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Goedkoop drukwerk nodig? info@adcommunicatie.nl

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

PAC FESTIVAL
KIJK 5 BIJZONDERE 
VOORPREMIÈRES
ACHTER ELKAAR
ZATERDAG 19 EN 

ZONDAG 20 JANUARI

BEZORGER WORDEN? 
APP NAAR: 0618938912

EEN EXTRA BONUS VAN 
€50,00 VERDIENEN?

Sterk in
Concept Ontwerp 
Internetmarketing Websites & Apps 
Media-plaatsingen 
Uitgeverij Drukwerk 
Communicatie 

middelenmiddelen

0492-845350
info@

adcommunicatie.nl

De kerst ligt nog maar net 
achter ons of het nieuwe jaar 
staat alweer bijna voor de deur. 
Champagne, oliebollen en ge-
zelligheid van familie en/of 
vrienden mogen natuurlijk niet 
ontbreken. Traditiegetrouw 
hoort hier natuurlijk ook vuur-
werk bij. 

Dit jaar voert de Gemeente Hel-
mond een proef uit met vuur-
werkvrijezones tijdens de jaar-
wisseling rondom het Elkerliek 

Ziekenhuis en Dierenpark de 
Warande. In de rest van Hel-
mond kan wel gewoon vuurwerk 
afgestoken worden vanaf 31 de-
cember 18.00 uur tot 1 januari 
02.00 uur. Voor onze viervoeters 
kan vuurwerk vervelend zijn. 

Dierenambulance Helmond e.o. 
heeft hiervoor enkele tips: Zorg 
binnen in huis dat uw dier zelf 
een veilig plekje kan opzoeken, 
creëer verschillende keuzemoge-
lijkheden en zorg voor voldoende 
afleiding, zorg dat de hond stevig 
vast zit tijdens het wandelen en 
misschien wel de belangrijk-

ste; Blijf zelf rustig. Probeer het 
angstgedrag van uw dier zoveel 
mogelijk te negeren. Probeer 
vooral gewenst gedrag te belo-
nen met voer, spel of aandacht. 
Ook niet onbelangrijk; zorg dat je 
veilig vuurwerk in handen hebt! 

Wilt u meer weten over veilig 
vuurwerk? Kijk dan even op pa-
gina 4 en 5 voor meer informa-
tie. Natuurlijk blijft oud en nieuw 
een feest om het oude jaar af te 
sluiten en het nieuwe jaar met 
goede vooruitzichten tegemoet 
te gaan, dus laten we er vooral 
van genieten met z’n allen. ▲

Helmond

Laten weLaten weProosten

(Bron foto; Shutterstock).

Weekkrant De Loop/
Adcommunicatie 
wenst iedereen een 
fijne jaarwisseling 
en alle goeds voor

2019 toe!2019 toe!

jaar de loop weekkrant
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!
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nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

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

Gratis 
montage*

Als je jouw keuken in 
februari 2019 laat plaatsen

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget een 
extra groot werkblad

hup,
Meer zweten 
voor minder 
geld! 

Arkweg 3 -17   ·   5731 PD Mierlo   ·   
0492 67 89 11   ·   www.hup.eu/sport/actie

Fitness
je fit
met 40%
korting
Is meer sporten in 2019 ook jouw goede voornemen?

HUP heeft het grootste all-inclusive sportcentrum in de regio Mierlo en 
Helmond en is 365 dagen per jaar open. En met all-inclusive bedoelen we dat 
er echt heel veel extra bij zit. Begin het jaar goed en word lid in januari 2019. 
Dan krijg je van HUP de eerste 6 maanden 40% korting bij een 1- of 2-jarig 
lidmaatschap. Goed begonnen is half gewonnen.

HUP is de nieuwe naam voor De Brug Active en Carlton De Brug. 

hup
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

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

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

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

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

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

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

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

helmond
de loop weekkrant
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Elke week gegarandeerd 50.000 likes!Dé beste juf van de wereld 
Het wordt ook wel dé nobelprijs 
van het onderwijs genoemd: 
The Global Teacher Prize. Als 
dan blijkt dat je in de top 50 zit, 
uit ruim 100.000 aanmeldingen, 
is er enige indruk gemaakt op 
de jury. Juf Daisy Mertens, van 
brede basisschool de Vuurvogel 
uit Helmond, moest zelf ook 
even gillen toen ze hoorde dat 
ze in de race zat voor deze pres-
tigieuze prijs.

Daisy Mertens, die werd opge-
geven door haar oud-studiebe-
geleider, vindt het zelf lastig om 
te zeggen wat er zo anders is aan 
haar manier van lesgeven, maar 
de leerlingen weten wel waarom. 
Daisy vertelt: ‘’ De leerlingen vin-
den het erg prettig dat ik luister 
en aandacht voor ze heb’’. Daar-
naast kijkt de juf naar wat de 
lessen betekenisvol maakt door 
middel van projecten die ze af-
stemt op de leerlingen. 

Zo koppelt ze de interesses van 
de leerlingen aan te behalen doe-
len. Door een manier van onder-
wijzen te kiezen die is afgestemd 
op de kinderen, wordt er een 
omgeving gecreëerd waarin ze 
met plezier naar school komen 
en dat is natuurlijk het allerbe-
langrijkste.

High Five
De passie voor het onderwijs 
reikt ook buiten de schoolmu-
ren. Daisy zet zich in om een 
project op te zetten genaamd: 
‘High Five’. Dit wordt onder-
steund door het Missing Chap-
ter Foundation welke zich inzet 
voor kind-inclusie. Omdat kin-
deren er recht op hebben om 
bij zaken betrokken te worden 
die hen aangaan en omdat hun 
creatieve denkkracht beslissin-

gen beter maakt. Het project 
High Five heeft als doel om de 
kinderen een stem te geven in 
het onderwijs, maar ook om de 
samenwerking tussen kinderen 
en volwassenen te stimuleren. 
‘’Zo word er een ecosysteem ge-
creëerd met als doel een grotere 
betrokkenheid vanuit de kinde-
ren. Het onderwijs gaat tenslotte 
over hen. Er is sinds kort ook een 
pilot uit gezet met 6 basisscholen 
en vanuit hier willen we dit bre-
der gaan uitzetten’’ aldus Daisy. 

Global Teacher Prize
Toen bekend werd dat Daisy bij 
de laatste 50 zat, was dat na-
tuurlijk een prachtig moment: 
‘’Toen ik het mailtje kreeg, sloeg 
mijn hart natuurlijk helemaal op 
hol. Ik moest het nog 2 weken 
stil houden. Toen ik het eindelijk 
tegen de klas mocht vertellen, 
waren ze dan ook erg verbaasd, 
maar vooral trots dat ‘hun juf’ 
misschien wel de allerbeste van 
de wereld is.’’ 
De prijs wordt volgend jaar 

maart uitgereikt in Dubai, waar 
Daisy dan ook naartoe mag sa-
men met de rest van de genomi-
neerden. Als ze de prijs wint, is ze  
ambassadeur van het onderwijs 
wereldwijd en wint ze 1 miljoen 
dollar. Over waar deze prijs naar-
toe gaat is, hoeft ze geen twee 
keer na te denken: ‘’ Ik wil het 
graag investeren in het high five 
project en een deel ervan gaat 
naar het bibliotheek project in 
Malawi’’.

Onderwijs buiten Nederland
Daisy is niet alleen actief met on-
derwijsprojecten binnen Neder-
land, ook buiten Nederland zet 
zij zich hiervoor in. Ze is zelf met 
Edukans naar Malawi geweest 
voor het ‘bibliotheek project’. Dit 
project is erop gericht om het 
leesonderwijs daar te stimule-
ren. Ze is eerder ook naar Ethio-
pië  geweest en daar heeft ze ge-
zien hoe het onderwijs verschilt 
met het Nederlandse systeem.  
Daisy: ‘’Wat ik daar gezien heb, 
is me goed bijgebleven. De lera-

ren staan daar met zoveel passie 
voor hun vak kinderen voor de 
klas en ze werken met de materi-
alen die ze hebben.  Er heerst een 
echte ‘community gedachte’. Het 
samen doen en het samen voor 
elkaar krijgen is iets wat sterk te-
rugkomt.’’

Toekomst van het onderwijs
Hoe Daisy graag de toekomst 
van het onderwijs ziet? ‘’ Ik zou 
graag zien dat kinderen meer 
eigenaar worden van hun eigen 
leerproces en dat er meer wordt 
afgestemd op talenten van leer-
krachten. Dit moet ook gesti-
muleerd moeten worden zodat 
er echt ecosystemen ontstaan. 
Daarnaast zou ik ook graag zien 
dat er intensief wordt samenge-
werkt, met bijvoorbeeld de ge-
meente om bepaalde uitdagin-
gen te tackelen. Een verandering 
kan klein beginnen in je eigen 
wijk en kan later uitgebouwd 
worden naar een collega school. 
Samenwerking ter bevordering 
van het onderwijs!’’. ▲

Helmond

Daisy Mertens in haar groep 7 op basisschool de Vuurvogel (bron foto; Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl).

•   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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SPORTIEF EN FIT
                         IN

WINTERSPORT

WANDELEN

RUNNING

BIKING

HIKING

FITNESS

                       IN2019
Op alle fitness 
apparatuur, fitness 
kleding, schoenen 
en accessoires

directe korting*
15%

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 10 JANUARI 2019 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
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Deel uw verhaal met de wethouder 

Heeft u een vraag, initiatief of idee voor uw wijk? Kom dan naar het 
wijkspreekuur. Onder het genot van een drankje luistert de wijkwethouder 
graag naar uw verhaal. Neemt u gerust een familielid, vriend of vriendin mee. 

Overzicht wijkspreekuren
In januari staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• In Helmond-Noord met wethouder Van den Waardenburg op woensdag 
 9 januari van 19.30 tot 20.30 uur in De Boerderij (Harmoniestraat 105)
• In Stiphout-Warande met wethouder Van Bree op maandag 21 januari van 
 19.30 tot 20.30 in De Ark (Dorpsstraat 29)
• In Rijpelberg met wethouder Maas op donderdag 24 januari van 19.30 tot 
 20.30 uur in De Brem (Rijpelplein 1)
• In Helmond-West met wethouder Van Dijk op donderdag 24 januari van 
 19.30 tot 20.30 uur in Westwijzer (Cortenbachstraat 70) 

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. Woont u in 
een andere wijk? Ga dan naar www.helmond.nl/wijkspreekuren voor de geplande 
wijkspreekuren in februari. 

Inzameling kerstbomen 

In de week van maandag 7 januari tot en met vrijdag 11 januari kunt u uw 
kerstboom aan de openbare weg aanbieden. Voer uw postcode en huisnummer 
in op www.deafvalapp.nl om te zien op welke dag, in de week van 7 tot en met 
11 januari, de inzameldienst de kerstbomen in uw straat ophaalt. 

Zorg dat u hierbij voldoet aan de volgende voorwaarden:
• maximale lengte 2,5 meter
• aangeboden zonder versiering en pot
• aangeboden aan de openbare weg 

Hoogbouw en De Veste
Woont u in de hoogbouw of in De Veste? Bied uw kerstboom niet in de 
verzamelvoorzieningen of binnenpleinen aan, want de inzamelwagen van de 
kerstbomen kan daar niet komen. Zet uw kerstboom daarom aan de openbare 
weg. Bij de Veste bijvoorbeeld op dezelfde plek als waar het PMD en het oud 
papier normaal gesproken opgehaald wordt. 

Stadswacht wordt Toezicht en Handhaving 

Toezicht en Handhaving. Dat is per 1 januari 2019 de nieuwe naam van de 
Stadswacht. De organisatie wordt per die datum officieel onderdeel van de 
gemeente Helmond. Een goed moment om ook de naam te wijzigen. 

De naam Toezicht en Handhaving is gekozen, omdat deze goed past bij de 
werkzaamheden van de medewerkers, de buitengewoon opsporingsambtenaren 
(boa’s). Daarnaast gebruiken steeds meer gemeenten de naam Toezicht en 
Handhaving. Gemeente Helmond sluit aan bij deze ontwikkeling.

Contact met Toezicht en Handhaving
Wilt u overlast melden over afval, honden of parkeren, dan kunt u Toezicht en 
Handhaving vanaf 1 januari 2019 bereiken via de gemeente Helmond: 14 0492 of 
vul een meldingsformulier in op www.helmond.nl/veiligheid. Bent u iets verloren 
of hebt u iets gevonden, dan kunt u dat melden op www.verlorenofgevonden.nl.

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

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

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

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

Raadsvergadering
8 januari 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 8 januari aanstaande in de raadzaal 
in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur. 

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. 
Via www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek 
portaal op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar 
ook een overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. 
Daarnaast kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• 1e wijziging Verordening ondergrondse infrastructuur en Handboek Kabels 
 en Leidingen
• Businessplan Food Tech Brainport 2019
• Bestemmingsplan ‘Brouwhuis-Deltaweg 2.

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

Bekendmakingen

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

Broekwal 4 14-12-2018 woningsplitsing OLO 4053069

Vaartsestraat 2 t/m 30 18-12-2018 brandveilig gebruik, blok 2  OLO 4101393

Steenweg 32B 14-12-2018 renoveren en splitsen pand OLO 4090231

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

Kromme Steenweg 35 18-12-2018 vestigen vintage koffiebar OLO 4056785

Helmondsingel 143 18-12-2018 verbouw hoofdgebouw en OLO 3869609

   nieuwbouw stallingsruimte met zoutbuffer 

Geeneind 18 19-12-2018 vergroten woning OLO 4001955

Mozartlaan 9 19-12-2018 verplaatsen uitweg OLO 4091183

Citroenvlinder 13 19-12-2018 oprichten woning OLO 3614693

Betuwehof 93 20-12-2018 plaatsen overkapping OLO 3958431

Markestrijp 50, 50A en 50B 20-12-2018 oprichten demonstratiewoning OLO 3708149

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

Burgemeester van           kamerverhuur en plaatsen privacyscherm OLO 3907155

Houtlaan 168 

Brandevoort Stepekolk,  oprichten woning, maken uitweg OLO 3768027

kavel S81

Stepekolk II, kavels 1 t/m 11 oprichten 11 CPO-woningen, maken uitwegen  OLO 3768229

 (Stepekolk II, IKB V) 

Juttenbeemden oprichten 5 CPO-woningen, maken uitwegen  OLO 3768391

  (Brand II, IKB VI) 

Binnen Parallelweg 26 melding brandveilig gebruik OLO 2046981

Suytkade Fase 2A  oprichten 12 woningen Suytkade Fase 2A OLO 3760735

kadastraal F 1001 

Verwijdering kinderopvangvoorzieningen uit LRK
Op grond van art. 8 van het “Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse 

kinderopvang en personenregister kinderopvang” maken burgemeester en wethouders 

bekend dat op eigen verzoek van de houder onderstaande kinderopvangvoorzieningen worden 

verwijderd uit het Landelijk Register Kinderopvang (LRK):
 

Naam  Adres LKR-nummer Datum Reden

   verwijdering verwijdering

Buurtouders  Taxusrode 8

Rijk van Nijmegen te Helmond 213853310 01-01-2019    Stopzetting

Buurtouders  Taxusrode 8                          gastouderbureaus 

Eindhoven te Helmond 175065202 01-01-2019            Buurtouders.

Buurtouders  Taxusrode 8                  Bestaande gastouders

Rotterdam te Helmond 171343335 01-01-2019       gaan over

                         naar een ander gastouderbureau.
Burgemeester en Wethouders van Helmond 27 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.

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

Stiphout Zuid, kavel Z2 18-12-2018 realiseren gesloten  OLO 4096845

  bodemenergiesysteem 

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

oude kern Brouwhuis 14-12-2018     carnavalsoptocht Brouwhuis  2018-04840

  (4 maart 2019) 

Markt, Ameideplein,  20-12-2018 Voorjaarskermis 2019

Watermolenwal  (29 maart t/m 7 april 2019) 2018-04908

   

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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.

Logo in FC:

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62

Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0

Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10

Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Gebruikte vetten en oliën gooi je natuurlijk niet in de gootsteen. Dan heb je grote kans 

dat je riool verstopt raakt. Dus heb jij gebruikt frituurvet, bakolie of andere vetten? 

Stop dit dan in een afgesloten fles of bakje en lever het bij mij in. Dan word ik er een stuk 

vetter van en kunnen ze er bovendien biobrandstof van maken.

Het is veel vetter
om het in de gele bak te doen!

Kijk voor meer info op www.frituurvetrecyclehet.nl

Je vindt mij in Helmond bij:

• Milieustraat, Gerstdijk 1

• Jumbo, Azalealaan 64

• OEC Korfbal, Braakse Bosdijk 1A

• Plus, Nieuwveld 19 

 (winkelcentrum De Bus)

• Van Rijsingen Diepvries, 

 De Hoefkens 1B

• SC Helmondia, De Braak 5

• Jan Linders, 

 Janssen & Fritsenplein 11 (Mierlo-Hout)

Gemeente Deurne
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HELP MEE...PROTESTEER EN MELD U AAN!protesthelmond@deloop.eu(o.v.v. naam/adres)

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

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

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

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

BEDRIJVEN WILLEN KOSTEN BESPAREN MAAR DE 
BURGERS BETALEN DE REKENING!

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

GASLEIDING EN HOOGSPANNINGSLEIDINGEN 
DOOR BRANDEVOORT.

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

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

(Advertentie gesponsord door Weekkrant De Loop Helmond)

Maandelijkse uitgave. 

Oplage 100.000 ex.
Helmond, Deurne, Vlierden, Liessel, Asten, 
Ommel, Heusden, Someren, Someren Eind, 

Someren Heide, Mierlo, Nuenen, Aarle-Rixtel, 
Beek en Donk, Geldrop, Gemert, De Mortel, 

Bakel en Milheeze

www.grootpeelland.nl

Wekelijkse uitgave.

Oplage 39.500 ex. 
in geheel Helmond!

advertentie@deloop.eu
www.helmondnu.nl

Drukwerk
Online Marketing 
Websites | Apps

info@adcommunicatie.nl
www.adcommunicatie.nl

Sterk in
Concept Ontwerp
Internetmarketing Websites & Apps
Media-plaatsingen 
Uitgeverij Drukwerk 
Communicatie middelen

Steenovenweg 20 | Helmond
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O N Z E  P R I J S  I S  H E T  B E W I J S .    W W W. K E U K E N H A L . N L

NETTO PRIJS INCLUSIEF 
APPARATUUR: 

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

WOOD
(301 cm breed) 

Keuken compleet zoals 
afgebeeld, inclusief 
apparatuur

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

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

JARIG
JUBILEUM

 * Vraag naar de voorwaarden.     

apparatuur

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

Keuken compleet zoals 

EEN GRATIS 

2e KERSTDAG EN 
ZONDAG 30 DECEMBER 

GEOPEND

NETTO PRIJS INCLUSIEF 

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

ONZE VESTIGINGEN 2e KERSTDAG EN 
ZONDAG 30 DECEMBER 

Het is al weer de laatste column 
van dit jaar, wat is het jaar omge-
vlogen. En bij de laatste hoort een 
terugblik op het jaar. Zoals bij de 
meeste was ook mijn jaar, een jaar 
met pieken en dalen. Mijn diepte-
punt dit jaar, is dat ik afscheid heb 
moeten nemen van onze Quincey. 
Mijn allessie mijn steun en toever-
laat. Ons hondenkind. 

Ik wist niet dat je zon verdriet kon 
hebben van een hondje. En eigen-
lijk was een nieuw hundje niet de 
bedoeling, maar dan komt zoiets 
gewoon op je pad en dan bende 

gelijk verliefd. Dus een nieuw hon-
denkind, ons Kate, en ook hier zijn 
we weer zo verliefd op. Dat had ik 
niet kunnen bedenken.

Mijn hoogtepunt: een knalfeest 
toen ons Stacey 30 werd en André 
70, wat we groots hebben gevierd 
als samen 100. Een jaar waarin ik 
als columniste bij de Loop ben be-
gonnen. Ze hielden me al een tijdje 
in de gaten want zoals ik mijn co-
lumns schrijf, zo schrijf ik al jaren 
op mijn Facebook. En dat sprak 
hun aan. 

Eerst zei ik: ‘niks voor mij, da ga ik 
niet doen’, maar ze wisten me over 
te halen, het past echt bij me. De 
Loop en ik hebben elkaar helemaal 
gevonden, ik hou van positief en 
De Loop is een positieve krant en  
daar hou ik dus van . Negativiteit 
daar schiete niks mee op. Iemand 
de grond intrappen is nogal mak-
kelijk. Neejeee, iemand de hoogte 
in douwen daar ben ik meer van! 
Daar bereikte veel meer mee dan 
overal tegen aan schoppen en 
overal over te zeveren. Dankzij mijn 
column kom ik op veel plekken en 

heb ik heel veel mooie Helmonders 
leren kennen, heel veel mooie stich-
tingen gezien en heel veel leuke ac-
tiviteiten gedaan. Owww daar hou 
ik zo van. Als ik unne Helmonder 
van het jaar zou moeten kiezen, 
zou het dit jaar echt Geert Blenkers 
worden. Dat is iemand die zo zijn 
best doet voor Helmond en de be-
scheidenheid van Geert, siert hem 
zo. Unne kaaai skone jongen met 
een zeer groot Helmond hart. Hij is 
de spil achter heel veel mooie eve-
nementen zoals ook nu de ijsbaan 
op de markt waar we samen met 

alle mensen van De Loop een kaai 
gezellige kerstborrel hebben gehad 
zoals je op de foto ziet. Er staan 
trouwens nog leuke dingen op de 
agenda voor het nieuwe jaar, zo 
zijn we bij Inloophuis de Cirkel ge-
weest, waar een mooi filmpje van 
komt en natuurlijk een column.

Of ik nog wensen heb voor het 
nieuwe jaar? Natuurlijk! Mijn wens 
is dit jaar een levenslied in Hel-
mond zoals elke stad heeft. da zou 
ik ook geweldig vinden. Ik heb de 
line-up al helemaal in mijn hoofd 
voor dit evenement hahaha. Er zijn 
ook nog zoveel dingen die op mijn 
column lijstje staan zoals een inter-
view alla Marij met Elly, onze bur-
gemeester. Een kijkje bij de pliessie 
en de brandweer  net als dat we 
bij de ambulance hebben gedaan. 
Maar ook op pad met  de suppor-
tersclub van Helmond Sport staat 
hoog op mijn lijstje dus mochte 
connecties hebben in die wereld 
laat het me weten.

Zo mijn laatste column van dit jaar 
staat weer op papier. Dat was een 
makkie ;-)

Bedankt voor het lezen en de leuke 
reacties die ik vaak van jullie lezers 
krijg! Ik wens iedereen een goed 
uiteinde en een spetterend begin 
van 2019. 

Tot volgend jaar.

Ons 

vertelt…

Een goei uiteinde
Het was kei gezellig op de schaatsbaan in Helmond (bron foto; Yvonne van Kessel, Ykfotografie).
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WIJ WENSEN U DE
ALLERBESTE PRIJZEN

NIEUW IN 
NEDERLAND

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

MET KLIK VERBINDING 
Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.Leverbaar in diverse hout decoren.

per mper mper mper mper mper mper mper m22 incl. btw  incl. btw  incl. btw  incl. btw  incl. btw  incl. btw  incl. btw    normaal 35.95 nu

15.95
 

RUSTIEK EIKEN
MET KLIK VERBINDING 

19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag, 
gerookt naturel geolied.

28.95
per m2 incl. btw  van 63.95 voor

vanaf 

625.-625.-625.
Complete traptreden, diverse kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN

 
RUSTIEK EIKEN

MET KLIK VERBINDING 
19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag, 19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag, 19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag, 

gerookt naturel geolied.

28.95
per m2 incl. btw  van 63.95 voor

LAMELPARKET

 
EXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANGEXTRA BREED & LANG

17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.17.9595959595959595959595959595959517.9517.17.9517.17.9517.17.9517.17.9517.17.9517.17.9517.17.9517.
LAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXLLAMINAAT XXL

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

per mper mper mper mper mper mper mper mper m222 incl. btw   incl. btw   incl. btw   incl. btw   incl. btw   incl. btw   incl. btw  van 63.van 63.van 63.van 63.van 63.van 63.959595 voor voor voor voor

LANDHUISDELEN

14.95per m2 incl. btw  van 29.95 voor

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

 8 verschillende kleuren.

ZONDAG 30 DECEMBER GEOPEND 12.00-17.00 UUR

VLOER HET ZELF 
ALMERE - AMSTERDAM

ARNHEM - BREDA
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
EINDHOVEN - HELMOND

WWW.VLOERHETZELF.NL 
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Jolanda Vermulst: 
een leven zonder keramiek is haast onvoorstelbaar! 

Sinds 33 jaar neemt Jolanda 
Vermulst deel aan cursussen van 
Kunstkwartier en is daarmee dé 
Wikipedia van de afdeling Ke-
ramiek. Kunstkwartier begon 
als GIKO om via het Kunsten-
centrum in de kubussen van het 
Speelhuis in zijn huidige vesti-
ging op de Kromme Steenweg 
neer te strijken. Jolanda maakte 
het allemaal mee en kan er leuk 
over vertellen. 

Net zo radicaal als de gedaante-
verwisseling van de huisvesting 
van Kunstkwartier is de ontwik-
keling in het keramisch werk van 
Jolanda. En dat is spannend om 
te zien! Haar appartement her-
bergt vele tientallen werkstuk-
ken van het begin in 1985 tot 
de meest recente, net voltooid. 
Haar thuis is een reis terug in de 
tijd naar de oorsprong van haar 
carrière in de keramiek. De eerste 
objecten van steengoed, door de 
jaren heen steeds groter, steeds 
meer de grens van het mogelijke 
opzoekend. Al snel ontstijgt haar 
werk wat voor velen een hobby 
blijft. De afmeting van de ke-
ramiekoven beperkte de groei 
van haar werkstukken. Op zoek 
naar nieuwe uitdagingen raakt 
Jolanda geïnspireerd door een 
workshop van Henk Wolvers. 
Porselein heet voortaan de nieu-

we uitdaging. Tal van technieken 
brengt ze in praktijk. En opnieuw 
zoekt ze de grenzen van het mo-
gelijke van het materiaal porse-
lein op. En wellicht raadt u het 
al. De keramiekoven wordt weer 
te klein voor het werk van Jo-
landa. Haar werk reflecteert een 
avontuurlijke geest die op zoek 
is naar de (on) mogelijkheden 
van het materiaal. Bij Jolanda ligt 
de nadruk op het proces en dat 
maakt de uitkomsten van haar 
onderzoek vaak onverwacht en 
spannend.

Het zal wennen worden voor Jo-
landa in een leeg appartement. 

In januari 2019 verhuist al haar 
keramiek naar de Cacaofabriek. 
De titel van de tentoonstelling: 
INTERBELLUM,  verwijst naar de 
rust die Jolanda vindt in het bezig 
zijn met haar keramiek. Een wel-
kom tegenwicht voor de hectiek 
van haar drukke baan. Het wor-
den twee spannende weken voor 
iedereen in Helmond en omstre-
ken die van keramiek houd!

De tentoonstelling wordt zondag 
6 januari om 14.00 uur geopend 
door de directeur van Kunst-
kwartier Theo de Veer. 
Locatie: Cacaofabriek, 
Cacaokade 1, Helmond. ▲

Suytkade

Het werk van Jolanda zal vanaf 7 januari te zien zijn in 
de Cacaofabriek (Bron foto; Biek van Bree).

Leerlingen Jan van Brabant College 
maken kerststukjes voor ouderen 

In december vieren leerlingen 
van het Jan van Brabant Col-
lege Gasthuisstraat samen het 
kerstfeest. In die sfeer werden 
vorige week donderdag kerst-
stukjes gemaakt die  zijn aan-
geboden aan de bewoners van 
woonzorgcentra Alphonsus en 
de Eeuwsels. 

Na een hartelijk ontvangst wer-
den de ouderen, zowel in de zaal 
als op de kamers, met een stukje 
verrast. De reacties waren hart-

verwarmend. De leerlingen von-
den het bijzonder om te zien en 
horen hoe ouderen in Nederland 
in een woonzorgcentrum leven. 
Het was een geslaagde ontmoe-
ting van verschillende culturen. 
Jan van Brabant College Gast-
huisstraat, is een school met 180 
anderstalige leerlingen tussen 12 
en 18 jaar. Er zijn 27 nationalitei-
ten vertegenwoordigd. De leer-
lingen komen onder andere uit 
Syrië, Polen, Portugal en Eritrea. 
Allemaal hebben ze hetzelfde 
doel voor ogen: Nederlands leren. 
Daarmee leggen ze de basis voor 
hun toekomst in Nederland. ▲

Helmond

 De leerlingen van het Jan van Brabant College Gasthuisstraat 
gingen met kerststukjes langs woonzorgcentra. 

(bron foto; Jan van Brabant College Gasthuisstraat).



9week nummer 52 vrijdag 28 december 2018de loop weekkrant HELMOND

Wat is jouw 
verhaal?
Werk je al in de zorg en ben je op zoek naar 
een nieuwe uitdaging? Of ben je op zoek naar 
een leuke baan als schoonmaakmedewerker? 
Speelt het wel eens door je hoofd om een 
zorgopleiding te volgen of om jezelf nuttig 
te maken als vrijwilliger? Je bent van harte 
welkom.

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

Loop vrijblijvend binnen om een 
kop koffie te drinken en maak 
kennis met de Zorgboog.

de Werkboog
T 0492 348 402

dewerkboog@zorgboog.nl
www.werkenbijdezorgboog.nl

speciaal ontmoetingsmoment
Zaterdag 5 januari 2019 
10.00-13.00 uur - Keyserinnedael - Helmond

LUNCH TIP: 12 UURTJE - €12

Kopje soep, drie sneetjes brood 
met ham, kaas en een kroket

ELKE WOENSDAG:
BURGERDAG
alle burgers €11,- 

ELKE DONDERDAG:
ONBEPERKT SPARERIBS
voor maar €19,50

ELKE VRIJDAG:
HALVE KILO SCHNITZEL
met friet en salade 
voor €12,50

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

WWW.HETSCHIPHELMOND.NL  

Het laatste concert van het jaar bij Stichting Draaiorgels

Die Heidefelder Musikanten uit 
Eindhoven, is een groep muzi-
kanten die allemaal hun sporen 
reeds elders verdiend hebben. 
De kapel is opgericht op 17 april 
1987 te Eindhoven. Haar naam 
is ontleend aan het feit dat 
Eindhoven gelegen is tussen de 
Oirschotse-, Strabrechtse- en 
Leenderheide. 

Het grootste gedeelte van het 
repertoire bestond toen nog uit 
Egerländer, Böhmische en an-
der “Volkstümliche” muziek. Te-
genwoordig  hebben zij nu een 
gemengd repertoire met zowel 
moderne muziek alsook de tra-
dionele kapellen muziek. De Ka-
pel staat onder leiding van Chris 
de Baat die zijn hand ook niet 
omdraait om bestaande arrange-
menten geheel om te gooien of 
zelfs volledig opnieuw uitschrijft 
om zo zijn beoogde klankkleur 
van het geheel te kunnen verkrij-
gen.

Wederom een bijzonder concert 
in een bijzondere nostalgische 
omgeving. Vooraf, in de pauze 
en na afloop kunt u genieten van 
onze Helmondse draaiorgels. De 
Gaviolizaal met monumenten en 
een stukje geschiedenis en cul-
tuur in de cultuurstad Helmond 
heet u welkom. 

Kerstgroepen expositie 
Tijdens onze openingstijden 
kunt u tot en met 6 januari 2019 
ook nog terecht voor de Kerst-
groepen expositie in onze expo-
sitieruimte. Woensdag 2 januari 
is hiervoor ook een extra open-
stelling van 13.00 tot 17.00 uur. In 
deze ruimte zijn uit de verzame-
ling van de familie Senders kerst-
groepen uit landen van de hele 
wereld samengebracht.
De toegang tot concert en expo-
sitie is gratis. Wel zien wij na af-

loop van het concert een vrijwil-
lige bijdrage in onze donatiepijp. 
Natuurlijk bent u ook vooraf 
reeds welkom om te genieten 
van onze museale draaiorgels. 
Onze deskundige vrijwilligers 
staan klaar om u tekst en uit-
leg te geven over de orgels. Wilt 
u zelf actief zijn dan is het ook 
mogelijk uw draaiorgeldiploma 
te halen op “onze Klenne”. Ver-
der kan men ook kijken naar 
de snaarinstrumenten en accor-
deoncollectie van Arie Willems 

met exemplaren meer dan 100 
jaar oud. Heeft u een dorstige 
keel gekregen dan is er de horeca 
om u van een glaasje fris of een 
biertje te voorzien. 

Door de groei van het aantal be-
zoekers en activiteiten kunnen 
wij ook extra vrijwilligers, vooral 
voor de horeca gebruiken.  Heeft 
u interesse om ook een stukje 
bij te dragen aan de Helmondse 
cultuur en monumenten neem 
dan contact op met de Stichting 

Draaiorgels Helmond. De Ga-
violizaal is te vinden aan de To-
renstraat 36a, 5701 SH Helmond. 
Openingstijden zaterdag en zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur. Groe-
pen van minimaal 10 personen 
ook mogelijk op afspraak. 

Meer informatie op onze website 
www.draaiorgelshelmond.nl of 
info per mail info@draaiorgels-
helmond.nl of tel: 06-39682404. 

De Stichting Draaiorgels Hel-
mond wenst iedereen een heel 
gelukkig, vreedzaam en muzi-
kaal 2019. ▲

Binnenstad

Het oudejaarsconcert wordt in 
de gaviolizaal door de Die Heide-
felder Musikanten uit Eindhoven 
uitgevoerd. (bron foto; Stichting 
Draaiorgels Helmond).
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Tentoonstelling in Kasteel Helmond over waargebeurde heksenjacht

In Kasteel Helmond is van 5 fe-
bruari t/m 3 november 2019 de 
tentoonstelling  ‘Heksenjacht 
in Peelland’ te zien. De ten-
toonstelling is gebaseerd op het 
boek Duivelskwartier (uit 2015). 
Hierin vertelt oud journalist Jo-
han Otten over een tot dan toe 
onderbelicht gebleven verhaal. 

Voor het eerst in de geschiede-
nis wordt nu ook een tentoon-
stelling gewijd aan het tragi-
sche lot dat tientallen vrouwen 
uit Zuidoost-Brabant ruim 400 
jaar geleden ondergingen. Hun 
processen worden belicht, met 
speciale aandacht voor aspecten 
als marteling en de waterproef. 
Ook het toen algemene geloof 
in magie komt aan bod. Het 
rijksarchief in Brussel leent voor 
deze gelegenheid authentieke 
documenten uit.

De regio Peelland vormde bijna 
425 jaar geleden het decor voor 
een gruwelijke, meedogenloze 
mensenjacht. In het jaar 1595 
vonden 25 vrouwen er de dood, 
de meesten op de brandstapel, 
nadat ze als heks waren veroor-
deeld. De vervolgingsgolf in dit 
deel van het toenmalige her-
togdom Brabant is een van de 
grootste die in de Lage Landen 
hebben plaatsgevonden. De 
eerste arrestaties en processen 
vonden plaats in juni 1595 in Cra-
nendonck. Begin juli werden een 
oude vrouw en een moeder met 
haar twaalf jaar oude dochter 
verbrand. Ze waren in het dorp 
Soerendonk beschuldigd van 
kwaadaardige toverij en zouden 
de dood van mensen en dieren, 
bederf van gewas en andere 
wandaden op hun geweten heb-

ben. Een vrouw uit Maarheeze, 
die ook werd verdacht, pleegde 
in gevangenschap zelfmoord 
op de zolder van het kasteel van 
Cranendonck. 

Satanisch complot
De lokale heren en de schouten 
en schepenen die die processen 
voerden geloofden dat de ver-
dachten waren betrokken bij een 
satanisch complot om de chris-
telijke samenleving te ontwrich-
ten. Ze zouden opdrachten krij-
gen van de duivel en samen met 
hem nachtelijke feesten houden. 
Een verdachte die aan ondervra-
ging werd onderworpen, kreeg 
steevast de vraag voorgelegd wie 
er nog meer bij waren geweest 
op die duistere samenkomsten. 
Omdat de arme slachtoffers 
zwaar werden gemarteld, moes-
ten ze wel namen noemen van 
personen die ze kenden in hun 
omgeving. Zo greep de vervol-
ging om zich heen. Van Cranen-
donck naar Heeze, Leende en 
Geldrop, dan door naar Mierlo 
en Lierop om in Asten tot een 
eind te komen.

Helmondse kasteelvrouwe 
beschuldigd
Van veel vervolgingen heeft maar 
weinig informatie de eeuwen 
overleefd. In Peelland zou er ook 
hoegenaamd niets over bekend 
zijn, als het uitsluitend op de lo-
kale archieven was aangekomen. 
In de betrokken dorpen zijn deze 
zwarte bladzijden uit de geschie-
denis bewust of onbewust uit de 
archieven weggefilterd. Maar de 
heksenjacht in Peelland baarde 
indertijd al zoveel opzien, dat 
het centrale gezag in Brussel be-
sloot er een onderzoek naar in te 
stellen. Zeker toen de heer van 
Mierlo en Lierop in twee weken 
tijd in zijn heerlijkheden vijftien 

vrouwen had laten executeren, 
en ook met beschuldigingen 
was gekomen aan het adres van 
de belangrijkste inwoonsters 
van de Peellandse centrum-
stad Helmond, waaronder de 
weduwe van kasteelheer Adolf 
van Cortenbach, Philippine van 
Ruyschenberg.  Een procureur-
generaal reisde af naar de meierij 
van ’s-Hertogenbosch, liet be-
trokkenen dagvaarden, eiste ko-
pieën van processen op en sprak 
met overlevenden en nabestaan-
den. Zijn dossier, een unieke 
beschrijving van de nauwelijks 
voorstelbare gebeurtenissen, is 
bewaard gebleven in het rijks-
archief in Brussel. Niet eerder 
zijn belangrijke stukken uit het 
dossier elders te zien geweest. 
Het gaat bijvoorbeeld om door 
dorpssecretarissen opgeschre-
ven bekentenissen van gemar-
telde vrouwen, brieven van pas-
toors die hun nood klagen over 
de gruwelen en een verslag van 
de Brusselse onderzoeker over 
de manier waarop hij de kasteel-
heer van Asten bij een nachtelijk 
bezoek de mantel uitveegde.
De tentoonstelling in Kasteel 
Helmond is tot stand gekomen 
in nauwe samenwerking met Jo-
han Otten en Jan van der Heijden 

van het Anna Ceelen Huis in As-
ten, documentatiecentrum over 
hekserij bij de kasteelruïne. 

Bereikbaarheid Kasteel 
Helmond
Kasteel Helmond maakt deel uit 
van Museum Helmond, samen 
met Kunsthal Helmond. Het 
stadskasteel dat midden in Hel-
mond ligt, is gemakkelijk te be-
reiken met de auto en het open-

baar vervoer. Met de trein stap 
je uit op station Helmond, het 
is circa 10 minuten lopen naar 
het kasteel. Parkeergelegenheid 
(betaald) is op circa 20 meter 
afstand van het kasteel onder 
luchtbrug Kasteel-Traverse. Ga 
naar www.museumhelmond.
nl voor actuele informatie over 
openingstijden, prijzen en het 
activiteiten- en tentoonstellings-
programma. ▲

Helmond

Ontwerp muurschildering naar aanleiding van voorstelling 
‘Hanged witch’. (bron foto; Maxime-Johan Otten). 

Bezoek schaatsen in Helmond en
het Winterkatsteel met een combiticket

Dit winterseizoen is Schaat-
sen in Helmond op de Markt 
en het Winterkasteel in Kasteel 
Helmond ook door middel van 
een combiticket te bezoeken. 
Bezoekers zijn met een prijs 
van €5,- voor een combiticket 
voordeliger uit. De combitickets 
zijn zowel bij de kassa van het 
Winterkasteel als bij de kassa 
van Schaatsen in Helmond te 
verkrijgen. 

We kunnen dit jaar weer schaat-
sen in Helmond. Stichting Hel-
mond City Events organiseert 
Schaatsen in Helmond 2018-2019: 
de tweede editie. Van 7 decem-
ber 2018 tot en met 6 januari 2019 
kunnen bezoekers uit Helmond 
en omstreken weer volop ge-
nieten van schaatspret midden 
op de Markt in Helmond. Geen 
schaatsfanaat? Ook dat is geen 
probleem! Er wordt een sfeervol 
en overdekt winterterras inge-
richt waar men bijvoorbeeld kan 

genieten van een lekkere kop 
soep of warme chocolademelk 
met uitzicht op de schaatsbaan. 

Winterkasteel Helmond
Kasteel Helmond, de grootste 
waterburcht van het land, wordt 
van 11 december t/m 6 januari 
omgetoverd tot Winterkasteel 
Helmond. En dat betekent dat je 
met het hele gezin kunt genieten 
van de winter en van Kerst op zijn 
leukst! Waarbij je natuurlijk niet 
kunt ontkomen aan de nodige 
kerstaccessoires zoals die heer-

lijke/gezellige kerstlampjes, kerst-
muziek, en chique tafels gedekt 
in stijl. 

Meer informatie 
Kijk voor het gehele programma 
van Schaatsen in Helmond op 
www.schaatseninhelmond.nl 
of stuur een bericht naar info@
schaatseninhelmond.nl.  Het pro-
gramma en openingstijden van 
het Winterkasteel is te vinden op 
www.museumhelmond.nl. Beide 
wensen u ontzettend fijne feest-
dagen en een gelukkig 2019. ▲

Helmond

(Bron foto; Eric van der Putten, www.helmondnu.nl).

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 kinde-
ren Ben je geïnteresseerd? Neem 
dan contact op met Lavínia Ger-
mano via telefoonnummer: 06-
44369288  of via e-mail: lavinia-
germano@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 Floreffestraat 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). 
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vrijdag

28
december
12.00-16.00u

zaterdag

29
december
12.00-16.00u

Aluminium veranda
model 2017 - 600x300 
excl. montage

E 1595,-

Engelseweg 147 Helmond tel.: 0492-599465

Twirlvereniging Imagination 
prolongeert diverse kampioenstitels 

Afgelopen zaterdag 15 en zon-
dag 16 december, vond het NK 
Twirl Runner Up in topsport-
centrum Almere plaats. Voor de 
Helmondse twirlers van Imagi-
nation een spannend weekend. 
Zij moesten na een strenge se-
lectiewedstrijd hard strijden om 
de titel Nederlands Kampioen. 
Deze jaarlijkse kampioenswed-
strijd wordt door NBTA Neder-
land georganiseerd.

Titelstrijd
Voor twee deelnemende teams 
van Imagination was dit NK wel 
heel spannend: zij mochten bei-
den hun titel verdedigen. Zowel 
het Dance team senioren als het 
Ensemble junior werden Neder-
lands kampioen. 
Trainster Joyce van den Broek: 
‘Het is altijd weer spannend. 
Er is heel hard voor gewerkt en 
tijdens de selectierondes had-
den de dames al laten zien dat 
ze hun titel met verve zouden 
gaan verdedigen. Dat dan op 
het juiste moment alles op zijn 
plaats valt tijdens het NK, én 
beide teams zich wederom kam-
pioen mogen noemen, is dan wel 
heel bijzonder! 

Meer podiumplekken
Dewi Kandelaars en Liske 
Tjio vormen samen in duo in 

dancetwirl junior. Zij behaalden 
een fantastische 2e plek. Ook 
Rozanna Tolle behaalde met 
dancetwirl junior een mooie 2e 
plek en daarmee ook zilver. Dewi 
kandelaars behaalde een bron-
zen medaille voor het onderdeel 
1 baton junior en dancetwirl ju-
nior. Het duo Senna Bombeeck 
en Lara Ramos Rodriques be-
haalden ook brons in twirling 
juvenile. 

Overige uitslagen
Duo dancetwirl senior Julia 
Arnoldussen en Manon Ver-

bakel 4e, 2 Baton junior Nomi 
Gratama 8e, Super X strut junior 
Larissa Tolle 4e, Super X strut 
senior Michelle Fijma 6e, Dafne 
van de Hurk 10e , Eva Rogge-
band 15e , 1 baton juvenile Lara 
Ramos Rodriques 8e, 1 baton se-
nior Julia Arnoldussen 8e, 2 ba-
ton senior Britt Kwarten 6e, Eva 
Roggeband 10e, Solo dancetwirl 
juvenile Lara Ramos Rodriques 
11e,  Solo dancetwirl junior La-
rissa Tolle 9e, Nomi Gratema 
15e, Solo dancetwirl senior Li-
sanne van Stiphout 7e, Twirling 
team junior 5e. ▲

Helmond

Ensemble junior en danceteam senior van Imagination wederom 
Nederlands kampioen. (bron foto; Twirlvereniging Imagination).

Vrijwilligerspenning 
voor Maja Suykerbuyk

Mevrouw Maja Suykerbuyk 
heeft donderdag 20 december 
de vrijwilligerspenning van de 
gemeente Helmond gekregen 
voor haar jarenlange belangelo-
ze inzet op diverse maatschap-
pelijke terreinen in Helmond. 
De onderscheiding werd uit-
gereikt door wethouder Gaby 
van den Waardenburg. Dat ge-
beurde tijdens de feestelijke bij-
eenkomst ter gelegenheid van 
het behalen van het Keurmerk 
Branchevereniging Kringloop-
winkels Nederland (BKN). 

In 1983 is Maja Suykerbuyk ge-
start met haar vrijwilligersac-
tiviteiten in Wijkhuis de Terp 
als begeleidster/leidster van het 
Jazzballet voor meisjes, de bui-
tenlandse vrouwengroep Ont-
spanning en Visualisatie en de 
kledingbeurs. Daarnaast was zij 
leidster van de vakantiekampen 
voor de meidengroep.

Sinds 2008 is zij actief als vrijwil-
ligster bij de Vrijwillige Terminale 
Zorg van de LEV-groep. Tevens is 
zij actief bij Helmond Sport als 
allround steward, kaartverkoop-
ster en controleur.

Tijdens haar werkperiode van 
1993 tot 2018 bij Helso, Atlant-
groep en Senzer  was zij gede-

tacheerd bij de Stichting Kring-
loopwinkel Helmond. Gedu-
rende die periode was zij actief 
lid van de ondernemingsraad. 
Haar betrokkenheid bij de me-
dewerkers bleef niet beperkt tot 
de kantoortijden. Haar kwalitei-
ten om mensen en doelgroepen 
te verbinden werden en worden 
nog altijd zeer gewaardeerd.  

De onvermoeibare vrijwillige in-
zet gedurende vele  jaren is voor 
burgemeester en wethouders 
aanleiding geweest om aan me-
vrouw J.M. Suykerbuyk  de vrij-
willigerspenning van de gemeen-
te Helmond toe te kennen. ▲

Helmond

De onvermoeibare vrijwillige 
inzet gedurende vele  jaren is 
aanleiding geweest om de vrij-
willigerspenning toe te kennen. 
(bron foto; PressVisuals.com).
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Het is 1996 en ik zit met een geknapte 
Achillespees op een camping bij Apt in 
Zuid -Frankrijk. Gelukkig ben ik niet al-
leen, mijn goede gade en mijn zoon Fons 
zijn er ook; zij mankeren niets. Wat nu? 
Het ANWB-steunpunt in Lyon wordt ge-
beld, voor hulp en advies, want duidelijk 
is wel dat ik in een ziekenhuis dien te be-
landen. Maar kan Jeanne alleen, met Fons 
op de achterbank, en de caravan aan de 
trekhaak naar huis rijden? Dat ziet ze niet 
zo zitten. Een oplossing wordt gevonden: 
Jeanne zal een ANWB-chauffeur krijgen 
die het circus naar huis gaat brengen, en 
voor mij komt de volgende dag een am-
bulance de camping oprijden om me op 
het vliegveld van Marseille af te leveren; 
op weg naar het ziekenhuis in Helmond. 
Ik moet op een brancard liggen, en kan 
via de achterruit van de ambulance van 
het uitzicht genieten. Over de hellingen 
van de Luberon: prachtig. Hoog boven al-
les uit de witte top van de Mont Ventoux. 
Nog nooit zo scherp afgetekend als nu; 
een waardig afscheid van twee weken in 
de Provence. Op het vliegveld word ik in 
de KLM-Cityhopper op de voorste stoel 
gedrapeerd en heb zo, omdat de deur 
naar de cockpit openstaat, oogcontact 
met de bemanning. Tussen cockpit en 
de cabine staat als een frisse lente fee de 
hostess de passagiers te ontvangen. De 
mistral komt recht naar binnen en waait 
haar rokken op. We hebben allemaal 
goeie zin. Het toestel draait Noordwaarts 
het Rhonedal in. Rechts ontvouwt zich 
een fenomenaal panorama: heel de wes-
telijke Provence ligt voor me; velden, bos-
sen, bergen dorpen; dit alles aan de Noor-
delijke kant afgesloten door het massief 
van de Mont Ventoux. Op Schiphol staat 
een taxi klaar die mij naar het Elkerliek 
ziekenhuis brengt. Ook deze tocht is een 
groot feest, de chauffeur is een geboren 

verteller en veel hilarische gebeurtenissen 
uit zijn praktijk, passeren de revue. Om 21 
uur lig ik in het Elkerliek onder een pa-
pagaai met daarop televisie en telefoon. 
Eerst maar eens Apt gebeld. Mijn vrouw 
klinkt opgewekt en ook Fons heeft zijn 
zaakjes onder controle. Er is veel hulp 
en aandacht van medekampeerders; de 
volgende dag zal er een chauffeur komen 
om haar, Fons en het circus naar huis te 
rijden. Jeanne wordt ook goed geholpen 
bij het reisvaardig maken van de caravan. 
‘s Avonds krijg ik al bezoek; zoon Robert 
komt vanuit Venlo zijn vader bekijken. Ik 
pleeg enkele telefoontjes naar familie en 
vrienden in Helmond. Het gevolg is dat 
de volgende dagen het aantal boeketten 
rond mijn bed toeneemt. Het is maandag 
en om half elf kom ik op de operatieka-
mer en om elf uur is alles achter de rug: 
ruggenprik, operatie en gipsen. Ook dit 
is weer een verkwikkend gebeuren, want 
tijdens de ingreep kan ik wat mee buur-
ten over vakantiebelevenissen en over het 
snijwerk waar men mee bezig is. Het hi-
lariteitsgehalte neemt toe. “Mensen, jul-
lie zijn toch wel serieus bezig, hoop ik?” 
“Bende gek, mijnheer Van Rest, wij wer-
ken hier toch voor ons plezier.” Dat stelt 
mij gerust. ‘s Avonds bel ik de camping en 
hoor dat Jeanne en Fons vertrokken zijn. 
Als er dinsdag rond zes uur gebeld wordt, 
blijkt het Jeanne te zijn, die net thuis ge-
komen is. Even later is ze in het zieken-
huis, opgewekt, maar bekaf. Ze had over-
nacht op een parkeerplaats bij Macon, 
de chauffeur in het aanpalende hotel. Ze 
vertelde van het grote, maar erg vermoei-
ende medeleven op de camping. Ze keek 
wat vreemd op toen ze mij tussen al die 
bloemen zag liggen; eigenlijk had Jeanne 
die verdiend, vond ik ook. En ze kreeg nog 
drukke dagen om de caravan leeg te rui-
men. Maar goed, op het eind van de week 
kwam ik thuis, 
weliswaar in 
loopgips, maar 
alles was toch 
weer aardig op 
zijn pootjes te-
recht gekomen.

Jan van Rest

jan van rest

In het gips

WoCom kiest Bouwbedrijf Van den Heuvel

Woningcorporatie woCom besteedt het 
dagelijks onderhoud aan haar Helmond-
se sociale huurwoningen per direct uit 
aan Bouwbedrijf van den Heuvel Hel-
mond BV.

Na het faillissement van Adriaans in no-
vember is het onderhoud aan de Hel-
mondse woningen tijdelijk opgevangen 
door de andere aannemers. Bouwbedrijf 
van den Heuvel Helmond neemt vanaf 
nu alle reparatieverzoeken van onze Hel-
mondse huurders en het mutatieonder-

houd aan onze vrijkomende Helmondse 
woningen over. 
“We zijn erg blij dat we op korte termijn 
een betrouwbare, Helmondse partner 
hebben gevonden en kijken uit naar de 
samenwerking,” vertelt Ruud Ronckers, 
teamleider Vastgoed Kwaliteit bij woCom. 
“Voor onze huurders verandert er niets. Zij 
blijven hun meldingen maken bij woCom, 
alleen worden de onderhoudswerkzaam-
heden voortaan door een ander bedrijf 
uitgevoerd.”

Helmond

(Bron foto; Wocom).
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Bitterballen of kipnuggets
50 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 8,99Normaal 8,99Normaal 8,99Normaal 8,

5,99

TIP voor
OUD en 
NIEUW

Ambachtelijke soepen 
o.a.: tomaten, uien, 
ossenstaart en kippen 
800 ml - Kleer

Bamihapjes 
of nasihapjes XL
50 stuks - Elite

Normaal 10,99

Belgische, dikke en/of dunne

Frites
2 kilogram - Lutosa

Normaal 4,49

3

Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226
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1 kg 
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Allumettes
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1 kg  
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10 x 1 kg
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Pom’Steak
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10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

5,99

2 zakken
voor

3,99

2 emmers
voor

Normaal 10,99Normaal 10,

7,99

Broodje frikandel
8 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal vanaf 7,49

4,49

ruim 35% korting

Gepelde rauwe

Garnalen
800 gram - Epic

Normaal 15,49

Garnalen
Gepelde rauwe

800 gram - Epic

Normaal 15,

Garnalen
800 gram - Epic

Normaal 15,

9,99

ook voor
gourmet

stunt   stunt   stunt

GRATIS tegen 
inlevering van 

15 spaarpunten

Naturel, piri piri, 
zigeuner, Spaans of Japans

Kiphaasje
500 gram - Streekpoelier

Normaal 3,09
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Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV-
gebouw, Azalealaan te Helmond. 
Er is een prijzenpot van €1.400 
met als hoofdprijs een bedrag 
van 350 euro. Tevens is er een 
loterij voor het winnen van twee 
grote gevulde levensmiddelen-
manden en gratis kienkaarten. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 
vanaf 18.45.

Helmond-Oost

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

Mierlo-Hout

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

Annawijk/Suytkade

De Gaviolizaal met zijn collectie 
draaiorgels en accordeons van 

Helmond

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

Brouwhuis

Vrijdag 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

Traditiegetrouw zingt Mannen-
koor Lambardi op oudejaarsdag 
om 17.00 uur de H. Mis in de St. 
Jozefkerk aan de Bakelsedijk in 
Helmond. Naast de gezangen 
van Lambardi is er tijdens de 
dienst ook gelegenheid voor sa-
menzang. Een mooie afsluiting 
van 2018.

Centrum

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. 

Helmondse benefietactie voor
Rode Kruis overtreft verwachtingen 

Ze wilden 5.000 euro inzame-
len voor het Rode Kruis, voor 
reanimatiecursussen en elek-
trische hartstarters (AED’s).  

Toen de benefietwedstrijd van 
de voetballers van Helmon-
dia 4 zaterdagmiddag begon, 
stond de teller van deze Seri-
ous Request-actie al bijna op 
16.000 euro. En het geld bleef 
binnenstromen. ▲

Helmond

(Bron foto; Wim van den Broek). 

Café Brein: ‘Wat is hersenletsel?’ 

Maandag 14 januari organiseert 
Café Brein een ontmoetings- en 
informatieavond voor mensen 
met Niet Aangeboren Hersen-
letsel (NAH). 

Thema van deze avond is 
‘Wat is hersenletsel?’
Wat is hersenletsel? De gevolgen 
van hersenletsel zijn voor ieder-
een anders. 
Een beschadiging aan de her-
senen zorgt ervoor dat de her-
senen niet meer werken zoals 
voorheen. De plaats van de be-
schadiging bepaald de gevolgen 
en de klachten. Klachten kun-
nen zich voordoen op verschil-
lende gebieden van het functi-

oneren zoals bewegen, denken, 
emoties en gedrag. Gevolgen 
kunnen zichtbaar zijn maar ook 
niet zichtbaar. Vooral de minder 
zichtbare gevolgen zorgen vaak 
voor onverwachte problemen 
voor zowel de persoon zelf als de 
naasten. 
Deze avond zal gastspreker Yin-
dee van Os, Neuropsycholoog in 
het Elkerliek ziekenhuis vertellen 
over de werking van de herse-
nen, hersenletsel en de gevolgen 
van hersenletsel. 

Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijk-
se ontmoetingsavond voor men-
sen met NAH, mantelzorgers en 
andere betrokkenen. Op deze 
avonden gaan informatie en ge-
zelligheid samen. Hebt u hersen-

letsel of bent u partner, familielid 
of gewoon belangstellende, dan 
bent u van harte welkom in Café 
Brein Helmond. 

Locatie
Café Brein vindt van 19.30 uur tot 
21.30 uur plaats in lunchroom De 
Keyser aan de Torenstraat 17 in 
Helmond. Inloop vanaf 19.00 uur. 
Aanmelden is niet nodig. 
Voor informatie kunt u contact 
opnemen met Lunchroom de 
Keyser via 0492 590609. ▲

Binnenstad

Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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EVEN 
AANDACHT 

VOOR DE 
ANDER 

 
 

   
  OPBRENGST TEAM KI-MA  
     SAMENLOOP VOOR HOOP/KWF/INLOOPHUIS DE CIRKEL 

 
 

               27 JANUARI 2019 
15:00 TOT 21:00 UUR 

 
ENTREE € 10 (INCL. 2 CONSUMPTIES)  

KINDEREN TOT 18 JAAR GRATIS ENTREE. 
 

 

 

 

  

Wijkhuis de Geseldonk 
Cederhoutstraat 44 

Helmond – ‘t Hout  

 
 

Entree kaarten dient u te bestellen vóór  
30 December 2018 én Vol is Vol! 
https://teampraktijkkima.wordpress.com/ps://teampraktijkkima.wordpress.com/benps://teampraktijkkima.wordpress.com/ps://teampraktijkkima.wordpress.com/
efiet-feest   
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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

Jubilarissen in het zonnetje gezet tijdens 
traditionele kerstgala van CV De Kluppels

Op zaterdag 22 december vond 
het kerstbal van CV De Klup-
pels plaats. Het is inmiddels 
traditie om tijdens het jaarlijkse 
kerstbal op de laatste zaterdag 
voor Kerst het glas te he� en op 
het oude jaar en tegelijkertijd 
te proosten op de aanstaande 
feestdagen en het nieuwe jaar. 
Ook zetten we de jubilarissen in 
het zonnetje. Een carnavalsjubi-
leum wordt bij CV De Kluppels 
om de 11 jaar gevierd.  
 
Dat onze club bestaat uit veel 
trouwe leden met een lange 

staat van dienst bewijst het rijtje 
jubilarissen. Ad Dirks en Marc 
van der Vorst werden gefelici-
teerd vanwege hun 22-jarig lid-
maatschap. Joop van Schijndel 
vierde zijn 33-jarig jubileum 
bij de vereniging. Toon van de 
Mortel, Peter Rooijackers en Jo-
han Verbakel zijn al 44 jaren lid 
van onze vereniging. Antoon 
van Mierlo zet zich al 55 jaar in 
voor onze club. 
Niet op de foto staan Hen-
nie Vereijken en Wim van den 
Boogaard. Zij vieren dit jaar hun 
33-jarig respectievelijk het 44-ja-
rig lidmaatschap van de vereni-
ging. Voor Johan Verbakel was de 
avond extra bijzonder. Hij werd 

tevens geïnstalleerd als nieuw 
erelid van onze vereniging. Jo-
han is niet alleen 44 jaar lid van 
onze vereniging, maar heeft 20 
jaar in het bestuur gezeten en 
een belangrijke rol vervuld als 
eerste penningmeester van De 
Kluppels. Mede vanwege zijn 
grote kennis van zaken, punctu-
aliteit en harde werken is de club 
in financieel opzicht volwassen 
geworden. Daarvoor zijn we 
hem veel dank verschuldigd, en 
is deze uitverkiezing zeer op zijn 
plaats.
 
CV De Kluppels wenst iedereen 
een goede jaarwisseling en een 
gezond en gezellig 2019 toe! ▲

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

De jubilarissen van Cv De Kluppels werden gefeliciteerd met hun 22,33 en 44-jarig lidmaatschap.
(Bron foto; CV De Kluppels). 

Gratis loterij met erg leuke prijzen 

Vaak zijn oude kleren nog van 
een prima kwaliteit maar ze 
worden niet meer gedragen. De 
Kluppels wil uw kleding een zin-
volle tweede bestemming geven, 
want voor diverse mensen onder 
ons zijn uw oude kleren een ge-
schenk uit de hemel.

Gun daarom uw oude kleren 
een tweede leven. Laten we er 
samen aan gaan werken, hier is 
ons voorstel. Breng uw oude kle-
ren, schoeisel, textiel en dergelijke 
naar De Kluppelhal aan de Koe-

veldsestraat 16. Voor iedere kilo 
krijgt u twee houtsnippers ca-
deau én u speelt ook geheel gra-
tis mee voor onze: 'Gun uw oude 
kleren een tweede leven loterij’. 
Want voor elke volle zak kleren 
krijgt u één gratis lot. Levert u 
bijvoorbeeld vijf zakken kleren in, 
dan krijgt u vijf loten.

De loterij loopt tot en met za-
terdag 29 december 2018. Op die 
dag schenken wij ons traditionele 
glaasje Glühwein voor onze trou-
we klanten en doen we daarnaast 
ook de trekking van de 'Gun uw 
oude kleren een tweede leven lo-
terij’. We verloten vijf super mooie 

prijzen. Laten we er samen een 
mooie loterij en een mooie actie 
van maken, want de nieuwe dra-
ger van  uw kleding is u eeuwig 
dankbaar. De loterij eindigt op 
29 december 2018. Wat we doen, 
doen we met z’n allen Graag tot 
ziens en alvast bedankt voor jul-
lie medewerking namens O.P.K. 
(oud papier en kleding)-commis-
sie van CV De Kluppels. ▲

Mierlo-Hout

Activiteiten Kbo St. Lucia

KBO-St. Lucia KBO-St. Lucia is 
een afdeling van KBO-Brabant 
en heeft ongeveer 700 leden. 
Zij zet zich in voor belangen 
van ouderen vanaf 50 jaar. 
KBO St. Lucia is een zeer ac-
tieve vereniging voor jonge en 
oudere senioren.

Bezorging Kbo St. Lucia shopper 
Alle leden van KBO-St. Lucia ont-
vangen in december/januari een 
mooie kleurige KBO-shopper van 
KBO-Kring Helmond. De shop-
pers worden gratis aan alle leden 
van de Helmondse KBO- afde-
lingen ter beschikking gesteld. 
Degenen die aan de kerstbijeen-
komst KBO-St. Lucia in decem-
ber hebben deelgenomen hebben 
de shopper al uitgereikt gekregen. 

Bloemschikken
Donderdag 3 januari 2019 van 
10.00 - 12.00 uur kunt u weer mee-
doen met het bloemschikken. 
De prijs is 10 euro exclusief on-
derbord. Breng zelf een bord of 
schaaltje mee. Mocht je een lijm-
pistool hebben deze dan a.u.b. 
ook graag meenemen. U kunt 
zich tot zaterdag 29 december 
17.00 uur  opgeven door een en-
veloppe met 10 euro, voorzien van 
naam, adres en telefoonnummer 
in brievenbus Dr. Klompélaan 27 
te doen of Brigitte te bellen: 06-
12059942. In het geval u zich heeft 
opgegeven doch door overmacht 
toch niet kunt deelnemen dan 
kunt u dat uiterlijk dinsdag 1 ja-
nuari voor 17.00 uur telefonisch bij 
Brigitte melden. Er wordt dan een 
stuk voor u gemaakt. 

Nieuwjaarsinloop in 
’t BrandPunt in Brandevoort
KBO-St. Lucia houdt op vrijdag 4 
januari a.s. van 13.30 uur tot on-
geveer 16.00 uur voor haar leden 
de traditionele Nieuwjaars inloop. 
Deze keer vindt de Nieuwjaars in-
loop plaats in Wijkhuis ’t Brand-
Punt te Brandevoort, Biezenlaan 
29, Helmond. Komt u samen met 
ons, onder het genot van een 
drankje, het nieuwe jaar inluiden? 
Het bestuur stelt uw aanwezig-
heid zeer op prijs en heet u allen 
van harte welkom!

Repaircafé
In de eerste maand van het jaar 
kunt U op zaterdag 5 januari van 
11.00 tot 15.00 uur en vervolgens 
op donderdag 17 januari van 13.00 
tot 16.00 uur terecht bij het Re-
paircafé KBO-St. Lucia in de Ge-
seldonk. 

Ko�  eochtend Kbo 
Dinsdag 8 januari a.s. van 10.00 
– 12.00 uur bent u weer welkom 
op onze koffieochtend in de Ge-
seldonk. Een kopje koffie/thee 
kost slechts € 0,50. U kunt er 
gezellig buurten onder het ge-
not van een kopje koffie of thee. 
Actief bezig zijn kan ook. Denk 
daarbij aan kaarten maken (wel 
zelf een schaartje en kaartkarton 

meenemen), sjoelen, biljarten, 
kaarten of een spelletje doen. 
Kom gerust eens aan!

Inschrijven voor 
de museumplusbus
De organisatie Museum Plus Bus 
van de Bank Giro Loterij, heeft 
aan KBO-St. Lucia aangeboden 
een bezoek te brengen aan Het 
Van Goghmuseum in Amsterdam 
op maandag 28 januari 2019. Deze 
reis is speciaal bedoeld voor onze 
oudere leden die door beperkin-
gen normaal niet zo gemakkelijk 
naar een museum zouden kun-
nen. Bij de aanmelding zullen we 
dan ook voorrang geven aan 70+-
ers en aan mensen die op een rol-
lator of rolstoel (geen scootmo-
biel) zijn aangewezen. De busreis 
met entree en een rondleiding in 
het museum is gratis, maar voor 
de gezamenlijke lunch in Amster-
dam zullen we € 13,25 ,- moeten 
betalen (de prijs die we eerder 
noemden vervalt hiermee). De 
planning is om 09.00 uur te ver-
trekken en om 17.30 uur zijn we 
weer terug.

Aanmelden
op dinsdag 8 januari 2019 van 
10.00 -10.30 uur in de Westwijzer, 
Helmond West. op dinsdag 8 ja-
nuari 2019 van 10.45 - 11.45 uur in 
Savant Alphonsus, Mierlo-Hout
op donderdag 10 januari 2019 van 
15.00 – 15.30 uur in het Brandpunt, 
Brandevoort. Bij aanmelding de 
lunchkosten betalen (€ 13,25) en 
s.v.p. een noodtelefoonnummer 
en eventuele dieetwensen door-
geven. Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met 
Henk Giebels: h.giebels@hccnet.
nl  of telefoonnummer 0492-
522328.

Etentje buiten de deur
Het eerstvolgende etentje buiten 
de deur bij Eetcafé de Barrier is 
op woensdag 9 januari aanvang 
13.30 uur.  De kosten zijn € 14,50 
p.p. Degenen die hieraan deel wil-
len nemen graag op de zondag 
voorafgaand aan de datum vóór 
20.00 uur een enveloppe in de 
brievenbus te doen op het adres 
Dircxken van Meghenstraat 4 
t.n.v. J. Geubbels. In de enveloppe 
het bedrag voor het etentje bij-
sluiten alsmede een briefje met 
vermelding van naam en aantal 
personen, adres en telefoonnum-
mer.

Computer inloop
Heeft u kleine problemen met 
uw computer of tablet, of heeft 
u moeite met een bepaald pro-
gramma, dan kunt u elke 3de 
woensdag van de maand (voor  
januari  is dat woensdag 16 janu-
ari a.s. vanaf 13.30 uur terecht in 
wijkhuis De Geseldonk, Ceder-
houtstraat 44. ▲

KBO
ST. LUCIA
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Olie bollen kraam
t/m 31 dec 
iedere dag 
geopend!

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 27 Dec t/m 8 Jan 2019

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Vrijdagavond koopavond 
tot 20.00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

Olie bollen kraamOlie bollen kraam

Nieuwjaarsdag
gesloten

Op het 
gehele Kerst 
assortiment
gehele Kerst 
assortimentassortiment

Verse 
koffie 

1+1 gratis

Iedere 
zondag 

open

Op het 

40%
korting

START UITverkoop Kentia Philodendron Cactussen

Crassula Binnenpotterie Dracena

Pachira Yucca Dypsis

Sterke kamerpalm
120-cm hoog in
21-cm pot
van €32,99

“Imperial green”
70-cm hoog in 
19-cm pot
van €11,99

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

Vetplant 
30-cm hoog
in 17-cm pot
keuze uit 
5 varianten
van €8,99

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

“Marginata”
3 stammen, 
140-cm hoog
in 23-cm pot en 
keuze uit 3 kleuren
van €18,99

“Geldboom” 
op stam
150-cm hoog in 
27-cm pot
van €39,95

“Palmlelie” 
100-cm hoog
met 3 stammen
in 21-cm pot
van €24,99

“Kamerpalm”
110-cm hoog
in 21-cm pot
van €24,50

Nu
€21.99

Nu
€7.99

Nu
€5.99

20%
korting

Nu
€12.99

Nu
€29.99

Nu
€18.99

Nu
€17.99

2 + 1
gratis

“Kamerpalm”
110-cm hoog

24,50

17.99

www.tuincentrumdebiezen.nl

PachiraPachiraPachira
“Geldboom” 

150-cm hoog in 
27-cm pot

39,95

5.99

Nu
29.99

van 12.00 tot 17.00 uur

Sterke kamerpalm
120-cm hoog in

32,99

21.99

BinnenpotterieBinnenpotterieBinnenpotterieBinnenpotterie

met 3 stammen

18.99

Vanaf donderdag 27 december

Stagestad Helmond-De Peel: 
onderwijs en bedrijven werken samen 

Door de economische groei, 
groeit het aantal banen. Daar-
mee wordt het steeds lastiger 
om voldoende personeel te 
vinden met de juiste kwalifi ca-
ties en competenties. Zeker als 
het gaat om technisch georiën-
teerde functies. Ook in de regio 
Helmond-De Peel. 

Onderwijs, bedrijfsleven en de 
Peelgemeenten Asten, Deurne, 
Gemert-Bakel, Helmond, Laar-
beek en Someren gaan daarom 
vanuit een gezamenlijke verant-
woordelijkheid intensief samen-
werken om beter te kunnen in-
spelen op de huidige en toekom-
stige arbeidsmarkt. 

Dit doen zij door gezamenlijke 
uitvoering van het project ‘Sta-
gestad Helmond-De Peel’. 

De focus van Stagestad 
Helmond-De Peel ligt vooral op: 

• Primair en voortgezet onder-
wijs: oriëntatie op opleidingen 
en beroepen in de regio voor 
het vergroten van een goed 
beroepsbeeld. Hierbij gaat de 
jeugd de schoolbanken uit om 
in de praktijk te ontdekken wat 
bij hen past.

• MBO, HBO en WO: het ver-
groten van het aantal stageplaat-
sen en praktijkopdrachten in het 
regionale bedrijfsleven (vooral in 
het Midden- en Kleinbedrijf): bij 
elkaar brengen van vraag en aan-
bod.

• Volwassenen: door zich blij-
vend te ontwikkelen, een leven 
lang te leren, worden de kansen 
op de arbeidsmarkt groter. 
Het borgen van een blijvende 
samenwerking in Stagestad 
Helmond-de Peel met een geza-
melijke financiering van onder-
wijs, overheid en ondernemers. 
Stagestad Helmond-De Peel wil 
flexibel kunnen inspelen op de 
veranderende arbeidsmarkt en 
economische situatie. Dit om 
toekomstbestendigheid van het 
initiatief te garanderen. ▲

Helmond

Wandel samen met het IVN in 
het losse zand in De Bikkels

Op zondag 6 januari om 14:00 
uur houdt het IVN een doorstap-
wandeling door de Vlierdense 
bossen. Het verzamelpunt is op 
de parkeerplaats bij bospark 
De Bikkels, Biesdeel 4, 5756 PK 
Vlierden. De tocht is ongeveer 
4 tot 5 km. Deelname is gratis. 
Opgave vooraf niet nodig.

In dit seizoen is de lucht lekker 
fris, de vogelgeluiden klinken 
mooi helder en dan is het fijn om 
er even op uit te gaan. Na deze 
boswandeling heb je zeker weer 
energie voor twee: de buiten-
lucht doet je immers goed.

Veel mensen kennen de Loonse 
en Drunense duinen als een 

prachtig mooi stuifzandcom-
plex, maar wij hebben dat hier 
ook en zo dichtbij! Wat klein-
schaliger dat wel, maar het is er 
werkelijk prachtig! Deze middag 
kun je dit mee gaan ontdekken: 
We gaan lopen in het bijzonder 
fraaie gebied bij De Bikkels.
 
Centraal in het bosgebied ligt 
een stuifzandcomplex met heide 
en een groot aantal jeneverbes-
sen. De grillige vorm van de 
struik deed bij onze voorouders 
de fantasie op hol slaan. Bij het 
opstijgen van nevelflarden uit de 
struik en het voorbij schuiven 
van wolken langs de maan dacht 
men spoken te zien. De jenever-
bes komt op nog maar weinig 
plekken in Nederland voor en is 
daarom een beschermde plant. 
De bessen worden in de winter 

vooral door lijsterachtigen ge-
geten. Wij mensen gebruiken de 
bessen voor het stoken van jene-
ver en om voedsel te kruiden.

Bij elke activiteit van IVN-Hel-
mond zien we weer nieuwe ge-
zichten: Loop jij deze keer ook 
mee? Schroom niet…alle neuzen 
staan bij zo’n tocht dezelfde kant 
op en dat is richting ‘Natuur’. 
Trek goede wandelschoenen 
aan: het is een wat ruiger gebied. 
Zijn je kinderen of kleinkinderen 
‘bikkels’? Vraag ze mee!

Nadere inlichtingen bij Anne 
Regts tel. 0492-477392 of ivnhel-
mond@gmail.com

Meer info over andere activi-
teiten van het IVN www.ivn.nl/
afedeling/helmond ▲

Regio

De Bikkels is een prachtig natuur gebied waar je lekker een frisse neus kunt halen 
samen met IVN Helmond (bron foto; Anne Regts).



17week nummer 52 vrijdag 28 december 2018de loop weekkrant HELMOND

Opeens
was er nog zo veel te zeggen.
Opeens
was er nog zo veel te vragen.
Opeens
is het te laat.

Dankbaar dat zij zo lang in ons midden 
mocht zijn, delen wij jullie mede dat toch 
nog onverwacht van ons is heengegaan mijn 
lieve vrouw, ons mam, onze schoonmoeder 
en oma 

Elly Boetzkes-Waijers
echtgenote van

Pieter Boetzkes

 Helmond, 7 november 1944
† Helmond, 20 december 2018

Pieter Boetzkes

Melanie en Jean-Pierre
Joey en Franka
Jary en Nina

Kwint en Fanny
Mandy en Niels
Nicole

Dijksestraat 85, 5701 AK Helmond

De crematie heeft plaatsgevonden op
27 december. 

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. 
H.Lambertus (Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00; H. Paulus 
(Paulus Potterlaan/Noord) zo. 9.30; Edith Stein (Weg door de 
Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00. 
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. 
Vr. 19.00 uur. 
Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel tel. 477255. 
pastoorseidel@live.nl Pastor W. Koopmans 
tel. 06-19223250. pastorkoopmans@live.nl.
Diaken H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal 
parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE  Helmond. (ingang onder 
de kerktoren Jozefkerk)  Tel. 522109 (maandag  tot en met 
donderdag 9.30-12.30u.) Pastorie: Bakelsedijk 1,  
5701 HA  Helmond.

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

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Zaterdag 29 december:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;

Zondag 30 december:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout m.m.v. het seniorenkoor;

Maandag 31 december:
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout: Oudejaarsviering; volkszang; 
Frans van de Vorst v.w. verj.; Jan Welten en Anna Welten-Akkers.

Dinsdag 1 januari 2019;
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout: Hoogmis m.m.v. het kerkkoor; 
Ellen Slegers-van der Aa; overleden ouders Janssen-Steeghs en 
familie; 

Donderdag 3 januari: 
19.00 uur Alphonsuskapel:

Zaterdag 5 januari:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Koos Dirks; overleden ouders Weijts-Janssen; Giel Verspaget en 
Martina Verspaget-van Dijk;

www.damiaanhelmond.nl

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

Zondag 6 januari
10.30 uur Trudo koor
Carel van der Zanden, Marietje Adriaans-van Berkel, Jac en Trees 
Jansen-Wijnheimer, familie Wijnheimer-Roelofs, Maria van 
Moorsel-van Hooft, Nettie Kenter, Wilhelmus Habraken, Netje van 
Roozendaal, Fien Boudewijns-Rompen, 
Zus Verstappen-van Oorschot, Martien 
van Bree.

www.damiaanhelmond.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE 
H.LAMBERTUS

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Om op te vreten: Lowa
Lowa is bijna 2 jaar en ziet eruit om op te vreten: het is 

een beeldschoon poesje. Ze wacht jammer genoeg al tien 

maanden op een nieuw baasje. Ze is namelijk niet alleen 

schitterend om te zien, het is ook best een pittig hittepetitje. 

Ze komt vlot met iedereen met kennismaken, geeft kopjes en 

strijkt om je benen, maar als het om aaien gaat is het devies: 

achterlangs zodat ze je hand niet ziet, dan geniet ze ervan. 

Aaien prikkelt haar nogal, het wordt haar gauw te veel of te 

intensief, en dan kan ze je opeens even pakken. Je ziet aan 

haar zwiepstaart dat de spanning oploopt. Ze is heel alert. 

Het is goed om veel met haar te spelen zodat ze haar energie 

en haar jachtlust kwijt kan. Ook zal ze veel plezier beleven 

aan een tuin. Ze is op zich graag bij je, komt bij je liggen, 

krijgt graag aandacht. Een kokosmat waar ze lekker op kan 

krabbelen vindt ze geweldig. Dit is een prachtig poesje voor 

rustige, ervaren mensen zonder kinderen. Ze kan niet bij 

andere katten. 

Benefietfeest voor het goede doel 

’In 2017 deed ik voor de eerste keer mee aan de Sa-
menLoop voor Hoop in Helmond. Dat weekend 
heeft me zoveel moois gebracht dat ik natuurlijk 
ook op 29 en 30 juni 2019 me weer heb ingeschre-
ven. Met Team 1 Praktijk KI-MA. Dit mooie 24 uur 
durende evenement zal wederom georganiseerd 
worden en wel op 29 en 30 juni van 14:00 uur tot 
14:00 uur, bij HAC, Molenven 3 te Helmond.

Toen ben ik gaan nadenken over hoe we het beste 
geld kunnen genereren, een leuk samenzijn creëren 
én ook verbinden leggen met elkaar? Zo kwam ik 
op het idee om een Benefietfeest te organiseren en 
daarmee geld te genereren voor KWF en Inloophuis 
de Cirkel. 

Het feest zal, bij voldoende kaartverkoop, plaat-
vinden op 27 januari in het Wijkhuis de Geseldonk. 

Voor dit evenement is een speciale website ge-
maakt, hier kunt u ook de entree kaarten bestellen. 
Ook liggen er kaarten bij de Geseldonk. 
Natuurlijk is iedereen mét een geldig entree be-
wijs welkom om, tussen 15:00 en 21:00 uur, langs 
te komen. Natuurlijk hopen we dan veel mensen 
te mogen begroeten die óf fan zijn, of ons, of onze 
activiteit een warm hart toedragen. 
Wij hopen op een grote opkomst!  Dit feest kan al-
leen maar 'n succes worden als jullie kaartjes ko-
pen. Laat ons geld genereren voor KWF Kankerbe-
strijding / Dutch Cancer Society, KWF-Helmond, 
Inloophuis De Cirkel en er een gezellig feest van 
maken.  Steun ons doel! We nemen bij doorgang 
van het feest het geld mee en storten dit tijdens on-
ze activiteiten bij Samenloop voor Hoop Helmond 
2019.’’

Hella van Kraaij & Monique de Bruijn, 
Team Praktijk KI-MA.
Website: 
www.teampraktijkkima.wordpress.com/
benefiet-feest/
Facebookpagina: 
www.facebook.com/TeamKIMA ▲

Mierlo-Hout
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save the dateDECEMBER /JANUARI

EVENEMENTEN WOENSDAG
2 JANUARI

MC Top 2000 Café
Een avond met de 
meest interessan-
te noteringen uit 
de Top 2000 Aller 
tijden. Muziekcafé 
wordt voor deze 
gelegenheid 
omgedoopt tot 
Top 2000 Café.
Muziekcafé 
Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39 
21:00 - 03:00 uur.

WOENSDAG
3 JANUARI

Elvisdag
Tijdens de 
jaarlijkse Elvisdag 
meteen in het 
eerste weekend 
na oud op nieuw 
wordt de 
legendarische 
ELVIS PRESLEY 
muzikaal herdacht 
in Muziekcafé
Muziekcafé 
Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39.
20:00 - 04:00 uur.

Genesis Project - 
Plays Seconds Out 
And More
Genesis Project is 
in 1999 opgericht 
en heeft in 
verschillende 
bezettingen over 
de jaren heen 
allerlei shows 
gegeven waaron-
der ‘The Lamb 
Lies Down On 
Broadway’ en 
‘Foxtrot’. De 
Cacaofabriek, 
Cacaokade 1.
20:30 uur.

Weekmarkt 
Centrum Helmond 
De weekmarkt en 
Schaatsen in Hel-
mond bieden hun 
bezoekers 
activiteiten en 
acties aan.
Markt 38. 
09:00 - 16:00 uur.

VRIJDAG 28 DECEMBER

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

Highway to Hell
Metal-queen en hard-rock-specialiste 
DJ Lizz gaat een avondje bouwen aan 
een snelweg naar de hel. Wellicht hoe 
later hoe harder Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39. 22:00 - 03:00 uur.

ZATERDAG 29 DECEMBER
Volop activiteiten op de weekmarkt 
tijdens Schaatsen in Helmond
De weekmarkt en Schaatsen in 
Helmond bieden hun bezoekers 
activiteiten en acties aan. Op zowel 
zaterdag 29 december als 5 januari 
komen prachtige nieuwsjaarsdames 
langs.Centrum Helmond, Markt 38.
09:00 - 16:00 uur.

Joop Vos en Maarten Saris
Eigentijdse onderwerpen en 
problematieken worden afgewisseld 
met nostalgie en verlangens. Helmond 
en de wereld staan centraal: wat hield 
ons bezig afgelopen jaar en wat houdt 
ons nog steeds bezig? De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. Za. en zo. 20:30 uur.

LIVE: The Beatles, tribute by SGT. 
Pepper (BE)
SGT. Pepper geeft deze avond een 
fantastische tribute aan The Beatles.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 22:00 - 01:00 uur. 

Op de planken met Anna!
In de Kerstvakantie op organiseert het 
Annatheater een dag vol theaterplezier 
voor jongeren en kinderen. Annatheater, 
Postelstraat 21. 10:00 - 20:00 uur.

ZONDAG 30 DECEMBER

Koopzondag kerstvakantie 
Op 30 december is het koopzondag in 
Helmond Centrum. Gezellig winkelen 

op zondag in Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 1.
12:00 - 17:00 uur.

Oudjaarsconcert door de Heidefelder 
Musikanten
Oudjaarsconcert op Zondag 30 
december van 14.00 tot 16.00 uur door 
de Heidefelder Musikanten.
Stichting Draaiorgels Helmond 
@Gaviolizaal . Torenstraat 36a. 

Live: M&Ball
Optreden MBall Sessieband een 5 
mans pop-soul-funk formatie bij elkaar 
gebracht door Addy Toatubun.
Lokaal 42, Markt 42. 16:00 - 01:00 uur.

LIVE: Stage Experience 
December 2018 #2/2
Stage Experience Line up: 19uur No 
Keys 20:15uur Sweet n Sour Rock 
21:30uur Elby Lukewarm. Backline is 
aanwezig. Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 19:00 - 22:00 uur.

MAANDAG 31 DECEMBER

MC New Year Party!
Vier Oud en Nieuw bij Muziekcafé. Op 
oudejaarsavond kan je voor 25- 
(met spatjes even overleggen) van 
20:00u tot 01:00u onbeperkt drinken 
(bier wijn fris). Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39. 
20:00 - 07:00 uur.

New Years Eve - Studio 54 Party
Na het overweldigende succes van 
de eerste drie edities organiseert De 
Cacaofabriek ook dit jaar weer een 
spetterende grootse en geweldige disco 
afsluiter.  De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 22:00 uur.

New Years Eve - Studio 54 NYE Party
Na het overweldigende succes van 
de eerste drie edities organiseert De 
Cacaofabriek ook dit jaar weer een 
spetterende grootse en geweldige disco 
afsluiter. De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Di 1 januari 2019 00:30 uur.

DINSDAG 1 JANUARI
New Years Eve - Studio 54 NYE Party
Na het overweldigende succes van 
de eerste drie edities organiseert De 
Cacaofabriek ook dit jaar weer een 
spetterende grootse en geweldige disco 
afsluiter.  De Cacaofabriek, Cacaokade 
1. 00:30 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. 27 DEC. T/M WO. 2 JAN.

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

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

HELMONDNU.NL

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

HELMOND T/M 17 MAART
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark) | 
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

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

TE HUUR

DIVERSEN

DIVERSEN

DIVERSEN

TE KOOP

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)

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende Wand 
en Vloertegels te zien in onze 

Showroom. Ook voor het 
laten leggen van uw nieuwe 
vloer bent u bij ons op het 

juiste adres. Geen koude voetjes 
meer? Denk aan vloerverwar-

ming en kies voor een compleet 
pakket tegen een scherpe prijs!
Engelseweg 200 a in Helmond .

Info@htnvloeren.nl 
T. 0492 792499

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg van 

Tuinen en Terrassen, 
sierbestratingen, opritten.
Bezoek onze showtuin/

 showroom. Engelseweg 200 a 
in Helmond Info@htnvloeren.nl 

T.0492 792499

HTN Bad en Sanitair
Wij verzorgen de complete 
aanleg of renovatie van uw 
nieuwe badkamer. In onze 

showroom is een  ruime keus 
aan Sanitair en Vloer en 

Wandtegels te zien. Alles tegen 
betaalbare prijzen!

Engelseweg 200 a in Helmond
www.sanitairhelmond.nl

Helmond Overhorst te huur:
Gestoffeerde semi-bungalow

met dubbele garage,
aanvaarding direct.

In hogere prijsklasse
tel.: 0492-525451

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901 Te huur in Lierop
Op zicht-lokatie 

praktijk - kantoor 
 verkoopruimte met 

eigen  parkeerplaatsen
06-27552031

Maas Budget Witgoed
Witgoed met  2 maanden 
garantie. Langskomen kan 

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

TE KOOP GEVRAAGD

Gezocht marktspullen, zolder 
opr., antiek, klokken,

schilderijen, beelden, enz. 
06-13208306

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

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

Helmond  06-52642652

65+ 
KLUSSER/

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

40 Jaar ervaring.
info: 06-11441257 

Kees

Lenie Klaasen  |  06-52716622

BUSINESS     OWNER

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

Geen party of andere verplichtingen. 
De producten zijn uit voorraad leverbaar en te 
bestellen bij  Lenie Klaasen, tel.: 06-527 16 622 

(Business Owner Forever). 
Kijk voor meer informatie op: 

www.foreverhelmond.nl

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

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

Oplossing van week 50:

Mail de gele oplossing voor 4 januari naar:

actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Prijswinnaar week 50: 
Piet Wijffels
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save the dateDECEMBER /JANUARI

EVENEMENTEN WOENSDAG
2 JANUARI

MC Top 2000 Café
Een avond met de 
meest interessan-
te noteringen uit 
de Top 2000 Aller 
tijden. Muziekcafé 
wordt voor deze 
gelegenheid 
omgedoopt tot 
Top 2000 Café.
Muziekcafé 
Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39 
21:00 - 03:00 uur.

WOENSDAG
3 JANUARI

Elvisdag
Tijdens de 
jaarlijkse Elvisdag 
meteen in het 
eerste weekend 
na oud op nieuw 
wordt de 
legendarische 
ELVIS PRESLEY 
muzikaal herdacht 
in Muziekcafé
Muziekcafé 
Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39.
20:00 - 04:00 uur.

Genesis Project - 
Plays Seconds Out 
And More
Genesis Project is 
in 1999 opgericht 
en heeft in 
verschillende 
bezettingen over 
de jaren heen 
allerlei shows 
gegeven waaron-
der ‘The Lamb 
Lies Down On 
Broadway’ en 
‘Foxtrot’. De 
Cacaofabriek, 
Cacaokade 1.
20:30 uur.

Weekmarkt 
Centrum Helmond 
De weekmarkt en 
Schaatsen in Hel-
mond bieden hun 
bezoekers 
activiteiten en 
acties aan.
Markt 38. 
09:00 - 16:00 uur.

VRIJDAG 28 DECEMBER

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

Highway to Hell
Metal-queen en hard-rock-specialiste 
DJ Lizz gaat een avondje bouwen aan 
een snelweg naar de hel. Wellicht hoe 
later hoe harder Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39. 22:00 - 03:00 uur.

ZATERDAG 29 DECEMBER
Volop activiteiten op de weekmarkt 
tijdens Schaatsen in Helmond
De weekmarkt en Schaatsen in 
Helmond bieden hun bezoekers 
activiteiten en acties aan. Op zowel 
zaterdag 29 december als 5 januari 
komen prachtige nieuwsjaarsdames 
langs.Centrum Helmond, Markt 38.
09:00 - 16:00 uur.

Joop Vos en Maarten Saris
Eigentijdse onderwerpen en 
problematieken worden afgewisseld 
met nostalgie en verlangens. Helmond 
en de wereld staan centraal: wat hield 
ons bezig afgelopen jaar en wat houdt 
ons nog steeds bezig? De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. Za. en zo. 20:30 uur.

LIVE: The Beatles, tribute by SGT. 
Pepper (BE)
SGT. Pepper geeft deze avond een 
fantastische tribute aan The Beatles.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 22:00 - 01:00 uur. 

Op de planken met Anna!
In de Kerstvakantie op organiseert het 
Annatheater een dag vol theaterplezier 
voor jongeren en kinderen. Annatheater, 
Postelstraat 21. 10:00 - 20:00 uur.

ZONDAG 30 DECEMBER

Koopzondag kerstvakantie 
Op 30 december is het koopzondag in 
Helmond Centrum. Gezellig winkelen 

op zondag in Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 1.
12:00 - 17:00 uur.

Oudjaarsconcert door de Heidefelder 
Musikanten
Oudjaarsconcert op Zondag 30 
december van 14.00 tot 16.00 uur door 
de Heidefelder Musikanten.
Stichting Draaiorgels Helmond 
@Gaviolizaal . Torenstraat 36a. 

Live: M&Ball
Optreden MBall Sessieband een 5 
mans pop-soul-funk formatie bij elkaar 
gebracht door Addy Toatubun.
Lokaal 42, Markt 42. 16:00 - 01:00 uur.

LIVE: Stage Experience 
December 2018 #2/2
Stage Experience Line up: 19uur No 
Keys 20:15uur Sweet n Sour Rock 
21:30uur Elby Lukewarm. Backline is 
aanwezig. Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 19:00 - 22:00 uur.

MAANDAG 31 DECEMBER

MC New Year Party!
Vier Oud en Nieuw bij Muziekcafé. Op 
oudejaarsavond kan je voor 25- 
(met spatjes even overleggen) van 
20:00u tot 01:00u onbeperkt drinken 
(bier wijn fris). Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39. 
20:00 - 07:00 uur.

New Years Eve - Studio 54 Party
Na het overweldigende succes van 
de eerste drie edities organiseert De 
Cacaofabriek ook dit jaar weer een 
spetterende grootse en geweldige disco 
afsluiter.  De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 22:00 uur.

New Years Eve - Studio 54 NYE Party
Na het overweldigende succes van 
de eerste drie edities organiseert De 
Cacaofabriek ook dit jaar weer een 
spetterende grootse en geweldige disco 
afsluiter. De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Di 1 januari 2019 00:30 uur.

DINSDAG 1 JANUARI
New Years Eve - Studio 54 NYE Party
Na het overweldigende succes van 
de eerste drie edities organiseert De 
Cacaofabriek ook dit jaar weer een 
spetterende grootse en geweldige disco 
afsluiter.  De Cacaofabriek, Cacaokade 
1. 00:30 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. 27 DEC. T/M WO. 2 JAN.

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

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

HELMONDNU.NL

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

HELMOND T/M 17 MAART

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

www.
helmond

nu.nl
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7 Schuss

9  
2009 
Feuermeisters 
25 Schuss

8  
2008 
Golden  
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8 Schuss

7  
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Breezer 
21 Schuss

5  
2005 
Alien 
9 Schuss

1  
2019 
Magic Pearl 
48 Pearls

3  
2020 
Colourpearl
Flowers
96 Pearls

2  
2011
Little John 
19 Schuss

6  
2045 
Blitz  
Fontäne
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2070
Lucky No. 7
7 Vuurpijlen

F EUERWERK

10  
2035 
Hexenkessel 
45 Schuss compound

25,-

COMPOUND!

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

STUNT PRIJZEN 
alleen tijdens de verkoopdagen!

2,50

Nieuw in ons assortiment
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En meer! 
OP = OP
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14         
2050 
Phantasia
Assortiment

16  
2031 
Metropolis
19 Schuss

17  
2032 
Russian  
Roulette
19 Schuss

18  
2033 
Loco
35 Schuss

20  
2060 
Familien
Assortiment

13

2010
Disco Inferno 
12 Schuss

15  
2030 
Golden 
Cherry
25 Schuss

12  
2007 
Mythos 
45 Schuss

19  
2040 
Knallpack
Assortiment

8,50


