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

JOSVERSCHURENSHOP.NL

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

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE*

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

ZONDAG 13 JANUARI
KLEUTERBIOS
ERNEST EN CELESTINE 

WINTERPRET

Het nieuwe jaar is begonnen: 
Gelukkig nieuwjaar iedereen! 
Hopelijk is iedereen goed het 
nieuwe jaar ingegaan met (al-
coholvrije) champagne én olie-
bollen niet te vergeten. Na alle 
feestdagen komt het ‘normale’ 
leven weer langzaam op gang. 

We kunnen al uitkijken naar alle 
mooie dingen die er in 2019 gaan 

komen: De Samenloop voor 
Hoop op het terrein van HAC, de 
werken van onze nieuwe stads-
kunstenaar Tahné Kleijn, een 
nieuwe reeks Kasteeltuinconcer-
ten, Carnaval en nog veel meer 
dingen die komen gaan.

Zelf zitten wij van Weekkrant de 
Loop/ Adcommunicatie ook niet 
stil. Sinds 1 januari zijn wij een sa-
menwerking aangegaan met de 
Mierlose krant: ‘’Om het voort-
bestaan te waarborgen, hebben 

uitgever Jeroen van Lierop en de 
eigenaar van Adcommunicatie 
Helmond, Ad Klaasen, besloten 
om in het nieuwe jaar de krach-
ten te bundelen. Adcommuni-
catie wordt de nieuwe uitgever. 
De Mierlose Krant blijft een 
onafhankelijke eigen uitgave, 
maar wordt voortaan op een 
efficiëntere manier geprodu-
ceerd, gedrukt en bezorgd bij de 
lezers met een eigen redactie.’’. 
Lees het hele artikel verderop in 
 onze krant. s

BEZORGER WORDEN? APP NAAR: 0618938912

EEN EXTRA BONUS VAN 
€50,00 VERDIENEN?

BOSSCHEWEG 30  
0492  46 12 38 

ZONDAG 13 JANUARI
KLEUTERBIOS
ERNEST EN CELESTINE BEZORGER WORDEN? APP NAAR: 0618938912

EEN EXTRA BONUS VAN 

BEZORGER WORDEN? APP NAAR: 0618938912

EEN EXTRA BONUS VAN 

Helmond

De 
beste 

voor 2019!

De 
beste 

voor 2019!
Wensen 

Het hele team van

wenst iedereen een 
voorspoedig nieuwjaar en 

veel geluk toe!

(Bron foto; Shutterstock)
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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

Actievoorwaarden zie: 

OPSUYT.NL

Scheepsboulevard 2 | Helmond
(0492) 87 00 55

Spaar nu voor een 
gratis 3-gangenmenu
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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.
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•   Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deurGratis 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

FITNESS20192019                          2019                          IN2019IN2019
OP ALLE FITNESS: 

2019
OP ALLE FITNESS: 

2019
Apparatuur, 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

De prijs blijft in Helmond: 
Peggy van de Vijfeijken en 
Vivienne van Leuken, bekend 
van Stichting VIPE én genomi-
neerd voor Helmonder van het 
jaar, hebben de prijs voor Bra-
bander van het jaar gewonnen.

Nieuw leven inblazen
‘’De Brabander van het Jaar is 
iemand die altijd voor anderen 
klaar staat. Die alles aan de kant 
zet om een ander te helpen of in-
grijpt als iemand in nood is. Wij 
vroegen wie dat volgens jou zou 
moeten zijn. We kregen heel veel 
reacties en daaruit zijn deze tien 
kandidaten geselecteerd.’’ 
Zo meldt Omroep Brabant. 
Stichting VIPE verzamelt ge-

bruikte pruiken, reinigt en mo-
delleert ze en zorgt ervoor dat ze 
weer gebruikt kunnen worden 
door mensen die ze hard nodig 
hebben.

In 2017 kwamen de winnaars 
ook uit Helmond: Toen ging de 
prijs naar Stichting Hart voor 
Minima. s

Stichting VIPE is ook genomineerd voor Helmonder van het jaar 
(bron foto; Rabobank Helmond).

Krachten bundelen en samenwerken
De Mierlose Krant krijgt nieuwe uitgever

De Mierlose Krant is al vele ja-
ren een begrip in Mierlo, Bran-
devoort en Mierlo-Hout. Een 
krant die dicht bij de mensen 
staat en zodoende de spreek-
buis is van vele verenigingen 
en inwoners in dit gebied. Een 
krant die niet ‘journalistiek 
diep’ bezig is, maar wel het wel 
en wee en de vele evenementen 
en gebeurtenissen beschrijft in 
deze regio.

Om een kwaliteitsslag te maken, 
hebben uitgever Jeroen van Lier-
op en de eigenaar van Adcom-

municatie Helmond, Ad Klaasen, 
besloten om in het nieuwe jaar 
de krachten te bundelen. Ad-
communicatie wordt de nieuwe 
uitgever.

De Mierlose Krant blijft een on-
afhankelijke eigen uitgave, maar 
wordt voortaan op een efficiën-
tere manier geproduceerd, ge-
drukt en bezorgd bij de lezers 
met een eigen redactie. Zo kun-
nen ook de kosten in de hand 
worden gehouden. Jeroen van 
Lierop blijft als bladmanager 
geheel verantwoordelijk voor de 
uitgave, maar achter hem staat 
nu een heel team om goed de 
toekomst in te kunnen gaan. Ad-

communicatie, dat o.a. als sinds 
vele jaren Weekkrant De Loop 
Helmond uitgeeft, zal met haar 
expertise en kennis zorgen dat 
de inwoners van Mierlo, Brande-
voort en Mierlo-Hout wekelijkse 
geïnformeerd zullen blijven wor-
den in een eigen uitgave.

De vormgeving van de krant is 
iets aangepast en inmiddels is 
ook de nieuwssite www.mier-
lonu.nl in de lucht, dus zowel in 
print als digitaal zal de uitgave 
volop ondersteund worden.

Adcommunicatie zal ook haar 
verdere diensten promoten: 
ontwerp/opmaak, drukwerk, 

websites, internetmarketing etc. 
etc. Ook met haar reclameburo 
KlaasenVandeursen bedient ze 
de communicatie markt, een 
buro dat o.a. Van der Valk Hotels 
onder haar klantenkring mag re-
kenen.

Ad en Jeroen hebben het er het 
volste vertrouwen in dat de ko-
mende jaren succesvol gaan zijn. 
Samen met de lezers bouwen ze 
aan de toekomst.
www.demierlosekrant.com s

Regio

Ad Klaasen en Jeroen van Lierop bevestigen de samenwerking 
(bron foto; Mandy Meeuwsen www.helmondnu.nl).

Brabander van het jaar:
Peggy en Vivienne

Helmond

www.helmondnu.nl
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Ik wens iedereen een heel gelukkig Nieuwjaar 
en vooral een gezond 2019. Dat is en blijft toch 
het allerbelangrijkste. De eerste week van het 
jaar is weer bijna voorbij en mijn eerste column 
staat alweer op papier.

Heeft iedereen al zijn vingers nog van het vuur-
werk? Ikke wel, ik heb dit jaar niet zo veul  afge-
stoken. Ik had 3 grote potten en die had ik al om 
6 uur ‘s avonds afgestoken. Dan ist niet zo druk 
in de straat en kan ik ze zelf goed zien. Heel 
mijn leven stook ik al vuurwerk af ,dat hoort 
er wat men betreft echt bij. Vruuger liep ik ook 

mee men rugzakske vol de buurt door. Daar 
ben ik nou helaas te oud voor. Heb 2 jaar ge-
leden van de overbuurkinderen ,die dat wisten, 
een zak gehad met klein vuurwerk en ik mog 
met hun op de parkeerplaats af komen steken. 
Dat vind ik echt humor!

Hoe vieren jullie Nieuwjaarsdag? Ikke samen 
met mijn broers en hun gezinnen. Die komen 
allemaal naar Helmond en dan zorg ik voor 
eten en de hele mikmak, een soort nieuwjaars-
borrel.  Ik ben ook 3 januari jarig en voor hen 
vier ik dan gelijk men verjaardag dan hoeven 
ze gin twee keer in een week van Tilburg naar 
hier te rijden. Heerlijk vind ik het, zonne fami-
liedag. Woensdag wordt ik al weer 58 jaar nog 
effe en ik ben 60 kunnen we weer een groot 
feest houden ;-). Ik hou van feestjes zoals jullie 
weten, zaterdag vier ik mijn verjaardag  samen 
met mijn vriendinnen, gaan we hier in de stad 
lekker lunchen.

Hebben jullie ook goede voornemens? Nou, ik-
ke wel! De laatste 6 weken heb ik echt het spor-
ten op een laag pitje gehad. Zomaar 1 keer in de 
week was ik er te vinden, maar vanaf maan-
dag ben ik er weer, Brigitte, en ga ik er volop 
tegen aan, beloofd. Kunnen al die oliebollen en 
kerstkransjes die op men billen zitten geplakt 
weggewerkt worden.

Trouwens, vanaf vurige week brengt menne 
André de Loop rond in onze eigen wijk.
Voor de wijk de Rijpelberg kunnen ze niet aan 
bezorgers komen. Dus heeft hij zich opgeofferd 
en loopt donderdag en vrijdag een rondje met 
500 krantjes. Totdat er bezorgers zijn gevonden 
en hij vind het nog leuk ook. Dus hierbij een op-
roep voor mensen die in de Rijpelberg wonen 
en een bijverdienste zuuken. Heb je interesse? 
Neem contact op met de Loop en denk niet 
aan jeugd maar ook gepensioneerde net zo-
als menne meens kunnen dit goed doen. Zeker 
ook  goed voor de gezondheid om in beweging 
blijven.
Men eerste column van het jaar zit er weer op

Tot volgende week,

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 2 januari t/m dinsdag 8 januari 2019. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

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

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

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

Ons 

vertelt…

Gelukkig Nieuwjaar 
en ik mag 58 kaarsjes 

uitblazen

De Helmondse Musical: 
een groot succes!
Op 2e kerstdag ging hij in première in Het 
Speelhuis en werd met lovende recensies 
ontvangen: De uitvinders van het Trai-
ningspak! 

Deze derde musical van Stichting De Hel-

mondse Musical nam het publiek mee 
terug naar Helmond in de jaren 70. Er 
kwamen een tal van bekende scenario’s 
voorbij, waar het publiek dan ook erg over 
te spreken was. De musical nam de gas-
ten mee langs allerlei ‘herkenbare’ punten 
zoals het aapjesorkest van de V&D. Alle 
speeldata zijn uitverkocht en we kijken al-
weer uit naar de volgende musical! s

Helmond

De Helmondse musical ging op 2e kerstdag in première (bron foto; Tahné Kleijn).
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ONBEPERKT LUNCH BUFFET

Elke zondag tussen 12:00 en
14:00 uur voor €10,- p..p.

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  

OPEN
DAGEN
DO. 3 T/M  ZO. 6 JAN.

10.00 - 16.00 UUR

OPEN
DAGEN
DO. 3 T/M  ZO. 6 JAN.

10.00 - 16.00 UUR

ZEG HALLO TEGEN UW NIEUWE PLAFOND:

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

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

klassieke als moderne uitvoeringen 
mogelijk in wel honderd varianten, 
voor elke inrichting en stijl is er iets 
passends te vinden. U kunt het zo 
gek maken als u zelf wilt. Een bloem 
op het plafond? Of liever slapen 
onder een sterrenhemel? Zelfs een 
ovaal of andere vorm op het plafond 
aanbrengen is geen probleem. Het 
is allemaal mogelijk bij Plameco. 
Bijna alles kan. Overtuig uzelf en 
bezoek de showroom. De koffie staat 
klaar. Tijdens onze open dagen van 
donderdag t/m zondag kunt u zich 
uitvoering laten voorlichten. 

Uw planfondspecialist 
Mark van Osch.

Plameco Vakbedrijf Van Osch 
Spoorweide 1, Riel  T 013-7200977

www.vakbedrijfvanosch.nl

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

Op donderdag 10 januari 2019 zal Frank 
Schulkes een lezing verzorgen over vogels 
in Bulgarije. Bulgarije is het meest oostelijk 
gelegen EU land dat grenst aan de Zwarte 
Zee. Zuidelijk grenst het aan Turkije en 
Griekenland. Noordelijk aan Roemenië 
alwaar de grens hoofdzakelijk wordt be-
paald door de Donau. Langs de kust loopt 
de Via Pontica migratieroute die in het 
najaar veel vogelaars trekt. Zo ook Frank 
in 2013 en waarna hij besloot daar in het 
‘zomerseizoen’ te gaan wonen. De natuur 
in dit land is nog steeds vrij ongerept. Met 
tal van EU subsidies wordt ingezet op eco-
toerisme. Zo is er b.v. werk gemaakt van de 
herintroductie van de Gieren in de Ooste-
lijke Rodopen. Daarvan zal Frank beelden 
laten zien die gemaakt zijn vanuit hutten 
bij voederplaatsen van de landelijke vogel-
bescherming ‘BSPB’.

Verder zal hij vogelfoto’s bespreken van 
soorten die in Bulgarije algemener voor-
komen en bij ons in Nederland niet, niet 
meer of sporadisch te zien zijn. Foto’s die 
hij gemaakt heeft vlakbij ‘huis’ in de Bur-
gas Regio, in Suha Reka bij de grens met 
Roemenië, in Nationaal Park Rusenski 
Lom en recentelijk in de bovenloop van 
de Donau bij de grens met Ukraine. Ter 
afsluiting wordt een clip van een fotoserie 
getoond die gemaakt is van een Isabel Ta-
puitenfamilie. Deze heeft Frank dagelijks 
gefotografeerd vanaf aankomst in april 
tot aan het vertrek van de broedplaats als 

migratie start. Als jezelf niet op vogelreis 
kunt, of je wil vogels zien die in Nederland 
(bijna) niet meer voorkomen, grijp je kans 
en kom luisteren en kijken. Het wordt ge-
weldig!

Donderdag 10 januari a.s. om 20.00 uur in 
het IVN trefpunt de Koekoek, Speeltuin 
Helmond west, Arbergstraat 85, 5707TK 
Helmond. s

De lezing zal gaan over vogels in Bulgarije. 
(Bron foto;  Frank Schulke, 
www. birdscaptured. com) .

Bulgarije: een El Dorado 
voor natuurliefhebbers 

Helmond-West
Na in 2018 van start te zijn gegaan met 
een aantal erg leuke en interessante bij-
eenkomsten gaat Reuma Inn ook in 2019 
door.

Maandelijks is er een bijeenkomst gepland 
met een thema en een deskundige gast-
spreker. Het doel is om informatie over 
reuma uit te wisselen in een ontspannen 
sfeer. De bijeenkomsten vinden plaats op 
de eerste dinsdag van de maand in Wijk-
huis de Fonkel in Helmond.
De eerste bijeenkomst van 2019 gaat plaats-
vinden op dinsdag 8 januari om 20.00 uur.
Voor deze avond is het thema: ‘Vermoeid-
heid en Vitaliteit’. Wat betekent het als je 
Reuma hebt en hoe ga je hier mee om? 

Fysio Leonardus gaat dit aan u uitleg-
gen. Op deze avond is er voldoende gele-
genheid om uw vragen te stellen en met 
zowel Fysio Leonardus als lotgenoten in 
gesprek te gaan. Reuma Inn is voor zowel 
leden, niet leden als belangstellenden vrij 
en gratis toegankelijk en de koffie staat 
voor u klaar. De avond is van 20.00 tot 
22.00 uur.
Wij verwelkomen u graag op 8 januari in 
Wijkhuis de Fonkel, Prins Karelstraat 123 
Helmond. Vooraf aanmelden is niet nodig, 
iedereen is welkom!

Voor meer informatie: 
www.verenigingreumaactiefdepeel.nl s

Uitnodiging Reuma Inn 
Binnenstad
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In het eerste weekend van januari zal de 
nieuwe Prins van de Spekzullekes bekend 
worden gemaakt. Wie zal de vereniging 
voorgaan in 2019?!

Bent u ook zo benieuwd en wilt u vanaf de 
eerste minuut het carnavalsfeest met ons 
meebeleven? Kom dan naar deze gezellige 
feestavond die gevierd zal worden bij Zaal 
Vissers. Met de leukste partyband van Ne-
derland, De Heeren van, en natuurlijk Ka-
pel de Durbloazers, zal het dak eraf gaan! 
Samen met u leven wij dan naar het span-
nende moment van de onthulling van de 
nieuwe Prins door het Genootschap Oud 
Prinsen. De Spekzullekes nodigen u van 
harte uit om erbij te zijn op zaterdag 5 janu-
ari in zalencentrum Vissers te Brouwhuis. 
Aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.

Voorverkoop Kletszullekesavonden 
in volle gang 
De voorverkoop van de Kletszullekesavon-
den is in volle gang! De avonden worden 
gehouden op vrijdag en zaterdagavond 22 
& 23 februari bij Zalencentrum Vissers. 
CV De Spekzullekes heeft voor u een fan-
tastisch programma samengesteld. Beide 
avonden zullen worden geopend door 
Kapel de Durbloazers die samen, met nie-
mand minder dan Willy en René van de 
Kerkhof hun Helmondse Schlager gaan 
zingen: Ik ben Willy en gij René. Daarna 
gaat u genieten van tonpraters die al me-
nige prijzen in de wacht hebben gesleept. 
Op beide avonden treden voor u op: Fred-
dy van den Elzen, Rob Bouwman en Peter 
van de Maas. Ook hebben we voor u ge-
weldige amusementsgroepen. Wat dacht 
u van: Wissiknie, Tadaa en Jeroen’s Clan!

Op vrijdagavond zal  Kapel de Durbloa-
zers voor een voortreffelijke muzikale be-
geleiding zorgen, gevolgd door  De Blue 
Band op zaterdagavond. De avond wordt 
compleet gemaakt met een geweldig op-
treden van onze oudste dansgarde  De 
Kroonjuweeltjes. Kortom, alles is aanwe-
zig om er twee onvergetelijke avonden van 
te maken!

De kaarten voor De Kletszullekesavonden 
zijn uitsluitend te koop voor 14 euro per 
stuk bij Zalencentrum Vissers, Peeleik 2, 
5704 AR in Brouwhuis. Wees er op tijd bij 
want vol is vol! De Kletszullekesavonden 
beginnen om 20.00 uur en de zaal gaat om 
19.00 uur open. 

Aanmelden vervoersservice Jeugd 
van Toen Avond 
Niet jonger dan 50 jaar? Woonachtig in 
de wijk Brouwhuis, Rijpelberg of Dier-
donk? Dan biedt CV De Spekzullekes u de 
vervoersservice aan tijdens De Jeugd van 
Toen Avond op vrijdag 1 maart. De ver-
voersservice is geheel gratis. 

Deze carnavalsavond bij CV De Spekzul-
lekes is een speciale avond voor ‘De jeugd 
van toen’ die graag een feestje willen vie-
ren. Deze avond wordt gevuld met muziek 
van Hans d’n Brabander, kapel De Dur-
bloazers en een optreden van tonpater 
Jorlan Manders. Uiteraard is er weer een 
tombola met geweldige mooie prijzen! 

Voor het aanmelden voor de gratis ver-
voersservice kunt u vanaf 7 januari bellen 
tussen 17.00 uur en 20.00 uur naar: 06-
44916388. De Jeugd van Toen Avond zal 
plaatsvinden op vrijdag 1 maart bij Zaal 
Vissers in Brouwhuis. De toegang van deze 
avond is gratis. s

De Brouwzolen zijn sinds 5 jaar een grote 
carnavals groep in Helmond. Elk jaar heb-
ben zij een flinke wagen van 30 meter en 
ook voor dit jaar hebben ze al een wagen 
gekocht in 3 delen. Helaas hebben zij de 
huidige locatie, waar de wagen gestald 
stond, moeten verlaten en zijn ze met 

spoed op zoek naar een loods of plek van 
ca. 250 m2 (binnen of buiten) voor de (op)
bouw van de carnavalswagen. Het zou 
zonde zijn als er een einde zou komen aan 
de hobby voor deze groep.  Het mag ook 
een locatie zijn  waar ze elke keer een deel 
kunnen opknappen. Bent of kent u ie-
mand die deze carnavalsvereniging uit de 
brand kan helpen? Neem dan contact met 
hen op via info@debrouwzolen.nl s

Help De Brouwzolen 
uit de brand 

Brouwhuis

Activiteiten bij de CV de Spekzullekes; 
Prinsbekendmaking, 
Kletszullekesavonden en vervoersservice 

Brouwhuis

Op carnavalszaterdag, 2 maart, vindt er 
een nieuw carnavalsfeest plaats in het 
centrum van Helmond; het KEI-ORAN-
JEBAL, een carnavalsfeest voor alle Hel-
monders. De Keiebijters en C.V. Oranje-
buurt hebben hun krachten gebundeld 
en zetten hiermee een groots carnavals-
feest neer. De feestlocatie is De Traverse 
in Helmond. De online kaartverkoop 
start zaterdag 5 januari via www.kei-
oranjebal.nl. Een toegangskaart kost elf 
euro.

Het carnavalsbal vindt plaats in drie ver-
schillende zalen die allemaal in een eigen 
carnavaleske sfeer zijn ingericht. Greep uit 
het aanbod van entertainment: 

Nakatomi: 
Het is een naam die naadloos in het rijtje 
met Charlie Lownoise & Mental Theo, Paul 
Elstak, 2 Unlimited, Scooter en SNAP past. 
Deze danceact was in de jaren negentig 
populair en verantwoordelijk voor de ene 
hit na de andere.

It All Started In The Nineties: 
Eurodance, house/dance classics, rock, 
hip-hop, happy hardcore: het komt al-

lemaal voorbij. Deze groep heeft opge-
treden op bijvoorbeeld de Zwarte Cross, 
Solar Weekend, Extrema Outdoor en Lak-
edance.

Feestcafé De Traverse: 
Het restaurant van De Traverse wordt om-
gebouwd tot een feestcafé waar diverse 
zangers optreden en een feest-DJ voor een 
doorlopend feest zorgt. Coby’s Kienpaleis: 
op een hilarische manier trekt Coby de 
balletjes geroutineerd uit de kienmolen. Er 
zijn diverse maffe prijzen te winnen.

De foyer is de ontmoetingsplek om bij 
te praten of uit te rusten en in de Benja-
minzaal kan de inwendige mens verwend 
worden.  En zoals we dat van het Oranjebal 
kennen, vallen ook op het KEI-ORANJE-
BAL de best verklede gasten in de prijzen. 

Er worden snel meer artiesten bekend ge-
maakt, houdt daarom de website 
www.kei-oranjebal.nl in de gaten. s

Kaartverkoop carnavalsfeest 

KEI-ORANJEBAL
Centrum

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

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

MEGA
OPRUIMING 

20% 
KORTING

geldend op diverse wintercollectie stoffen o.a.  
tricots, jeans, mantel, terlenka, katoen ed

Met onze vaste klantenkaart loopt uw korting zelfs op tot 25%
Geldend in de maand januari 2019 m.u.v. lopende aanbiedingen

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
www.helmondnu.nl
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Traditiegetrouw nodigt de 
Wijkraad Mierlo-Hout alle be-
woners van de wijk uit voor de 
Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze 
staat gepland op zondag 6 ja-
nuari 2019 bij Friture Zaal Ade-
laars van 11.30 tot 14.00 uur. De 
onderscheiding De MierloHou-
tenaar wordt dan uitgereikt aan 
een persoon en een organisatie 

die zich op een speciale manier 
hebben ingezet voor de wijk 
Mierlo-Hout. 

Er zijn diverse genomineerden 
en groeperingen die voor de on-
derscheiding MierloHoutenaar 
2018 en Groepering van het jaar 
2018 in aanmerking komen. De 
Wijkraad wil graag met alle aan-
wezigen het glas heffen op het 
nieuwe jaar en de goede wensen 
uitwisselen. Voor een drankje en 

een hapje zal worden gezorgd. U 
vindt Friture Zaal Adelaars aan 
de Hoofdstraat 137 in Mierlo-
Hout. De Wijkraad Mierlo-Hout 
wenst iedereen een voorspoedig 
2019! s

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV, 
Azalealaan te Helmond. Een 
totale geldprijzenpot van EUR 
1450,- waarvan een hoofdprijs 
van:  €400,-
Tevens een loterij voor het win-
nen van 2 grote gevulde levens-
middelenmanden en gratis kien-
kaarten. Ook vindt er regelmatig 
een grote gratis loterij plaats. 
Aanvang  20.00 UUR. Zaal open 
vanaf 18.45 uur.

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. Regelmatige deelne-
mers kunnen soms een prijsje 
winnen.

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.

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

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 

Bij voldoende deelname zal er 
weer een cursus Eerste Hulp 
door EHBO-vereniging Mierlo 
gegeven worden in samenwer-
king met EHBO Mierlo-Hout.

Er gaat geen dag voorbij of er 
gebeurd wel een ‘ongeluk’ denk 
dan niet direct aan bloed en el-
lende! Een groot deel van de 
ongelukken gebeurt gewoon 
thuis, tijdens het werk of het spe-
len. Een verbrande vinger, een 
schaafwondje, of een verstuikte 
enkel. Niets engs, maar weet u 
wat u moet doen? 

Voorkom erger! 
Bij deelname aan de cursus zult u 
eerst een e-learning zelf moeten 
doorlopen, waarna in 6 lessen 

de praktijk geleerd gaat worden. 
Kosten zijn €190 p.p. Digitale 
zelfstudie kost gemiddeld 20 uur. 
Uiteraard leert iedereen op zijn 
eigen tempo. Deze zult u spoedig 
na aanmelding ontvangen in ei-
gen tijd kunnen doorlopen. Les-
dagen zullen op dinsdagavon-
den plaats vinden in D’n intheek 
(bieb) in Mierlo op de volgende 
data: 15 januari, 22 januari, 5 fe-
bruari, 12 februari, 19 februari, 26 
februari. Veel zorgverzekeraars 
vergoeden de cursus eerste hulp! 

Meer informatie en 
aanmelden kan via 
cursus@ehbo-mierlo.nl s

EHBO cursus nieuws 
De meeste ongelukken gebeuren gewoon 
thuis, op het werk of op school.

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Welkom bij de Nieuwjaarsbijeenkomst

Zaterdag 5 januari staat de Ne-
derlandse volleybaljeugd te po-
pelen om aan het nieuwe jaar 
te beginnen. In heel veel sport-
hallen beginnen de voorrondes 
van het NOJK (Nederlands Open 
Jeugd Kampioenschap voor 
clubteams.) Polaris is met twee 
meisjes- en twee jongensteams 
vertegenwoordigd.
Het meisjes C - team speelt in 
Meijel in Sporthal De Korref en 
opent om 9.45 uur tegen de jeugd 
van VCE/PSV uit Eindhoven. In 
de poule spelen zij nog tegen 
Icarus uit Groesbeek, Set Up uit 

Meerlo en Flamingo’s uit Gen-
nip. Het meisjes B team reist naar 
sporthal De Basis in Sliedrecht 
voor het spelen van vier duels. 
Om 11.00 uur tegen De Burgst uit 
Breda en daarna nog tegen DVO 
uit Oud Beijerland, ODI Middel-
beers en Volley Tilburg.

Bij de jongens is Polaris met een 
jongens A en een C team verte-
genwoordigd. De jongste jeugd 
volleyt in Sporthal De Dijk in 
Dordrecht en opent om 11.00 uur 
de wedstrijdenreeks tegen Volley 
Tilburg. Om 12.00 uur is de poule-
wedstrijd tegen Next Volley Dor-
drecht en het laatste duel tegen 
ZVH uit Zevenhuizen. Het vierde 

team van Polaris dat deelneemt, 
is het jongens A team waarvan 
de meeste spelers vorig jaar op B 
- niveau tot de landelijke finale-
ronde doordrong en de bronzen 
medaille won. Jongens A speelt 
in sporthal West in Veenendaal 
en treft Ledub uit Budel als eer-
ste tegenstander. Om 13.00 uur 
volgt het duel tegen VCE/PSV; 
om 15.00 uur tegen Pegasus uit 
Nijmegen en de laatste wedstrijd 
om twee gewonnen sets tegen 
Hornerhof /HHC uit Horn. s

Polaris met vier teams naar NOJK

Helmond-Oost

Helmond-Oost

Helmond-Oost

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Annawijk/Suytkade

Helmond

Brouwhuis

Dhr. Piet Wijffels stuurde zo-
als velen de oplossing in van 
de Sudoku en was blij verrast 
dat hij gewonnen had.

Rik Aarts (studio, Adcommu-
nicatie) overhandigde de Hol-

land Casino dinercheque t.w.v. 
€ 100,00 en een leuke Goodie-
bag aan Piet. 
Iedere 14 dagen plaatst Week-
krant De Loop Helmond een 
Sudoku. Lost u deze op? Dan 
maakt u ook kans op een 
dinercheque en een exclu-
sieve Goodiebag van Holland 
Casino Eindhoven. s

Helmond

Winnaar Sudoku
Weekkrant De Loop Helmond

kunt u bellen naar wedstrijdlei-
der J. Chatrer via 0492-515821.

Woensdag 16 januari om 19.30 
uur verzorgt Geertje Boon een in-
teractieve lezing over veerkracht 
door voeding. De gratis lezing 
wordt gehouden in regionaal 
inloophuis De Cirkel, Evertsen-
straat  19 in Helmond.

Geertje Boon neemt de bezoe-
kers mee op een reis hoe je bij 
kanker je veerkracht kunt verbe-
teren met voeding. Er is een ster-
ke relatie tussen je maagdarm-
stelsel, je hersenen en je im-
muunsysteem. 
Zij legt uit hoe dit werkt en waar-
om als je dat begrijpt je zelf meer 
sturing kunt geven aan je ge-
zondheid. Praktische voorbeel-
den worden gebruikt om dit voor 
iedereen begrijpelijk te maken.

Op maandagavond 7 Januari 
speelt het VIOS van Esch Bil-
jarts kaderteam weer een thuis-
wedstrijd tegen Op de Klos uit 
Eijsden. Aanvang wedstrijden 
is om 19.30 in het wijkhuis de 
Geseldonk in Mierlo-Hout.   Dit 
is voor de biljartliefhebber een 
mooie kans om het KADERBIL-
JARTSPEL te bewonderen.

Vrijdag 4 januari is het kienen in 
wijkhuis De Lier aan van Kinsber-
genstraat 1 Helmond. Aanvang 
19.30 uur, toegang vanaf 16 jaar, 
de zaal is geopend vanaf 19.00 uur.
Er zijn weer veel mooie prij-
zen te winnen waaronder 
tassen met levensmiddelen.
Kosten: 1 kienkaart voor €6,00
Lezing Veerkracht door voeding

www.helmondnu.nl

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

RENOVATIE

VERBOUWING

TIMMERWERK

SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

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

WWW.KANTELBERGBOUW.NL

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

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

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

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

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

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

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 
















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

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

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

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

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

NU NOG HOGERE STAPELKORTINGEN

OPRUIMING
STAPELKORTING & SPECIALE KOOPJES TOT 70%*

*Uitgezonderd basis- en nieuwe collectie

DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS

Toezicht en Handhaving. Dat 
is per 1 januari 2019 de nieuwe 
naam van de Stadswacht. De 
organisatie wordt per die da-
tum offi  cieel onderdeel van 
de gemeente Helmond. Een 
natuurlijk moment om ook de 
naam te wijzigen. 

De naam Toezicht en Hand-
having is gekozen, omdat deze 
goed past bij de werkzaam-
heden van de medewerkers, 
de buitengewoon opsporings-
ambtenaren (boa’s). Daar-
naast gebruiken steeds meer 
gemeenten de naam Toezicht 
en handhaving. Gemeente Hel-
mond sluit aan bij deze ontwik-
keling.

Belangrijke rol boa’s 
De gemeente Helmond staat 
voor een stad waar iedereen 
zich veilig moet kunnen voelen. 
Zij richt zich daarbij vooral op 
het voorkomen en verminderen 
van criminaliteit en overlast. 
Ook ziet de gemeente erop toe 
dat inwoners en bedrijven zich 
aan de regels houden. De boa’s 
spelen hierbij een erg belang-
rijke rol. Met het onderbrengen 
van de toezicht- en handha-
vingsorganisatie bij de gemeen-

te, is de gemeente nog beter in 
staat haar veiligheids- en hand-
havingstaken uit te voeren. Het 
streven daarbij is om zoveel 
mogelijk maatwerk per wijk te 
gaan bieden en (nog) meer te 
gaan samenwerken met inwo-
ners en partners in de stad.

Contact met Toezicht 
en Handhaving 
Inwoners die vanaf 1 janu-

ari 2019 overlast willen melden 
over afval, honden en parkeren, 
kunnen Toezicht en Handha-
ving bereiken via de gemeente 
Helmond: 14 0492. Of een mel-
dingsformulier invullen op  
www.helmond.nl/veiligheid 

Inwoners die iets verloren zijn 
of gevonden hebben, kunnen 
dit melden op 
www.verlorenofgevonden.nl s

Helmond

De stadswacht heet vanaf 1 januari jl. Toezicht en Handhaving 
(bron foto; Gemeente Helmond).

Stadswacht wordt Toezicht en Handhaving

www.grootpeelland.nl
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Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Magis

U kunt bij Monuta Magis terecht na het overlijden van een dierbare. Maar wist u 
dat u ook al eerder kunt kennismaken? Maak gerust een afspraak om uw wensen te 
bespreken. Ik kom graag vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent.

Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E jmagis@monuta.nl
I www.monutamagis.nl
T 0492 - 66 60 00 (dag en nacht)

Voor een uitvaart 
die bij uw 
dierbare past.

Juliette Magis

130x95 Adv Monuta Magis.indd   1 28-12-18   09:43

Een periode is voorbij nu onze drie 
Helmondse kleindochters alle drie het 
voortgezet onderwijs volgen. Toen ze 
hier nog op de basisschool zaten, gingen 
wij, als oppasouders, de meiden thuis 
ophalen en liepen met hen naar school. 
Tussen de middag aten ze donderdags 
bij ons thuis een boterhammetje, waar-
na wij ze weer naar school begeleidden. 
De andere opa en oma deden dat weer 
op een andere dag. 
Deze zinnen zijn snel opgeschreven, 
maar de uitvoering had dikwijls heel 
wat voeten in de aarde. Meestal vonden 
ze het te ver lopen en vonden dat opa 
ze maar met de auto moest halen en 
brengen. Maar opa was niet gek; lopen 
is gezond, zeker als je de rest van de dag 
in een schoollokaal zat. Of we kwamen 
langs de ijssalon en werd er van drie 
kanten aan opa getrokken om hem in 
de juiste richting te krijgen. Of een van 
de dames lette niet goed op en knotste 
tegen een lantaarnpaal. Opa lachte zich 
dan wezenloos en de dame in kwestie 
werd hartstikke kwaad op opa, vervol-
gens op zichzelf.

Later werd ‘lopen’ ‘fietsen’. Spannend in 
het begin, zou dat wel goed gaan op die 
drukke Hoofdstraat? Maar geen nood, 
het werd jarenlang een succes. Het wa-
ren mooie jaren, waarin door opa werd 

voorgelezen die vervolgens in slaap viel, 
waarin oma een van de dames leerde 
breien. “Wordt dat een trui voor opa?” 
Waarna opa opzij gezet werd met: “Dit 
wordt geen trui en al helemaal niet voor 
jou!”. En nu zitten ze alle drie op het 
voortgezet onderwijs, regelen zelf hun 
vervoer en komen niet meer bij oma en 
opa lunchen.

De dames zijn een stap verder gegaan: 
Zij hebben de twee opa’s en oma’s voor 
een etentje uitgenodigd als dank voor 
het vele jaren oppassen. Het werd een 
groot succes. Ze hadden gekozen voor 
een goed restaurant met een uitstekend 
keuzemenu. Het was beregezellig en we 
hadden de hele avond veel plezier met 
elkaar. De opa’s vonden dat de dames 
er maar een jaarlijkse traditie van moes-
ten maken.  Of de dames er ook zo over 
dachten, werd niet helemaal duidelijk.

doordoor jan van rest

Dames

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.

Zondag 13 januari 
10.30 uur Maria koor 
Miel Steijns, Dinie van Ansem-Dijstelbloem, Wim van Lieshout, Mien 
Aalders-van Bommel, Sjef Verdegen, Elly van Hoek-van der Velden, 
Jan Martens.

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;

Zondag 6 januari:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Maria Swinkels-Fijt; Ton Pachen; Kata Burhenne-van Deursen; Jane 
Landsbergen-Venema; Berdina Visser; Hans van Schie; Jacqueline 
van den Heuvel-Aerts; Sjef Remmen en Annie Noordman; Mathieu 
de Bie; Tonny van Mierlo-Verhofstadt; Greetje Smits-van Eeden; 
Lenie van Vijfeijken-Smulders; Lena Schmitz-Snijders; Gerrit Luijben; 
Jan Verbakel; Trineke Verschuren-Janssens; Toon van Vugt; Riet de 
Ruijter-Manders; Jan Wijnen; Anna Rouss; Broer Boxstart; overleden 
ouders Noud en Nellie Meulendijks-Smits; Tonnie Sanders; Ceciel 
Broens-Veel; Bert Allard; Harrie Vos; Henk Kat; Noud en Bennie 
Meulendijks en hun ouders; Sjef Schepers; Maria Verhagen-Dirks; 
Tiny Giebels-van den Heuvel; Theo Kweens; overleden ouders van 
Gennip-Meulendijks; Frieda van Gennip-Verbakel; Theo van Gennip; 
Tonny van Gennip-Nooyen; Wim van Rooy; Carla de Groot-van 
Gennip; Ruudje Vereyken;

Donderdag 10 januari: 19.00 uur Alphonsuskapel; 

Zaterdag 12 januari: 17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid 
en Sint Anna; volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Jos van Lieshout v.w. sterfdag.

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus 
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) 
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur. 
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.

parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl   Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Voor iedereen, óók als u bent verzekerd bij o.a. Dela of Monuta.

0492 - 780 660 (24u)   |   www.uvdk.nl
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save the dateJANUARI
EVENEMENTEN vrijblijvend 

een toneelles 
volgen.
Annatheater 
Helmond, 
Floreffestraat 
21a.
16:00 - 18:45 
uur.

Lezing: vogels 
uit Bulgarije
Lezing op 10 
januari om 
20.00 uur 
door Frank 
Schulkens. 
Hij heeft 
als fanatiek 
vogelaar in 
2013 een 
hele zomer 
in Bulgarije 
doorgebracht 
en de mooiste 
verhalen en 
foto’s mee 
teruggenomen.
IVN trefpunt 
de Koekoek, 
speeltuin 
Helmond West, 
Arbergstraat 85
20:00 - 22:00 
uur.

Op Sterk Water - 
Hotel
De laatste 
nieuwtjes rond 
Helmond de 
sores van de 
avond het 
gevoel van de 
dag alles neemt 
Op Sterk Water 
mee in hun 
improvisatie 
cabaret. Het 
Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

ZATERDAG 5 JANUARI

Elvisdag
Tijdens de jaarlijkse Elvisdag 
meteen in het eerste weekend 
na oud op nieuw wordt de 
legendarische ELVIS PRESLEY 
muzikaal herdacht in 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 
waaronder ‘The Lamb Lies Down 
On Broadway’ en ‘Foxtrot’.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1.
20:30 uur.

Weekmarkt Centrum Helmond 
De weekmarkt en Schaatsen in 
Helmond bieden hun bezoekers 
activiteiten en acties aan. Op 
5 januari komen prachtige 
Nieuwsjaarsdames langs.
Centrum Helmond, Markt 38.
09:00 - 16:00 uur.

ZONDAG 6 JANUARI

Helmond Muziek - Gipsy Mood en 
Blue Note
Ja vanmiddag staan er twee 
bands op het podium die hun 
sporen in de Helmondse muziek 
wel verdiend hebben. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1.
15:00 uur.

Live: Frits Philips Band
Optreden Frits Philips 

Bandvolgens velen de beste 60-er 
jaren coverband uit het zuiden.
Lokaal 42, Markt 42.
16:00 - 23:00 uur.

Medialab: maak je eigen VR bril en 
programmeer de Bee-bot!
Maak in de kerstvakantie tijdens 
deze workshop je eigen Virtual 
Reality bril van karton voor je 
smartphone en programmeer de 
Bee-bot. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 
13:30 - 15:00 uur.

DINSDAG 8 JANUARI

Opvliegers 4: Trossen Los! - Rian 
Gerritsen, Anouk van Nes e.a.
Deel vier van de populaire 
vriendinnencomedy.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

WOENSDAG 9 JANUARI

Gratis proeflessen 
Jeugdtheaterschool
Wil je graag toneelspelen Meld je 
aan voor een proefles. Kinderen 
en jongeren kunnen gratis en 
vrijblijvend een toneelles volgen.
Annatheater Helmond, 
Floreffestraat 21a.
16:00 - 20:30 uur.

Rupsje Nooit Genoeg 3+ - 
Just4Kids - Eric Carle
Vier magische verhalen voor de 
allerkleinsten.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2.
14:00 - 15:30 uur.

DONDERDAG 10 JANUARI

Gratis proeflessen 
Jeugdtheaterschool
Wil je graag toneelspelen Meld je 
aan voor een proefles. Kinderen 
en jongeren kunnen gratis en 

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. 3 JAN. T/M WO. 9 JAN.

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

All You Need Is Love (DOV) Ma 12:10 uur / Di, Wo 
12:30 uur / Do, Zo 15:30, 19:15 uur / Vr, Za 16:20, 
18:45 uur / Wo 18:30 uur / Ma, Di 19:00 uur 
Aquaman (DOV) Do, Zo 12:45 uur / Vr, Za 16:30 
uur / Ma 17:30 uur / Di, Wo 17:45 uur 
Aquaman (O3D) Ma, Di 10:45 uur / Wo 11:00 uur / 
Ma - Wo 14:00 uur / Do, Zo - Wo 20:45 uur / Vr, Za 
21:30 uur 
Bohemian Rhapsody (DOV) Do 10:45 uur / Ma, Di 
11:30, 14:30 uur / Wo 13:00 uur / Vr, Za 13:30, 
20:50 uur / Zo 13:40, 20:00 uur / Do, Zo 16:00 uur 
/ Do, Ma - Wo 20:15 uur
Bon Bini Holland 2 (DNL) Ma, Di 11:00, 21:45 uur 
/ Vr, Za 12:15, 17:30, 20:00, 22:45 uur / Ma 14:45 
uur / Do, Zo 16:40, 19:00 uur / Di 16:45 uur / Ma - 
Wo 19:10 uur / Do, Zo, Wo 22:00 uur 
Bumblebee (DOV) Ma - Wo 16:30 uur / Do, Zo 
18:15 uur / Vr, Za 19:00 uur 
Bumblebee (O3D) Do 11:45 uur / Wo 12:15 uur 
/ Vr 12:30 uur / Ma, Di 13:45 uur / Do, Zo - Wo 
21:30 uur / Vr, Za 22:15 uur 
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL) Vr 10:00 uur 
/ Do 10:15 uur / Wo 10:30 uur / Za 10:45 uur 
Creed II (DOV) Wo 21:00 uur 
Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen, De 
(DOV) Za, Zo 10:00 uur / Vr 10:15, 14:15 uur / Ma 
- Wo 10:45 uur / Za 12:45 uur / Do, Zo 13:15 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (DOV)
Vr 15:15 uur / Do, Zo 21:00 uur / Ma - Wo 21:15 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (O3D)
Do 17:10 uur / Vr 21:00 uur / Za 21:15 uur 
First Kiss (DNL) Vr, Za 11:45 uur 
Free Solo (DOV) Wo 19:30 uur 
Grinch, The (DNL) Do, Zo 10:30, 14:50 uur / Vr, Za 
11:15, 16:10 uur / Ma - Wo 16:00 uur 
Grinch, The (N3D) Do, Zo 13:00 uur / Vr, Za 13:45 
uur / Wo 14:15 uur 
Grinch, The (O3D) Vr, Za 18:30 uur 
Guernsey Literary Society, The (DOV) Di 13:30 uur 
Mary Poppins Returns (DNL)
Do 10:20 uur / Vr, Za 10:30 uur / Zo 10:45 uur / 
Wo 16:15 uur 
Mary Poppins Returns (DOV)
Wo 10:30 uur / Di 13:00 uur / Ma 13:15 uur / Do, 
Zo 14:30, 20:30 uur / Za 15:15 uur / Ma, Di 18:15 
uur / Vr, Za 19:45 uur
Mortal Engines (DOV) 
Ma 13:00 uur / Vr, Za 21:45 uur 
Mortal Engines (O3D)
Ma - Wo 17:15 uur / Do, Zo 17:30 uur 
Nick Jr. Winterbios (DNL)
Do, Za, Zo 10:00 uur / Vr, Ma - Wo 10:30 uur / Zo 
11:30, 13:00 uur / Za 14:15 uur 
Ralph Breaks The Internet (DNL)
Do, Zo 10:10 uur / Vr, Za 10:15, 15:45 uur / Wo 
13:30 uur / Zo 15:15 uur / Do 15:20 uur 
Ralph Breaks The Internet (N3D)
Do, Zo 12:10 uur / Vr, Za 13:00 uur / Wo 15:00 uur 
/ Di 15:15 uur / Ma 16:15 uur 
Ralph Breaks The Internet (O3D)
Ma - Wo 11:15 uur / Zo 17:15 uur 
Sneak Preview 20190103 (DOV) Di 21:00 uur 
Spider-Man: Into The Spider-Verse (DNL)
Zo 10:30 uur 
Spider-Man: Into The Spider-Verse (N3D)
Do 13:50 uur / Vr, Za 14:30 uur / Wo 15:15 uur 
Spider-Man: Into The Spider-Verse (O3D)
Ma 17:00 uur / Do, Zo, Di, Wo 18:00 uur / Vr, Za 
18:15 uur 
Wife, The (DOV) Ma 20:00 uur

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

HELMOND T/M 17 MAART

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

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

TE KOOP GEVRAAGD

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

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

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

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK IN STIPHOUT

Rommelmarkt 
Mèrthal Horst

6 januari 9.30 – 15.30 uur
Gasthuisstraat 30, 

5961 GA, A73 afrit 11
www.carbootsalehorst.nl

 6 januari VLOOIENMARKT
Sporthal Tivoli

Geert Grootestraat 72 
Eindhoven

Entree 2 euro 9-16 uur
Kraamhuur 06-20299824

Gezocht marktspullen, 
zolder opr., antiek, klokken,

schilderijen, beelden, enz. 06-
13208306

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  |  06-52716622BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan vrijblijvend voor een 
afspraak.  Geen party of andere verplichtingen. De producten zijn uit voorraad 
leverbaar en te bestellen bij  Lenie Klaasen, tel.: 06-527 16 622 (Business Owner 

Forever). Kijk voor meer informatie op: www.foreverhelmond.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

save the dateJANUARI
EVENEMENTEN vrijblijvend 

een toneelles 
volgen.
Annatheater 
Helmond, 
Floreffestraat 
21a.
16:00 - 18:45 
uur.

Lezing: vogels 
uit Bulgarije
Lezing op 10 
januari om 
20.00 uur 
door Frank 
Schulkens. 
Hij heeft 
als fanatiek 
vogelaar in 
2013 een 
hele zomer 
in Bulgarije 
doorgebracht 
en de mooiste 
verhalen en 
foto’s mee 
teruggenomen.
IVN trefpunt 
de Koekoek, 
speeltuin 
Helmond West, 
Arbergstraat 85
20:00 - 22:00 
uur.

Op Sterk Water - 
Hotel
De laatste 
nieuwtjes rond 
Helmond de 
sores van de 
avond het 
gevoel van de 
dag alles neemt 
Op Sterk Water 
mee in hun 
improvisatie 
cabaret. Het 
Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

ZATERDAG 5 JANUARI

Elvisdag
Tijdens de jaarlijkse Elvisdag 
meteen in het eerste weekend 
na oud op nieuw wordt de 
legendarische ELVIS PRESLEY 
muzikaal herdacht in 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 
waaronder ‘The Lamb Lies Down 
On Broadway’ en ‘Foxtrot’.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1.
20:30 uur.

Weekmarkt Centrum Helmond 
De weekmarkt en Schaatsen in 
Helmond bieden hun bezoekers 
activiteiten en acties aan. Op 
5 januari komen prachtige 
Nieuwsjaarsdames langs.
Centrum Helmond, Markt 38.
09:00 - 16:00 uur.

ZONDAG 6 JANUARI

Helmond Muziek - Gipsy Mood en 
Blue Note
Ja vanmiddag staan er twee 
bands op het podium die hun 
sporen in de Helmondse muziek 
wel verdiend hebben. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1.
15:00 uur.

Live: Frits Philips Band
Optreden Frits Philips 

Bandvolgens velen de beste 60-er 
jaren coverband uit het zuiden.
Lokaal 42, Markt 42.
16:00 - 23:00 uur.

Medialab: maak je eigen VR bril en 
programmeer de Bee-bot!
Maak in de kerstvakantie tijdens 
deze workshop je eigen Virtual 
Reality bril van karton voor je 
smartphone en programmeer de 
Bee-bot. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 
13:30 - 15:00 uur.

DINSDAG 8 JANUARI

Opvliegers 4: Trossen Los! - Rian 
Gerritsen, Anouk van Nes e.a.
Deel vier van de populaire 
vriendinnencomedy.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

WOENSDAG 9 JANUARI

Gratis proeflessen 
Jeugdtheaterschool
Wil je graag toneelspelen Meld je 
aan voor een proefles. Kinderen 
en jongeren kunnen gratis en 
vrijblijvend een toneelles volgen.
Annatheater Helmond, 
Floreffestraat 21a.
16:00 - 20:30 uur.

Rupsje Nooit Genoeg 3+ - 
Just4Kids - Eric Carle
Vier magische verhalen voor de 
allerkleinsten.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2.
14:00 - 15:30 uur.

DONDERDAG 10 JANUARI

Gratis proeflessen 
Jeugdtheaterschool
Wil je graag toneelspelen Meld je 
aan voor een proefles. Kinderen 
en jongeren kunnen gratis en 

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. 3 JAN. T/M WO. 9 JAN.

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

All You Need Is Love (DOV) Ma 12:10 uur / Di, Wo 
12:30 uur / Do, Zo 15:30, 19:15 uur / Vr, Za 16:20, 
18:45 uur / Wo 18:30 uur / Ma, Di 19:00 uur 
Aquaman (DOV) Do, Zo 12:45 uur / Vr, Za 16:30 
uur / Ma 17:30 uur / Di, Wo 17:45 uur 
Aquaman (O3D) Ma, Di 10:45 uur / Wo 11:00 uur / 
Ma - Wo 14:00 uur / Do, Zo - Wo 20:45 uur / Vr, Za 
21:30 uur 
Bohemian Rhapsody (DOV) Do 10:45 uur / Ma, Di 
11:30, 14:30 uur / Wo 13:00 uur / Vr, Za 13:30, 
20:50 uur / Zo 13:40, 20:00 uur / Do, Zo 16:00 uur 
/ Do, Ma - Wo 20:15 uur
Bon Bini Holland 2 (DNL) Ma, Di 11:00, 21:45 uur 
/ Vr, Za 12:15, 17:30, 20:00, 22:45 uur / Ma 14:45 
uur / Do, Zo 16:40, 19:00 uur / Di 16:45 uur / Ma - 
Wo 19:10 uur / Do, Zo, Wo 22:00 uur 
Bumblebee (DOV) Ma - Wo 16:30 uur / Do, Zo 
18:15 uur / Vr, Za 19:00 uur 
Bumblebee (O3D) Do 11:45 uur / Wo 12:15 uur 
/ Vr 12:30 uur / Ma, Di 13:45 uur / Do, Zo - Wo 
21:30 uur / Vr, Za 22:15 uur 
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL) Vr 10:00 uur 
/ Do 10:15 uur / Wo 10:30 uur / Za 10:45 uur 
Creed II (DOV) Wo 21:00 uur 
Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen, De 
(DOV) Za, Zo 10:00 uur / Vr 10:15, 14:15 uur / Ma 
- Wo 10:45 uur / Za 12:45 uur / Do, Zo 13:15 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (DOV)
Vr 15:15 uur / Do, Zo 21:00 uur / Ma - Wo 21:15 uur 
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (O3D)
Do 17:10 uur / Vr 21:00 uur / Za 21:15 uur 
First Kiss (DNL) Vr, Za 11:45 uur 
Free Solo (DOV) Wo 19:30 uur 
Grinch, The (DNL) Do, Zo 10:30, 14:50 uur / Vr, Za 
11:15, 16:10 uur / Ma - Wo 16:00 uur 
Grinch, The (N3D) Do, Zo 13:00 uur / Vr, Za 13:45 
uur / Wo 14:15 uur 
Grinch, The (O3D) Vr, Za 18:30 uur 
Guernsey Literary Society, The (DOV) Di 13:30 uur 
Mary Poppins Returns (DNL)
Do 10:20 uur / Vr, Za 10:30 uur / Zo 10:45 uur / 
Wo 16:15 uur 
Mary Poppins Returns (DOV)
Wo 10:30 uur / Di 13:00 uur / Ma 13:15 uur / Do, 
Zo 14:30, 20:30 uur / Za 15:15 uur / Ma, Di 18:15 
uur / Vr, Za 19:45 uur
Mortal Engines (DOV) 
Ma 13:00 uur / Vr, Za 21:45 uur 
Mortal Engines (O3D)
Ma - Wo 17:15 uur / Do, Zo 17:30 uur 
Nick Jr. Winterbios (DNL)
Do, Za, Zo 10:00 uur / Vr, Ma - Wo 10:30 uur / Zo 
11:30, 13:00 uur / Za 14:15 uur 
Ralph Breaks The Internet (DNL)
Do, Zo 10:10 uur / Vr, Za 10:15, 15:45 uur / Wo 
13:30 uur / Zo 15:15 uur / Do 15:20 uur 
Ralph Breaks The Internet (N3D)
Do, Zo 12:10 uur / Vr, Za 13:00 uur / Wo 15:00 uur 
/ Di 15:15 uur / Ma 16:15 uur 
Ralph Breaks The Internet (O3D)
Ma - Wo 11:15 uur / Zo 17:15 uur 
Sneak Preview 20190103 (DOV) Di 21:00 uur 
Spider-Man: Into The Spider-Verse (DNL)
Zo 10:30 uur 
Spider-Man: Into The Spider-Verse (N3D)
Do 13:50 uur / Vr, Za 14:30 uur / Wo 15:15 uur 
Spider-Man: Into The Spider-Verse (O3D)
Ma 17:00 uur / Do, Zo, Di, Wo 18:00 uur / Vr, Za 
18:15 uur 
Wife, The (DOV) Ma 20:00 uur

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

HELMOND T/M 17 MAART

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

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

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Pup en Raf zijn ongeveer 15 juni geboren. Ze ko-
men niet uit hetzelfde nestje, maar groeiden wel 
samen in hetzelfde gastgezin op. Ze zijn heel ver-
schillend van karakter. 
Raf is een prachtige, stoere knaap met opvallend 
groene ogen. Hij heeft veel energie en stapt graag 
rond in zijn leefwereld. Hij is vriendelijk, ongecom-
pliceerd, ligt graag op schoot, laat zich gemakkelijk 
oppakken en is dol op eten. Pup is een bang poesje. 
Ze wil graag contact, maar is heel onzeker. Onder 
de juiste omstandigheden is ze heel gul met haar 
aanhankelijkheid. Ze moet je eerst goed kennen en 
vertrouwen. Dan komt ze bij je liggen, met een po-
tje of haar kopje op een arm of been. Pup en Raf 
zijn goede maatjes en spelen graag met elkaar. Het 
is zonde om ze uit elkaar te halen, we zien ze graag 
samen geadopteerd worden. Het is zo spijtig voor 
Pup als zij alleen achterblijft. We zoeken een rustig 
huishouden met lieve, geduldige mensen die ook 
Pup op haar gemak gaan stellen en het beste in 
haar naar boven halen. Raf helpt wel mee! 

Pup en Raf

TE KOOP
Maas Budget Witgoed

Witgoed met  2 maanden garantie. Langskomen kan 
7 dagen per week op afspraak in Helmond. 06-24623905
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Deze aanbiedingen zijn
geldig van 2 t/m 8 Januari 2019

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Vrijdagavond koopavond 
tot 20.00 uur

Yucca
“Palmlelie”
100-cm hoog 
met 3 stammen
in 21-cm pot

Van €24,99

Kamerplanten
Live on lava

Binnenpotterie Dracena

Zamioculcas

Crassula PhlebodiumTulpen 
Vetplant 30-cm hoog in 17-cm pot
keuze uit 5 varianten

Van €8,99

“Zinkvaren”
25cm hoog in 12cm pot

Van €3,99

10 stelen per bos

€3,99 per bos

www.tuincentrumdebiezen.nl

Kentia
Sterke kamerpalm
120-cm hoog in 21-cm pot

van €32,99

Bij De Biezen kan je kiezen!

Nu alle maten & soorten

Div. soorten kamerplanten
gestekt op lava.
Makkelijk in onderhoud!

Van €19,99

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

Van €18,99

Sterke kamerplant
60-cm hoog 
in 17-cm pot

Van €9,99

Nu
€12.99

Nu
€6.99

Nu
€2,59

1 + 1 
GRATIS

Nu
€5.99

20%
korting

Nu
€12.99

Nu
€21.99

Nu
€18.99

“Zinkvaren”
25cm hoog in 12cm pot

€2,59

CrassulaCrassulaCrassulaCrassulaTulpen Tulpen 
Vetplant 30-cm hoog in 17-cm pot
keuze uit 5 varianten

Van €8,99

10 stelen per bos

€3,99 per bos

1 + 1
GRATIS

Nu
€5.99

Een Groen 2019!

Verse koffie

1+1 GRATIS

3 stammen, 140-cm hoog 
in 23-cm pot en
keuze uit 3 kleuren

BinnenpotterieBinnenpotterieBinnenpotterie
120-cm hoog in 21-cm pot

Bij De Biezen kan je kiezen!

Nu alle maten & soortenNu alle maten & soorten

WIJ WENSEN U VOOR 2019
DE ALLERBESTE PRIJZEN
NIEUW IN 

NEDERLAND
KUNSTSTOF VLOER 

CERAMIN, 100% WATERVAST 
MET KLIK VERBINDING 

Leverbaar in diverse hout decoren.
per m2 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.-
Complete traptreden, diverse kleuren, 13 treden, 

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

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN

 
EXTRA BREED & LANG

17.95

LAMINAAT XXL
10 mm dik, in diverse hout decoren, 

klasse 33, met topclick.
per m2 incl. btw  van 63.95 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.

VLOER HET ZELF 
ALMERE - AMSTERDAM

ARNHEM - BREDA
CAPELLE AAN DEN IJSSEL
EINDHOVEN - HELMOND

WWW.VLOERHETZELF.NL KL
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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

LAMELPARKET


