidsproducten,  Kappersbenodigheden 

25%
OP=OPAlleen a.s. zondag van 11.00 uur t/m 16.00 uur! OP=OP

KNALLENDKNALLENDKNALLEND
201820182018 UIT! UIT! UIT!

haircombi

Alleen a.s. zondag
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GEHELE SERIE  
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SCHAREN
ZONDAG 23 DECEMBER GEOPEND

Mierloseweg 19 | 5707 AB Helmond | T 0492-550982
Haarproducten,  Drogisterij producten,  Nagelproducten   en  Schoonheidsproducten,  KappersbenodighedenHaarproducten,  Drogisterij producten,  Nagelproducten   en  Schoonheidsproducten,  Kappersbenodigheden

Alleen a.s. zondag
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p.s. Wij zijn trots op al onze zakenrelaties!

OP
TROTSWIJ  

ZIJN
met het bezoek 

van koning Willem 
Alexander aan dit 
unieke Helmondse 

hightech bedrijf.

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie

Zijne Majesteit de Koning 
bij Huijbregts Groep op bezoek
Zijne Majesteit de Koning heeft op 12 december een 
werkbezoek aan Huijbregts Groep gebracht. Dit 
bezoek legde hij af, omdat hij zich wil verdiepen in de 
Nederlandse maakindustrie. Huijbregts Groep behoort 
tot deze industrie. 

Dit familiebedrijf heeft namelijk een geavanceerd 
productieproces ontwikkeld voor het mengen van 
poeders voor de voedingsmiddelenindustrie. Met 
intensieve zorg voor recepturen en voedsel veiligheid 
worden de grondstoffen verwerkt tot homogene 
poedermengsels in verpakkingen op maat en naar wens 
van de klant. 

De Koning werd welkom geheten door Frans, Rina 
en zoon Willem Huijbregts. Direct na aankomst werd 
hij rondgeleid door Willem Huijbregts. Tijdens de 
rondleiding toonde hij zich heel geïnteresseerd in het 
bedrijf en de unieke technologie. 

Na de rondleiding ging Zijne Majesteit de Koning in 
gesprek met vertegenwoordigers uit het onderwijs, 
Frans en Willem Huijbregts en twee medewerkers van 
Huijbregts Groep; de bedrijfsdocent van Lisa Neggers en 
‘student’ en teamleider Tomas Beket. Huijbregts Groep 

maakt zich sterk voor talentontwikkeling; in samen
werking met ROC Ter Aa en omliggende bedrijven is 
er een eigen bedrijfsschool, waar medewerkers worden 
opgeleid tot proces operator. Aan niet Nederlandse 
medewerkers worden taalcursussen gegeven. 

De Koning heeft belangstelling voor talent ontwikkeling, 
met name op MBOniveau. Lisa Neggers vertelde wat 
haar werk in de bedrijfs school inhoudt. Tomas gaf aan 
dat hij door de interne opleiding nu is doorgegroeid naar 
teamleider op het laboratorium. Het gesprek verliep 
vlot en informeel. Er was zelfs ruimte voor wat humor 
aan tafel. Nagenoeg volgens (een zeer strakke) planning 
verliet de Koning het bedrijf. De familie Huijbregts 
en medewerkers zien het als een eer dat de Koning 
Huijbregts Groep heeft bezocht. 

Na afloop van het bezoek, op donder dag 13 december, 
kregen alle medew erkers een ‘Koninklijke Bossche Bol’ 
gepresenteerd; Een Bossche Bol met Kroontje. Dit om in 
gezamenlijkheid het ‘hoge bezoek’ te vieren. 

Wil jij ook deel uitmaken van dit bijzondere familie
bedrijf? Check dan de website www.huijbregts.nl voor 
actuele vacatures.

Koninklijk  
bezoek

Aankomst van de Koning

Grote belangstelling van de pers

Geanimeerd tafelgesprek

Wat een eer!
Willem leidt het gezelschap rond door het bedrijf
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Deze aanbiedingen zijn
geldig van 19 t/m 24 December 2018
Deze aanbiedingen zijn
geldig van 19 t/m 24 December 2018

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

1e en 2e Kerstdag gesloten

Vrijdagavond koopavond 
tot 20.00 uur

Kerst servetten

 Kerstdag gesloten

Bij De Biezen kan je kiezen!
Nu alle maten&soorten

Div. kleuren 40cm hoog 
in 14cm pot
Van €6,99

Anthurium Andreanum 
“Flamingobloem”

Bolsius stompkaarsen

Vogelvoederkrans

Kerstster “Mini” De mooiste kerststukkenDe mooiste kerstboeketten
Verkrijgbaar in div. kleuren
10cm hoog in 6cm pot

€1,29 per stuk

Div. kleuren 40cm hoog 
in 14cm pot
Van €6,99

“Flamingobloem”“Flamingobloem”“Flamingobloem”“Flamingobloem”“Flamingobloem”

www.tuincentrumdebiezen.nl

Hyacinth
Heerlijk geurend
In div. kleuren

€0,99 per stuk

Keuze uit 5 kleuren in 3 maten

ø30cm

Van €9,99

Nu
€3.99

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS*

2 + 1 
GRATIS

Christmas
Feelings

Vanaf
€9.99

Nu
€5.99

Vanaf
€9.99

Stunt!

Div. kleuren 40cm hoog 

Vanaf
€9.99

10cm hoog in 6cm pot

€1,29 per stuk

1 + 1
GRATIS

Bij De Biezen kan je kiezen!
Nu alle maten&soorten

Olie bollen kraam
t/m 31 dec iedere dag geopend!

* Goedkoopste gratis

Helpen maakt je happy!
De feestdagen staan weer voor de deur! 

Helaas gaat niet iedereen zo'n fijne maand tegemoet. Ook in jouw buurt
zijn er mensen die alleen zijn of hulp nodig hebben. 

Wil jij graag iets voor deze mensen betekenen? 
Kijk op Helmondvoorelkaar.nl waar diverse hulpvragen staan en

draag jouw steentje bij.
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Inzamelen voor het goede doel 
‘Onze inzamelingsactie is spon-
taan ontstaan bij een korte ver-
gadering tussen ons en de Jum-
bo managers van alle Filialen in 
Helmond. ‘Wij willen graag dat 
jullie , Stichting Hart voor mini-
ma , bij onze supermarkten een 
inzamelingsactie houden voor 
de Minima gezinnen’ is wat ze 
vertelden.

En natuurlijk willen wij dit doen, 
zonder dat we er over na moeten 
denken. Daarmee is de inzame-
lingsactie ontstaan en is dit nu 
voor het 2e jaar op rij een warm 
succes bij de Jumbo Supermark-
ten en het winkelende publiek. 
Voordat alles zover is, moet er nog 
veel geregeld worden. Flyers, pro-

ducten, vrijwilligers, chauffeurs 
en nog veel meer! Het maken van 
een planning, met het 1e jaar nog 
5 Jumbo supermarkten, maar dit 
jaar 6 Jumbo supermarkten, valt 
achteraf toch nog mee.

Via WhatsApp en Facebook 
Messenger versturen we enkele 
berichten naar kennissen, vrien-
den en zakelijke collega’s met 
de vraag of ze een uurtje of wat 
willen helpen. En dan pas weet 
je waarom veel van deze mensen 
in je vrienden lijst staan! Zonder 
enige twijfel of hapering stromen 
de reacties binnen : ‘Ja, natuurlijk 
help ik mee!’ of ‘geweldig, plan 
me maar ergens in!’. Binnen een 
week was 90% geregeld en inge-
vuld en de laatste plaatsen wer-
den door onze dagelijkse vrijwilli-
gers ingevuld. En voor je het weet 

zijn de dagen voor Kerst daar: 
Hart voor Minima zamelt in!

We rijden zelf ook langs de 
Jumbo’s, want wie ons helpt wil-
len we ook laten weten dat we 
ze dankbaar zijn. Waar wij ook 
komen, overal staan vrijwilligers 
die er van genieten: Vrijwilligers 
die er serieus werk van maken 
om het winkelde publiek met 
onze Stichting bekend te maken, 
vrijwilligers die genieten van het 
contact met de mensen en vrij-
willigers die grappen en grollen 
met het winkelde publiek. 

Op vrijdag rijden onze chauffeurs 
de ronde langs de Jumbo Super-
markten om alvast wat produc-
ten op te halen, maar voor de 1e 
ronde moeten ze al 3 keer rijden! 
En dan te bedenken dat in onze 
bus ongeveer 40 kratten passen. 
De middagronde levert een iden-
tiek beeld: Volle kratten en 3x een 
volle bus. In ons pand wordt alles 
opgeruimd zodat we voldoende 
plaats overhouden om natuurlijk 
geordend te krijgen.
Ook op zaterdag ochtend staan 
er weer andere Vrijwilligers bij de 
ingangen en ook op deze zater-
dag is het winkelend publiek in 
Helmond ons goed gezind. Zeker 
als we continue leuke bericht-
jes en foto’s  krijgen van vrijwil-
ligers, maar ook berichten van 
het winkelde publiek, met vragen 
waar ze komende week nog meer 
boodschappen kunnen brengen. 
Ongelofelijk hoeveel er is gedo-
neerd aan onze vrijwilligers !

Daarom willen wij iedereen die 
heeft gedoneerd bij de Jumbo 
Supermarkten enorm bedanken! 
En behalve het gulle publiek, na-
tuurlijk ook onze Vrijwilligers:

Van de bootcampclub tot de 
fotografieclub, van buren tot 
Familie,van collega's tot vrien-
den, van eigen vrijwilligers tot 
column schrijfster,vrienden van 
vrienden die hebben meegehol-
pen en iedereen die we vergeten 
zijn. Wij wensen iedereen fijne 
feestdagen en een voorspoedig 
en gezond 2019. En wij gaan in 
2019 door waar we gestopt zijn!’

Lieve, warme groet,
Patrick en Miranda Verkoelen
Stichting Hart voor Minima s

Helmond

 Een heleboel vrijwilligers hebben zich ingezet afgelopen weekend om 
levensmiddelen in te zamelen voor Stichting Hart voor Minima 

(bron foto’s; Hart voor Minima).

Stichting Lief zorgt voor
Kerstpakketten

Stichting LIEF is in november 
2014 opgericht en komt op voor 
minima in Helmond en omstre-
ken. Stichting LIEF helpt men-
sen met een minimumloon of 
minder, die maandelijks meer-
dere dubbeltjes moeten om-
draaien of dat niet eens kunnen.

Elk jaar zamelt Stichting LIEF 
goederen in om kerstpakketten 
te maken voor de minima zo-
dat ook deze mensen een leuke 
kerst tegemoet gaan.  Dit jaar 
mocht de stichting inzamelen 
bij Jan Linders Mierlo-Hout en 
de Albert Heijn in Deurne. Hier 
hebben hun vrijwilligers dan ook 
3 dagen gestaan om spullen in 
ontvangst te nemen. 
Ook hielpen enkele basisscho-
len mee met het inzamelen van 
producten. De leerlingen van de 
basisscholen de Zonnebloem, de 
Goede Herder en OBS Brande-
voort hebben allerlei producten 
verzamelt welke Stichting Lief 
mocht komen ophalen. Zoals 
elk jaar heeft Stichting Lief een 
ander doel om de kerst wat op te 
vrolijken. In samenwerking met 
PCI Damiaan in actie, werden 
er dit jaar kerstpakketten uit-
gedeeld bij  Kleinschalig wonen 
Stiphout en bij NAH Zorgatelier 
De Stip.

Ook werden door Stichting Lief 
pakketten gesponsord aan de 
Toverwens. De Toverwens heeft 
een Secret Santa project opgezet 
om de mensen die in Hospice 
en logeerhuis Valkenhaeghe en 

in Hospice Ananz Berkenheuvel  
verblijven ook fijne kerstdagen 
te bezorgen. Uiteraard willen wij 
alle mensen, winkeliers, sponso-
ren en scholen bedanken die ons 
meegeholpen hebben om deze 
actie weer tot een groot succes 
te brengen.
Mocht u nog willen doneren, 
dan kan dit tot en met vrijdag 
21 december tussen 10.00 uur en 
17.00 uur in de winkel van Stich-
ting Lief aan de Calsstraat 2 in 
Helmond. Wel vragen ze, in het 
geval van voedingsmiddelen, dat 
de houdbaarheidsdatum nog in 
de toekomst ligt. 

Stichting LIEF wenst iedereen 
fijne feestdagen en een 
voorspoedig 2019! s

Mierlo-Hout

Stichting LIEF zamelt elk jaar 
goederen in om kerstpakketten te 
maken (bron foto; Stichting LIEF).

Eerst een terugblik op afgelopen 
weekend. Het was een weekend 
voor Hart voor Minima. Door heel 
Helmond waren er bij alle Jumbo’s 
inzamelingsacties van levensmid-
delen voor het goede doel. Ik stond 
bij de Jumbo Wederhof en wat is 
er gigantisch veel gedoneerd. Lees 
ook het stukje van Hart voor Mi-

nima in deze krant hierover. Hart-
verwarmend vond ik het, met veel 
mensen heb ik een praatje kunnen 
maken. Mensen die zelf niet veel 
te besteden hadden en die toch 
gaven. Hiervoor heb ik zoveel res-
pect. Een collega van De Loop die 
onverwachts binnen komt en waar 
ik een hele kar van mag vullen. Su-
per Eric en Anja, zo verrast hebben 
jullie me. Maar ook die jongen met 
een beperking die met een big smile 
mij 2 pakjes kerstsnoep gaf. Dan 
smelt ik ,dan kan je me opvegen. 
Zoveel mensen met een goed hart 
heb ik gezien. Langs deze weg be-
dankt, bedankt, duizendmaal be-
dankt! Deze stichting kan dankzij 
jullie heel veel mensen blij maken 
met de feestdagen.

Hebben jullie trouwens de kerst-
boom ook al staan? Ikke wel. Heb 
wel een uur gezocht op een kerst-
bomen veld, want ik wil altijd zon-
ne boom uit een boekske. Die hul-
lemaal perfect is en ja, die vind ik 
dan niet. Dees jaar hebben we een 
wat kleinere zodat onze Kate ( het 
hundje) er niet bij kan want ik heb 
geen zin om net unne pliessie dun 
hille dag achter haar aan te lopen. 
De kerstkaarten zitten ook al op de 
bus. Wat ik jammer vind is dat er 
elk jaar veel minder worden ver-
stuurd. We sturen wel een mailtje 
of we doen het wel op Facebook, zo 

Ons 

vertelt…

Merry Christmas

jammer. Ik zit nog een bietje te twij-
felen wat ik ga eten met de kerst. Ik 
ben eigenlijk van de kalkoen. Die 
zit dan bijna dun hille dag in dun 
oven, maar we gaan ook 1 dag  uit 
eten bij  één van men favorieten in 
Helmond.  Ben lief voor elkaar, doe 
iets voor een ander, help elkaar en 
niet alleen met kerst maar altijd. Ik 

heb voor jullie een leuke kerstkaart 
samen met ons nieuwe hondje Ka-
te. Dit weekend vroegen veel men-
sen aan me hoe is het met Kate, 
nou kei goed! Het is echt een lieverd 
en we zijn hartstikke blij met haar.

Tot volgende week de laatste week 
van het jaar is het dan alweer en 

voor iedereen een heel mooi kerst-
feest lekker eten, drinken en genie-
ten van en met elkaar.
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Laatste winnaars 
van de warme winter weken

Zaterdag 15 december was de laatste 
prijsuitreiking van de Warme Winter 
Weken actie in Winkelcentrum de Bus. 
Uit de vele ingeleverde enveloppen zijn 
weer 3 prijswinnaars getrokken die stuk 
voor stuk erg blij verrast waren. John, van 
Feestshop de Ballon, reikte de prijzen uit. 

De eerste prijs t.w.v. € 100,- was voor mevr. 
van Grootel, de 2e prijs voor mevr. Verei-
ken en de 3e prijs voor mevr. Leenders. 

De ondernemers van Winkelcentrum de 
Bus feliciteren de winnaars en wensen ie-
dereen fijne kerstdagen toe en een geluk-
kig 2019. 
In januari 2019 starten we alweer met een 
nieuwe actie. ▲

Helmond-Noord

De eerste prijs was voor mevr. van Grootel, de 2e prijs voor mevr. 
Vereiken en de 3e prijs voor mevr. Leenders.

Winnaar geheel verzorgde lunch Het Schip

In de krant van vorige week, 14 decem-
ber, kon u kans maken op een geheel 
verzorgde lunch voor 2 personen aan-
geboden door Het Schip Helmond. 

Voor deze toffe prijs, hoefde je alleen 

maar de kleine kerstmannetjes te tellen 
die in De Loop stonden. In totaal waren 
er 7 kerstmannetjes! 

De winnaar van de actie is geworden 
meneer H. Ceelen uit de wijk Houts-
donk. Meneer is inmiddels op de hoogte 
gesteld en wij wensen hem smakelijk 
eten toe! ▲

Helmond

Wij wonen nu ruim 57 jaar in Helmond, 
in Mierlo-Hout om precies te zijn. We 
kwamen van boven de rivieren. Ik heb 
dus alle tijd gehad om me het Helmonds 
eigen te maken. Dat is ten dele gelukt: 
verstaan deden we vanaf het begin al-
les, maar dialect spreken is er niet van 
gekomen. Ondanks de taallessen die ik 
van een authentieke Houtse heb mogen 
genieten. 
Door mijn lidmaatschap van fanfare 
Unitas, die destijds nogal eens in de om-
liggende dorpen concerteerde of door 
ontmoetingen met leden van andere 
korpsen in Mierlo-Hout, leerde ik veel 
bij. Zo weet ik dat er verschil is tussen 
wat mensen uit Deurne spreken en de 
voertaal van Bakel. Daarom trok de 
aankondiging in Weekkrant de Loop 
dat Jos Leenen in de Fonkel een lezing 

zou houden over het Hellemonds mijn 
aandacht. Jos Leenen is in Helmond be-
kend als centrale figuur in de St. Jozef-
kerk, waar hij het kerkkoor leidt en van 
waaruit hij van tijd tot tijd via televisie-
uitzendingen van Eucharistievieringen, 
prachtige Gregoriaanse kerkmuziek 
over het land laat weerklinken. Maar Jos 
weet ook alles(?) over het Hellemonds. 
Niet dat ik de hoop koesterde ooit vloei-
end  Helmonds te kunnen spreken, 
maar het leek me geweldig helemaal 
ondergedompeld te worden in een sop-
pig bad vol met taalgeneugten van onze 
stad. Maar helaas, zekere verplichtingen 
maakten het mij onmogelijk om op de 
betreffende avond naar De Fonkel te 
gaan. Het wachten is dus op een vol-
gende gelegenheid.

Jan van Rest

doordoor jan van rest

Helmonds

GEHELE
COLLECTIE
-30%
tot

-50%

OPRUIMING

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

Exclusieve merken voor
Exclusief lage prijzen
Speciale openingstijden:
Zondag 23 en 30 december van 13.00-17.00 uur
Maandag 24 en 31 december van 12.00-17.00 uur

Circle of Gentlemen®

Circle of Gentlemen®Circle of Gentlemen®

Circle of Gentlemen® Circle of Gentlemen®

Circle of Gentlemen®

Circle of Gentlemen®

Circle of Gentlemen®Circle of Gentlemen®

Circle of Gentlemen ®

GEHELE

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

Zondag 23 en 30 december van 13.00-17.00 uur
Maandag 24 en 31 december van 12.00-17.00 uur

GEHELE
COLLECTIE

%
Exclusieve merken voor
Exclusief lage prijzen

GEHELE
COLLECTIE

%
Exclusieve merken voor
Exclusief lage prijzen

Zondag 23 en 30 december van 13.00-17.00 uur

STEENWEG 34 HELMOND0492-553038 PIMJAGERSHERENMODE.NL

HET HUIS MET DE 

MERKEN

Exclusieve
HET HUIS MET DE Exclusieve
HET HUIS MET DE 

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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GROOT
IN KLEINMEUBELEN

PHOENIX STA-OP
ELECTRISCHE FAUTEUIL

399.-
FAUTEUILS

GROTEGROTE
COLLECTIECOLLECTIE
ELECTRISCHETARGET HOEKBANK

M e u b e l s  e n  T u i n m e u b e l e n

WWW.WIEGERSXL.NL 
INDUSTRIELAAN 4, ASTEN  

T. 0493 670910 
IEDERE ZONDAG GEOPEND 

MA. 13.00 - 18.00 UUR 
DI. T/M DO. 10.00 - 18.00 UUR 

VR. 10.00 - 20.00 UUR
ZA. 10.00 - 17.00 UUR

499.-

TARGET
OP MAAT
GEMAAKT

URBAN SOFA 

25% KORTING
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500 
TEAKTAFELS
ALTIJD OP ALTIJD OP ALTIJD OP 
VOORRAAD VOORRAAD VOORRAAD 
IN ALLE MATENIN ALLE MATENIN ALLE MATEN

SALON SETSALON SET

99.-
3 DELIGE 
SALON SET

ARMSTOEL 
CADALORA

ARMSTOEL 
NEBA

49.- 149.-

PRETTIGE FEESTDAGEN

GROOT

PRETTIGE FEESTDAGENPRETTIGE FEESTDAGENPRETTIGE FEESTDAGEN

3 DELIGE 
SALON SETSALON SET

99.-
3 DELIGE 
SALON SET

499.-

MASSIEF MASSIEF 
EIKEN BLAD EIKEN BLAD 

VANAF  VANAF  349.-

DOORLOPENDE 
KERSTSHOWKERSTSHOW

21 DEC. T/M 6 JAN.

OOK GEOPEND OP:
ZONDAG 23 - 30 DEC.

EN 6 JAN.

IEDERE VRIJDAG 
KOOPAVOND

MEGA KERSTSHOWMEGA KERSTSHOWMEGA KERSTSHOWMEGA KERSTSHOWMEGA KERSTSHOWMEGA KERSTSHOWMEGA KERSTSHOWMEGA KERSTSHOW
WIEGERS XL UW COMPLETE WOON-WARENHUIS

MET GRATIS ENTREE, GLÜHWEIN, CHOCOMEL, KOFFIE EN HAPJES 

2e KERSTDAG 
GEOPEND 

VAN 12.00-17.00

Op de planken met Anna! 
In één dag een voorstelling maken met jongeren en kinderen!

In de Kerstvakantie, op zater-
dag 29 december, organiseert 

het Annatheater een dag vol 
theaterplezier voor jongeren 
en kinderen! We spelen de hele 
dag toneel en ’s avonds hebben 
we een voorstelling in een echt 

theater met alles erop en eraan. 
Vanuit een spannend verhaal 
gaan we een fl itsend  toneelstuk 
maken. We gebruiken alle kleu-
ren licht en projecties van kas-
teelzalen en griezelige bossen! 
  
Kom in het Annatheater in de 
spotlights staan op zaterdag 29 
december van 10.00 tot 20.00 
uur. Entree kost €10. Deze dag 
is bedoelt voor jongeren en kin-
deren Ben je geïnteresseerd? 
Neem dan contact op met Laví-
nia Germano via telefoonnum-
mer: 06-44369288  of via e-mail: 
laviniagermano@annatheater.nl   
Deze dag wordt mede mogelijk 
gemaakt door Cultuur Contact. 
 
Het Annatheater ligt op 1 minuut 
loopafstand van het NS-station 
Helmond. Het adres is Floreffe
straat 21a,  Helmond. 

Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl
www.annatheater.nl ▲

Annawijk/Suytkade

Wil je ook theater leren spelen? Kom dan op de planken staan in het 
Annatheater (bron foto; Annatheater Helmond).

Sportief bezoek 
aan afdeling Kind & Jeugd 

Maandagmiddag 17 december 
is het een drukte van belang op 
de afdeling Kind & Jeugd van het 
Elkerliek. 

Kinderen die regelmatig voor be-
handeling of controle in het zie-
kenhuis komen, ontmoeten daar 

de PSV-spelers Cody Gakpo, 
Mauro Júnior, Michal Sadílek, 
Naomi Pattiwael, Aline Zeler en 
Maddy Williams. 
Iedereen kan met zijn/haar held 
op de foto en er worden hand-
tekeningen en cadeautjes uit-
gedeeld. Een potje voetbal in de 
gang kan natuurlijk niet ont-
breken. Iedereen genoot van dit 
sportieve bezoek! ▲

Helmond

De PSV-spelers brachten een bezoekje aan het Elkerliek ziekenhuis 
(bron foto; Elkerliek Ziekenhuis Helmond).

Kerstuitzending Omroep Helmond Klassiek

Het is inmiddels traditie ge-
worden dat Omroep Helmond 
Klassiek op eerste Kerstdag van 
10.00 tot 12.00 uur haar kerstuit-

zending verzorgt. Tijdens deze 
uitzending is er veel plaats voor 
mooie (klassieke) kerstmuziek, 
krijgt u informatie over leuke 
kerstactiviteiten, is er plaats 
voor mooie kerstgedichten en 
kerstgedachten.

Enkele bekende Helmonders, 
waaronder onze burgemeester 
mevrouw Elly Blanksma, zullen 
live in de uitzending hun kerst 
-en nieuwjaarswensen aan de 
luisteraars overbrengen.
De mogelijkheid om in te bellen 

en uw eigen kerstwensen over te 
brengen is natuurlijk aanwezig, 
tijdens de uitzending zullen tele-
foonnummers daarvoor worden 
bekend gemaakt.
Luisteren naar deze uitzending 
vol sfeervolle kerstmuziek is een 
prachtige manier om samen met 
uw gezin eerste Kerstdag te be-
ginnen. ▲

Helmond
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WIL JE VOORDELIG 
EEN FOLDER LATEN 

VERSPREIDEN?

Neem dan contact met 
ons op via: 

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

De nummer 1 
van Brabant in 
kunststof kozijnen

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda
• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:

ONTDEK
BELEEF
     GENIET

lifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

BELEEF
     GENIET
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De gezelligste tijd 
van het jaar

is natuurlijk de kerstperiode.
Bij Winkelboulevard Engelseweg in Helmond pakken ze 

het in deze feestelijke tijd groots aan!

Je vindt er een breed scala aan kerstaccessoires. 
Of je nu op zoek bent naar een kerstboom, kerstverlichting,

een vuurmand, sneeuwruimers of een kado voor je allerliefste.
Je vindt er bijna alles op het gebied van wonen, tuin, 

dieren en hobbies.

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

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

of genieten van een lekkere kerstlunch.

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

Alvast veel shopplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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EIGENTIJDS WONEN

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

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

interieur en laat u adviseren door onze interieurcoaches. 
 
Tweede Kerstdag geopend van 12-17 uur

Elke zondag open van 12-17 uur

Engelseweg 212, Helmond, Tel. 0492-475624 

www.stijlenco.nl en www.covetex.nl

 *  Bij een minimale besteding van €500,- |  Alle genoemde acties zijn geldig t/m 31 december 2018  |  De korting is niet geldig icm andere acties

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

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

€50,-*  

KORTING

OP ALLE  

KASTEN EN 

DRESSOIRS

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

DECEMBER ACTIE

RAAMDECORATIE 50%  KORTING OP IEDER 2E  ARTIKEL VAN TEMPUR

KIJK VOOR AL ONZE ACTIES OP ONZE WEBSITES

WWW.STIJLENCO.NL | WWW.COVETEX.NL

4 December 2018 Groot PEELLAND
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10%
 PRODUCT

10%10% 2e PRODUCT
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20%
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30%30%30%30%30%
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50%50%50%
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•  Altijd minimaal 10% met 
klantenspaarsysteem klantenspaarsysteem 

•  Persoonlijke en deskundige 
bediening

•  Gratis parkeren voor de deur
•  Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

WIJ GEVEN TIJDENS DE KERSTSHOW
KORTING OP ALLES

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

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 
eenmalige kortingsactie om je avontuur-
lijke- en functionele cadeau’s nu aan te 
scha� en. 

Ook degene die op wintersport gaan, kun-
nen nu extra voordelig topkwaliteit spullen 
kopen met gigantische korting. Volgens de 
voorspellers krijgen we een extreem koude 
winter 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 ondergedompeld in kerstsfeer. Al-
le nieuwe wintercollecties op het gebied 
van outdoor kleding, wandelschoenen, 
wintersportkleding, alle bijbehorende ac-
cessoires en nog veel meer zijn voor u in 
de winkel gepresenteerd. Er is tijdens de 
kerstshow elke dag een lekkere warme be-
ker chocolademelk met slagroom te krij-
gen. In de weekenden is er ook een heerlijk 
kopje erwtensoep en, voor de liefhebbers, 
een glaasje Glühwein te verkrijgen. 
 
Ook de nieuwe collectie Kettler thuis-
train-fitness apparatuur staat nu in de 
showroom bij Adventure Store. De ver-
schillende cardio apparaten kunt u zelf 
vooraf uitproberen. Zowel loopbanden, 

roeimachines, hometrainers, maar ook de 
populaire crosstrainer staan op u te wach-
ten voor een proefrit. Er is voor elke budget 
wel wat te vinden. Laat u voorlichten wat 
voor u de juiste keuze is en overtuig uzelf. 
Begin 2019 goed en ga met jezelf de uitda-
ging aan om er een fit en gezond jaar van 
te maken. Met de stapelkorting kun je zo-

maar een apparaat voor een superkorting 
aanschaffen en thuis in je vertrouwde om-
geving, met de televisie of radio aan, lekker 
aan de gang.

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

Kijk voor meer info op 
www.adventurestore.nl 
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Oorzaken
We hebben inmiddels al een 
speciale Week tegen Eenzaam-
heid, jaarlijks rond eind septem-
ber, waarin aandacht gevraagd 
wordt voor dit groter wordende 
probleem. Tijdens deze week 
zond de EO de indringende por-
tretserie 'Wie kent mij nog?' uit. 
Hierin werden vijf mensen, jong 
en oud, geportretteerd die zich 
alleen voelen of die niemand 
(meer) hebben. Daarin zie je 
dat gevoelens van eenzaamheid 
kunnen ontstaan door veel fac-
toren. Een verandering of verlies 
van sociale contacten, activitei-
ten of werk spelen vaak een rol. 
Ook gezondheidsproblemen, 
kenmerken van de persoonlijk-
heid en verwachtingen van so-
ciale contacten kunnen bijdra-
gen. Zelfs genetische factoren 
hebben invloed. In veel situaties 
wordt eenzaamheid veroor-
zaakt door een opeenstapeling 
van meerdere factoren. Er is een 
verschil tussen sociale eenzaam-
heid en emotionele eenzaam-
heid. Goede sociale contacten 
verminderen eenzaamheid. Ou-
dere mensen met uitsluitend 

goede contacten met kinderen 
en overige familie hebben meer 
kans op eenzaamheid dan ou-
deren met een gevarieerder net-
werk van relaties. Wanneer een 
belangrijke sociale relatie weg-
valt, bijvoorbeeld na het overlij-
den van de partner, is er een ver-
hoogde kans op eenzaamheid. 
Persoonlijke eigenschappen die 
je gevoelig kunnen maken voor 
eenzaamheid zijn een gebrek 
aan sociale vaardigheden, een 
negatief zelfbeeld, weinig zelf-
vertrouwen, sociale angst en 
erge verlegenheid. Eenzaamheid 
is voor 48% erfelijk bepaald.

Gevolgen
Eenzaamheid heeft lichamelijke 
gevolgen. Zo vergroot dit de 
kans op de ziekte van Alzheimer 
en zijn er aanwijzingen dat een-
zaamheid de kans op het krijgen 
van hartaandoeningen vergroot. 
Daarnaast kan eenzaamheid tot 
depressie leiden. De combinatie 
eenzaamheid en depressie geeft 
een hogere kans op suïcide. Al 
met al geen vrolijk verhaal. En 
eenzaam zijn is soms een vicieu-
ze cirkel. Het is moeilijk om weer 

zelf stappen te zetten. Inzicht in 
de oorzaak van het probleem 
vergroot de kans om het te kun-
nen oplossen of te verminderen.

Terugdringen
Professionals uit het sociale do-
mein (maatschappelijk werk, 
sociale wijkteams) en de huis-

arts spelen een belangrijke rol 
bij het signaleren, ondersteunen 
of doorverwijzen. Vrijwilligers 
begeleiden vaak eenzame men-
sen bij het aangaan van nieuwe 
contacten en bij het vinden van 
zinvolle bezigheden. Vanuit de 
overheid is bepaald vanuit de 

doelen van de WMO (bevorde-
ren van zelfredzaamheid)  en de 
WPG (Vanuit de doelen van de 
Wet Maatschappelijke Opvang 
(bevorderen van zelfredzaam-
heid en participatie van burgers) 
en de Wet Publieke Gezondheid 
(voorkómen van gezondheids-
problemen) hebben gemeenten 
de taak om aandacht te geven 
aan het vroegtijdig signaleren, 
voorkómen en verminderen 
van eenzaamheid. Rotterdam 
en Amsterdam zijn voorbeelden 
van gemeenten die aandacht 
geven aan het onderwerp een-
zaamheid en werken aan een 
systematische aanpak. Elke 
Rotterdamse wijk een ontmoe-
tingscentrum, alle 75-plussers 
jaarlijks het sociaal wijkteam op 
bezoek en een aandachtsfuncti-
onaris speciaal voor geïsoleerde 
ouderen. Het zijn drie van de 
maatregelen die de gemeente 
met haar actieprogramma ‘Voor 
mekaar’ nam om eenzaamheid 
te bestrijden.

Kerst en de decembermaand
De decembermaand is lastig. De 
donkere dagen maken dat men-

sen eerder depressieve gevoe-
lens hebben. Als je dan ook nog 
eens 24 uur per dag alleen bent, 
valt het niet mee om de feest-
dagen positief tegemoet te zien. 
Het lijkt of alle andere mensen 
het gezelliger hebben. Kleine 
dingen helpen om mensen iets 
uit hun isolement te halen. We 
weten dat allemaal wel, maar 
we hebben geen tijd. Kerst geeft 
immers al stress genoeg voor de 
meeste mensen.

Eenzame KerstEenzame Kerst
Een

Andre Hazes zong het al jaren geleden. 
Eenzame Kerst. De cijfers in Nederland over 
eenzaamheid liegen er niet om. Meer dan 40% van de 
volwassen bevolking boven de 19 jaar voelt zich eenzaam. 
De grootste groepen zijn de 85 plussers (63%), laagopgeleiden (63%), 
weduwen en weduwnaars (62%) en niet westerse allochtonen (64%). Vooral in de 
decembermaand hebben deze mensen het extra moeilijk.

Er is een verschil 
tussen sociale 

eenzaamheid en 
emotionele 

eenzaamheid

Toch is daar die oudere 
buurvrouw of buurman. 
Probeer tijd te vinden eens 
een kopje koffie te drin-
ken of nodig iemand een 
avondje uit. Doe eens bood-
schappen voor een ander of 
help met kleine klusjes. En 
liefst niet alleen met Kerst. 
Eenzaamheid is er het hele 
jaar door, maar de decem-
bermaand tikt er net even 
harder in.

Door: Carla Hoogland

6 December 2018 Groot PEELLAND

In januari starten er weer een 
heleboel nieuwe cursussen bij 
de Volksuniversiteit Helmond. 
De Helmondse onderwijsinstel-
ling, die dit jaar haar 40-jarig 
jubileum viert, begint dan aan 
de tweede helft van het seizoen. 
VU Helmond biedt cursussen 
aan in alle talen en cursussen op 
creatief gebied, body and mind, 
cultuur en ontwikkeling, bridge 
en koken.

In het Con Brio-gebouw aan de 
Braakse Bosdijk in Helmond is 
het overdag en ’s avonds een 

drukte van belang. Cursisten ko-
men en gaan, want er zijn cursus-
sen op alle dagdelen van de week. 
Maar de hoofdmoot van de leer-
lingen komt ’s avonds. Zo zijn de 
talencursussen erg populair. Van-
af januari tot mei zijn er lessen in 
Nederlands, Engels, Frans, Itali-
aans, Portugees en zelfs Chinees.

Daarnaast kunnen belangstel-
lenden bij de Volksuniversiteit 
leren tekenen, schilderen en 
fotograferen op verschillende 
niveaus. De algemene ontwik-
keling kan vergroot worden met 

lessenseries over poëzie, klas-
sieke muziek en filosofie. Veel 
mensen schrikken van de term 
‘universiteit’. Sommigen menen 
ten onrechte dat ze een diploma 
moeten hebben om een cursus 
te mogen volgen. Niets is minder 
waar: de Volksuniversiteit is voor 
iedereen toegankelijk. Bovendien 
zijn er ook cursussen voor prak-
tische vaardigheden zoals reani-
matie, eerste hulp aan kinderen, 
mindfulness, mode, voetreflex-
therapie en koolhydraatbeperkt 
koken. Drukbezocht zijn verder 
de kookcursussen met Italiaanse 

of Franse gerechten en de cursus 
koken met ‘vergeten’ groenten.

Wat de cursisten van de Volks-
universiteit erg aanspreekt is 
de gezelligheid van het leren in 
een groep. Op internet worden 
ook veel cursussen aangeboden, 
maar daar ontbreekt het plezier 
van het samen leren. 
Op www.vuhelmond.nl is alle 
informatie te vinden over het 
aanbod van cursussen, de moge-
lijkheid om in te schrijven en de 
contactgegevens van Volksuni-
versiteit Helmond.

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

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Talen, body & mind,
cultuur & ontwikkeling, 

creatief, bridge en koken.

Cursussen 
voor 
iedereen

Kijk op www.vuhelmond.nl

Volksuniversiteit Helmond, 
cursussen voor iedereen

Een schildercursus van de Volksuniversiteit Helmond (bron foto; Petrie Smulders).
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help met kleine klusjes. En 
liefst niet alleen met Kerst. 
Eenzaamheid is er het hele 
jaar door, maar de decem-
bermaand tikt er net even 
harder in.

Door: Carla Hoogland
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In januari starten er weer een 
heleboel nieuwe cursussen bij 
de Volksuniversiteit Helmond. 
De Helmondse onderwijsinstel-
ling, die dit jaar haar 40-jarig 
jubileum viert, begint dan aan 
de tweede helft van het seizoen. 
VU Helmond biedt cursussen 
aan in alle talen en cursussen op 
creatief gebied, body and mind, 
cultuur en ontwikkeling, bridge 
en koken.

In het Con Brio-gebouw aan de 
Braakse Bosdijk in Helmond is 
het overdag en ’s avonds een 

drukte van belang. Cursisten ko-
men en gaan, want er zijn cursus-
sen op alle dagdelen van de week. 
Maar de hoofdmoot van de leer-
lingen komt ’s avonds. Zo zijn de 
talencursussen erg populair. Van-
af januari tot mei zijn er lessen in 
Nederlands, Engels, Frans, Itali-
aans, Portugees en zelfs Chinees.

Daarnaast kunnen belangstel-
lenden bij de Volksuniversiteit 
leren tekenen, schilderen en 
fotograferen op verschillende 
niveaus. De algemene ontwik-
keling kan vergroot worden met 

lessenseries over poëzie, klas-
sieke muziek en filosofie. Veel 
mensen schrikken van de term 
‘universiteit’. Sommigen menen 
ten onrechte dat ze een diploma 
moeten hebben om een cursus 
te mogen volgen. Niets is minder 
waar: de Volksuniversiteit is voor 
iedereen toegankelijk. Bovendien 
zijn er ook cursussen voor prak-
tische vaardigheden zoals reani-
matie, eerste hulp aan kinderen, 
mindfulness, mode, voetreflex-
therapie en koolhydraatbeperkt 
koken. Drukbezocht zijn verder 
de kookcursussen met Italiaanse 

of Franse gerechten en de cursus 
koken met ‘vergeten’ groenten.

Wat de cursisten van de Volks-
universiteit erg aanspreekt is 
de gezelligheid van het leren in 
een groep. Op internet worden 
ook veel cursussen aangeboden, 
maar daar ontbreekt het plezier 
van het samen leren. 
Op www.vuhelmond.nl is alle 
informatie te vinden over het 
aanbod van cursussen, de moge-
lijkheid om in te schrijven en de 
contactgegevens van Volksuni-
versiteit Helmond.

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

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Talen, body & mind,
cultuur & ontwikkeling, 

creatief, bridge en koken.

Cursussen 
voor 
iedereen

Kijk op www.vuhelmond.nl

Volksuniversiteit Helmond, 
cursussen voor iedereen

Een schildercursus van de Volksuniversiteit Helmond (bron foto; Petrie Smulders).
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tradities

9 OngewoneKerst
Kerst is een feest van tradities voor ons Nederlanders. Het Kerstdiner waarvoor we ons 
extra mooi aankleden. De Kerstman met presentjes. De Kerstboom die steeds vroeger 
in onze huizen staat, en lichtjes, heel veel lichtjes. Maar hoe zit dat nu in andere landen? 
Is het daar echt zo anders? Sommige tradities hebben wel iets weg van ons 
Sinterklaasfeest. Geschenken voor zoete kinderen en straf, tot opeten aan 
toe, voor wie zich niet gedragen heeft. 
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De Yule kat is een hele gemene kat die tijdens 
het kerstseizoen op pad gaat en alle mensen op-
eet die geen nieuwe kleding hebben gekregen voor 
kerstavond. Over de Yule Kat wordt tevens gezegd 
dat hij het huisdier is van de Grýla-reuzin, die alle 
stoute kinderen opeet, terwijl haar zonen, de Yule-
jongens, juist tijdens kerst geschenken uitdelen aan 
de brave kinderen. Om kennis te maken met deze 
Yule-jongens kun je best naar Reykjavik afreizen, 
waar je overal afbeeldingen van hen kunt vinden. 

Yo, de vermommer. De traditie van het ver-
mommen houdt in dat een groep mensen in diverse 
kostuums, onder het maken van muziek, in een op-
tocht meelopen. Het doel is de kwade geesten tijdens 
het kerstseizoen te verjagen. De vermomden worden 
traditioneel bij de families thuis uitgenodigd, waar ze 
vervolgens eten en drank aangeboden krijgen en zin-
gen en dansen met de familie. 

Na het kerstdiner blijft het eten op tafel staan 
tot de volgende dag zodat de geesten van de voorva-
deren de restjes ‘s nachts kunnen opeten. De traditie, 
om het eten op tafel te laten staan van eten voor de 
overleden voorouders, komt meer voor in Oost-Eu-
ropese landen, zoals Litouwen en Estland

Krampus is een harig beest met hoorns dat tij-
dens de kerstmaand stoute kinderen straft. Men zegt 
dat hij dit doet door ze mee te nemen naar de hel of ze 
zelfs op te eten. Een andere traditie rond Krampus is 
de Krampuslauf, een grote stoet waar volwassen zich 
verkleden als kerstbeesten en schnapps drinken met 
elkaar. Nieuwsgierige reizigers moeten zonder twijfel 
de kerstmarkt in Salzburg bezoeken, waar het feeste-
lijke monster “hoogstpersoonlijk” verschijnen zal. 

Op Kerstavond gaan de Tsjechische vrijgezelle 
vrouwen met hun rug naar de deur staan en gooien 
een schoen over hun schouder. Wanneer de schoen 
neervalt met de neus naar de deur, betekent dit dat 
ze het volgende jaar zullen trouwen. Een andere ma-
nier voor vrijgezelle vrouwen om te weten of ze spoe-
dig in het huwelijksbootje zullen stappen, is door een 
takje van een kersenboom in het water te zetten op 4 
december. Als dit takje in bloei staat tegen Kerstmis, 
kan de vrouw zich op een trouwfeest verheugen!

Een belangrijke kerstfiguur in Denemarken is Nisse. 
Nisse is een ondeugende elf die nogal snel op zijn 
teentjes getrapt is. De traditie wil dat families een 
bord pap voor hem neerzetten op Kerstavond met 
als doel dat Nisse zich goed gedraagt en geen grapjes 
uithaalt met het gezin. Nisse zet voor de grap graag 
dingen verkeerd om, of maakt het kapot. Het verhaal 
gaat dat hij zelfs een keer een koe gedood heeft.

In Noorwegen is het gebruikelijk dat alle be-
zems verstopt worden op Kerstavond. Men gelooft 
dat heksen en andere kwade geesten de bezemste-
len zullen stelen om er mee weg te vliegen Een an-
dere Noorse kersttraditie is het Pepperkakebyen, het 
grootste peperkoekendorp in de wereld in Bergen.

Vanaf 8 december tot Kerst wordt er elke nacht een 
hol houtblok met een geschilderd gezicht voor 
de deur gezet. Deze wordt vervolgens gevoederd. Op 
Kerstavond wordt de boomstam geslagen door de 
kinderen en zingen ze daar een speciaal liedje bij. Dit 
zodat de boomstam geschenken voor ze uit zal ‘poe-
pen’. Het lied dat gezongen wordt door de kinderen 
bevat de tekst: “Als je niet goed poept, slaan we je 
met de stok! Poepstok!” Je kan je eigen Tió de Nadal 
op de kerstmarkten kopen.

La Befana is een oude Kerstheks die zich op 6 
januari laat zien. Tijdens de Kerstdagen reist ze rond 
in Italië en laat ze geschenken achter voor de brave 
kinderen. Ben je stout geweest? Dan vind je een stuk 
steenkool in je sok. La Befana wordt overal in Italië 
gevierd. Op het Piazza Navona in Rome wordt La 
Befana prominent afgebeeld. In Urbania vindt het 
nationale Befana festival plaats.

tradities
Kerst

Door: Carla Hoogland

8 December 2018 Groot PEELLAND

VHZ save the dateDECEMBER
EVENEMENTEN

Kerstconcert in 
Heusdense kerk
Kerstconcert in 
Heusdense kerk
Samen met diver-
se koren uit 
Asten-Heusden 
verzorgt harmonie 
St. Antonius deze 
muzikale 
happening. Een 
bomvolle kerk is 
elk jaar getuige 
van dit spektakel. 
Pastoor 
Arnoldstraat.
11:00 - 12:00 uur. 

ZATERDAG
29 DECEMBER

Op de planken met 
Anna!
Annatheater 
organiseert een 
dag vol theaterple-
zier voor jongeren 
en kinderen! We 
spelen de hele 
dag toneel en ’s 
avonds hebben we 
een voorstelling, in 
een echt theater 
met alles er op en 
er aan. 
Postelstraat 21.
10:00 - 20:00 uur.

LIVE: The Beatles, 
tribute by SGT. 
Pepper (BE)
SGT. Pepper 
geeft deze avond 
een fantastische 
tribute aan The 
Beatles. Deze 
Antwerpse band 
slaagt er in om 
de prachtige 
muziek van de 
fab. Een veelheid 
van klanken, 
sounds en 
samenzang van 
de 4 stemmen 
zorgt vaak voor 
kippenvelmo-
menten. 
Muziekcafe 
Helmond. Zuid 
Koninginnewal 
39. 22:00 - 01:00 
uur. 

VRIJDAG 21 DECEMBER
80s Classics by DJ Geert XXL
DJ Geert XXL neemt je mee naar de tijd 
waarin matjes nog in waren, de 
walkman in het straatbeeld verscheen, 
The A-Team net op tv kwam en Neder-
land Europees kampioen werd! Haal 
daarom je fluorkleding uit de kast en 
zet je haar stijf van de haarlak. Muziek-
cafe Helmond. Zuid Koninginnewal 39.  
22:00 - 03:00 uur.

Weekmarkt Deurne
Op de gezellige weekmarkt in het 
centrum van Deurne kun je lekker 
snuffelen. Op de warenmarkt
vind je tal van kraampjes met onder 
andere kleding en heerlijke verse 
producten. Rondom de stalletjes op de 
Markt kun je terecht voor een lekkere 
kop koffie of een lunch. Markt Deurne. 
13:00 - 17:00 uur.

ZATERDAG 22 DECEMBER
Move on Beatzz
DJ Liz is alleen een metalspecialist? 
Dacht het niet! Leer ook één van haar 
andere kanten kennen. Wat gaat er 
allemaal voorbij komen? Dance / 
electro / techno / hiphop / dubstep / 
drum ’n bass.. Heel wat verschillende 
genre dus die door DJ Liz feilloos aan 
elkaar geregen zullen worden. 
Muziekcafe Helmond.  Zuid -
Koninginnewal 39. 22:00 - 03:00 uur.

Winterfair Laarbeek
Sparta’25 houdt het gratis evenement: 
Winterfair Laarbeek 3.0. In de aanloop 
naar de feestdagen kun je in Beek en 
Donk (Laarbeek) genieten van een 
gezellige Winterfair. Sportpark 
Sparta’25. Heereindsestraat 10.
15:00 - 22:00 uur.

Dutch Show Company 
‘Het geheim van Kerstmis’
De Kerstman maakt zich grote zorgen. 
Bij kerst denkt iedereen tegenwoordig 
aan veel eten en veel cadeaus. 
De echte kerstgedachten gaan 
langzaam maar zeker verloren. Zelfs 
in Whoville. Het dorpje waar Kerst het 
hoogtepunt van het jaar is. Maar of dat 
dit jaar ook nog zo is??? Bakelse 
Beemden voor jong en oud. Ons Tejater 
in het Dorpshuis Grotenhof 2. 
20:30 uur.

ZONDAG  23 DECEMBER
Invitation To The Blues
Invitation To The Bluesuitvoering van 
een verzameling liederen van Tom 

Waits. Aantal van Tom Waits’ mooiste 
liedjes voor u spelen in Lokaal 42.
Markt 42. 16:00 - 23:00 uur. 

Kerstconcert Gemengd Koor Amuze
in Asten
Kerstconcert Amuze
Aanvang 14.00 uur in Zaal Zegers, 
Emmastraat 40, M.m.v. Zangvereniging 
Logeko Overloon en Gemengdkoor 
Amuze Asten. Zaal Eijsbouts
Kluisstraat 1. 14:00 - 16:00.

 Helmond, Markt 38. 09:00 - 16:00 uur.DINSDAG 25 DECEMBER
MC X-MAS PARTY
Van oudsher een hele drukke en 
gezellige avond in Muziekcafé die bol 
staat van de dansbare muziek. De 
dansbare muziek zorgt dat iedereen de 
gelegenheid krijgt om de aangevreten 
pondjes er meteen weer vanaf te 
dansen. Muziekcafe Helmond
Zuid Koninginnewal 39. 
22:00 - 03:00 uur.
 

WOENSDAG 26 DECEMBER
 

Museum in Wintersfeer Asten
Museum in Wintersfeer. Er zijn 
winterse taferelen, 
kinderactiviteiten, rondleidingen en 
optredens, model spoortrein, etc. 
Museum in Wintersfeer Asten. 
Ostaderstraat 23. Openingstijden:
www.museumasten.nl.

Guilty Pleasure Night X-mas Edition
Lekker fout, maar toch wel lekker. 
De nummers waarvan je niet het meest 
trots op bent dat je ze graag hoort. 
Deze avond kan het allemaal en zelfs 
betrekkelijk anoniem want ondanks de 
lange playlist met guilty pleasures, zijn 
verzoekjes zeker welkom. Vergeet niet 
om een foute trui aan te trekken en een 
borrel van het huis te scoren. 
Muziekcafe Helmond. Zuid 
Koninginnewal 39. 22:00 - 03:00 uur.

www.helmondnu.nl

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

HELMOND MAANDAG 31 DECEMBER

MC New Year Party!
Vier Oud en Nieuw bij Muziekcafé.
Op oudejaarsavond kan je voor 
€ 25,- van 20:00u tot 01:00u 
onbeperkt drinken (bier, wijn, fris). 
Je kan natuurlijk ook gewoon per 
consumptie afrekenen.Voor 
hapjes (o.a. oliebollen) wordt 
gezorgd en om 0:00u is er dik 
vuurwerk en champagne. 
Muziekcafe Helmond. Zuid 
Koninginnewal 39. 
20:00 tot en met 07:00 uur.

New Years Eve - Studio 54 Party
Ook dit jaar weer een 
spetterende, grootse en 
geweldige disco afsluiter. Met vele 
leuke extra’s, champagne, een 
verlichte dansvloer, de beste DJ’s 
en dus geweldige dansmuziek. De 
Cacaofabriek
Cacaokade 1. 22:00 uur.

Van Oud naar Nieuw
Een knallend feestje met 
natuurlijk leuke dj’s met mooie 
platen van toen en de hits van nu. 
Vanaf 22.00 uur een hapjes buffet 
en er zijn de gehele avond hapjes 
en gerechtjes. Tickets € 46,00 all-in 
vindt u op www.ticketsdeurne.nl.
De Reizende Man. Liesselseweg 
183. 21:00 - 03:00 uur.

DINSDAG 1 JANUARI
Nieuwjaarsduik 2019 Nederheide
Ook dit jaar wordt er op 1 januari 
2019 weer een nieuwjaarsduik ge-
organiseerd bij strandbad 
Nederheide. Kop snert en Unox 
muts gratis. Natuurpoort 
Nederheide. Kaak 11. 12:00 uur. 

Schaatsbaan Helmond Centrum
Tot en met 6 januari kunnen 
bezoekers uit Helmond en om-
streken weer volop genieten van 
schaatspret midden op de Markt in 
Helmond. De schaatsbaan zal iede-
re dag van de week van ´s morgens 
vroeg tot ´s avonds laat geopend 
zijn. opzichte van vorig jaar! 
Markt 11. 10:00 uur.

NIEUW IN 
NEDERLAND

KUNSTSTOF VLOER 
CERAMIN, 100% WATERVAST CERAMIN, 100% WATERVAST 

MET KLIK VERBINDING 
Leverbaar in diverse hout decoren.

per m2 incl. btw    normaal 35.95   nu

15.95

vanaf 625.-

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

excl. montage, incl. btw

 
RUSTIEK EIKEN

met klik verbinding 
19 cm breed, 14 mm dik, 4 mm toplaag, 

gerookt naturel geolied.

29.95
per m2 incl. btw  van 63.95 voor

per m2 incl. btw  van 32.95 voor

 
EXTRA BREED & LANG

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

17.95

PRIJZEN

LANDHUISDELEN
2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm, 

leverbaar in 8 verschillende kleuren.

14.95
per m2 incl. btw  van 29.95 voor

MET BALLEN!

2e KERSTDAG EN ZONDAG 30 DECEMBER 
GEOPEND 12.00-17.00 UUR

VLOER HET ZELF 
EINDHOVEN 

Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade. 

Tel. 040-2468180

VLOER HET ZELF 
HELMOND 

Engelseweg 223b, Helmond. 
Tel. 0492-52 52 70

LAMINAAT XXL
TRAPRENOVATIE

MULTIPLANK RUSTIEK EIKEN

LAMELPARKET

PLAK 
PVC
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Kerst is een feest van tradities voor ons Nederlanders. Het Kerstdiner waarvoor we ons 
extra mooi aankleden. De Kerstman met presentjes. De Kerstboom die steeds vroeger 
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De Yule kat is een hele gemene kat die tijdens 
het kerstseizoen op pad gaat en alle mensen op-
eet die geen nieuwe kleding hebben gekregen voor 
kerstavond. Over de Yule Kat wordt tevens gezegd 
dat hij het huisdier is van de Grýla-reuzin, die alle 
stoute kinderen opeet, terwijl haar zonen, de Yule-
jongens, juist tijdens kerst geschenken uitdelen aan 
de brave kinderen. Om kennis te maken met deze 
Yule-jongens kun je best naar Reykjavik afreizen, 
waar je overal afbeeldingen van hen kunt vinden. 

Yo, de vermommer. De traditie van het ver-
mommen houdt in dat een groep mensen in diverse 
kostuums, onder het maken van muziek, in een op-
tocht meelopen. Het doel is de kwade geesten tijdens 
het kerstseizoen te verjagen. De vermomden worden 
traditioneel bij de families thuis uitgenodigd, waar ze 
vervolgens eten en drank aangeboden krijgen en zin-
gen en dansen met de familie. 

Na het kerstdiner blijft het eten op tafel staan 
tot de volgende dag zodat de geesten van de voorva-
deren de restjes ‘s nachts kunnen opeten. De traditie, 
om het eten op tafel te laten staan van eten voor de 
overleden voorouders, komt meer voor in Oost-Eu-
ropese landen, zoals Litouwen en Estland

Krampus is een harig beest met hoorns dat tij-
dens de kerstmaand stoute kinderen straft. Men zegt 
dat hij dit doet door ze mee te nemen naar de hel of ze 
zelfs op te eten. Een andere traditie rond Krampus is 
de Krampuslauf, een grote stoet waar volwassen zich 
verkleden als kerstbeesten en schnapps drinken met 
elkaar. Nieuwsgierige reizigers moeten zonder twijfel 
de kerstmarkt in Salzburg bezoeken, waar het feeste-
lijke monster “hoogstpersoonlijk” verschijnen zal. 

Op Kerstavond gaan de Tsjechische vrijgezelle 
vrouwen met hun rug naar de deur staan en gooien 
een schoen over hun schouder. Wanneer de schoen 
neervalt met de neus naar de deur, betekent dit dat 
ze het volgende jaar zullen trouwen. Een andere ma-
nier voor vrijgezelle vrouwen om te weten of ze spoe-
dig in het huwelijksbootje zullen stappen, is door een 
takje van een kersenboom in het water te zetten op 4 
december. Als dit takje in bloei staat tegen Kerstmis, 
kan de vrouw zich op een trouwfeest verheugen!

Een belangrijke kerstfiguur in Denemarken is Nisse. 
Nisse is een ondeugende elf die nogal snel op zijn 
teentjes getrapt is. De traditie wil dat families een 
bord pap voor hem neerzetten op Kerstavond met 
als doel dat Nisse zich goed gedraagt en geen grapjes 
uithaalt met het gezin. Nisse zet voor de grap graag 
dingen verkeerd om, of maakt het kapot. Het verhaal 
gaat dat hij zelfs een keer een koe gedood heeft.

In Noorwegen is het gebruikelijk dat alle be-
zems verstopt worden op Kerstavond. Men gelooft 
dat heksen en andere kwade geesten de bezemste-
len zullen stelen om er mee weg te vliegen Een an-
dere Noorse kersttraditie is het Pepperkakebyen, het 
grootste peperkoekendorp in de wereld in Bergen.

Vanaf 8 december tot Kerst wordt er elke nacht een 
hol houtblok met een geschilderd gezicht voor 
de deur gezet. Deze wordt vervolgens gevoederd. Op 
Kerstavond wordt de boomstam geslagen door de 
kinderen en zingen ze daar een speciaal liedje bij. Dit 
zodat de boomstam geschenken voor ze uit zal ‘poe-
pen’. Het lied dat gezongen wordt door de kinderen 
bevat de tekst: “Als je niet goed poept, slaan we je 
met de stok! Poepstok!” Je kan je eigen Tió de Nadal 
op de kerstmarkten kopen.

La Befana is een oude Kerstheks die zich op 6 
januari laat zien. Tijdens de Kerstdagen reist ze rond 
in Italië en laat ze geschenken achter voor de brave 
kinderen. Ben je stout geweest? Dan vind je een stuk 
steenkool in je sok. La Befana wordt overal in Italië 
gevierd. Op het Piazza Navona in Rome wordt La 
Befana prominent afgebeeld. In Urbania vindt het 
nationale Befana festival plaats.

tradities
Kerst

Door: Carla Hoogland

8 December 2018 Groot PEELLAND

VHZ save the dateDECEMBER
EVENEMENTEN

Kerstconcert in 
Heusdense kerk
Kerstconcert in 
Heusdense kerk
Samen met diver-
se koren uit 
Asten-Heusden 
verzorgt harmonie 
St. Antonius deze 
muzikale 
happening. Een 
bomvolle kerk is 
elk jaar getuige 
van dit spektakel. 
Pastoor 
Arnoldstraat.
11:00 - 12:00 uur. 

ZATERDAG
29 DECEMBER

Op de planken met 
Anna!
Annatheater 
organiseert een 
dag vol theaterple-
zier voor jongeren 
en kinderen! We 
spelen de hele 
dag toneel en ’s 
avonds hebben we 
een voorstelling, in 
een echt theater 
met alles er op en 
er aan. 
Postelstraat 21.
10:00 - 20:00 uur.

LIVE: The Beatles, 
tribute by SGT. 
Pepper (BE)
SGT. Pepper 
geeft deze avond 
een fantastische 
tribute aan The 
Beatles. Deze 
Antwerpse band 
slaagt er in om 
de prachtige 
muziek van de 
fab. Een veelheid 
van klanken, 
sounds en 
samenzang van 
de 4 stemmen 
zorgt vaak voor 
kippenvelmo-
menten. 
Muziekcafe 
Helmond. Zuid 
Koninginnewal 
39. 22:00 - 01:00 
uur. 

VRIJDAG 21 DECEMBER
80s Classics by DJ Geert XXL
DJ Geert XXL neemt je mee naar de tijd 
waarin matjes nog in waren, de 
walkman in het straatbeeld verscheen, 
The A-Team net op tv kwam en Neder-
land Europees kampioen werd! Haal 
daarom je fluorkleding uit de kast en 
zet je haar stijf van de haarlak. Muziek-
cafe Helmond. Zuid Koninginnewal 39.  
22:00 - 03:00 uur.

Weekmarkt Deurne
Op de gezellige weekmarkt in het 
centrum van Deurne kun je lekker 
snuffelen. Op de warenmarkt
vind je tal van kraampjes met onder 
andere kleding en heerlijke verse 
producten. Rondom de stalletjes op de 
Markt kun je terecht voor een lekkere 
kop koffie of een lunch. Markt Deurne. 
13:00 - 17:00 uur.

ZATERDAG 22 DECEMBER
Move on Beatzz
DJ Liz is alleen een metalspecialist? 
Dacht het niet! Leer ook één van haar 
andere kanten kennen. Wat gaat er 
allemaal voorbij komen? Dance / 
electro / techno / hiphop / dubstep / 
drum ’n bass.. Heel wat verschillende 
genre dus die door DJ Liz feilloos aan 
elkaar geregen zullen worden. 
Muziekcafe Helmond.  Zuid -
Koninginnewal 39. 22:00 - 03:00 uur.

Winterfair Laarbeek
Sparta’25 houdt het gratis evenement: 
Winterfair Laarbeek 3.0. In de aanloop 
naar de feestdagen kun je in Beek en 
Donk (Laarbeek) genieten van een 
gezellige Winterfair. Sportpark 
Sparta’25. Heereindsestraat 10.
15:00 - 22:00 uur.

Dutch Show Company 
‘Het geheim van Kerstmis’
De Kerstman maakt zich grote zorgen. 
Bij kerst denkt iedereen tegenwoordig 
aan veel eten en veel cadeaus. 
De echte kerstgedachten gaan 
langzaam maar zeker verloren. Zelfs 
in Whoville. Het dorpje waar Kerst het 
hoogtepunt van het jaar is. Maar of dat 
dit jaar ook nog zo is??? Bakelse 
Beemden voor jong en oud. Ons Tejater 
in het Dorpshuis Grotenhof 2. 
20:30 uur.

ZONDAG  23 DECEMBER
Invitation To The Blues
Invitation To The Bluesuitvoering van 
een verzameling liederen van Tom 

Waits. Aantal van Tom Waits’ mooiste 
liedjes voor u spelen in Lokaal 42.
Markt 42. 16:00 - 23:00 uur. 

Kerstconcert Gemengd Koor Amuze
in Asten
Kerstconcert Amuze
Aanvang 14.00 uur in Zaal Zegers, 
Emmastraat 40, M.m.v. Zangvereniging 
Logeko Overloon en Gemengdkoor 
Amuze Asten. Zaal Eijsbouts
Kluisstraat 1. 14:00 - 16:00.

 Helmond, Markt 38. 09:00 - 16:00 uur.DINSDAG 25 DECEMBER
MC X-MAS PARTY
Van oudsher een hele drukke en 
gezellige avond in Muziekcafé die bol 
staat van de dansbare muziek. De 
dansbare muziek zorgt dat iedereen de 
gelegenheid krijgt om de aangevreten 
pondjes er meteen weer vanaf te 
dansen. Muziekcafe Helmond
Zuid Koninginnewal 39. 
22:00 - 03:00 uur.
 

WOENSDAG 26 DECEMBER
 

Museum in Wintersfeer Asten
Museum in Wintersfeer. Er zijn 
winterse taferelen, 
kinderactiviteiten, rondleidingen en 
optredens, model spoortrein, etc. 
Museum in Wintersfeer Asten. 
Ostaderstraat 23. Openingstijden:
www.museumasten.nl.

Guilty Pleasure Night X-mas Edition
Lekker fout, maar toch wel lekker. 
De nummers waarvan je niet het meest 
trots op bent dat je ze graag hoort. 
Deze avond kan het allemaal en zelfs 
betrekkelijk anoniem want ondanks de 
lange playlist met guilty pleasures, zijn 
verzoekjes zeker welkom. Vergeet niet 
om een foute trui aan te trekken en een 
borrel van het huis te scoren. 
Muziekcafe Helmond. Zuid 
Koninginnewal 39. 22:00 - 03:00 uur.

www.helmondnu.nl

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

HELMOND MAANDAG 31 DECEMBER

MC New Year Party!
Vier Oud en Nieuw bij Muziekcafé.
Op oudejaarsavond kan je voor 
€ 25,- van 20:00u tot 01:00u 
onbeperkt drinken (bier, wijn, fris). 
Je kan natuurlijk ook gewoon per 
consumptie afrekenen.Voor 
hapjes (o.a. oliebollen) wordt 
gezorgd en om 0:00u is er dik 
vuurwerk en champagne. 
Muziekcafe Helmond. Zuid 
Koninginnewal 39. 
20:00 tot en met 07:00 uur.

New Years Eve - Studio 54 Party
Ook dit jaar weer een 
spetterende, grootse en 
geweldige disco afsluiter. Met vele 
leuke extra’s, champagne, een 
verlichte dansvloer, de beste DJ’s 
en dus geweldige dansmuziek. De 
Cacaofabriek
Cacaokade 1. 22:00 uur.

Van Oud naar Nieuw
Een knallend feestje met 
natuurlijk leuke dj’s met mooie 
platen van toen en de hits van nu. 
Vanaf 22.00 uur een hapjes buffet 
en er zijn de gehele avond hapjes 
en gerechtjes. Tickets € 46,00 all-in 
vindt u op www.ticketsdeurne.nl.
De Reizende Man. Liesselseweg 
183. 21:00 - 03:00 uur.

DINSDAG 1 JANUARI
Nieuwjaarsduik 2019 Nederheide
Ook dit jaar wordt er op 1 januari 
2019 weer een nieuwjaarsduik ge-
organiseerd bij strandbad 
Nederheide. Kop snert en Unox 
muts gratis. Natuurpoort 
Nederheide. Kaak 11. 12:00 uur. 

Schaatsbaan Helmond Centrum
Tot en met 6 januari kunnen 
bezoekers uit Helmond en om-
streken weer volop genieten van 
schaatspret midden op de Markt in 
Helmond. De schaatsbaan zal iede-
re dag van de week van ´s morgens 
vroeg tot ´s avonds laat geopend 
zijn. opzichte van vorig jaar! 
Markt 11. 10:00 uur.

NIEUW IN 
NEDERLAND

KUNSTSTOF VLOER 
CERAMIN, 100% WATERVAST CERAMIN, 100% WATERVAST 

MET KLIK VERBINDING 
Leverbaar in diverse hout decoren.

per m2 incl. btw    normaal 35.95   nu

15.95

vanaf 625.-

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

excl. montage, incl. btw

 
RUSTIEK EIKEN

met klik verbinding 
19 cm breed, 14 mm dik, 4 mm toplaag, 

gerookt naturel geolied.

29.95
per m2 incl. btw  van 63.95 voor

per m2 incl. btw  van 32.95 voor

 
EXTRA BREED & LANG

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

17.95

PRIJZEN

LANDHUISDELEN
2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm, 

leverbaar in 8 verschillende kleuren.

14.95
per m2 incl. btw  van 29.95 voor

MET BALLEN!

2e KERSTDAG EN ZONDAG 30 DECEMBER 
GEOPEND 12.00-17.00 UUR

VLOER HET ZELF 
EINDHOVEN 

Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade. 

Tel. 040-2468180

VLOER HET ZELF 
HELMOND 

Engelseweg 223b, Helmond. 
Tel. 0492-52 52 70

LAMINAAT XXL
TRAPRENOVATIE

MULTIPLANK RUSTIEK EIKEN

LAMELPARKET

PLAK 
PVC
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save the dateDECEMBER
EVENEMENTEN WOENSDAG

26 DECEMBER
De Uitvinders van 
het Trainingspak 
- De Helmondse 
Musical - première
De knallende 
successen Berry 
de Musical en Ver-
haal van de Knaal 
krijgen natuurlijk 
een vervolg
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2
Meerdere data: 
Vanaf wo. 26 dec. 
t/m zo. 6 jan.

Guilty Pleasure 
Night X-mas Edition
Lekker fout maar 
toch wel lekker. 
De nummers 
waarvan je niet 
het meest trots 
op bent dat je ze 
graag hoort. Mu-
ziekcafé Helmond, 
Zuid Koningin-
newal 39. 22:00 - 
03:00 uur.

DONDERDAG
27 DECEMBER

Funk Special - Kool 
& The Gang Tribute
Ja het is kerst ge-
weest en dus kun 
je die extra kilo’s 
er direct weer af 
komen dansen. 
Een heuse Funk 
Special- avond 
vanavond. Een ge-
weldige DJ maar 
ook een tribute 
band die een ode 
brengt aan één 
van de grondleg-
gers van de Disco 
en Funk muziek. 
De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 
21:00 uur.

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

VRIJDAG 21 DECEMBER

80s Classics by DJ Geert XXL
DJ Geert XXL neemt je mee naar de tijd 
waarin matjes nog in waren de walk-
man in het straatbeeld verscheen The 
A-Team net op tv kwam en Nederland 
Europees kampioen werd.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginne-
wal 39. 22:00 - 03:00 uur.

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

Comedy Fabriek
Comedy Night
Cacaofabriek, Cacaokade 1. 
20:15 - 22:30 uur.

ZATERDAG 22 DECEMBER

Move on Beatzz
DJ Liz is alleen een metalspecialist 
Dacht het niet Leer ook een van haar 
andere kanten kennen. Vanavond 
verzorgt ze een opzwepende preparty 
voor Kerst. Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 22:00 - 03:00 uur.

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

ZONDAG 23 DECEMBER

Invitation To The Blues
Invitation To The Bluesuitvoering 
van een verzameling liederen van 
Tom Waits. Lokaal 42, Markt 42. 
16:00 - 23:00 uur.

Koopzondag kerstshoppen
Op 23 december is het koopzondag in 
Helmond Centrum. Kerstshoppen op 
zondag in Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 1. 
12:00 - 17:00 uur.

Musica Temprana presenteert kerstcon-
cert met barokmuziek uit Ecuador
MUSICA TEMPRANA wil repertoire uit 
de periode van de Renaissance en de 
Barok verkennen niet alleen in Latijns-
Amerika maar ook vanuit bronnen van 
het toenmalige Spaanse wereldrijk.
Auditorium Elkerliek Ziekenhuis, 
Wesselmanlaan 25. 21:00 - 22:30 uur.

PopUp - Good Souls
De laatste PopUp band van 2018 is 
Good Souls een band met leden uit 
Nederweert Weert en Grientsveen. De 
band speelt melancholische poprock. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1. 
16:00 uur.

MAANDAG 24 DECEMBER

MC Kerst-BBQ
De Kerst-BBQ is een echte traditie 
geworden op kerstavond in Muziekcafé 
en dat dit op een zondag valt maakt 
niets uit dan halen we gewoon een 
hoop sappig vlees en verse salades bij.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginne-
wal 39. 20:00 - 23:59 uur.

DINSDAG 25 DECEMBER

MC X-MAS PARTY
Van oudsher een hele drukke en gezel-
lige avond in Muziekcafé die bol staat 
van de dansbare muziek. Muziekcafé 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39. 
22:00 - 03:00 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. 20 DEC. T/M WO. 26 DEC.

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

All You Need Is Love (DOV) Vr 12:15, 19:30 uur / 
Do 12:45 uur / Zo, Wo 15:30 uur / Ma, Di 15:40 
uur / Vr, Za 16:20 uur / Za 18:45 uur / Do, Zo - Wo 
20:45 uur 
Aquaman (DOV) Vr 10:30 uur / Do 11:30 uur / Zo - 
Wo 12:45 uur / Za 16:30 uur 
Aquaman (O3D) Do, Zo - Wo 20:30 uur / Vr, Za 
21:15 uur 
Bohemian Rhapsody (DOV) Za 13:30 uur / Do 
14:45, 20:15 uur / Zo - Wo 16:00, 20:00 uur / Vr 
16:30 uur / Vr, Za 20:45 uur 
Bon Bini Holland 2 (DNL) Do, Vr 10:30 uur / Za 
12:15, 20:00 uur / Di 12:30 uur / Vr 13:00, 20:15 
uur / Zo, Ma 16:45 uur / Do, Zo - Wo 19:10, 22:00 
uur / Vr, Za 22:45 uur
Bumblebee (DOV) Wo 18:15 uur / Do, Zo, Di 18:20 
uur / Ma 18:30 uur / Vr, Za 19:00 uur 
Bumblebee (O3D) Ma - Wo 11:45 uur / Zo 11:50 
uur / Do 12:15 uur / Za 12:30 uur / Vr 12:45 uur / 
Do, Zo - Wo 21:30 uur / Vr, Za 22:15 uur
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL)
Di 10:30 uur / Do, Zo 10:45 uur 
Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen, De 
(DOV)
Za - Wo 10:00 uur / Vr 10:30 uur / Do 13:00, 15:30 
uur / Zo, Wo 13:15 uur / Ma, Di 13:30 uur / Vr, Za 
14:15 uur
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (DOV)
Do, Zo, Di, Wo 21:00 uur / Ma 21:15 uur / Vr, Za 
21:45 uur First Kiss (DNL) Za 10:15 uur / Ma 10:30 
uur 
Grinch, The (DNL) Vr 10:00, 15:45 uur / Wo 10:30, 
14:50 uur / Zo 11:00 uur / Za 11:15, 16:10 uur / 
Ma, Di 13:00 uur / Do, Zo 15:00 uur
Grinch, The (N3D) Zo, Wo 13:00 uur / Za 13:45 uur 
/ Vr 14:00 uur / Ma 14:50 uur / Di 15:00 uur 
Grinch, The (O3D)
Do, Di, Wo 16:45 uur / Vr 17:45 uur / Za 18:30 uur 
Mary Poppins Returns (DNL) Za 10:30 uur / Zo, Wo 
10:45 uur / Ma, Di 11:00 uur / Vr 11:05 uur / Do 
15:15 uur 
Mary Poppins Returns (DOV) Do 11:00 uur / Zo 
- Wo 14:30 uur / Vr, Za 15:15, 19:45 uur / Do, Zo - 
Wo 19:00 uur 
Milosc Jest Wszystkim (DOV) Zo 17:30 uur
Mortal Engines (O3D)
Ma - Wo 17:30 uur / Do 17:40 uur / Vr, Za 18:15 
uur Nick Jr. Winterbios (DNL)
Za, Ma - Wo 10:00 uur / Vr, Zo 10:10 uur / Do 
10:30 uur Ralph Breaks The Internet (DNL)
Za, Di, Wo 10:15 uur / Zo, Ma 10:20 uur / Zo - Wo 
15:15 uur / Za 15:45 uur / Do 16:15 uur / Vr 16:45 
uur 
Ralph Breaks The Internet (N3D)
Zo, Ma, Wo 12:15 uur / Za 13:00 uur / Vr 13:45 
uur 
Ralph Breaks The Internet (O3D)
Zo - Wo 17:15 uur / Do, Za 17:30 uur / Vr 18:00 
uur 
Spider-Man: Into The Spider-Verse (DNL) Wo 10:15 
uur / Do, Ma, Di 10:45 uur / Za 11:40 uur / Vr 
11:45 uur 
Spider-Man: Into The Spider-Verse (N3D)
Zo 13:45 uur / Wo 13:50 uur / Do, Ma, Di 14:00 
uur / Za 14:45 uur / Vr 15:00 uur 
Spider-Man: Into The Spider-Verse (O3D)
Do, Zo - Wo 18:00 uur / Za 21:30 uur / Vr 22:30 
uur 
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (DOV) 
Do 13:30 uur

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

SCHAATSEN IN HELMOND
t/m 6 januari op de markt in Helmond

HELMOND T/M 17 MAART

10 December 2018 Groot PEELLAND

Al 11 jaar het beste hardloop- en 
wandelschoenadvies van Nederland!

Eindejaars uitverkoop 
in het LoopCentrum!
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save the dateDECEMBER
EVENEMENTEN WOENSDAG

26 DECEMBER
De Uitvinders van 
het Trainingspak 
- De Helmondse 
Musical - première
De knallende 
successen Berry 
de Musical en Ver-
haal van de Knaal 
krijgen natuurlijk 
een vervolg
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2
Meerdere data: 
Vanaf wo. 26 dec. 
t/m zo. 6 jan.

Guilty Pleasure 
Night X-mas Edition
Lekker fout maar 
toch wel lekker. 
De nummers 
waarvan je niet 
het meest trots 
op bent dat je ze 
graag hoort. Mu-
ziekcafé Helmond, 
Zuid Koningin-
newal 39. 22:00 - 
03:00 uur.

DONDERDAG
27 DECEMBER

Funk Special - Kool 
& The Gang Tribute
Ja het is kerst ge-
weest en dus kun 
je die extra kilo’s 
er direct weer af 
komen dansen. 
Een heuse Funk 
Special- avond 
vanavond. Een ge-
weldige DJ maar 
ook een tribute 
band die een ode 
brengt aan één 
van de grondleg-
gers van de Disco 
en Funk muziek. 
De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 
21:00 uur.

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

VRIJDAG 21 DECEMBER

80s Classics by DJ Geert XXL
DJ Geert XXL neemt je mee naar de tijd 
waarin matjes nog in waren de walk-
man in het straatbeeld verscheen The 
A-Team net op tv kwam en Nederland 
Europees kampioen werd.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginne-
wal 39. 22:00 - 03:00 uur.

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

Comedy Fabriek
Comedy Night
Cacaofabriek, Cacaokade 1. 
20:15 - 22:30 uur.

ZATERDAG 22 DECEMBER

Move on Beatzz
DJ Liz is alleen een metalspecialist 
Dacht het niet Leer ook een van haar 
andere kanten kennen. Vanavond 
verzorgt ze een opzwepende preparty 
voor Kerst. Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 22:00 - 03:00 uur.

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

ZONDAG 23 DECEMBER

Invitation To The Blues
Invitation To The Bluesuitvoering 
van een verzameling liederen van 
Tom Waits. Lokaal 42, Markt 42. 
16:00 - 23:00 uur.

Koopzondag kerstshoppen
Op 23 december is het koopzondag in 
Helmond Centrum. Kerstshoppen op 
zondag in Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 1. 
12:00 - 17:00 uur.

Musica Temprana presenteert kerstcon-
cert met barokmuziek uit Ecuador
MUSICA TEMPRANA wil repertoire uit 
de periode van de Renaissance en de 
Barok verkennen niet alleen in Latijns-
Amerika maar ook vanuit bronnen van 
het toenmalige Spaanse wereldrijk.
Auditorium Elkerliek Ziekenhuis, 
Wesselmanlaan 25. 21:00 - 22:30 uur.

PopUp - Good Souls
De laatste PopUp band van 2018 is 
Good Souls een band met leden uit 
Nederweert Weert en Grientsveen. De 
band speelt melancholische poprock. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1. 
16:00 uur.

MAANDAG 24 DECEMBER

MC Kerst-BBQ
De Kerst-BBQ is een echte traditie 
geworden op kerstavond in Muziekcafé 
en dat dit op een zondag valt maakt 
niets uit dan halen we gewoon een 
hoop sappig vlees en verse salades bij.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginne-
wal 39. 20:00 - 23:59 uur.

DINSDAG 25 DECEMBER

MC X-MAS PARTY
Van oudsher een hele drukke en gezel-
lige avond in Muziekcafé die bol staat 
van de dansbare muziek. Muziekcafé 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39. 
22:00 - 03:00 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. 20 DEC. T/M WO. 26 DEC.

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

All You Need Is Love (DOV) Vr 12:15, 19:30 uur / 
Do 12:45 uur / Zo, Wo 15:30 uur / Ma, Di 15:40 
uur / Vr, Za 16:20 uur / Za 18:45 uur / Do, Zo - Wo 
20:45 uur 
Aquaman (DOV) Vr 10:30 uur / Do 11:30 uur / Zo - 
Wo 12:45 uur / Za 16:30 uur 
Aquaman (O3D) Do, Zo - Wo 20:30 uur / Vr, Za 
21:15 uur 
Bohemian Rhapsody (DOV) Za 13:30 uur / Do 
14:45, 20:15 uur / Zo - Wo 16:00, 20:00 uur / Vr 
16:30 uur / Vr, Za 20:45 uur 
Bon Bini Holland 2 (DNL) Do, Vr 10:30 uur / Za 
12:15, 20:00 uur / Di 12:30 uur / Vr 13:00, 20:15 
uur / Zo, Ma 16:45 uur / Do, Zo - Wo 19:10, 22:00 
uur / Vr, Za 22:45 uur
Bumblebee (DOV) Wo 18:15 uur / Do, Zo, Di 18:20 
uur / Ma 18:30 uur / Vr, Za 19:00 uur 
Bumblebee (O3D) Ma - Wo 11:45 uur / Zo 11:50 
uur / Do 12:15 uur / Za 12:30 uur / Vr 12:45 uur / 
Do, Zo - Wo 21:30 uur / Vr, Za 22:15 uur
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL)
Di 10:30 uur / Do, Zo 10:45 uur 
Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen, De 
(DOV)
Za - Wo 10:00 uur / Vr 10:30 uur / Do 13:00, 15:30 
uur / Zo, Wo 13:15 uur / Ma, Di 13:30 uur / Vr, Za 
14:15 uur
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (DOV)
Do, Zo, Di, Wo 21:00 uur / Ma 21:15 uur / Vr, Za 
21:45 uur First Kiss (DNL) Za 10:15 uur / Ma 10:30 
uur 
Grinch, The (DNL) Vr 10:00, 15:45 uur / Wo 10:30, 
14:50 uur / Zo 11:00 uur / Za 11:15, 16:10 uur / 
Ma, Di 13:00 uur / Do, Zo 15:00 uur
Grinch, The (N3D) Zo, Wo 13:00 uur / Za 13:45 uur 
/ Vr 14:00 uur / Ma 14:50 uur / Di 15:00 uur 
Grinch, The (O3D)
Do, Di, Wo 16:45 uur / Vr 17:45 uur / Za 18:30 uur 
Mary Poppins Returns (DNL) Za 10:30 uur / Zo, Wo 
10:45 uur / Ma, Di 11:00 uur / Vr 11:05 uur / Do 
15:15 uur 
Mary Poppins Returns (DOV) Do 11:00 uur / Zo 
- Wo 14:30 uur / Vr, Za 15:15, 19:45 uur / Do, Zo - 
Wo 19:00 uur 
Milosc Jest Wszystkim (DOV) Zo 17:30 uur
Mortal Engines (O3D)
Ma - Wo 17:30 uur / Do 17:40 uur / Vr, Za 18:15 
uur Nick Jr. Winterbios (DNL)
Za, Ma - Wo 10:00 uur / Vr, Zo 10:10 uur / Do 
10:30 uur Ralph Breaks The Internet (DNL)
Za, Di, Wo 10:15 uur / Zo, Ma 10:20 uur / Zo - Wo 
15:15 uur / Za 15:45 uur / Do 16:15 uur / Vr 16:45 
uur 
Ralph Breaks The Internet (N3D)
Zo, Ma, Wo 12:15 uur / Za 13:00 uur / Vr 13:45 
uur 
Ralph Breaks The Internet (O3D)
Zo - Wo 17:15 uur / Do, Za 17:30 uur / Vr 18:00 
uur 
Spider-Man: Into The Spider-Verse (DNL) Wo 10:15 
uur / Do, Ma, Di 10:45 uur / Za 11:40 uur / Vr 
11:45 uur 
Spider-Man: Into The Spider-Verse (N3D)
Zo 13:45 uur / Wo 13:50 uur / Do, Ma, Di 14:00 
uur / Za 14:45 uur / Vr 15:00 uur 
Spider-Man: Into The Spider-Verse (O3D)
Do, Zo - Wo 18:00 uur / Za 21:30 uur / Vr 22:30 
uur 
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (DOV) 
Do 13:30 uur

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

SCHAATSEN IN HELMOND
t/m 6 januari op de markt in Helmond

HELMOND T/M 17 MAART

10 December 2018 Groot PEELLAND

Al 11 jaar het beste hardloop- en 
wandelschoenadvies van Nederland!

Eindejaars uitverkoop 
in het LoopCentrum!
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DE SPECIAALZAAK VOOR 
E-SIGARETTEN IN HELMOND

EN OMSTREKEN

CHECK ONZE NIEUWE SHOP IN HELMOND
 PIET HEINSTRAAT 61

INHALE THE GOOD SHIT
EXHALE THE BULLSHIT.

INHALE THE GOOD SHIT
EXHALE THE BULLSHIT.

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

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

Sinds 2012 verkopen wij 

al e-sigaretten en 

toebehoren in onze shop 

in Eindhoven en nu is het 

tijd om ook Helmond 

kennis te laten maken 

met Impuls. Dus kom 

gerust eens een kijkje 

nemen in onze prachtige 

shop en laat je adviseren 

door iemand van ons 

team. 

IMPULS VAPESHOP IS DE SPECIAALZAAK 
VAN HELMOND EN OMSTREKEN.

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

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD

ZONNIGE PERZIK 

THE ALOE VERA COMPANY

FRISSE CRANBERRY EN APPEL FOREVER ALOE VERA GEL

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

ALOË VERA ZOALS DE NATUUR HET HEEFT BEDOELD
Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken 
van Forever! Nog natuurlijker, rijk aan vitamine C 
en zonder conserveermiddelen. Een ideale 
aanvulling op een gezond voedingspatroon!

• Pure aloë vera gel
• Rijk aan vitamine C
• Zonder conserveermiddelen
• Glutenvrij
• Natuurlijke smaak
• 100% recyclebare verpakking
• Heerlijk fris 

FOREVER ALOE VERA GEL
Stel je eens voor dat je op een aloë vera plantage staat, 
het blad van een aloë plant opensnijdt en de gel direct 
kunt proeven. Onze suikervrije Forever Aloe Vera Gel 
met 99,7% pure gel komt heel dicht in de buurt! Het is 
niet voor niets het eerste product dat een certificaat 
ontving van het International Aloe Science Council 
(IASC) voor de puurheid en kwaliteit. Geniet van de 
natuurlijke smaak van onverdunde gel en profiteer 
van alle waardevolle eigenschappen van aloë vera en 
vitamine C. Precies zoals de natuur het heeft bedoeld. 

FRISSE CRANBERRY EN APPEL
Forever Aloe Berry Nectar. De frisse smaak van cranberry 
en appel geeft aloë een fruitige twist! Forever.

ZONNIGE PERZIK
Forever Aloe Peaches! De zonnige smaak van perzik 
bezorgt je direct een zomers gevoel. Forever Aloe 
Peaches bevat 84,3% pure aloë vera gel uit het 
binnenblad van de plant en is rijk aan vitamine C. 

THE ALOE VERA COMPANY
Forever gaat voor pure producten. Alle aloë vera 
gel is afkomstig van eigen plantages in Texas en 
de Dominicaanse Republiek. Om de kwaliteit te 
waarborgen wordt de gel na de oogst direct verwerkt 
en verpakt in verpakkingen die zijn gemaakt van 100% 
recyclebaar materiaal. Forever houdt altijd controle over 
het complete productieproces: From plant, to product, 
to you!

BUSINESS     OWNER

Voor meer 
informatie bel
Lenie Klaasen
06-52716622

Brabantse Peelgemeenten 
steunen project Death Valley De Peel 

Klok & Peel Asten regionale aanjager Brabant Remembers 
Innovatiehuis de Peel schuift het Asten-
se museum Klok & Peel naar voren om 
volgend jaar, als Brabant haar 75-jarige 
bevrijding herdenkt, de campagne Bra-
bant Remembers '40-'45 regionaal aan 
te jagen. Provinciaal is daarvoor de cam-
pagne Brabant Remembers '40-'45 be-
dacht. Museum Klok & Peel haakt daar-
op in met het regionale project ‘Death 
Valley De Peel’. 

Dat project biedt de regiogemeenten een 
unieke kans om de Peel op de kaart te zet-
ten als een streek waarin zich tijdens WOII 
een samenhangend verhaal heeft afge-
speeld. Death Valley De Peel krijgt financi-
ele steun van de Brabantse Peelgemeenten 
Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, 
Laarbeek en Someren. Het is niet de be-
doeling dat Museum Klok & Peel lokale 
herdenkingsinitiatieven en -activiteiten 
overneemt. Wel beoogt het project lokale 
herdenkingsactiviteiten in de regio met el-
kaar te verbinden. Het museum doet dat 
zelf onder andere met een 'vensterexposi-
tie' die verwijst naar allerlei oorlogsverha-
len die zich in Peelland hebben afgespeeld. 
Dat verwijzen gebeurt letterlijk: bezoekers 
worden er op uit gestuurd om interessante 
oorlogslocaties in de omgeving te bezoe-
ken. Daartoe worden bijvoorbeeld fiets- en 
andere toertochten samengesteld, al dan 
niet in samenspraak met andere organisa-
toren in de regio. Ook worden waar mo-
gelijk 'belevingsactiviteiten' geïnitieerd of 
met raad en daad ondersteund. Daarbij 
mag gedacht worden aan gezamenlijke PR 
en onderlinge doorverwijzing.

Het regionale project is Death Valley 
De Peel gedoopt omdat de Peel in alle 
fasen van de Tweede Wereldoorlog het 
decor is geweest van felle strijd. 
(Bron foto;s;  Innovatiehuis de Peel).

Het projectplan Death Valley 
De Peel wordt nog verder 
uitgewerkt. Meer informatie is 
in te winnen bij het Museum Klok en 
Peel via info@museumklokenpeel.nl 

12 December 2018 Groot PEELLAND
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GRATIS+

één keer aansteken

530053005300530053005300530053005300

President 2.0President 2.0President 2.0President 2.0
100 shots compound

189,-159,-

GRGRGR

shots compound

129,-
PRO-LINE
20 years
20 shots t.w.v. 50,-

Al ruim 15 jaar uw 
vuurwerkspecialist

Onder andere bij ons verkrijgbaar:

Openingstijden tijdens vuurwerk verkoopdagen

Vrijdag 28 december  van 09:00 tot 20.00 uur
Zaterdag 29 december  van 09:00 tot 20.00 uur
Zondag 30 december  van 12.00 tot 17.00 uur
  Vuurwerk afhalen niet mogelijk 
Maandag 31 december  van 09.00 tot 17.00 uur

De 5 vuurwerk zekerheden 
van Tuincentrum de Biezen

• Al ruim 15 jaar kwaliteits 
vuurwerk.

• Onze vuurwerk specialisten 
helpen u graag en vakkundig.

• Zéér groot assortiment en 
altijd de nieuwste trends.

• Persoonlijk advies zonder 
lange wachttijden.

• De laagste prijs garantie op al 
ons vuurwerk.

Biezenweg 2A  •  5741 SB Beek en Donk  •  T 0492 - 46 13 10
www.tuincentrumdebiezen.nl

Bestel vuurwerk via vuurwerklaarbeek.nl  
of bij ons in de winkel aan de vuurwerkbalie!

Kijk voor alle bliksdeals op onze webshop!

Profiteer van extra korting als je voor  
25 december vuurwerk besteld!

Alleen tijdens de verkoopdagen verkrijgbaar

Nieuw in ons assortiment

Kijk voor alle bliksdeals op onze webshop!

COMPOUND

Duits Vuurwerk 
Speciaal voor u 
geïmporteerd!
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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!

Geniet van je kerstvakantie 
in Bibliotheek Helmond

Van zondag 23 december tot en 
met zondag 6 januari is er in Bi-
bliotheek Helmond van alles te 
beleven voor jong en oud. Kom 
genieten van mooie voorlees-
verhalen mét chocolademelk, 
leer alles over uitvindingen, 
maak een mooi versierde cand-
lebag, ontwerp een raceauto 
voor de mega grote houten 
racebaan, ga programmeren en 
maak je je eigen Virtual Reality 
bril. Voor info en tickets: www.
bibliotheekhelmondpeel.nl/ac-
tiviteiten 

Programma kerstvakantie

Workshops:
• Op zondagmiddag 23 decem-
 ber gaan we van 13.30 tot 
 15.00 uur kaarsenzakken 
 versieren. Zet er vervolgens 
 thuis een theelichtje in en je
 hebt een origineel en 
 persoonlijk lichtpuntje. 
 Voor kinderen vanaf 4 jaar. 
 Tickets €2,-

• Op vrijdagochtend 
 28 december gaan we van 10.45
 tot 12.15 uur alles leren over 
 beroemde uitvindingen en 
 uitvinders en ga je daarna 
 zelf aan de slag! Voor kinderen
 van 7 t/m 12 jaar. Tickets €2,-

• Op zondagmiddag 
 30 december van 13.30 tot 
 15.30 uur en op vrijdagmiddag
 4 januari van 14.00 tot 16.00 uur
 gaan we raceautootjes maken
 voor de mega grote racebaan

 van 13 meter lang die op de 
 2e etage staat. Als echte 
 uitvinders knutsel je je eigen
 autootje waarna je tegen 
 elkaar gaat racen. Wie maakt
 de snelste, mooiste of 
 langzaamste auto? 
 anaf 6 jaar. Tickets €2,-

• Op zondagmiddag 6 januari 
 gaan we van 13.30 tot 15.00 uur
 programmeren met de Bee-bot
 en kun je je eigen virtual reality
 bril maken voor je smartphone. 
 Van 8 t/m 13 jaar. Deelname 
 is gratis na aanmelding.

Voorlezen:
Kom daarnaast tijdens de kerst-
vakantie ook nog genieten van 
de mooiste verhalen! De vrijwil-
ligers van Voorleesbus Blikkie 
lezen voor in Bibliotheek Hel-
mond in de podiumruimte bij 
het Lunch- en Leescafé de Bieb. 
Er wordt voorgelezen op 24 de-
cember 2018; 3, 4 januari 2019 van 
10.00 tot 12.00 uur en op 27, 28 en 
31 december 2018 en 2 januari 
2019 van 14.00 tot 16.00 uur.
Alle kinderen die komen luiste-
ren naar het voorlezen ontvan-
gen een consumptiebon van het 
Lunch- en Leescafé de Bieb voor 
een lekkere kop warme chocola-
demelk. Ook ontvangt ieder kind 
een voorleesstempelkaart waar-
op stempels verzameld kunnen 
worden. Zijn er 3 stempels op 
de stempelkaart verzameld dan 
wordt er een leuk cadeautje uit-
gedeeld. De toegang is gratis.
Iedereen is van harte welkom! 

Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11 ▲

Centrum

In Bibliotheek Helmond kun je meedoen aan diverse workshops; 
zo kun je een eigen virtual reality bril maken voor je smartphone. 

(bron foto; Bibliotheek Helmond).

Directeur Hans Schapenk neemt afscheid 
van OMO Scholengroep Helmond

Afgelopen dinsdag nam rec-
tor Hans Schapenk na acht 

jaar afscheid van OMO Scho-
lengroep Helmond. Hij begint 
per 1 januari aan een nieuwe 
klus als bestuurder bij Rijk van 
Nijmegen. 

Zijn afscheid werd een echt Hel-
monds feestje; dat past goed 
bij zijn periode in onze stad. 
Voortdurend heeft hij projecten 
geïnitieerd die diverse partijen 
met elkaar verbond; of het nou 
ging om onderwijsinstellingen, 
bedrijfsleven, overheden, ver-
enigingen of stichtingen. De 
realisatie van Sport en (be)leef-
campus De Braak is het beste 
voorbeeld van zijn vindingrijk-
heid. Honderden organisaties 
werken nu samen met de vier 
scholen (Dr.-Knippenbergcolle-
ge, Carolus Borromeus College, 
Vakcollege Helmond en Praktijk-
school Helmond) en dat komt 
ten goede aan het onderwijs. De 
tijd van ‘in het klaslokaal naar 
een schoolbord staren’ is voorbij 
en Hans Schapenk loopt hierin 
echt voorop. Die innovatieve in-
vesteringen, en zijn passie voor 
het onderwijs, de leerlingen en 
al zijn collega’s,  zullen bij OMO 
Scholengroep Helmond gemist 
worden. ▲

Helmond

Directeur Hans Schapenk nam dinsdagavond afscheid tijdens een 
feestelijke bijeenkomst (bron foto; Perry Vermeulen).

Helmond is trots op restaurant De Rozario

Helmondse chefkok Jermain de 
Rozario heeft sinds deze week 
een restaurant met een Mi-
chelinster. Horeca Helmond en 
Helmond in zijn geheel mogen 
trots zijn op deze prestatie.

Het is erg belangrijk voor het 
imago van Helmond. Voor de 
mensen die er wonen, maar 
ook voor de mensen die de stad 
bezoeken. Het centrum van de 
stad is in ontwikkeling, door de 
Michelinster trekt men o.a. een 
bredere doelgroep naar Helmond 
toe. 
Eerder dit jaar vertelde Jermain 
aan ons: ‘’Een Michelinster? Ja en 
nee. Als kok ja, maar als onder-
nemer nee. Waarom? Als deze er 
zou komen, zou dit onder mijn 
voorwaarden zijn en niet onder 
die van iemand anders. Het is op 
mijn manier en anders niet. Het 
is veel belangrijker dat mijn zaak 
vol zit en ik mijn plezier heb in 
mijn werk en ik weet niet of je dat 

met een ster nog kunt bereiken.’’ 
Maar nu blijkt toch maar weer 
dat zijn werk niet onopgemerkt 
is gebleven. De horeca in zijn ge-
heel moeten die mensen gastvrij 
ontvangen. Er liggen goede kan-
sen voor het centrum met o.a. 
het mooie Speelhuis Theater, de 
kanaalzone, het kasteel etc.. Een 
centrum dat volop aan het veran-
deren is met meer horeca en min-
der detailhandel door het opruk-
kende internet. Een centrum vol 

belevenis, horeca, mooie kleine 
winkels, minder ketens, kortom 
een centrum waar het goed toe-
ven is en nu een Michelinster, een 
ster met een internationale bete-
kenis. Helmond pak deze kans en 
werk samen aan kwaliteit naar 
de toekomst toe. 

Jermain de Rozario en team, 
van harte proficiat, 
Weekkrant de Loop Helmond. 
www.helmondnu.nl ▲

Helmond

Eerder dit jaar stond Jermain samen met Djailany voor de 
watertoren aan de torenstraat waar ze hun ambities voor een 

Michelin ster nog met ons deelden (bron foto; Eric van der Putten).
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Show- en Zwetsavond 
bij De Kluppels

De Kluppels hebben weer 
een prachtige line-up voor de 
Show- en Zwetsavond. Met 
kletsers als Rob Scheepers uit 
Sterksel, Dirk Kouwenberg en 
Boy Jansen staan er wederom 
top tonpraters op de planken 
in hoftempel de Geseldonk. Het 
programma wordt opgevuld 
met amusement van Striepke 
Veur en Applaus. De avond voor 
de lachspieren is op zaterdag  
16 februari. 

• Kletser Dirk Kouwenberg 
 (winnaar Keiebijters Kletstoer-
 nooi 2017)
• Kletser Rob Scheepers 
 (Sterksel) (meervoudig 
 winnaar Keiebijters 
 Kletstoernooi)
• Kletser Jasper van Gerwen
 (finalist Brabantse 
 Kampioenschappen 2019)
• Kletser Hans Eijkemans 
 (meervoudig Zuid-Nederlands 
 kampioen)
• Kletser Boy Jansen (Finalist
 Keiebijters kletstoernooi 2018)

De Show- en Zwetsavond begint 
om 19.30 uur. Iedereen wordt 

verzocht om rond 19.00 uur zijn 
plek in te nemen. Uiterlijk 19.15 
uur sluiten de deuren. De kaart-
jes kosten € 11,- per persoon. De 
garderobe voor deze avond is 
wederom gratis.
De kaartverkoop voor deze 
mooie avond is inmiddels van 
start gegaan! Vanaf dit jaar zijn 
de kaarten alleen nog te bestel-
len via kaartverkoop@kluppels.
nl. De Show- & Zwetsavond is op 
zaterdag 16 februari. 

Voor meer informatie en ons 
complete carnavalsprogramma: 
www.kluppels.nl of volg ons 
op Twitter en Instagram via @
houtsekluppels of Facebook via 
Houtse.Kluppels. s

Mierlo-Hout

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

2e kerstdag, 
zondag 30 december en 

oudjaarsdag geopend

Helmond Sport – Jong FC Utrecht 

Aanstaande vrijdag speelt Hel-
mond Sport zijn laatste thuis-
wedstrijd van 2018. In deze wed-
strijd nemen zij het op tegen 
Jong FC Utrecht. Voor Helmond 
Sport een belangrijke wedstrijd 
om in het spoor van Jong FC 
Utrecht te komen.

Stijgende lijn
Het verdedigende spel tegen ti-
telfavorieten Sparta, Go Ahead 
Eagles en verrassing TOP Oss 
heeft ervoor gezorgd dat de laat-
ste plek is overgedragen aan Jong 

AZ. Het spel is nog niet altijd stra-
lend maar de resultaten bieden 
hoop voor de toekomst. De hoop 
kan aanstaande vrijdag versterkt 
worden bij een goed resultaat. De 
ploeg van Robby Alflen kan bij 
een overwinning FC Dordrecht 
passeren en aansluiten bij Jong 
FC Utrecht.

Jong FC Utrecht
Dit is het derde seizoen voor Jong 
FC Utrecht in de Eerste Divisie 
waardoor een rijke historie in on-
derlinge duels ontbreekt. De vo-
rige wedstrijd tussen beide ploe-
gen werd door Helmond Sport 
in eigen huis met 2-0 gewonnen, 

dankzij doelpunten van Vicento 
en van Heugten, beide niet meer 
actief voor de club. Bij Helmond 
Sport moeten ze sterk rekening 
houden met de in vorm stekende 
Nick Venema. De negentien jarige 
spits van Jong FC Utrecht scoorde 
dit seizoen al elf doelpunten.

Kaartverkoop
De aftrap van het duel is om 
20.00 uur in het SolarUnie Sta-
dion in Helmond. Tickets zijn 
nog altijd verkrijgbaar via www. 
helmondsport.nl/tickets  of van-
af 19.00 uur bij de stadionkassa’s. 
Ben jij er ook bij tijdens de laatste 
wedstrijd van 2018? s

Helmond

De vorige wedstrijd tussen beide ploegen werd door Helmond Sport in eigen huis met 2-0 gewonnen 
(bron foto; Wim van den Broek).

www.helmondnu.nl
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Meubelshow
2e Kerstdag geopend 12.00-17.00 uur

en zondag 30 december

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

Beide showrooms zijn naast elkaar gelegen!  Nijverheidsweg 1, Brugstraat 67 Mierlo, Tel. 0492-661584

75 
JAAR

Boxspring Grandeur 3000
Complete Boxspringcombinatie bestaande uit: 
Hoofdbord Corsica, 2 boxsprings 30 cm hoog, 
pocketvering interieur en Low Back Support, 2 
gesto� eerde 7-zone pocketveringmatrassen Iris, 21 cm 
hoog, afgedekt met koudschuim, voorzien van Low Back 
Support. Koudschuim topdekmatras. Ronde houten 
poten en ook leverbaar in 210 en 220 lengte. (meerprijs)

VLAK
140 x 200 cm  van 2393,- nu €     1799,-
160 x 200 cm  van 2712,- nu €     2039,-
180 x 200 cm  van 2911,- nu €     2189,-

ELEKTRISCH VERSTELBAAR
140 x 200 cm   van 3989,- nu €   2999,-
160 x 200 cm  van 4308,- nu €  3239,- 
180 x 200 cm  van 4507,- nu €  3389,-

Hoekbank Rana
Uitgevoerd in stof met verstelbare hoofsteunen en 
stijlvollen chromen poten. Breedte 270x241 cm

Hoekbank Friso
Uitgevoerd in zachte ribstof incl. 3 lende kussens. 
Breedte 314x248.

voor

1199,-

en zondag 30 december
3989,-
2999,-
140x200 cm

elektrisch 
verstelbaar

1449,-
1199,-

Optie 
uitschuifbare 
zitting 120,-

Voor 
spoedeisende 

reparatie-
verzoeken: 

0492 57 90 90

Op 21 december  
en tussen kerst en 
nieuwjaar is ons 
kantoor gesloten

Terugblikkend op 
een fantastisch 

jubileumjaar 
wensen wij u

HELE FIJNE
FEESTDAGEN

WWW.COMPAEN-WONEN.NL

100
 JAAR

Brandbrief: 
Helmond samen met Laarbeek, Nuenen, Geldrop-Mierlo,  Someren, Nederweert, Maasgouw en 

de provincie Brabant  over plan chemiebuizen

Het protest tegen de komst van 
transportbuizen voor gevaar-
lijke sto	 en tussen Laarbeek 
en Echt/Susteren neemt steeds 
grotere vormen aan. Zeven ge-
meenten en de provincie Bra-
bant hebben een brandbrief ge-
stuurd aan minister Ollongren. 

Binnenlandse Zaken wil in de 
eerste helft van 2019 een besluit 
nemen over het nu nog indica-
tieve tracé. Maar eerst moeten 
nut en noodzaak van de route 
worden aangetoond, schrijven 
Laarbeek, Nuenen, Helmond, 
Geldrop-Mierlo, Someren, Ne-
derweert, Maasgouw en de pro-
vincie Brabant. Ook willen zij dat 
inzichtelijk wordt hoeveel het 
gaat kosten om de talrijke knel-
punten op te lossen.

Ollongren (D’66)  maakte in ok-
tober duidelijk dat het tracé door 
de Peelregio er waarschijnlijk ge-
woon gaat komen, ‘al dan niet in 

gewijzigde vorm’. Volgens de mi-
nister heeft overleg tussen over-
heden en bedrijfsleven opgele-
verd ‘dat er een strook realiseer-
baar is’. De definitieve versie van 
een onderzoek van advies- en 
ingenieursbureau Arcadis naar 
de effecten voor mens en milieu 
moet nog verschijnen.

Vooral bij de Helmondse wijken 
Brandevoort en Stiphout en bij 
Mierlo is sprake van complexe 
knelpunten. Het buizentracé 
loopt via Stiphout en op aller-
lei plekken in Brandevoort vlak 
langs bouwpercelen en  bestaan-
de huizen. Ook gaat het dwars 
over sportpark Molenven en 
door beschermde natuurgebie-
den zoals de Stiphoutse Bossen 
en ’t Sang, Broek en Goorkens in 
Mierlo.

Bij Mierlo en Helmond zijn op 
meerdere plekken dure aanvul-
lende maatregelen nodig om 
aan de wettelijke veiligheidseisen 
te kunnen voldoen. Waarmee de 
vraag is waarom dit tracé er per 

se moet komen. De gemeente 
Helmond laat een vergelijkend 
onderzoek doen naar de al vast-
gestelde, oorspronkelijke voor-
keursroute langs Venlo en de 
‘Peelroute’. Deze route ligt er al, 
waarom nog een nieuwe aan-
leggen? Is het puur een centen-
kwestie? Willen de plannenma-
kers zelf deze buizen langs hun 
huis? Men denkt van niet.  Zoals 
bekend, is het gemeentebestuur 
van Helmond fel tegen deze 
plannen. Ook heeft deze Week-
krant De Loop een onderzoek 
uitgevoerd bij haar 700 respon-
denten van haar platform Tip 
de Loop Helmond. Ook hier was 
men fel tegen. Ook hebben een 
300 tal mensen zich via protest-
helmond@deloop.eu  gemeld en 
sluiten daarbij aan bij de meer 
dan 300 al bestaande protes-
teerders die via buizenbrande
voort@gmail.com van bewoner 
Frank Beekhuis zijn binnengeko-
men.

Dit moeten we met zijn allen,
niet willen! ▲

Helmond

Mierlo-HoutMierlo-Hout

Brandevoort

MierloMierlo
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BEZORGER WORDEN? 
APP NAAR: 0618938912

EEN EXTRA BONUS VAN 
€50,00 VERDIENEN?
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GELDROP: K.Kerkstraat 19  HELMOND: Steenweg 33

MARJO
lingerie

Nu 
STAPEL-

KORTING 
op de gehele collectie 
(dus óók op de basiscollectie)

1e artikel 10% korting!!
2 artikelen 20% korting!!
3 artikelen 30% korting!!

Sloggi: bij aankoop van 2 slips
Actie: nu de 3e SLIP GRATIS

A.S. ZONDAG GEOPEND
in Geldrop van 12.00 tot 17.00 uur

1 stuk-10%

2 stuks-20%

3 stuks

-30%
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

Benefietduel tussen 
Helmondia 4 en HC Helmond Heren 1

Het vierde elftal van voetbalclub Helmon-
dia en de hockeyers van HC Helmond 
Heren 1 gaan zaterdag 22 december tegen 
elkaar voetballen. Het gaat om een be-
nefi etwedstrijd in het kader van Serious 
Request. Rondom het duel wordt geld 
ingezameld voor het Rode Kruis. De op-
brengst wordt gebruikt voor reanimatie-
cursussen en AED’s. 

Vriendschap HC Helmond Heren 1 
en Helmondia 4 
Ongeveer een jaar geleden verloren de man-
nen van Helmondia 4 tijdens een wedstrijd 
hun vriend en teamgenoot Luc Jacobs aan 
een hartaanval. Luc was ook van veel team-
leden van HC Helmond Heren 1 een goede 
bekende en goede vriend. Dit verdrietige 
voorval heeft de twee teams bij elkaar ge-

bracht om deze benefietwedstrijd te spelen. 

Steun deze actie
De mannen van Helmondia 4 hebben van 
dichtbij mee moeten maken hoe belangrijk 
het is dat er op veel plekken AED’s aanwe-
zig zijn. Met deze apparaten kunnen we le-
vens redden. Naast genoeg AED’s is het ook 
belangrijk dat mensen weten hoe ze kun-
nen reanimeren. Daar zetten Helmondia 4 
en HC Helmond Heren 1 zich 22 december 
dan ook voor in. Wil jij ook een bijdrage le-
veren aan dit goede doel? Doneer dan via 
kominactie.npo3fm.nl. 

Mis het niet
Op zaterdag 22 december om 14.00 uur 
spelen de twee teams tegen elkaar bij SC 
Helmondia op Sportpark De Braak in Hel-
mond. Het sportpark is geopend vanaf 
13.00 uur. We hopen op veel supporters om 
het belang van AED’s te onderstrepen. ▲

Helmond-Oost

De heren van Helmondia 4 nemen het op tegen HC Helmond Heren 1 om geld op te halen 
voor het Rode Kruis. (Bron foto; Kim Balster).
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Bezoekadres
Stadhuisplein 98
5461 KS  Veghel

Postadres
Postbus 358
5460 AJ  Veghel

Skipov basisonderwijs
Telefoon 0413 - 31 07 90
E-mail info@skipov.nl

Laat talent groeien!

Skipov basisonderwijs (14 basisscholen in en rondom Veghel) is op zoek naar
een aantal groepsleerkrachten per 1 maart 2019. Het betreft een leerkracht
voor groep 1/2 een leerkracht voor groep 3/4 en een leerkracht voor groep 5/6. 
Er zijn verschillende mogelijkheden voor wat betreft omvang van je contract en
je komt in vaste dienst. 

Skipov basisonderwijs verwelkomt je graag! Misschien werk je momenteel verder 
van je woonplaats vandaan, dan is dit de ideale gelegenheid om over te stappen. 
Er heerst binnen Skipov een prettige, warme cultuur waarbinnen er volop
mogelijkheden zijn jezelf te ontwikkelen. Iedere school heeft zijn eigen signatuur 
en specialisme. Prettig werken in een enthousiast teamverband onder leiding van 
een gedreven schoolleider, staat bij alle Skipov basisscholen hoog in het vaandel.

Skipov basisonderwijs ontvangt graag je sollicitatie, uiterlijk 7 januari 2019, 
stuur deze naar Vanessa Hendriks (personeelsfunctionaris): vhendriks@skipov.nl
Vanessa is telefonisch bereikbaar voor nadere toelichting op nummer
06-29055930. Op www.skipov.nl lees je de uitgebreide vacaturetekst.  

zoekt per 01-03-2019 

Basisschool Leerkrachten
voor diverse groepen, vast dienst verband!

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

Helmond-Oost

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

Mierlo-Hout

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

Annawijk/Suytkade

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

Helmond

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

Brouwhuis

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 

Centrum

Vrijdag 4 januari is het kienen in 
wijkhuis De Lier aan van Kins-
bergenstraat 1 Helmond. Aan-
vang 19.30 uur, toegang vanaf 
16 jaar, de zaal is geopend vanaf 
19.00 uur. Er zijn weer veel mooie 
prijzen te winnen waaronder tas-
sen met levensmiddelen. Kosten: 
1 kienkaart voor €6,00

Helmond-Oost

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

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 

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op zaterdag 22 decem-
ber van 11.00 tot 15.00 uur. Loca-
tie: oude basisschool De Torelaar 
op de Groningenhof 4, Helmond. 
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg. Toeganke-
lijk voor alle inwoners van Hel-
mond. Nieuwe vrijwilligers nog 
steeds welkom. 

Rijpelberg

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

Prins Paul de 1e 
bij C.V. De Brouwhazen

Met trots presenteert C.V. De 
Brouwhazen Prins Paul de 1e. Hij 
zal samen met jeugdprins Bram 
1e van S.J.C. De Brouwhaasjes de 
scepter zwaaien in het hazenrijk. 

Voor wie Prins Paul de 1e nog niet 
kent, vertelt hij zelf even wie hij 
is: ‘’Ik ben Paul Hendriks, 29 jaar 
jong en ben geboren en getogen 
in Brouwhuis. Ik woon samen 
met mijn prinses Maud, die ik 
tijdens de carnaval van 2010 heb 
leren kennen.  In het dagelijks le-
ven ben ik gymleraar en CrossFit 
coach. Als gymleraar werk ik bij 
Stichting JIBB en verzorg ik de 
gymlessen op 3 basisscholen in 
Mierlo-Hout. Als CrossFit coach 
ben ik te vinden in Asten, waar ik 
mezelf ook een aantal uurtjes per 
week in het zweet werk. 
Mij kun je kennen van het voet-
ballen bij v.v. Bruheze. Van de 
jeugd tot de senioren ben ik bij 
v.v. Bruheze actief geweest. Mijn 
prinses kun je kennen uit het 
onderwijs binnen Helmond en 
van scouting Brouwhuis, waar 
ze al vanaf haar vroege jeugd 
actief is. Al jarenlang zijn wij tij-
dens de carnaval te vinden in de 
Loop. De afgelopen 5 jaar heb 
ik dit skôn fisje gevierd met de 
Brouwzolen. Dit jaar, als Prins 
van de Brouwhazen, hoop ik er 
met zijn allen een super vet feest 
van te maken.’’ ▲

Brouwhuis

Prins Paul de 1e gaat de scepter 
in het hazenrijk zwaaien samen 
met jeugdprins Bram de 1e (bron 

foto’s; C.V. De Brouwhazen). 
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kerstwensen

Europaweg 158, Helmond 
www.rivez.nl
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www.helmondnu.nlwww.helmondnu.nl 0492-837446 0492-837446 0492-837446 
Steenweg 24, HelmondSteenweg 24, HelmondSteenweg 24, HelmondSteenweg 24, Helmond

www.50pluspartij.nl/helmondwww.50pluspartij.nl/helmondwww.50pluspartij.nl/helmond
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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

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

STOFFEN SCHERP GEPRIJSD

ONGEKENDE SERVICE, 
SNELLE LEVERTIJD EN DIT 
TEGEN SCHERPE PRIJZEN

RAAM- EN VLOERBEKLEDING

WIJ MAKEN VAN UW HUIS EEN THUIS

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

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

of Tapijt

ENORM AANBOD 
FOURNITUREN!

Advies op maat GRATIS meet service Monteer service Showroom

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

Het Goedkope Huis
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495 - 533552 
info@hetgoedkopehuis.nl
www.deelenstoffen.nl
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Polaris huldigt (oud)-leden

Zaterdagmorgen zijn bij Volleybal Club 
Polaris vijf nieuwe Ereleden en twee 
nieuwe Leden van Verdienste gehuldigd 
en opgenomen op het bord in de kantine 
Twiertijd. Voorzitter Wouter Stronk-
horst begroette talrijke leden, oud-leden 
en familie, die voor de speciale vergade-
ring waren uitgenodigd. 

Wouter Stronkhorst: "Een vereniging 
wordt gedragen door vrijwilligers, die in 
bestuurlijke of andere functies en/of als 
trainer/coach gedurende vele jaren in het 
62-jarig bestaan zich voor Polaris hebben 
ingezet. Met bewonderenswaardige inzet 
voor het vele werk dat zij ook in het ver-
leden gedaan hebben om de vereniging 
draaiende te houden. 

In de kantine hing een bord met de na-
men van personen die zich eerder voor de 
vereniging inzetten en onderscheiden wa-

ren. Daarbij ontbraken enkele namen van 
de in totaal negen Ereleden en zeven leden 
van Verdienste. Het bestuur vond dat een 
inhaalslag op zijn plaats was. 

Een speciaal woord wijdde de voorzitter 
aan de familie van het overleden oud-lid 
Annemie Vogels en daarnaast aan Ellen 
van Bree en Jolanda Manders, die samen 
met Willem de Vries het CMV-volleybal in 
de verschillende wijken het laatste decen-
nium gedragen hebben. Zonder deze vrij-
willigers kan een vereniging niet bestaan, 
reden waarom we ze hebben verankerd 
op het bord in onze kantine. Zonder hen 
zou VC Polaris niet daar staan waar ze nu 
staat en niet die aanwas van jeugd heb-
ben die ze nu heeft. We zijn hen dankbaar 
voor hun inzet!"

De nieuwe Ereleden zijn: Walter Bou-
mans, Wil Boetzkes, Paul Remmen, Anne-
mie Vogels en Willem de Vries. De nieuwe 
Leden van Verdienste zijn: Ellen van Bree 
en Jolanda Manders. ▲

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Op de foto: Achterste rij: Ellen van Bree, Paul Remmen, Mieke van Schijndel, Frans van de 
Vorst, Geert van Schijndel, Willem de Vries, Walter Boumans en Wil Boetzkes. 

Zittend: Jolanda Manders, Wil van Loon en Louk van Poppel. (bron foto; VC Polaris).

HT’35 podium 
bij Tilburgse Kampioenschappen turnen

In het weekend van 15-16 december 
vonden in het T-kwadraat in Tilburg 
opnieuw de jaarlijkse Tilburgse Kam-
pioenschappen turnen plaats, ditmaal 
voor onze D1 onderbouw en divisie 4 bo-
venbouw turnsters. Het werd een suc-
cesvol weekend, mooie oefeningen en 
meerdere medailles.

Er werd 8x het podium gehaald, waarvan 
bij de senioren zelfs een volledig HT’35 
podium. De resultaten van zaterdag:

Instap D1: Fleur Welten 1e, Merle Aben 
4e, Christy de Groot 5e, Loïs Fransen 11e, 
Sanne van Eekelen 12e, Fieke Maas 33e

Pupil-2 D1: Tess Verspaget 21e, Laura van 
Drunen 26e.

Jeugd-1 D1: Brechtje Wennink 2e, Lisa van 
der Wegen 5e, Fleur Brouwer 11e, Wieteke 
Schapendonk 13e.

Div. 4 Jeugd-2: Iris van Rest 3e, Josephine 
Lindeboom 6e, Jady Wilbers 11e, Avelon 
Akkermans, 14e.

Div. 4 Junior: Mijke Heemstra 10e, Daimy 
van Tuijl 12e, Ise van Lieshout 25e

Div. 4 Senior: Fabiënne Wachters 1e, Laury 
de Leeuw 2e, Jonne van de Zanden 3e, 

Laura Hobeijn 6e, Emma Baggermans 8e, 
Marwa Dada 15e.

Resultaten van zondag: 
Pupil-1 D1: Zoë Kwee 1e, Julia van den 
Boogaard 3e, Emma Boeren 6e, Nisrine 
Toub 11e.
 
Turnvereniging HT’35 wenst iedereen 
prettige feestdagen en een sportief en ge-
zond 2019. www.ht35.nl ▲

Op de eerste plek Fabienne Wachters, 
Laury de Leeuw werd tweede en een derde 
plaats voor Jonne v.d. Zanden. 
(bron foto; HT35 Helmond).

Welkom bij de Nieuwjaarsbijeenkomst

Traditiegetrouw nodigt de Wijkraad 
Mierlo-Hout alle bewoners van de wijk 
uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze 
staat gepland op zondag 6 januari 2019 bij 
Friture Zaal Adelaars van 11.30 tot 14.00 
uur. De onderscheiding De MierloHou-
tenaar wordt dan uitgereikt aan een per-
soon en een organisatie die zich op een 
speciale manier hebben ingezet voor de 
wijk Mierlo-Hout. 
Er zijn diverse genomineerden en groepe-

ringen die voor de onderscheiding Mierlo-
Houtenaar 2018 en Groepering van het jaar 
2018 in aanmerking komen. 

De Wijkraad wil graag met alle aanwezi-
gen het glas heffen op het nieuwe jaar en 
de goede wensen uitwisselen. Voor een 
drankje en een hapje zal worden gezorgd. 
U vindt Friture Zaal Ade-
laars aan de Hoofdstraat 
137 in Mierlo-Hout. De 
Wijkraad Mierlo-Hout 
wenst iedereen een voor-
spoedig 2019! ▲
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• MEER DAN 250 VAKANTIEREIZEN NAAR BESTEMMINGEN IN HEEL EUROPA
• MODERNE BUSSEN MET VRIENDELIJKE CHAUFFEURS
• 

Altijd beter uit met Ghielen!Altijd beter uit met Ghielen!
100%

geniet
garantie!

www.ghielen.nl ISO
9001

GENIETEN...

DE KOOG/ TExEl – NEDErlaND
Vertrekdata: 2, 6 en 8 maart
3 dagen halfpension € 260,-

ZEll aM HarMErSBaCH/ Schwarzwald – Duitsland
Vertrekdatum: 2 maart
6 dagen halfpension € 465,-

WINTErSE OOSTZEECrUISE & HElSINKI - Finland
Vertrekdatum: 2 maart
7 dagen halfpension € 745,-

BOUrNEMOUTH/ 
Engelse Zuidkust
Vertrekdatum: 
2 maart 
6 dagen halfpension

€ 480,-

raTTENBErG/
Beieren - Duitsland
Vertrekdatum: 
2 maart 
6 dagen halfpension

€ 425,-

BEHrINGEN/ 
lüneburgerheide - 
Duitsland
Vertrekdatum:
2 maart
5 dagen halfpension

€ 425,-

GIllINGHaM / 
Kent – Engeland
Vertrekdatum:
2 maart 
5 dagen halfpension

€ 425,-

! incl. sightseeing straatsburg!

WINTErWaNDElrEIS HOlZGaU/ lechtal – Oostenrijk
Ontdek de natuur in al zijn winterpracht en geniet van een actieve winterse vakantie in 
Oostenrijk. We maken winterse wandelingen en maken busexcursies naar Füssen en Elbi-
genalp (houtsnijschool).
Vertrekdatum: 24 maart (7 dgn)  € 580,-

WINTErWaNDElrEIS aBTENaU/ Salzburgerland – Oostenrijk
De combinatie tussen wandelen door het besneeuwde Alpenlandschap en enkele onver-
getelijke excursies naar o.a. Salzburg, maken deze reis tot een onvergetelijke belevenis! 

Vertrekdata: 5 januari en 9 maart (8 dgn) € 615,-

CaTalONIË & BarCElONa – Spanje 
Vertrekdatum: 2 maart
9 dagen halfpension € 625,-

geniet van het gezelligste dagje 
uit voor jou en je vriendin!
Dagelijks van 16 t/m 24 februari 2019

! incl. speciale sneeuwschoenwanDeling 

o.l.V. giDs!

! nieuw!

! nieuw!  reis met Veel hoogtepunten

! nieuw!

•	 meer	dan	250	vakantiereizen	naar	bestemmingen	in	heel	europa
•	 moderne	bussen	met	vriendelijke	chauffeurs
•	 de	beste	prijs-kwaliteitsverhouding

STaSTaST NDaarD

COMFOrTClaSS

BINNENKOrT VErKrIJGBaar:
VaKaNTIE-
rEISGIDS 
2019!
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl   Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

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.

Zondag 23 december:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor.

Maandag 24 december:
16.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Peuter en kleuter kerstviering
17.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; Gezinsviering m.m.v. een delegatie 
van Fanfare Unitas
Harry van Bree;
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna m.m.v. 
de Femmes;
Paul Spoor; Toon Henraat; overleden ouders Aarts-van Berlo; 
overleden ouders Antoon en Anna van der Heijden-Slegers; overleden 
ouders Antoon en Tonny Slegers-van Mierlo;
18.00 uur Alphonsus; Volkszang: Jos van Lieshout en overleden 
familie;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Kerstviering m.m.v. Annelieke Merx.
René Michielsen; Marjan v.d. Ven-v.d. Broek; Peter van Melis; Jan en 
Mien Smits en hun zoon Hans; Jan en Jo Moors-van Deurzen; Ben 
van de Westerlo; Josina en Jan Donkers-Kolenberg en zoon Joop; 
familie van Oorschot-Janssen; overleden ouders van de Laar-van de 
Ven; pastoor Stuart Allan; Tonnie Verbunt en overleden familieleden; 
Marinus en Christina van der Linden-van Duijnhoven; Peter van der 
Linden; Bert Meulendijks; Trudy v.d. Elsen-Leenders; Harrie Kanters 
en Jo Kanters-van der Els; Jan van der Vorst en Luus van der Vorst-van 
Neerven; Jan Verbunt en Nelly van de Sande Dekkers;
21.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Woord en Communieviering m.m.v. 
het kerkkoor Cantemus Domino.
Ellen Slegers-van der Aa; overleden ouders Weijts-Janssen; overleden 
ouders Giebels- v.d. Boogaart; overleden ouders van Asten-van de 
Kerkhof.

Dinsdag 25 december:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout: Hoogmis van Kerstmis m.m.v. het 
kerkkoor;
Oma en Opa van Mierlo-Vogels; Ouders Sauvé-Vogels en dochter Ine; 
André de Bruijne; Maria Verhagen-Dirks; Pieter van Wetten.

DE LUCIAKERK IS EXTRA OPEN VOOR EEN BEZOEK AAN DE 
KERSTSTAL OP EERSTE EN TWEEDE KERSTDAG VAN 14.00 UUR 
TOT 16.00 UUR. 

Woensdag 26 december: 
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout: Hoogmis m.m.v. het seniorenkoor; 
Hub Jussen; Hans Kummerer.

Donderdag 27 december: 
19.00 uur Alphonsus.

Zaterdag 29 december:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang.

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

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

Maandag 24 december Kerstavond 
17.30 uur peuterviering
19.00 uur gezinsviering
Gerrie Daalderop-van Stiphout, Frans Breuer.
21.00 uur Maria koor 
Femke van Stiphout, overleden ouders van der Burgt en Gerrie en 
Jozef de zonen, Tiny Schriks-Peters, Charles Geelen en Wil Geelen-
Grundeken, Maria van de Hurk-Reloe, Ine Toll, Joep Schiffers, Lia 
Möhlmann, San Boekhorst-Drouen.
23.00 uur Femmes.
Koosje, Harrie en Peter van Deursen, Jan en Mien van Veijfeijken, Joep 
Schiffers.

Dinsdag 25 december 1e Kerstdag 
10.30 uur Gregoriaans koor
Jan van Berkel en Helena van Weick de echtgenote, Julie Loop-
Lemans, Frans en Anneke Verstappen en Henk Houthooft, Leo 
Fransen en overleden familie, Riek Geubbels-van Veijfeijken en Ellen 
Heerkens-Geubbels, Thijs van den Elsen en overleden ouders Van den 
Elsen-Kuypers en overleden ouders Van de Putten-Glaudemans, Jan 
en Toos Schriks-Luijben, Chris en Ad Schrils, Mark en Marcia Somers 
Schriks en Kees de Vrede.

Woensdag 26 december 2e Kerstdag 
10.30 uur Trudo koor
Anny Vogels-van de Broek echtgenote van Huub Vogels, Maarten de 
zoon en Franka de dochter; Marinus van Esdonk en Drieka Verhoeven 
de echtgenote, Piet van Dijk en Mien van de Vorst de echtgenote. 
Christiaan van der Heijden en Wilhelmien Giebels de echtgenote en 
hun schoonzoon Guido Bonetto; overleden familie Jansen, Leo van 
Heck van Jo Verhoeven de echtgenote en overleden familieleden, 
overleden ouders, broer en zus van de familie Jacobs, 
Sef Gommans en Bep Frakking de echtgenote.

Zondag 30 december
10.30 uur Gregoriaans koor
Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, overleden ouders 
De Kok-van de Berk en Ciska de dochter.

Maandag 31 december Oudjaar
19.00 uur Trudo koor.

Dinsdag 1 januari, Nieuwjaar
10.30 uur Femmes.

EUCHARISTIEVIERINGEN 
IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. H.Lambertus 
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) 
zo. 9.30; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00. 
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur. 
Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel tel. 477255. 
pastoorseidel@live.nl Pastor W. Koopmans 
tel. 06-19223250. pastorkoopmans@live.nl.
Diaken 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
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 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Kom en ervaar de magie van  de kerstlichtjes in
Brouwhuis en Rijpelberg

Op 21 december is het weer tijd 
voor de 5e editie van de licht-
jesroute die door Brouwhuis en 
Rijpelberg gaat. De organisatie 
van deze kerstwandeling heeft 
de routes zo aangepast dat 
beide routes elkaar tre� en bij 
het Tienerhuis aan de Rivieren-
singel in Brouwhuis. Voor deze 
opzet is dit jaar gekozen om dit 
evenement, dat alweer voor 
de 5e keer gelopen zal worden,  
beter voor jong en oud toegan-
kelijk te maken en om elkaar te 
ontmoeten en gezamenlijk te 
genieten van dit jaarlijks evene-
ment.

Gratis lampion met verlichting
Het Tienerhuispark wordt door 
middel van 32 LED lampen tot 
in alle hoeken mooi verlicht in 
winterse sferen. Er zal een ge-
voel van magie ontstaan op het 
moment dat u het park binnen-
loopt,  waar u onder het genot 
van een drankje kan genieten 
van geweldige dans en muziek 
welke zal worden verzorgd door 
Brouwhuis entertainment.  
Het wordt een tocht van, voor en 
door kinderen. Maar ook voor 
ouders, opa’s, oma’s en andere 
familieleden.  Kortom, iedereen 
is welkom. We lopen niet alleen 
door met licht versierde straten, 

maar ook via spannende donke-
re paden. Dan komt een lampion 
prima van pas. Heb je er geen, 
geen probleem, er ligt er een met 
een lichtje gratis voor jou klaar 
bij het startpunt van beide rou-
tes. En deelname aan deze tocht 
is ook dit jaar weer geheel gratis. 

Route door Brouwhuis 
De route voor deze 5e editie is 
nagenoeg dezelfde als vorig jaar, 
met als grote verschil dat nu voor 
het Tienerhuis in Brouwhuis is 
gekozen als eindpunt.  
We vertrekken op vrijdag 21 de-
cember om 18:00 uur vanaf het 
Louis Donkersplein (het pleintje 
tegenover zaal Vissers) om hier 
rechtsaf via de Bruhezerweg te 
gaan. We draaien bij de Tram-
baan rechtsaf, om via de La-
vendelheide  links het fietspad 
(Struikheide pad) te volgen om 
ook dit jaar weer een bezoek te 
brengen aan de bewoners van de 
KBWO. Op het eind van dit pad 
vervolgen we rechts de Bruhe-
zerweg tot aan het kruispunt 
met de Rivierensingel. Hier ste-
ken we recht over en lopen via 
de Rijntjesdijk naar de Vlierdense 
Bosdijk en slaan hier linksaf om 
aan het einde van de Vlierdense 
Bosdijk weer rechtsaf te gaan 
de Rivierensingel op. We lopen 
vervolgens ook weer het Elbe-
plantsoen rond om onze weg te 
vervolgen via de Rivierensingel 

en  vervolgens onze weg te ver-
volgen tot aan het spoor waar we 
links afslaan naar het Tienerhuis. 
Het park is overigens niet te mis-
sen, door de vele ledlampen en 
laserlichten in de lucht.

Route door de Rijpelberg 
Deze start ‘gelijktijdig met 
Brouwhuis’ om 18.00 uur bij de 
Brem om via  het Rijpelpein en 
Frieslandpad helemaal langs de 
speeltuin de Rijpelroets naar het 
Theo Driessenhof te lopen en 
vervolgens via (een klein stukje 
zandpad)  uit te komen op het 
Raktpad,  waarna we via de 

Baroniehof  naar de achterste 
Staakven  lopen om onder de 
Deurneseweg door uiteindelijk 
op de fietspad rivierensingel uit 
te komen. Deze lopen we door 
tot bij de Maaslaan. Daar steken 
we de weg over naar de ventweg 
Rivierensingel om tegelijktijdig 
met de wandeling van Brouw-
huis omstreeks 19.00 uur aanko-
men om gezamenlijk de afslui-
ting van dit evenement te vieren.

Doet u als bewoner langs beide 
routes ook dit jaar weer mee? 
Door heel eenvoudig een kaarsje 
of een paar theelichtjes voor het 

raam te branden en de rest van de 
verlichting in het huis uit te doen 
gedurende de tocht, of buiten 
leuk te versieren? Spontane crea-
tieve ideeën gedurende de tocht 
zijn natuurlijk van harte welkom. 
Mocht u een leuk idee hebben 
voor dit of volgend jaar, laat het 
ons dan weten. Het mailadres is 
uitsluitend voor deze kerst: wim.
vogels@gmail.com. Laten we er 
een onvergetelijke kersttocht van 
maken, wij zijn er klaar voor, jul-
lie ook?

Tot ziens op 21 december 
Comité kerstroute Brouwhuis ▲

Brouwhuis

Loop ook mee met de kerstlichtjesroute (bron foto; Organisatie kerstlichtjesroute Brouwhuis/Rijpelberg).
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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

helmondloopjes
de loop weekkrant
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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.
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e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

EVENEMENTEN DIVERSEN

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

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

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)

Te huur in Mierlo: 

Opslagruimtes 
100m2 & 200m2 

nieuwbouw. 

Geïsoleerd, elektr. 
deur, betonvloer, 
7 mtr. hoogte, 
camerabewaking. 

06-23320791
06-28536100

www.deijkersmeubelen.nl 
Nijverheidsweg 2a, Helmond
06-52072755

www.deijkersmeubelen.nl 

IN- EN VERKOOP 
GEBRUIKTE MEUBELEN.

2e KERSTDAG 
GEOPEND 

11.00 - 16.00 UUR

Wij wensen u fi jne feestdagen 
    en een mooi woonjaar!

Aangepaste openingstijden
 
Geen inloopspreekuur in Helmond en Lieshout:
20 december t/m 3 januari
 
Kantoor Someren is op de volgende dagen gesloten:
1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag
24 en 31 december open van 8.30 - 12.30 uur
 
WoCom is alle dagen bereikbaar op 0493 49 76 66

Te huur in Lierop
Opzicht lokatie 

praktijk - kantoor 
 verkoopruimte

met eigen 
parkeerplaatsen

06-27552031
Dovens Badmeubelen

Betaalbare badmeubelen
op maat gemaakt.

www.dovens.nl

Dovens Inbouwkasten
Slaapkamer en Inbouwkasten

op maat gemaakt.
www.dovens.nl

Dovens Meubel
Meubelen in alle soorten

op maat gemaakt
www.dovens.nl

Dovens meubel
Zie onze vernieuwde

website
www.dovens.nl

TE KOOP

TE HUUR

Maas Budget Witgoed
Witgoed met  2 maanden 
garantie. Langskomen kan 

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

TE KOOP GEVRAAGD

Gezocht marktspullen, zolder 
opr., antiek, klokken,

schilderijen, beelden, enz. 
06-13208306

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

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

Helmond  06-52642652

65+ 
KLUSSER/

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

40 Jaar ervaring.
info: 06-11441257 

Kees

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

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

-Ook reparatie van  tweewielers 
die elders  gekocht zijn!

-24/7 Online bestellen via onze 
webshop!

-Ruime keuze in gebruikte 
fietsen!

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

www.kuijpers tweewielers.nl

Lenie Klaasen  |  06-52716622

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

MEGA
VLOOIENMARKT

  23 december
Tennishal 

Eindhoven Noord
Vijfkamplaan 10

Eindhoven
Entree 2 euro 9-16 uur

Kraamhuur 
06-20299824

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

www.helmondnu.nl
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl#

 

waardebon|DL

WIJ DANKEN U
VOOR HET VERTROUWEN IN 

2018

Wij zijn er even 

een weekje tussenuit, maar 

staan vanaf 2 januari weer 

voor u klaar.

Onderhoudsbeurt voor uw
fiets inclusief poetsen

Nu van € 79.95 voor slechts

€45.- 
Maak alvast een afspraak!

(Geldig tot en met 1 maart 2019)
(derailleur en elektrische fietsen € 10.- extra,

excl. onderdelen)

www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

ZATERDAG 22 DECEMBER 
TOT 17.00 GEOPEND


