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Tommie Niessen is uitgeroe-
pen tot Helmonder van het Jaar 
2018. Maandagavond 7 januari 
ontving de zorgverlener, blog-
ger en auteur de prijs uit han-
den van juryvoorzitter Paul van 
Rijn, directievoorzitter Rabo-
bank Helmond. Tommie won 
tevens de publieksprijs. De uit-
reiking vond plaats tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst van de 
gemeente Helmond in Theater 

Speelhuis. De twee andere ge-
nomineerden waren Peggy van 
de Vijfeijken en Aukje Kuypers.

Tommie Niessen
De jury zag in zorgverlener, blog-
ger en auteur Tommie Niessen 
een goede kandidaat omdat hij 
voorop loopt op het gebied van 
innovatieve zorg. Daarnaast is 
hij sterk op het gebied van social 
media en draagt hij daar ook zijn 
trots voor Helmond uit. Tommie 
bracht onlangs zijn eerste boek 
uit met ontroerende verhalen 

van zijn werk in de zorg. Met 
de titel Helmonder van het Jaar 
2018, ontving Tommie een sculp-
tuur van de hand van kunstenaar 
Willem van der Velden, een oor-
konde en een cheque van 4.000 
euro van Rabobank Helmond.
Tommie in de zorg werd door 
het publiek tevens gekozen tot 
publiekswinnaar!

Peggy van de Vijfeijken
Peggy van de Vijfeijken, onlangs 
verkozen tot Brabander van het 
jaar, is de vrouw achter Stich-
ting VIPE. De stichting verza-
melt hoogwaardige gebruikte 
pruiken, reinigt deze en brengt 
ze gratis terug naar de maat-
schappij. De jury vindt het mooi 
dat Peggy uit eigen ervaring het 
initiatief heeft genomen om tot 

oplossingen te komen voor een 
bijzondere doelgroep.

Aukje Kuypers
Aukje Kuypers werd in maart 
uitgeroepen tot zakenvrouw van 
het jaar in Nederland. De alge-
meen directeur van technisch 
dienstverlener Kuijpers uit Hel-
mond wordt door de jury om-
schreven als een vrouw die staat 
voor innovatie. Peggy van de 
Vijfeijken en Aukje Kuypers ont-
vingen naast de oorkonde ieder 
een cheque ter waarde van 1.000 
euro van Rabobank Helmond.

Eervolle vermelding 
Hajar Yagkoubi
Blij verrast was Hajar Yagkoubi 
met haar eervolle vermelding. Zij 
ontving een cheque van 500 euro 

vanwege haar inspanningen als 
jongerenvertegenwoordiger van 
de Verenigde Naties. Hajar mag 
namens Nederlandse jongeren 
twee jaar lang de VN adviseren 
op het gebied van mensenrech-
ten en vrede & veiligheid. De jury 
van de Helmonder van het Jaar 
prijst met de eervolle vermelding 
haar jonge talent.

24e Helmonder van het Jaar
De Helmonder van het Jaar is dit 
jaar voor de 24e keer uitgeroe-
pen. In 1995 nam Rabobank Hel-
mond, samen met de gemeente, 
het initiatief voor de verkiezing. 
De Helmonder van het Jaar is 
een persoon of instelling die zich 
verdienstelijk maakt voor de stad 
Helmond op sociaal, maatschap-
pelijk of cultureel gebied. s 

Helmonder van het Jaar 2018

V.l.n.r.: burgemeester Blanksma, Peggy van de Vijfeijken, Tommie Niessen, Aukje Kuypers en Paul van Rijn (bron foto; Vincent Knoops).

Helmond
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9.99
19.99

50% korting

m2

Bijvoorbeeld

Premium 
Prestige
Laminaat

tot

50%
korting

www.carpetright.nlLaminaat  |  Parket  |  PVC  |  Vinyl  |  Tapijt  |  Vloerkleden  |  Gordijnen  |  Raamdecoratie

Ontdek nog meer aanbiedingen bij jouw Carpetright!

tot

50%
korting

WINTER
SALE

Nu korting op 
vele vloeren, 

vloerkleden en 
raamdecoratie
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Carpetright Helmond Engelseweg 220 A | 5705 AK | Helmond

ONZE WEEK ACTIES

ELKE WOENSDAG: BURGERDAG
alle burgers €11,- 

ELKE DONDERDAG: ONBEPERKT SPARERIBS
voor maar €19,50

ELKE VRIJDAG: 1/2 KILO SCHNITZEL
mega schnitzel van een 1/2 kilo voor €12,50

ELKE ZONDAG: ONBEPERKT LUNCH BUFFET
tussen 12:00 en 14:00 voor €10,- p.p.

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

WWW.HETSCHIPHELMOND.NL  

€8,50
DAGHAP
ELKE DAG EET GRATIS

OP HET SCHIP
*MEER INFO BIJ

ONZE MEDEWERKERS

DE JARIGE

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
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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, 
Britt Welten en Thomas van Leent.

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
weekkrant de loop

Brandevoorter van het jaar 

Op zondag 6 januari werd in 
wijkhuis 't BrandPunt in Bran-
devoort de jaarlijkse nieuw-
jaarsreceptie gehouden. Daar-
bij werd voor de tiende keer 
de Brandevoorter van het jaar 
benoemd. 

Genomineerd werden voor de 
Groepering van het jaar: CS de 
Brandeliers en Wijkquiz Wit-
teWelWitteNie.  Genomineerd 
voor de Brandevoorter van het 
jaar werden: Jet Uijen, Richard 
Waldt, Mary-Ann Bosman, Wil-
liam Feijen, Eric van Oss en Gino 
Hart. Door een deskundige jury, 
bestaande uit wijkwethouder 
Harrie van Dijk, projectmanager 
Brandevoort van de Gemeente 

Helmond Jacqueline Klomp, 
wijkraadvoorzitter Lex van Gen-
nip en de bestuursleden van 
wijkhuis 't BrandPunt Nigâr Pek-
bey en Fons Bosman, werden uit 
die nominaties de winnaars ge-
kozen. Daarbij besloot de jury 
om van deze tiende editie van 
de Brandevoorter van het Jaar 
een zeer bijzondere uitreiking te 
maken. De Groepering van het 
jaar werden de organisatoren 
van wijkquiz WitteWelWitteNie. 
Deze ploeg enthousiastelingen 
begon drie jaar geleden met de 
eerste editie van de wijkquiz. Al 
direct deden ruim twaalfhon-
derd mensen uit de wijk mee. In 
het tweede jaar waren ruim vijf-
tienhonderd deelnemers actief 
en dit jaar zullen bijna tweedui-
zend mensen deelnemen aan de-
ze quiz. Daarmee heeft de orga-

nisatie voor een enorme verbin-
ding in de wijk gezorgd. De jury 
gaf aan het moeilijk te vinden 
om de Brandevoorter van 2018 te 
benoemen. Daarom besloot de 
jury om deze tiende editie twee 
Brandevoorters te benoemen:
De Brandevoorters van 2018 
werden Jet Uijen en Mary-Ann 
Bosman. Jet Uijen organiseert 
al enkele jaren ‘brand new wo-
man’. Daarbij laat ze iemand die 
het hard nodig heeft een dagje 
verwennen met kapper, schoon-
heidsspecialiste, massage, een 
nieuwe set kleding en een mooie 
fotoshoot. Daarnaast is ze al bij-
na tien jaar de drijvende kracht 
achter de winkeliersvereniging 
Brandevoort, mede verantwoor-
delijk voor de aankleding van 
het winkelcentrum en de stille 
kracht achter diverse activiteiten 

in en rond het winkelcentrum. 
Mary-Ann Bosman doet al vanaf 
de start van het wijkhuis in 2006 
heel veel. Zij was degene die in 
2006 alle stoelen uitpakte en tot 
op de dag van vandaag deze nog 
steeds op de goede plaats zet. 
Ze doet ontzettend veel voor het 
wijkhuis zelf, voor de ouderen, 
voor de alleenstaanden, maar 
ook voor jongeren. Ze heeft ruim 
11 jaar elke maand gekookt voor 
de senioren in de wijk. Ze organi-
seerde enkele jaren de Culinaire 
Veiling, waarmee ze geld inza-
melde voor de Scouting, Alpe 
d’Huzes, Carnaval en vele meer. 
Ze is al ruim 12 jaar een onmisba-
re vrijwilliger voor het wijkhuis. 
Als eten verbindt, dan is Mary-
Ann al twaalf jaar de grootste 
verbinder in de wijk! s

Mierlo-Houtenaar van het jaar
Afgelopen zondag werd tijdens 
de nieuwjaarsreceptie van de 
wijkraad Mierlo-Hout, in een 
volle zaal Adelaars, de Mierlo-
Houtenaar én de groepering van 
2018 bekend gemaakt.

Mierlo-Houtenaar
Uit 7 genomineerden werd 
Theo van Mullekom gekozen als  
Mierlo-Houtenaar van 2018. Hij 
mocht het beeldje, een diner bon 
en een cheque t.w.v. 500 euro in 
ontvangst nemen. Het bedrag van 
de cheque mag hij verdelen bin-
nen een of meerdere organisaties 
in Mierlo-Hout. Van Mullekom 
zet zich al jarenlang in voor de 
gemeenschap van Mierlo-Hout. 

Zo is hij raadslid geweest voor 
Helmond Aktief, heeft hij er-
voor gezorgd dat het beeld De 
Turnster in Mierlo-Hout op het 
Janssen & Fritsenplein kwam en 
organiseert hij samen met zijn 

Stichting VerwenEvent elk jaar 
een weekend waarin kinderen 
met een beperking samen met 
hun families een fijne tijd hebben 
op het Prinsenmeer. Theo heeft 
laten weten dat hij het bedrag 
graag schenkt aan het kleding-
fonds van het Gilde Sint Anto-
nius Abt Mielo-Hout. Theo heeft 
hiervoor gekozen omdat hij zich 
verbonden voelt met het Gilde 
en hierom graag het geld aan hen 
schenkt. 

Ook Jean-Paul Kocken en Twan 
Spierings ontvingen beide een 
cheque van 250 euro die zij mo-
gen verdelen binnen een of meer-
dere organisaties.

Groepering van het jaar 
Uit de 3 genomineerden voor 
de groeperingen ging de Senio-
renvakantieweek er met de prijs 
vandoor. Zij vierden in 2018 het 
10-jarig jubileum en zorgen er 
elke zomer weer voor dat oude-
ren een mooie week hebben met 
allerlei activiteiten. s

Mierlo-Hout

Theo van Mullekom samen met wijkwethouder Cathalijne Dortmans.
(bron foto; Loes Bakels, www.helmondnu.nl).

De Brandevoorters van 2018 werden Jet Uijen en Mary-Ann Bosman. De Groepering van het jaar werd 
wijkquiz WitteWelWitteNie. (Jan Dijstelbloem, www.jadijfoto.nl)

Brandevoort

Als u kiest voor kwaliteit

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

Complete zithoek
2,5 zits bank, 2x fauteuil, leder. Normaal 3995,-

STUNTPRIJS 

695,-
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Informatieve raadsbijeenkomst Kunstgrasvelden-infill

Er leven vragen over de risico’s van rubber-infill bij kunstgrasvelden voor de
gezondheid en het milieu. Zowel bij ouders van sportende jeugd, als in de
politiek. Daarom wil de gemeenteraad zich goed en objectief laten informeren.
Wat is de situatie en wat speelt er allemaal? Dinsdag 15 januari komen diverse
externe deskundigen aan het woord over kunstgras, infill van SBR 
rubbergranulaat en alternatieve infill tijdens een informatieve
raadsbijeenkomst. De bijeenkomst is van 19.30 tot 22.00 uur in Wijkhuis 
De Fonkel, Prins Karelstraat 123. Inwoners zijn van harte welkom. 
Aanmelden is niet nodig. 

Informatief Programma 
Tijdens de bijeenkomst komt een spreker van de GGD aan het woord, maar ook 
een hoogleraar die deelnam in de klankbordgroep van het RIVM-onderzoek 
en een adviseur op het gebied van alternatieve infillmogelijkheden. Het doel 
van de avond is de gemeenteraad een goed beeld te geven van het dossier 
kunstgrasvelden in Helmond en de algemene ontwikkelingen rondom kunstgras. 
Het volledige programma vindt u op helmond.raadsinformatie.nl. 
 
Bekendmakingen

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

Geysendorfferstraat 23 20-12-2018 vergroten winkel, vervangen reclame OLO 4106993

Helmondselaan 71 19-12-2018 brandveilig gebruik OLO 4106311

Engelseweg 202A 20-12-2018 plaatsen reclame (legalisatie) 2018-X1436

perceel C 9951 11-12-2018 maken tijdelijke uitweg OLO 4088933

Sobrietasplein 102 21-12-2018 wijzigen kozijn, maken extra entree OLO 4110917

perceel I 02106  21-12-2018 oprichten appartementencomplex OLO 4107175

(Noord Koninginnewal)  (7 appartementen) 

Willem Prinzenstraat 190 21-12-2018 pand splitsen in 2 woningen OLO 4112935

Stiphout Zuid, kavel Z2 04-12-2018 oprichten woning OLO 3909701

Paulus Potterlaan 21-12-2018 oprichten 20 woningen en OLO 4015327

  11 appartementen

Dr. Dreeslaan, kavel 11 25-12-2018 oprichten woning (tweekapper) OLO 3956931

Dr. Dreeslaan, kavel 10 25-12-2018 oprichten woning (tweekapper) OLO 3956867

Molenstraat 38B 19-12-2018 permanent maken tijdelijke praktijk 2018-X1437

Gasthuisstraat 52 31-12-2018 vergroten woning OLO 4119825

Hoofdstraat 151 01-01-2019 veranderen kozijn voorgevel OLO 4120211

Rivierensingel 480 30-12-2018 vergroten woning OLO 4118779

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

Zoete Kers 7 21-12-2018 realiseren gesloten OLO 4105649

  bodemenergiesysteem

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter     Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Willem Prinzen- 27-12-2018     oprichten 63 woningen  OLO 3768747 

straat 81 t/m 93 oneven     (Weverspoort Blok 16 + 17) 

Beroepschrift 

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

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

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

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

beroepschrift is verstreken. 

Voorlopige voorziening 

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

worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 

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

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

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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

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

Abendonk 37 03-01-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 3933909

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

Dirck Boutsstraat 25 03-01-2019 verhogen erfafscheiding OLO 4069873

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

Watermolenwal 8 wijzigen pand en plaatsen reclame OLO 4002935

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

Markesingel 2 24-12-2018     reünie Carolus Borromeus  2018-04935

  College 100 jaar (11 mei 2019) 

Mierloseweg/Combicentrum,  27-12-2018     Braderie Helmond West  2018-04942

2e Haagstraat  (9 juni 2019) 

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.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

Dorpsstraat 63 27-12-2018  jubileumreceptie C.V.  2018-04616

  De Spurriezeiers (10 februari 2019) 

Dorpsstraat 63 27-12-2018  jubileumfeestavond C.V.  2018-04615

  De Spurriezeiers (16 februari 2019) 

Houtsestraat 64 -  27-12-2018  Carnaval C.V. ‘t Barrierke 2019 2018-04621

evenemententerrein Eetcafé de Barrier  (23 t/m 25 februari 2019, 

  1 t/m 5 maart 2019) 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de 

rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Nieuwe straatnamen in Helmond-Noord en Stiphout
Het college van burgemeester en wethouders heeft, op advies van de straatnamencommissie, 

nieuwe straatnamen vastgesteld in Helmond-Noord en Stiphout. Het gaat om een nieuwe 

straatnaam op het terrein van de gesloopte basisschool De Paardebloem aan de Paulus 

Potterlaan in Helmond-Noord en aan de Rootakkers in Stiphout.

Helmond-Noord

Het terrein van de gesloopte bassischool De Paardebloem krijgt de naam Judith Leysterplein. 

De straten in de omgeving zijn allen vernoemd naar schilders uit de Gouden Eeuw. Judith 

Leyster was een van de eerste vrouwen die werd uitgeroepen tot meesterschilder. 

Stiphout 

De nieuwe straat aan de Rootakkers krijgt de naam Tyboschplein. De straten in de omgeving 

zijn allen vernoemd naar schouten/drossaards en oud-pastoors van Stiphout. Daniel Tybosch 

was een schout in Stiphout. 

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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 9 januari 2019

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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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HELMOND - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van 
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. 
Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van 
een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is 
minder waar, stelt estate planner Alex van IJsseldijk van Erfrecht-
plan. Volgens hem kan het opstellen van een testament mensen 
veel familieleed én geld besparen.

‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het 
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van 
alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op 
een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in 
de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu 
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een 
testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn 
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Alex van IJsseldijk. 

“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen 
wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende 
mensen”, gaat Alex van IJsseldijk verder. “Binnen de huidige 
generatie vijftigplussers heeft dan misschien niet iedereen een 
kapitaal in geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel 
een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen 
waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd is.”

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van 
de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. 
De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de 
kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in 
handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende 
ouder.

Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex van 
IJsseldijk uit dat bij het ontbreken van een testament, het overlij-
den van een partner tot een �nancieel drama voor de achterblij-
vers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een 
grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de 
erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afreke-
nen. Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel 
bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”

Alex van IJsseldijk kent meerdere voorbeelden van mensen die 
hierdoor in �nanciële problemen zijn gekomen. “Onnodig familie-
leed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het 
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”  

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor 
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Alex van IJsseldijk 
ook. “Mensen vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten 
of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over 
een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt beden-
ken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich 
uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal 
gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service 
ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan 
worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk 
en relatief laag. “Onze specialist komt bij de mensen thuis om de 
wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een 
concept-testament in begrijpelijke taal. 

Na eventuele aanpassingen gaat de specialist samen met de klant 
naar de notaris om het de�nitieve testament te laten bezegelen. 
We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen 
ook. ” 

Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in 
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s 
voorkomen, legt Alex van IJsseldijk uit. “

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het 
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken 
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom 
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen 
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de 
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld 
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse 
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.” 

De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op 
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaan-
den en partners komen”, zegt Alex van IJsseldijk tot slot. “Laat 
staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens 
je niemand toe.” 

Donderdag 24 januari om 13:30 uur geeft Alex van IJsseldijk een 
lezing over de noodzaak van een actueel testament en levenstes-
tament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te 
schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen met 085 - 8000 100.

Locatie:   Het Speelhuis
  Speelhuisplein 2
  5707 DZ Helmond
Datum:  donderdag 24 januari 2019
Aanvang: 13:30 uur

Inschrijven kan via:  www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100

Estate planner Alex van IJsseldijk geeft 24 januari een heldere lezing in Het Speelhuis

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

ADVERTORIAL
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Een Inloophuis voor mensen met 
kanker en hun familie in de Evert-
senstraat 19 in Helmond.
Een 15 tal vrijwilligers wachten ons 
op. Eerst een paar vragen zoals hoe 
het met ons Kate is (ons hondje). 
Wat leuk om te horen dat jullie mijn 
columns lezen. We nemen plaats 
aan een grote gezellige tafel en de 
klik is er gelijk tussen elkaar. On-
der het genot van een bakske thee 
wordt er volop gebuurt. Er werken 
hier veel meer  vrijwilligers dan dat 
er aanwezig zijn en ook het bestuur 
zijn allemaal vrijwilligers. Slechts 1 
persoon wordt 12 uur betaald maar 
die is er dan ook 40 uur per week. 
Het is de bedoeling een vrolijke ge-
zellige draai te geven aan dit mooie 
initiatief met mijn column en een 

bijbehorend filmpje. Want vaak 
wordt dit gezien als zwaar beladen 
en dat is het helemaal niet.

Het is gemoedelijk, je hebt geen ver-
wijzing nodig en het is gratis. Je vind 
hier lotgenoten en gedeelde smart 
is halve smart vind ik altijd. Je kan 
je verhaal kwijt aan de vrijwilligers 
en aan elkaar, mensen waarbij ik 
me op mijn gemak voelde. Wil je 
geen verhaal kwijt? Ook dan ben 
je welkom, ze hebben hier zoveel 
activiteiten, te veel om allemaal te 
benoemen: Fitness, een kookclub, 
yoga, bloemschikken, een bakkie-
troost, massage en een fotoclub, je 
kan echt van alles doen hier. Een tra-
nendal is het hier absoluut niet; het 
is gezellig. Je kan hier lachen, maar 
wil je  huilen dan mag dat ook. Alle 
gastvrouwen zijn geschoold voor 
deze opvang en privacy staat hoog 
in het vaandel.

Op jaarbasis komen hier een 4000 
mensen om er even uit te zijn. Ze 
hebben ook echte zomer activiteiten 
of winter activiteiten en zijn er het 
hele jaar. Wandelingen, zwemmen 
in de brug, fitness bij de buren en ook 
de naaste familie is hier welkom. Er 
zijn speciale avonden van verschil-
lende verenigingen maar ook artsen 
en mensen uit de medische wereld 
geven informatieavonden. Mensen 
uit het gehele Peelgbied zijn hier 
welkom, dus niet alleen mensen uit 
Helmond. Ik heb eens aangehoord 
hoe deze stichting zijn stinkende 
best moet doen om alles rond te 
breien,  wat een papierwerk daar 
in gaat zitten; sponsors zoeken en 
fondsen werven want hier hebben 
ze geen structurele subsidie.
Al 9 jaar bestaat dit Inloophuis en 
er is weinig verloop van vrijwilli-

gers, dat zegt genoeg over de sfeer.
Na al dat kletsen bekijken we een 
gedeelte van de activiteiten; ik doe 
mee aan de yoga, ga helpen bij het 
koken en ik doe mee met een bak-
kie troost. Wat is het leuk hier, wat 
is het gezellig hier, het voelt als een 
warm bad. Heb je iemand in je om-
geving met kanker en lees je dit? 
Attendeer ze eens op inloophuis de 
Cirkel. Heb jezelf deze nare ziekte? 
Kom eens een kijkje nemen hier en 
stap over deze lage drempel. Ik heb 
met open mond rondgelopen wat er 
allemaal gedaan wordt en helemaal 
wat een leuke lieve mensen hier al-
lemaal  helpen. Ze hebben zelfs een 
mannen uitje, het is voor mannen en 
vrouwen.

Wil je informatie over de Cirkel, ga 
naar de website www.inloophuis-
decirkel.nl of loop eens binnen op 
de Evertsenstraat in Helmond. Lieve 
mensen van de Cirkel wat hebben 
jullie iets moois neergezet met jullie 
Inloophuis. Diep respect voor alle 
lieve, leuke en fijne vrijwilligers die 
hier allemaal werken. Ik ben trots op 
jullie en heel veel mensen met mij. 
Het column had wel 2 pagina’s lang 
kunnen zijn helaas heb ik die ruimte 
niet. In het kort deze geweldige stich-
ting beschrijven viel niet mee.
Ik wens jullie heel veel suc6.

tot volgende week

Ons 

vertelt…

Op bezoek bij 
Inloophuis de Cirkel

Ons Marij samen met de gastheren en gastvrouwen van Inloophuis de 
Cirkel (bron foto; Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl).
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Absoluut moet je even het 
filmpje kijken wat we deze mid-
dag hebben gemaakt, het staat 
op de Facebook van De Loop.
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vers kan leiden. “De nog levende partner heeft weliswaar een 
grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de 
erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel direct afreke-
nen. Zo’n acht maanden na het overlijden van een partner ligt de 
blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel 
bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?”

Alex van IJsseldijk kent meerdere voorbeelden van mensen die 
hierdoor in �nanciële problemen zijn gekomen. “Onnodig familie-
leed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het 
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”  

Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor 
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Alex van IJsseldijk 
ook. “Mensen vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten 
of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over 
een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt beden-
ken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich 
uit. Soms té ver.” 

Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal 
gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service 
ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan 
worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk 
en relatief laag. “Onze specialist komt bij de mensen thuis om de 
wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een 
concept-testament in begrijpelijke taal. 

Na eventuele aanpassingen gaat de specialist samen met de klant 
naar de notaris om het de�nitieve testament te laten bezegelen. 
We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen 
ook. ” 

Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in 
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s 
voorkomen, legt Alex van IJsseldijk uit. “

“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het 
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken 
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom 
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen 
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de 
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld 
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse 
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.” 

De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op 
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaan-
den en partners komen”, zegt Alex van IJsseldijk tot slot. “Laat 
staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens 
je niemand toe.” 

Donderdag 24 januari om 13:30 uur geeft Alex van IJsseldijk een 
lezing over de noodzaak van een actueel testament en levenstes-
tament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te 
schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen met 085 - 8000 100.

Locatie:   Het Speelhuis
  Speelhuisplein 2
  5707 DZ Helmond
Datum:  donderdag 24 januari 2019
Aanvang: 13:30 uur

Inschrijven kan via:  www.erfrechtplan.nl
   085 - 8000 100

Estate planner Alex van IJsseldijk geeft 24 januari een heldere lezing in Het Speelhuis

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

ADVERTORIAL

Plameco Vakbedrijf Van Osch  
Kruiseind 16c, Gemert   T 0492-368100 

Spoorweide 1, Riel   T 013-7200977
www.vakbedrijfvanosch.nl

EEN LICHT PLAFOND,
en nooit meer schilderen!

BEZOEK ONS:
donderdag t/m zaterdag: 10.00 - 16.00 uur
Liever advies thuis? Bel voor een afspraak!
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‘Kom je ook 
naar onze
Open Dag?’

19 januari 
van 10.00 tot 
14.00 uur

GEHELE
COLLECTIE
-40%
tot
-70%

OPRUIMING

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

Exclusieve merken voor
Exclusief lage prijzen
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Derde productie van De Helmondse 
Musical weer een groot succes 
Op tweede Kerstdag ging 'De 
Uitvinders van het Trainings-
pak' in première. Stichting De 
Helmondse Musical maakte 
eerder 'Berry, de Musical' en 
'Verhaal van de Knaal'. Ook de 
derde musical was weer een gi-
gantisch succes. 

Ruim 4800 bezoekers genoten 
van de voorstellingen in het uit-
verkochte Speelhuis. Het verhaal 
over doodgewone Helmonders 

was voor velen een feest der her-
kenning. Met Sjef, Nel, Jan en een 
gokverslaafde vrouw ('doe mij 
nog een paar knaken!') stonden 
we in de frietkeet. 

Met Lambert, Gini, Willie en 
Dinie gingen we van de Sassen-
straat naar Oostappen. En met 
Anna, Peter en Leonie keken we 
films in bioscoop Centraal. Ook 
waanden we ons terug in het 
oude Speelhuis en de V&D, waar 

als klap op de vuurpijl het nos-
talgische aapjesorkest nog eens 
terugkeerde op toneel. 

Vele tientallen vrijwilligers werk-
ten maandenlang om deze pro-
ductie op de planken te brengen. 
Het werd geen verhaal over ste-
reotypen en vooroordelen. Maar 
wel over de stad en de gewone 
Helmonders, die om die reden 
eigenlijk juist zo bijzonder zijn. 
Wat hebben we genoten! s

BinnenstadBinnenstad

De laatste musical was afgelopen zondag een feit (bron foto; Tahné Kleijn).

Nieuwjaarsconcert 
Helmonds Muziek Corps

Op zondag 13 januari 2019 
luidt het harmonieorkest van 
het Helmonds Muziek Corps 
het nieuwe jaar muzikaal in 
met het eerste nieuwjaars-
concert sinds vele jaren. Vanaf 
11.00 uur vormt de Scalazaal 
het decor voor een gevarieerd 
programma vol filmmuziek en 
traditionele nieuwjaarscon-
certklassiekers. 

Zo komen de bekende melodie-
en uit o.a. Pirates of the Carib-
bean en A bridge too far voorbij 
en zal de Helmondse sopraan 
Brenda van Hoof verschillende 
nummers met het orkest zin-

gen. Uiteraard ontbreekt de tra-
ditionele ‘uitsmijter’ de Radetz-
kymars ook niet op de playlist. 
Na afloop van het (gratis toe-
gankelijke) concert is er uiter-
aard tijd om samen te proosten 
op het nieuwe jaar.  

Tijdens het nieuwjaarsconcert 
wordt bovendien al een klein 
tipje van de sluier opgelicht van 
de Helmondse Maestro, de mu-
zikale ‘strijd’ tussen prominente 
Helmonders die op 18 mei in 
het Speelhuis plaatsvindt.  De 
eerste kandidaat-dirigent krijgt 
zijn/haar dirigeerstokje over-
handigd tijdens het concert op 
13 januari a.s.  Kijk voor meer 
informatie op: www.helmonds 
muziekcorps.nl s

www.helmondnu.nl
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Mooie entree voor Ecotuin
‘De gezonde riddertjes’

Mensen die Ecotuin ‘De 
gezonde riddertjes’ in Helmond 

West bezoeken, hoeven niet 
langer met hun schoenen in de 

modder de stappen. 

De entree van het sociale project wordt 
opgeknapt, tegels worden gelegd en er 
komt bij de entree een bord zodat voor 
mensen duidelijk wordt wat er bij ‘De 
gezonde riddertjes’ precies gebeurt. Een 
financiële bijdrage van het Wijkfonds 
van Rabobank Helmond heeft dit mede 
mogelijk gemaakt.

Gezonde groenten telen, ecologische 
groenten. Voor mensen die het niet zo 
breed hebben. Dat is het doel van Ecotuin 
‘De gezonde riddertjes’ in Helmond West. 
Op een braakliggend stuk terrein achter de 
Emté-supermarkt is de Ecotuin ontwikkeld, 
met hulp van Stadstuin Helmond. ‘Mensen 
kunnen zich aanmelden met een inkomens-
verklaring en kunnen dan voor 2,50 euro 
een gezonde groententasje kopen’, vertelt 
Nicole Kloft. 

Uiteindelijk moet de Ecotuin een plek 
worden die helemaal draait op vrijwilligers 
en waar mensen uit de wijk elkaar gaan 
ontmoeten. Om het een mooiere aanblik te 
geven, werd aangeklopt bij het Wijkfonds 

van de Rabobank. ‘Uiteindelijk is het de be-
doeling dat het project draait op vrijwilligers 
uit de wijk. Mensen die het leuk vinden om 
anderen te helpen en sociaal bezig te zijn. 
Vrijwilligers zijn zeer welkom’, benadrukt 
Kloft. ‘Hopelijk worden er ook activiteiten 
ontplooit en wordt er voorlichting gegeven 
op scholen om te laten zien hoe belangrijk 
goede gezonde voeding is.’

Chris Vinke van de Rabobank is blij dat de 
bank kan helpen bij dit project. ‘Wij steunen 
dit initiatief omdat het heel direct bijdraagt 
aan een betere leefomgeving in de wijk en 
een gezondere levensstijl. Daarnaast wordt 
het breed gedragen en zijn er meerdere 
partijen bij betrokken zoals de LEVgroep en 
de Wijkraad.’

Hé, ben jij die fanatiekeling

die onze uitgeverij komt 
versterken?

Telefonisch/bezoek acquisitie
Eigen werktijden

Werkt op provisie basis
Voor o.a • Weekkrant De Loop Helmond (elke week 35.000 ex.)

• Maandkrant Groot Peelland  
(Toerisme, Zorg, 50Plus, Vacatures etc.) (elke maand 100.000 ex.)

• Weekkrant De Mierlose Krant (elke week 12.500 ex.)
• Magazine Ons Mierlo-Hout (elke maand 5500 ex.)

• Magazine Dierenambulance Helmond (4x per jaar 2500 ex.)
• Damiaan Parochie blad westelijk Helmond (4x per jaar 15.000 ex.) 

Ben jij diegene? 
Stuur ons dan snel een e-mail!

 ad@adcommunicatie.nl
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In gesprek met de wethouders 

Heeft u een vraag over of een 
idee of initiatief voor uw wijk? 
Bezoek dan het wijkspreekuur 
om hierover te praten met de 
wethouder. Onder het genot 
van een kop koffie of thee luis-
tert de wijkwethouder graag 
naar uw verhaal. Neemt u ge-
rust een familielid, vriend of 
vriendin mee. 

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

Overzicht wijkspreekuren 
In januari staan de volgende 

wijkspreekuren gepland:
• 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 geplan-
de wijkspreekuren in februari. s

Helmond

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur. 
(bron foto; Gemeente Helmond).

Everaldo Thijssen vrijwilliger van het jaar!

Tijdens de druk bezochte 
nieuwjaarsreceptie van RKSV 
Mierlo-Hout werd door de 
Voorzitter bekend gemaakt dat 
Everaldo Thijssen was gekozen 
tot vrijwilliger van het jaar. 

Everaldo is al jarenlang lid van de 

vereniging en heeft diverse func-
ties uitgeoefend. Momenteel is 
hij al weer een aantal jaren trai-
ner van het eerste damesteam. 
Dat de aanwezige leden zich 
konden vinden in de keuze van 
het Bestuur bleek uit het langdu-
rig applaus wat Everaldo ten deel 
viel. De vereniging hoopt nog 
lang van de inzet van Everaldo te 
kunnen genieten. s

Mierlo-Hout

Everaldo Thijssen is vrijwilliger van 
het jaar van RKSV Mierlo-Hout 
(bron foto; RKSV Mierlo-Hout). 

JIBB en JHLG samen verder als Jibb+ 

Op 1 januari fuseerden stichting 
JIBB en stichting Jong Helmond 
Lekker Gezond. Woensdagmid-
dag 9 januari werd tijdens een 
nieuwjaarslunch de nieuwe 
naam en logo gelanceerd. De 
stichting gaat verder onder de 
naam Jibb+ 

Werken aan het doel
Wat aangekondigd wordt als 
nieuwe naam, lijkt veel op de 
oude naam van een van de fuse-
rende stichtingen. Joop Slegers, 
voorzitter van de nieuwe stich-
ting en voormalig voorzitter van 
JIBB, legt uit: ‘Het stond voor ons 
vanaf het begin van de gesprek-
ken over de fusie vast, dat Jibb 
herkenbaar terug moest komen. 
In de bijna tien jaar dat we als 
stichting actief zijn in Helmond, 
is Jibb een begrip geworden. Een 
nieuwe naam weer sterk opbou-
wen vraagt tijd en die tijd gun-

nen we onszelf niet. We willen 
vooral gewoon doorgaan met 
ons werk.’ Jan van der Heijden, 
terugtredend voorzitter van Jong 
Helmond Lekker Gezond: ‘Het 
is belangrijk om de energie in te 
zetten voor de verandering die 
we willen zien in Helmond. Er lig-
gen nog voldoende uitdagingen 
voor ons om de jeugd van nu op 
te laten groeien in een omgeving 
waar gezonde voeding en meer 
bewegen normaal is.’

Herkenbaar én meer!
De naam mag dan herkenbaar 

zijn, het werkterrein van de 
nieuwe stichting is duidelijk een 
optelsom van beide stichtingen. 
‘De optelsom maak je natuurlijk 
met het plusteken’ zegt Berbel 
van Bree, algemeen manager 
van Jibb+, ‘maar de plus staat 
voor meer. Het staat voor het feit 
dat we ons niet enkel op jeugd 
richten, maar ook op volwasse-
nen en ouderen. Voor gezonde 
voeding én gezond bewegen. Het 
belangrijkste dat we met deze 
naam neer willen zetten is dat 
we ons werk altijd samen met 
anderen doen.’ s

Helmond

Afgelopen woensdag werd de nieuwe naam Jibb+ bekend gemaakt 
(bron foto; Jibb+).
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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 9 januari t/m dinsdag 22 januari 2019. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

25% korting op alle 
zakken groenten 
Diepvriesspecialist, Ardo en Oerlemans
Vanaf 1,75

25%
korting

Rosti 
Naturel, spek, mini 
of losgevroren 
350/500 gram - Elfer

Normaal vanaf 2,44Normaal vanaf 2,Normaal vanaf 2,4444

1,99

9,99

Kabeljauwfilet
800 gram - Epic

Normaal 12,39

Bami- en/of nasischijf
Oriental
4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,89  3,99

5,00

2 schalen 
voor

ruim 34% korting

Diverse

Panini’s 
4 stuks - Niko’s

Normaal 8,49

5,99

85 gram horecakwaliteit

Frikandel
40 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 13,39

9,99

horecakwaliteit

GRATIS tegen 
inlevering van 

12 spaarpunten

Mini
loempia’s
36 stuks - Dorada

Normaal 2,19

Op 29 december stond het CDA Hel-
mond op de weekmarkt in het centrum. 
We zijn in gesprek gegaan met Hel-
monders en bezoekers aan onze stad. 
Opvallend hoeveel mensen uit de regio 
de weekmarkt bezoeken. Goed voor 
Helmond en complimenten voor de 
marktkooplui die samen zorgen voor 
een levendige markt met veel aanbod! 

We hebben veel wensen gehoord waar 
we als lokale partij al mee bezig zijn. 
Wonen is één van de zorgen waar men-
sen veel wensen over opschreven. Denk 
aan betaalbare huur- en koopwoningen 
voor starters. Maar er waren ook wen-
sen voor meer woningen voor fitte seni-
oren, die geen verzorging nodig hebben. 
Voor het thema Wonen gaat het CDA in 
2019 een speciale avond organiseren. We 
houden u hiervan op de hoogte. Een an-
dere categorie die vaak werd genoemd, 
was het openbaar vervoer. Daarbij werd 
vooral aandacht gevraagd voor het 
openbaar vervoer in de avonduren in 
de wijken die verder van het centrum 
liggen, zoals Dierdonk, Stiphout en de 
Rijpelberg. 

Niet vaak genoemd, maar wel een on-
derwerp waar mensen zorgen over heb-
ben, is het bestuur van de stad en het 
land. Een wens die er uitsprong was: 'De 
politiek moet mensen geen worst voor-
houden, maar het zeggen zoals het is. Als 
iets niet kan, zeg het dan gewoon' of 'Het 
bestuur en organisatie moeten vriende-
lijker omgaan met de inwoners en meer 
openstaan voor hun ideeën'. 

Een ander populair onderwerp waar-
over wensen zijn uitgesproken was 
veiligheid. Dit is een thema dat altijd 
extra aandacht heeft van het CDA. De 
wensen die we hebben opgehaald, zul-
len we doorsturen naar de afdelingen 
van de gemeente Helmond, die hieraan 
iets kunnen doen. Uiteindelijk heeft het 
CDA Helmond gekozen voor een mooie 
wens in de categorie veiligheid en kin-
deren. We hebben contact opgenomen 
met degene die deze wens heeft geuit. 
Hij heeft aangegeven het belangrijk te 
vinden dat we als CDA iets met de wens 
doen en zag af van het verrassingspak-
ket dat aan de actie was gekoppeld. 

Zijn wens was dat er meer aandacht 
komt voor de veiligheid van spelende 
kinderen op straat in de wijken rondom 
het centrum. Die schieten nu af en toe 
de weg op en hij stelde voor om op de 
hoeken van straten spiegels te hangen, 
zodat je meer overzicht hebt als auto-
mobilist.  We blijven als CDA graag met 
u in gesprek en gaan dat doen in de wij-
ken van Helmond en op de markt, maar 
we zijn er zeker weer volgend jaar op de 
markt met warme chocomelk. s

Ingezonden politiek bericht

Centrum

Op TV bekijk ik graag detectives. En die 
zijn er nogal wat. Van ‘Flikken Maas-
tricht’ tot ‘Maigret’, ‘Silent Witness’, 
‘Banks’, ‘Gently’, en niet te vergeten de 
ijzersterke Scandinavische thrillers, zoals 
‘Wallander’. Mijn voorkeur gaat echter 
uit naar ‘A touch of Frost’. Deze Engelse 
serie is vanaf 1992 tot 2010 opgenomen 
en uitgezonden, maar wordt dikwijls 
herhaald. En dat is geen wonder. Want 
inspector Jack Frost is niet alleen een ge-
dreven en succesvol misdaadbestrijder, 
maar door de hele serie heen komen  al-
lerlei toevallige humoristische situaties 
aan de orde. Neem alleen al de wijze 
waarop Frost zich opstelt tegenover zijn 
baas commissaris Norman Mullett. Die 
twee liggen elkaar niet. Mullet wil als-
maar een goede beurt maken bij zijn su-
perieuren, is zuinig wat uitgaven betreft 
en wil dat de bonnetjes-administratie 
van Frost waterdicht is. Frost is daar 
een stuk gemakkelijker in, maar werkt 
zich al doende wel in de nesten. De non-
chalance van Frost op bonnetjesgebied 
heeft Mullett ‘n keer een promotie ge-
kost. De afkeer van Frost blijkt wel uit 
het feit dat hij een mullet (een vis) op 
een plank aan de muur heeft hangen. 
En dan hebben wij het nog niet gehad 
over detective-sergeant Geoge Toolan, 

de trouwe onverstoorbare metgezel van 
Frost in lastige situaties. En er is nog een 
hulp waarop Frost nooit tevergeefs een 
beroep op doet: politie-archivaris Er-
nie Trigg, die uit overjarige dossiers en 
zijn ijzeren geheugen altijd wel waarde-
volle details weet op te diepen. Trigg is 
het met Frost eens dat de koffie uit de 
kantine niet te zuipen is. Frost is inmid-
dels weduwnaar na een niet zo geluk-
kig huwelijk. Zijn vrouw vond dat hij 
zich te weinig inspande om promotie 
te maken. Tegenwoordig beginnen zijn 
eerste ontmoetingen met dames veel-
belovend. Maar soms loopt het bij de 
eerste afspraak al mis, dan zit de dame 
in kwestie op hem te wachten, terwijl 
Frost met een onderzoek bezig is. Frost 
komt dan hijgend aangerend, maar dan 
blijkt dat zij het wachten inmiddels voor 
gezien houdt. Frost, de detective met 
het oude hoedje op en het korte regen-
jasje aan, houd ik in ere.

Jan van Rest

door jan van rest

Frost
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MARJO
lingerie HELMOND: Steenweg 33 

GELDROP: Korte Kerkstraat 19

KORTING 
OP DE 

WINTER
COLLECTIE 

2018

OPRUIMING
30%

50%

TOT

Psychologische & pedagogische 
hulpverlening aan kinderen, 

jongeren en ouders
• Behandeling bij o.a. angst, somberheid, 

gedragsproblemen, trauma 

• Ambulante begeleiding thuis of op school

• Psychologisch onderzoek naar o.a. 
intelligentie, ADHD, Autisme 

• Zelfbeeldtraining voor meer zelfvertrouwen
en een positief zelfbeeld 

• Spel & Creatieve therapie voor jonge kinderen 

• Ouderbegeleiding 

Maak vrijblijvend een afspraak en wij 
bespreken graag de mogelijkheden met u!

www.ppmind.nl     info@ppmind.nl
T: 06-10088504

Helmond: Mierloseweg 200
Eindhoven: Strijpsestraat 113

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.

Helmond-Oost

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

Mierlo-Hout

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

Annawijk/Suytkade

De Gaviolizaal met zijn collectie 
draaiorgels en accordeons van 
Arie Willems, beheerd door de 
Stichting Draaiorgels Helmond, 
is elke zaterdag en zondag ge-

Binnenstad

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

Brouwhuis

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op woensdag 16 janu-
ari van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie:  
oude basisschool De Torelaar op 
de Groningenhof 4, Helmond. 
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg. 
Toegankelijk voor alle inwoners 
van Helmond. 

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.

Rijpelberg

Helmond-Oost

Nieuw jaar, nieuwe editie van Minor 

Nu de feestdagen achter de rug 
zijn en we knallend het nieuwe 
jaar in zijn gegaan, is het tijd om 
weer naar het volgende feestje 
uit te kijken. Ook in het nieuwe 
jaar worden er weer edities van 
Minor georganiseerd, waarvan 
de eerste al op vrijdag 25 januari 
a.s. plaats zal vinden!

Op deze avond is er entertain-
ment genoeg, zo zullen oude 
bekenden als Tom Bounze en 
Dancaholics x Tjampert weer 
een mooie set komen draaien. 
Daarnaast zal Goldenboys een 

fantastisch optreden verzor-
gen. Ook vindt op deze avond 
het laatste optreden van Basties 
plaats, hierna zal hij verder gaan 
onder de artiestennaam Blond. 
Dat wordt dus nog één keer flink 
gas geven!

Ook hebben we deze keer weer 
een rapper weten te strikken. 
Yasin, een goede vriend van Jay 
Zwarts, zal zijn rapskills laten 
zien. Wil je alvast een voorproefje 
horen? Check dan zijn nummer 
“Ze gaat los” en “Doe je dansie”.
Dus ben je tussen de 13 en 17 jaar 
oud, dan mag je dit feest niet 
missen! Ben je 12 jaar en zit je op 
de middelbare school? Ook dan 

ben je welkom! Neem dan wel 
je schoolpas mee. Minor vindt 
plaats in Wijkhuis de Geseldonk 
en begint zoals gewoonlijk om 
19.30 uur en eindigt om 00.00 
uur. Om 20.30 sluiten de deuren, 
zorg dus dat je op tijd komt!

Garderobe is verplicht en gratis, 
een consumptiebon kost 1 euro 
en een ticket 3 euro. Tickets zijn 
te koop bij Jumbo Mierlo-Hout, 
Primera Brandevoort, Primera 
Winkelcentrum De Bus. Voor 
meer informatie, check onze 
website www.minorhelmond.nl. 
Hier is ook het reglement te vin-
den, neem deze door voordat je 
naar het feest komt. s

Mierlo-Hout

In de komende editie staat rapper Yasin op het podium (bron foto; Rémon Smits, Eyemagination).

Op dinsdag 15 januari geeft neer-
landicus Bram van der Noot 
een lezing in de Bibliotheek 
Helmond-Peel. Van der Noot 
behandelt de beleving van de 
tijd in de literatuur. De immer 
voortschrijdende tijd is voor veel 
schrijvers en dichters een rijke 
inspiratiebron voor gedichten 
en romans. Het gaat dan vooral 
over de wijze waarop schrijvers 
de tijd beleven, anders gezegd: 
de innerlijke tijd. Zo is bijvoor-
beeld de tijdsbeleving van de 
oude Grieken anders dan die van 

Chinezen en van de Indiërs. En 
waarom verstrijkt de tijd voor de 
een zo tergend langzaam en voor 
de ander duizelingwekkend snel? 
Van der Noot verklaart de tijd in 
de literatuur van Augustinus tot 
Mulisch, vanaf de antieke cul-
tuur en de middeleeuwen tot in 
de 21ste eeuw.

De lezing vindt plaats in de Bi-
bliotheek Helmond-Peel, Water-
molenwal 11 in Helmond en be-
gint om 20.00 uur. De entree be-
draagt € 6,00 te voldoen bij bin-
nenkomst. Om teleurstellingen 
te voorkomen is inschrijven aan-
bevolen. Inschrijven is alleen mo-

gelijk via e-mail of telefoon, tot 
daags voor de lezing, 11.00 uur. E-
mailadres:  info@vuhelmond.nl.  
Telefoon: 0492 532 729. s

Centrum

Bestaat de tijd eigenlijk wel?

Van der Noot verklaart de tijd aan 
de hand van literatuur.. (bron foto; 
Volksuniversiteit Helmond).
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IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

VRIJDAGKOOPAVOND
TOT 20.00 UUR
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www.tuincentrumdebiezen.nl

Koffie met gebak

1+1 GRATIS

Kalenchoë “Tomentosa”Dracaena “Marginata”
Pandaplant
Keuze uit 4 soorten
25cm hoog in 15cm pot
van €4,99

Sterke kamerplant 
75-cm hoog
met 2 stammen
in 19-cm pot
van €7,99

10 stelen per bos 
€3,99 per bos 

1 + 1 
GRATIS

Tulpen

nu
€4.99

nu
€2.99

Gratis big Shopper
voor alle 
klanten

kaarthouders

Zingerij Dwarsgetuigd werd 
opgericht in 1997. De naam 
Dwarsgetuigd houdt natuurlijk 
verband met de dwarsgetuigde 
zeilschepen, waarop destijds 
de shanties werden gezongen, 
maar toch ook met een kleine 
hint naar Nuenen, waarvan de 
(oorspronkelijke) bewoners be-
kend staan om hun wat dwars 
karakter en gedrag. 

De Zingerij brengt op meesle-
pende wijze oude zeemansliede-
ren en shanties ten gehore zoals 
deze in de vorige en voorlaatste 
eeuw werden gezongen op de 
traditionele zeil-, visserssche-
pen en walvisvaart. Niet als een 
statisch koor, maar zodanig dat 
ook iets van het zeemansleven 

en het werken aan boord wordt 
getoond. De Zingerij heeft 45 
zingende maten en staat onder 
leiding van Horst Rickels

Natuurlijk bent u ook vooraf 
welkom om te genieten van onze 
museale draaiorgels. Onze des-
kundige vrijwilligers staan klaar 
om u tekst en uitleg te geven 
over de orgels. Wilt u zelf actief 
zijn dan is het ook mogelijk uw 
draaiorgeldiploma te halen op 
‘onze Klenne’.

Verder 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 uw van een glaasje fris of 
een biertje te voorzien. De Gavi-
olizaal met monumenten en een 

stukje geschiedenis en cultuur in 
de cultuurstad Helmond heet u 
welkom. 

Door de groei van het aantal 
bezoekers kunnen wij ook extra 
vrijwilligers 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 Gaviolizaal is te vinden aan 
de Torenstraat 36a, 5701 SH 
Helmond. Openingstijden za-
terdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Groepen van mini-
maal 10 personen ook mogelijk 
op afspraak. Meer informatie 
op onze website www.draaior 
gelshelmond.nl of info per mail 
info@draaiorgelshelmond.nl of  
tel: 06-39682404 s

Concert door Zingerij Dwarsgetuigd
Binnenstad

De Zingerij brengt op meeslepende wijze oude zeemansliederen en shanties ten gehore. 
(bron foto; Stichting Draaiorgelmuseum Helmond).

Breng uw lege flessen naar Stiphout 

De Stichting Hart voor Stip-
hout heeft het afgelopen jaar 
gezorgd voor een totale dekking 
van Stiphout met AED appara-
ten in de zogenaamde 6-minu-
ten zones. Inmiddels zijn er ook 
ongeveer 100 mensen opgeleid 
om te kunnen reanimeren. Ze 
zijn aangemeld bij ‘Hartslag 
Nu’ zodat ze ingezet kunnen 
worden bij het redden van men-
senlevens.

Statiegeldflessen inzamelactie
Om alle kosten te dekken, zijn er 
een tweetal evenementen geor-
ganiseerd op 12 januari. Samen 
met de Ondernemers Vereniging 
Stiphout is er een statiegeld inza-
melactie op de parkeerplaats van 
De Greef textiel aan de Dorps-

straat 63 van 10.00 tot 16.00 uur.
De Jumbo Supermarkt regelt de 
lege kratten en brengt ze dan 
hopelijk propvol weer terug. 
De gehele opbrengst is voor de 
Stichting.

Inloopdag reanimatie
De andere actie op 12 januari is 
een Inloopdag waar je kunt oefe-
nen met reanimeren en alle info 
kunt krijgen over wat reanimatie 
is, de opleidingen en nog meer. 
Buiten de instructeurs is er ook 
iemand van Hartslag Nu aanwe-
zig om vragen over het alarme-
ringssysteem van Hartslag Nu 
uit te leggen. Je kunt hier ook al 
opgeleide vrijwilligers ontmoe-
ten en eens over hun ervaringen 
praten.

We zien u graag en vergeet de 
lege flessen niet! s

Stiphout

Tussen Kerst en Nieuwjaar werd  
er door twee bestuursleden van 
de buurtvereniging weer gezocht 
naar de mooist verlichte woning 
van de Apostelwijk. Diverse wo-
ningen en voortuinen hadden 
hun verlichting brandende, ech-
ter de woning van familie van 
Lieshout, Troelstrastraat 4, werd 
dit jaar als mooiste verkozen. Ze 
mochten een waardebon in ont-
vangst nemen. Runner-up werd 
de familie Merkx, Troelstrastraat 
63,  die ook getrakteerd werden 
op een waardebon. Natuurlijk 
waren er ook meer en zeer ver-
dienstelijke aangebrachte ver-
lichtingen. De volgende adres-
sen werden o.a. opgetekend; 
Mierloseweg 184-301, Calsstraat 
1, Kardinaalspad 28-14, Troel-

strastaat 19, Noord-Parallelweg 
59, Suurhoffstraat 43, Aalberse-
straat 8-13-32. Kortom de Apos-
telwijk was ook in 2018 een mooi 
verlichte wijk! s

Op zoek naar de mooist verlichte woning

Er werd gezocht naar de mooist 
verlichte woning van de Apostel-
wijk (bron foto; Berry Smits).

Helmond-West

www.helmondnu.nl 0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Leo Broers 
(bron foto; Plan! Helmond).

40% 40%

60% 60%
50% 50%

Steenweg 36, Helmond  •  bekijk al onze merken op www.vanoorschotschoenen.nlSteenweg 40 Helmond  •  bekijk al onze merken op www.lascaladamesmode.nl

JUBILEUM
LEEGVERKOOP

DAMES EN HERENSCHOENEN, 
TASSEN EN ACCESSOIRES

Kortingen op de gehele wintercollectie

BIJ VAN OORSCHOT SCHOENEN
STEENWEG 36 IN HELMOND

Steenweg 36, Helmond  •  bekijk al onze merken op www.vanoorschotschoenen.nl

Kortingen op de gehele wintercollectieKortingen op de gehele wintercollectie

Sport Awards Helmond heeft alle nominaties binnen

Het evenement ‘Sport Awards 
Helmond’ (voorheen Sportgala) 
dat gehouden wordt op 1 febru-
ari in De Geseldonk in Helmond 
heeft alle nominaties ontvan-
gen, de sprekers zijn geboekt en 
sportdemonstraties zijn rond. 
Aangezien de criteria voor de 
diverse Sport Award titels zijn 
aangescherpt zal het voor de 
juryleden een bijzonder lastige 
taak worden om de winnaars in 
de categorieën sportman, sport-
vrouw, sportploeg (incl. sport-
ploegen voor sporters met een 
beperking), paralympische spor-
ter en de speciale Sport Award 
voor de meest sportieve basis-
school van Helmond te bepalen.  

Juryleden
De organisatoren van het Sport 
Awards Helmond evenement 
(Tribune) zijn bijzonder ver-
heugd dat zij de volgende jury-
leden heeft weten te overtuigen 
om hun expertise en integriteit 
ten dienste te stellen voor dit 
unieke Helmondse evenement. 
Het eerste jurylid is wheeler Amy 
Siemons, onze paralympische 
atlete die op de Paralympische 
Zomerspelen 2012 in Londen nog 
tweemaal een zilveren medaille 
won. Ook ervaren sportjourna-
list Chris Ottens versterkt de jury.  
Berbel van Bree is de gedreven 

kracht bij JIBB, maar tevens sinds 
1 januari van dit nieuwe jaar de 
Algemeen Manager van de fusie 
organisatie tussen JIBB en JHLG 
(Jong Helmond Lekker Gezond). 
Al jaren verknocht aan Helmond 
heeft ook Mario Captein zijn 
sporen onuitwisbaar achterge-
laten. Eefje Swinkels-Van Mou-
rik is een bijzonder ervaren en 
vooral ook succesvol atlete die 
van sporten een levensdoel lijkt 
te hebben gemaakt. In de Neder-
landse Atletiek heeft Eefje een 
palmares dat vele atleten jaloers 
maakt. 

Sportmarkt bij VC Polaris
Zeker nu de activiteiten van JIBB 
en JHLG gebundeld zijn willen 
door sportpromotie gedreven 
coaches en leerkrachten graag 
alle Helmondse basisschoolleer-
lingen in contact brengen met 

sporten en sportverenigingen. 
Onder leiding van JIBB/JHLG 
zullen op interactieve wijze en in 
samenwerking met VC Polaris 
diverse sporten worden aange-
boden aan de jeugdige bezoekers 
(ouders zijn uiteraard ook van 
harte welkom). De Sportmarkt 
vindt plaats direct naast De Ge-
seldonk in de sporthal van VC 
Polaris (Mahoniehoutstraat 9a 
Mierlo-Hout) vanaf 16.00 uur tot 
18.30 uur

De meest sportieve basisschool 
van Helmond
Genomineerd zijn de volgende 
basisscholen: 
• Openbare Basisschool ´t Hout
• Sylvester-Bernadette school
• Basisschool de Rakt
• Basisschool de Goede Herder

Deze sportieve scholen strijden 

om de unieke Award en lucra-
tieve titel. In aanwezigheid van 
diverse leeftijdsgroepen van de 
basisscholen met hun begelei-
ders en bestuurders zal, in aan-
sluiting op de sportmarkt, de be-
kendmaking en de uitreiking van 
de Award voor de ‘meest spor-
tieve basisschool van Helmond’ 
plaatsvinden in de sporthal van 
VC Polaris. Dit zal rond 18.45 uur 
zijn. Deze titel zal de winnaar 
trots een jaar lang mogen dragen 
en uitdragen.

Nominaties Sport Awards 
Met name door de aangescherp-
te criteria is er een breed geori-
enteerde nominatie-selectie ge-
weest. 

De genomineerden voor 
de Sportman Award zijn: 
• Kas Leenders (turnen), 
• Edwin Raats (wielrennen)
• Damian Vaes 
 (handboogschieten).

De genomineerden voor 
de Sportvrouw Award zijn: 
• Indy Scheepers (BMX)
• Fenna Vesters (Turnen)
• Mariette van Hoof 
 (Lauglauf skiën)

De genomineerden voor 
de Sportploeg Award zijn: 
• 1e team VV Mierlo Hout
• Wedstrijdploeg 
 Watervrienden

• VD Pol team Judo Brabant
• Vrouwen 1 SV Swift Helmond
• Turnploeg HT´35, 
• Twirlploeg Imagination
• G-team VV Mulo

De genomineerden 
voor de Paralympische 
Sporter Award zijn: 
• Patrique Dankers (bankliften)
• Niels Vink (tennis)
• Lisa Cornelissen (atletiek)

Welkom bij onze club!
Medewerkers van JIBB/JHLG zul-
len een éénmalige en bijzondere 
opening verzorgen als de deuren 
van De Geseldonk om 19.15 uur 
zich voor alle genomineerden en 
bezoekers openen. U zult dan, in-
teractief, getuige zijn van een tot 
denken aanzettende beleving!

Ben op tijd want de beschikbare 
zitplaatsen zijn beperkt en het 
motto ‘wie het eerst komt…’ is 
van kracht.
Kijk voor meer en aanvullende 
informatie op de webpagina van 
Tribune Sportmagazine (www.
tribunemagazine.nl) onder 
Sport Awards Helmond 2018. 
Wilt u met leden van uw sport-
vereniging de Sport Awards be-
zoeken: stuur dan een email naar 
sportawards@tribunemaga-
zine.nl en vermeld de naam van 
de sportvereniging en het aantal 
bezoekers, zodat wij alvast een 
zitplaats kunnen reserveren. s

Mierlo-Hout

Leo Broers burgercommissielid voor plan!
Tijdens de raadsvergadering op 
8 januari 2019 wordt Leo Broers 
benoemt als burgercommissie-
lid voor plan! Hij neemt de plek 
van Henk de Leest in, die het 
stokje wegens gezondheidsre-
denen doorgeeft. Hij blijft wel 
lid van het dagelijks bestuur 
van plan! De eerste commissie-
vergadering van Henk was op 6 
april 2010. 
In de afgelopen jaren hadden 
vooral de  financiële onderwer-
pen zijn interesse. 

Broers is inmiddels zeven jaar 
actief in de politiek. Als beden-
ker en initiatiefnemer van Vrije 
Politiek (onafhankelijke volks-
vertegenwoordigers) en het Vrije 
Kiezers Mandaat zet hij zich lo-
kaal en landelijk in om  de poli-
tiek te vernieuwen en  inwoners 
meer invloed te geven. 
Tijdens de laatste gemeente-
raadverkiezingen deed hij in 
Helmond mee met ‘VKM Leo 
Broers’. Bij het VKM (Vrije Kie-
zers Mandaat) kunnen inwoners 
online meestemmen en de keu-
ze van de volksvertegenwoor- 
diger bepalen. 

Invloed inwoners
VKM behaalde geen zetel in 
de raad. Toch wil Broers zich 
blijven inzetten om inwoners 
van Helmond zoveel mogelijk 
invloed te geven. Broers: ‘’plan! 
is sterk gericht op het betrek-
ken van inwoners bij de besluit-
vorming en het uitwerken van 
ideeën van de inwoners zelf. Na 
de verkiezingen ontstond er een 
samenwerking tussen mensen 
van ‘VKM Leo Broers’ en plan!. 
Dat voelde goed. De politiek 
bij plan! is open en eerlijk. Een 
logische stap voor mij om lid te 
worden en nu ook politiek ac-

tief te zijn voor plan!”. We zijn 
aan het onderzoeken hoe we 
het VKM kunnen inzetten.

De samenwerking leidde eerder 
al tot een mooi resultaat. Bij de 
behandeling van de begroting 
2019 werd de motie van plan! 
“Samen naar nieuwe politiek” 
door de raad aangenomen. Alle 
partijen gaan aan tafel voor het 
versterken van de betrokken-
heid van inwoners bij de politiek 
in Helmond.

Henk bedankt!
Bestuursvoorzitter en burger-

commissielid Guido van Doo-
ren: ”Het bestuur en de leden 
van plan! zijn Henk de Leest 
bijzonder dankbaar voor zijn 
inzet als burgercommissie-
lid en we wensen Leo Broers  
veel succes”. s

Helmond

Ingezonden politiek bericht
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WIJ ZOEKEN SCHOONMAKERS
HET MEERDAL & LIMBURGSE PEEL

Wil jij kennis met ons maken en direct een 
arbeidscontract tekenen?

Loop binnen op donderdag 17 januari
tussen 9.00-11.00 uur bij

Wijkhuis Westwijzer
Cortenbachstraat 70, 5707 TJ  Helmond

werkenbijmeerdal@groupepvcp.com
www.werkenbijcenterparcs.nl

Tandartsenpraktijk De Raafstraat

Ter versterking van ons team zoeken wij per direct een 

ENTHOUSIASTE TANDARTS
ASSISTENT(E)

Voor 16-36 uur

Onze praktijk is een dynamische en groeiende moderne 
praktijk in het noorden van Helmond. 

De nadruk in onze praktijk blijft, ongeacht de grootte, dat het 
een familiepraktijk blijft waarbij de persoonlijke benadering en 

mondzorg op maat belangrijke uitgangspunten zijn. 
In de praktijk zijn momenteel 3 tandartsen, 5 assistentes, 

en 2 receptionistes werkzaam.

Wat zoeken wij
Wij zoeken een assistent(e) met goede communicatieve 

vaardigheden, die flexibel is, en een proactieve houding heeft. 
Verder verwachten we dat je zowel zelfstandig als in 

teamverband kunt werken en dat je  stressbestendig bent. 

Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden van de KNMT staan model 

voor onze arbeidsvoorwaarden.

Geïnteresseerd in deze functie? 
Stuur een sollicitatiebrief met CV naar: info@raafstraat.nl

Drukke nieuwjaarsreceptie 
voor Mulo

Tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie waarbij het eindbedrag (€ 
11.437,00) voor alle KiKa acties 
van 2018 werd bekend gemaakt 
zijn ook diverse MULO jubila-
rissen gehuldigd. 

Jan van Lieshout werd gehul-
digd voor zijn 60-jarig lidmaat-
schap, Sam Sanders en Frank 
van den Elzen zijn 50 jaar lid en 
worden later in het zonnetje ge-
zet. Theo van den Akker, John 
Vogels, Mike Gruijters, Willem 
Otten, Jean-Pierre van de Laar en 
Marco Schriks zijn 40 jaar lid van 
MULO. Jean-Paul Fransen werd 
gehuldigd omdat hij 25 jaar lid is 
van MULO. 
Marco Schriks werd nog eens 
extra verrast want hij werd be-
noemd tot lid van verdienste van 
MULO. Marco is al 30 jaar actief 
binnen MULO als vrijwilliger en 
bekleedde in die jaren diverse 

functies op trainers en organisa-
torisch gebied.

MULO rent, roeit en 
kookt voor KiKa
\Het afgelopen jaar heeft MULO 
weer diverse acties op touw gezet 
om geld in te zamelen voor haar 
maatschappelijke partner KiKa. 
Zo werd er bij de drakenboten-
race geroeid voor KiKa en kroop 
voorzitter Arjen Vos samen met 
2 kookvrienden in de huid van 
echte sterrenkoks om te koken 
voor KiKa. Het hoogtepunt was 
weer het KiKa weekend in de-
cember waarbij vele leden van 
MULO en SJO Helmondia-MU-
LO 1, of 5 kilometer renden voor 
KiKa. Het eindbedrag van 2018 
was uiteindelijk 11.437,00 euro en 
werd tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie overhandigd aan de MU-
LO KiKa Kinderraad. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie werd tevens 
een cheque overhandigd aan de 
kersverse Brabander van het jaar: 
Stichting VIPE. s

Helmond-Oost

De jubilarissen van RKSV Mulo (bron foto; RKSV MULO).

Polaris met twee teams naar halve finale

Meer dan 500 teams waren za-
terdag in meerdere  sporthallen 
op het grootste landelijke vol-
leybaltoernooi present om via 
een extra voorronde een plaats 
te veroveren voor het NOJK (het 
officiële Nederlands Open Jeugd 
Kampioenschap) voor club-
teams. 

Vier Polaris teams hadden zich via 
de reguliere competitie hiervoor 
geplaatst. Het meisjes B - team en 
jongens A - team bleken in hun 
poule ongenaakbaar en wonnen 
alle vier duels met 2-0 en plaatsten 
zich hierdoor voor de halve finales 

van het nationale clubkampioen-
schap, die op 23 februari worden 
gehouden.Het Polaris meisjes B 
team reisde naar Sliedrecht en 
speelde achtereenvolgens tegen 
De Burgst Breda, DVO Oud Be-
ijerland, ODI Middelbeers en als 
laatste tegen Volley Tilburg. Vier 
keer op rij werden de duels met 
2-0 in winst omgezet. Het Polaris 
Jongens A - team speelde in Vee-
nendaal de voorronde en zette 
alle duels met 2-0 in winst om. Le-
dub Budel, VCE/PSV Eindhoven 
en Pegasus Nijmegen waren niet 
opgewassen tegen de Helmondse 
leeftijdgenoten. In het vierde duel 
trof Polaris het op dat moment 
ongeslagen HHC/Hornerheide 
uit Horn en de Limburgse tegen-

stander bleek ook niet tegen Po-
laris opgewassen. Het Polaris jon-
gens C team verloor in Dordrecht 
van Volley Tilburg en Next Volley 
Dordrecht, won van Kalinka uit 
s'Gravenhage en speelde gelijk te-
gen het jongensteam van ZVH uit 
Zevenhuizen. Het Polaris meisjes 
C -team viel tegen de leeftijdge-
noten van ICARAS uit Groesbeek, 
VCE/PSV Eindhoven, Flamingo's 
Gennep te licht en verloor met 2-0. 
Tegen Set Up'62 uit het Limburgse 
Meerlo werd gelijk gespeeld. s

Mierlo-Hout

Op dinsdag 22 januari geeft caba-
retier Bert Kuijpers een conferen-
ce in Bibliotheek Helmond-Peel. 
Ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van Volksuniversiteit 
Helmond gaat Kuijpers terug-
blikken op zijn ervaringen bij de 
cursus Hellemonds. 

Hij gaf die cursus over de bijzon-
derheden van het Helmonds di-
alect jarenlang bij de VU, maar 
aan het eind van dit seizoen stopt 
hij ermee. Tijdens de voorstelling 
zal Kuijpers, die vijftien jaar op rij 

de Helmondse oudejaarsconfe-
rence verzorgde, enkele liederen 
ten gehore brengen waarbij hij 
zichzelf op de piano begeleidt. In 
het kader van het 40-jarig jubile-
um biedt VU Helmond een gratis 
kopje koffie/thee met een trakta-
tie aan. De conference vindt plaats 
in de Bibliotheek Helmond-Peel, 
Watermolenwal 11 in Helmond 
en begint om 20.00 uur. Kaarten 
à 6,00 euro zijn verkrijgbaar op 
het kantoor van Volksuniversi-
teit Helmond, Braakse Bosdijk 
4 in Helmond en bij Bibliotheek 
Helmond-Peel. U kunt ook tele-
fonisch (0492 532 729 ) en via mail  
info@vuhelmond.nl reserveren. s

Conference Bert Kuijpers
Centrum

Tijdens de voorstelling zal Kuijpers 
enkele liederen ten gehore brengen 
waarbij hij zichzelf op de piano 
begeleidt. (Foto: René Verschuren) 
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Wie wordt de jubileumprins 
van de Spurriezeiers?

Nog nagenietend van het 
Punktholzer Bierfest, zijn ze bij 
de Spurriezeiers alweer druk 
bezig met het plannen van het 
volgende evenement van het ju-
bileumjaar.

Het Punktholzer Bierfest was 
zeer geslaagd, ze willen dan ook 
iedereen bedanken voor hun 
komst, het was een mooi feest 
met een fantastische sfeer! Dat 
heeft uiteraard gezorgd voor de 
inspiratie voor een grootser feest. 
Een feest waarover nog lang na-
gepraat kan worden.

We zijn trots op een 55 jarig be-
staan en alle mensen die dit altijd 
met veel plezier met ons hebben 
willen vieren. Vandaar ook een 
groot feest waarbij we graag ie-
dereen terug zien.
Met de jubileum prins, die be-
kend wordt gemaakt in de Smed 
op zaterdag 12 januari vanaf 
20:30 uur, zullen we dit feest ge-
zamenlijk vieren.

Om alles compleet te maken, 
kennis te maken en de jubileum 
prins te feliciteren is er een grote 
prinsenreceptie op zaterdag 10 
februari 2019 tussen 10:00 en 
19:00 uur. Ook deze receptie is 
groots aangepakt met een DJ 
en artiesten. Onze Hofkapel kan 
hierbij niet ontbreken en samen 
met vele andere verenigingen die 
van harte welkom zijn, zullen wij 
dit gaan vieren. (ook op het ter-
rein van de Greef)

Het grote jubileum feest
Wat staat Stiphout te wachten? 
Een feest met diverse bekende 
artiesten die via de Facebook-
site al bekend zijn gemaakt. Ge-
broeders Ko, Henk Dissel en als 

afsluiter Tino Martin. Alle reden 
voor een geslaagd feest dus zet 
het in je agenda!

Zaterdag 16 februari 2019, 20:00-
01:00 uur (deuren vanaf 19:45 uur 
geopend). Terrein van de Greef, 
Dorpstraat 63 in Stiphout (Er 
wordt gecontroleerd op leeftijd 
van de jeugd, dus zorg dat je je 
kunt legitimeren) 
Kosten van de kaarten: €25 per 
stuk. Te koop bij DA Drogisterij 
van Leuken, Wijnkoperij Stip-
hout Rob Majoor en Slagerij/
Traiteur Romenesco
Wij hebben er weer zin in en 
we zien jullie graag terug op 
onze bekendmaking, receptie en 
feestavond! s

Stiphout

(Bron foto; CV de Spurriezeiers).

Op vrijdag 22 februari vindt er 
een unieke show plaats in Hel-
mond. Op deze avond wordt 
het buurthuis in de Annawijk 
omgetoverd in de sfeer van Le 
Moulin Rouge. Iedereen heeft 
al wel eens opgekeken naar die 
knappe outfits, heel sierlijk uit-
gewerkt en met een groot ge-
halte aan elegantie. 

Heel wat mensen willen ook wel 
eens naar zo’n show maar krij-
gen hier in onze regio niet vaak 
de kans toe. Nu heeft u deze 
kans. Wie naar deze show wil 
komen kijken moet zich haas-
ten. Er zijn een beperkt aantal 

kaarten verkrijgbaar. Dans, zang 
en sketches wisselen mekaar af 
in deze grandioze show. Onder 
begeleiding van de Stardancers 
showballet treden voor u op, The 
Super Models, Miss Stephanie, 
Sammy Jo, Daisy Divine en Miss 
Victoria. 
Deze avond vindt plaats in 
buurthuis St. Anna, gelegen aan 
de Hoogeindsestraat 24 in Hel-
mond. De show begint om 20.30 
uur en de zaal is vanaf 19.30 uur 
geopend. Kaarten kosten 12,50 
euro (voorverkoop) en zijn af te 
halen in buurthuis St. Anna.  
Christa van Harsel  tel:  06-
10458844 - Robert van Bergen tel: 
06-24564670 - 
Henry Swinkels tel: 06-10353316. 
info@kvdeolietrappers.nl s

Unieke show bij CV de Olietrappers

Een avond in de Moulin Rouge van Helmond? Dat kan! 
(Bron foto; Buurthuis St. Anna).

Annawijk

De winnaars van de kledinglote-
rij zijn bekend. De prijzen kun-
nen zaterdags worden afgehaald 
tussen 9.00 en 13.00 uur bij de 
Kluppelhal. 

1. Nummer 972 blauw
 jubileumboek
2. Nummer 16 roze
 jubileumboek
3. Nummer 243 geel
 jubileumboek
4. Nummer 32 roze
 jubileumboek
5. Nummer 872 geel
 jubileumboek
6. Nummer 639 blauw
 Lamp
7. Nummer 974 blauw
 Mixer
8. Nummer 536 blauw
 friteuse
9. Nummer 789 geel
 wijnpakket

10. Nummer 77 blauw
 kaarsenpakket
11. Nummer 850 blauw
 kalender
12. Nummer 17 roze
 blender
13. Nummer 4 roze
 kerstpakket

Ook in 2019 organiseren zij we-
derom 2 inzamelacties voor kle-
ding, gordijnen e.d. en schoeisel. 
De eerstvolgende inzamelactie is 
in: april en mei en de tweede in-
zamelactie is in oktober, novem-
ber, december. 

Bijzonder dank voor jullie mede-
werking aan:  Gun uw oude kle-
ding een tweede leven. s

Uitslag 
kledingloterij 
CV De Kluppels

Mierlo-Hout

Kletsavond in Wijkhuis de Fonkel en 
Zittingsavond van de Rampetampers

Dit jaar hebben wij de handen 
in een geslagen. De kletsavond 
van de Fonkel, en de zittings-
avond van de Rampetampers 
zijn een gezamenlijke productie 
van De Fonkel, De Rampetam-
pers, Wijkbeheer binnenstad en 
de Helmonse Enterteenmunt 
Groep.

De avond van de Fonkel is op 
vrijdagavond 8 februari 2019, 
aanvang 19.30 uur, en zoals ge-
bruikelijk blijven de optredende 
een Mysterie. De avond van de 
Rampetampers is op zaterdag 23 
februari 2019 aanvang 20.00 uur. 
Voor u komen in of voor de ton 
Dolf Schrama, Helga Cornelis-
sen, Rob Schepers (Helmond) en 
Rob Bouman. 

Het Amusement bij de Ram-
petampers is de Groep TaDaa 
en Niks en un Bietje. Op beide 

avonden zorgen de Durbloazers 
voor de muzikale ondersteuning. 
Uiteraard zullen ook de Dans-
garde en Showgroep hun beste 
beentje bij de dans voorzetten.
Beide avonden zijn te bezoe-
ken voor de toegangsprijs van 
€ 11,00. De verkoop van de toe-
gangskaarten start op 16 decem-

ber tijdens de benefietmiddag. 
Wilt u beide dagen komen? Dan 
bieden wij een Passe-Partout 
aan voor het bedrag van slechts 
€20,00. Ook deze kaarten zul-
len te koop zijn bij Wijkhuis de 
Fonkel, Primera de Luifel in win-
kelcentrum De Bus en online op  
www.rampetampers.nl s

Binnenstad

Prins Willem d’n Uurste van De Spekzullekes 

Zaterdagavond 5 januari gaat de 
geschiedenis in als de avond dat 
Willem van de Sande onder het 
'Zulleke" tevoorschijn kwam 
als de 36e Prins Der Spekzulle-
kes. Met trots presenteren De 
Spekzullekes Prins Willem d'n 
Uurste!

De nieuwe hoogheid van 2019, 
Willem van de Sande, 52 jaar en 
sinds 2017 getrouwd met Loes. 
Samen hebben ze vier kinderen; 
Ruben, Lisa, Marrit en Lieke. In 
het dagelijks leven runt hij samen 
met zijn vrouw een adviesbu-
reau, gespecialiseerd in kwaliteit, 
arbo en milieu. In de vrije uurtjes 
gaat de tijd vooral naar de kinde-
ren. Tot voor enkele jaren terug 

speelde hij voetbal en was trai-
ner, maar nu vooral enthousiaste 
toeschouwer van zijn zoon Ru-
ben. Sportief zijn ook Lisa, Marrit 
en Lieke, want deze dames zijn 
al jaren actief als dansmarietjes 
bij De Spekzullekes. Ook Loes is 
actief geweest binnen de vereni-
ging als bestuurslid en daardoor 
is de nieuwe Hoogheid dan ook 
geen onbekende bij De Spek-

zullekes. Een ‘once in a lifetime 
experience’ noemt Prins Willem 
d'n Uurste het zelf. Tijdens het 
prinsenbal liet hij vol enthousi-
asme zien wat hij daarmee be-
doelt. Wat hem betreft zal het 
één groot feest worden en daar-
mee passen de kleuren rood en 
blauw hem als geen ander. 
Prins Willem d'n Uurste, zijn 
vrouw Loes en de kinderen kij-
ken ernaar uit om samen met De 
Spekzullekes en alle bezoekers 
een geweldig Carnaval 2019 te 

vieren en we hopen u dan ook 
zeker te zien tijdens een van de 
vele middagen en avonden bij 
Zaal Vissers!
Alaaf! sBrouwhuis

Prins Willem 
d'n Uurste 
(bron foto; 
Stephan van 
Hout).

(Bron foto; Buurthuis St. Anna).
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www.dezorgboog.nl

Zaterdag 19 januari 2019  
14.00 - 17.00 uur 

Op 19 januari laten we zien wat het Buurtcafé en 
het consultatiebureau te bieden hebben. Kom 
dus langs, ontmoet en neem deel aan een 
bakworkshop of proef de lekkernijen van onze 
nieuwe menukaart.

Feestelijke opening  
Consultatiebureau de Pannehoeve 
& buurtcafé Oma’s Appelfabriek 

Voor de kleintjes 

Voor kinderen zijn er deze middag leuke activiteiten zoals 
schminken, bakken, bewegen en voorlezen. Ook is er een 
poppendokter aanwezig. Breng dus een pop of knuffel mee.

Kom & wi n! 
Dinerbon voor 

6 personen

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

Oplossing van week 52:

Mail de gele oplossing voor 18 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.

HELMOND
weekkrant de loop

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST
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BRANDEVOORT
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INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

Prijswinnaar week 52: 
Mevrouw Cobie de Vries
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Verenigingsavond 
Filatelistenvereniging 

De Helmveste 
De Filatelistenvereniging De Helmveste 
voor Helmond en omstreken houdt op 
dinsdag 15 januari om 20.30 uur een le-
denbijeenkomst in Buurthuis De Brem, 
Rijpelplein 1 5709 BT Helmond.
 
Op deze avond kunnen nieuwe postzegels 
van Nederland en  andere landen op basis 
van een abonnement of in losse verkoop 
afgehaald worden. Voor leden bestaat al-
tijd de mogelijkheid om ook albums, ca-
talogi en andere attributen te bestellen, 
welke dan met korting worden geleverd. 
Er wordt een veiling gehouden van ca. 100 
kavels. Deze worden aangeboden voor 
een percentage van 20 tot 25% van de ca-
taloguswaarde. Dus ook echte koopjes. 
Veel leden brengen op deze avond albums 
met de in hun bezit zijnde dubbele postze-
gels mee. Men kan deze albums inzien en 
tegen een bijzonder laag tarief postzegels 
daaruit kopen. Lege plaatsen in de eigen 
albums kunnen op deze wijze worden ge-
vuld. De ervaring heeft geleerd, dat er veel 
zaken worden gedaan. 

Er worden twee loterijen gehouden, t.w. de 
tombola waarvoor de loten gekocht moe-
ten worden, 7 loten voor € 2,50, en een lo-
terij waarvoor de loten gratis worden aan-
geboden. Prijzen zijn uiteraard postzegels, 

postfris en meestal series of een tegoed-
bon, waartegen postzegels van bijvoor-
beeld de veiling gekocht kunnen worden. 
Er kan informatie worden verkregen over 
tekens, beeltenissen en, verkrijgbaarheid, 
e.d. van postzegels. Ieder lid kan voor de 
wilde veiling postzegels, albums, klem-
stroken, catalogi, e.d. aanbieden, welke bij 
opbod worden verkocht. Inzet is voor alle 
kavels het uiterst lage bedrag van € 0,50.

Het is echt weer de moeite waard om de 
bijeenkomst bij te wonen, zodat men kan 
overwegen lid te worden en op deze ma-
nier op filatelistisch gebied bij de tijd te 
blijven en uw verzameling aan te vullen. s

Rijpelberg

Ieke & The Cool Kids live bij Omroep Helmond
Het ensemble speelt voornamelijk contemporary jazz.  (Bron foto; Ieke & The Cool Kids)

Dinsdag 15 januari treedt de groep Ieke 
& The Cool Kids  op in grote zaal van de 
Cacaofabriek, waar een live opname ge-
maakt wordt voor Tegen de Stroom In, 
het wekelijkse cultuurprogramma van 
Omroep Helmond.  Aanvang van het 
concert: 21.30 uur; toegang gratis. 

Ieke & The Cool Kids is een groep van jon-
ge, getalenteerde muzikanten van de Fon-
tys Academy of Music and Performance 
Arts (AMPA).  Deze groep deinst er niet 
voor terug om bekende songs in een ge-
heel nieuw jasje te steken en ze helemaal 
eigen te maken. Een combinatie van de 
betoverende vocalen van frontvrouw Ieke 
Booij, de stevige grooves en melodieën 
van The Cool Kids, en nieuwe arrange-
menten brengen oud en nieuw samen op 
een verfrissende manier. De bandleden 
worden geïnspireerd door jazz-groothe-
den als Esperanza Spalding, Gretchen 
Parlato en zelfs Stevie Wonder.

De leden van het ensemble komen uit ver-
schillende hoeken van de muziekwereld. 
Ieke heeft een enorme voorliefde voor 
soul, Bart speelt regelmatig in brassbands, 
en Sander is van origine een rockbassist. 
Dit zal terug te horen zijn in de muziek, 
en geeft de songs een klein extra kleurtje 
mee. Het ensemble speelt voornamelijk 
contemporary jazz. Bekende ballads en 
popsongs komen voorbij, maar niet zoals 
je zou verwachten. Een concert van Ieke & 
The Cool Kids is een muzikaal avontuur. 
Speels, gedurfd, maar vooral uit het hart.

Het concert op 15 januari, dat deel uit-
maakt van de reeks ‘Tegen de Stroom In 
Sessies’,  zal ruim een uur duren en het 
eerste deel wordt live uitgezonden in het 
wekelijkse cultuurprogramma van Om-
roep Helmond Tegen de Stroom In. 

Publiek kan het concert gratis bijwonen. 
Uw aanwezigheid wordt door de muzi-
kanten bijzonder op prijs gesteld. Graag 
tot dinsdag 15 januari, 21.30 uur in grote 
zaal van de Cacaofabriek. s

Annawijk/Suytkade
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Kwalificatie en 
regiokampioenschappen 
HT’35 turnsters in Vught

Komend weekend vinden in 
Vught de eerste regionale turn-
wedstrijden voor de boven-
bouw divisie 3 en onderbouw 
N3/Jeugd-N4 turnsters plaats. 

Dit zijn de eerste van de twee 
kwalificatiewedstrijden. Op ba-
sis van de hoogste ranking wordt 
bepaald of dit voldoende is voor 
doorstroming naar de landelijke 
wedstrijden. Dit wordt later be-

kend. Daarnaast worden ook re-
giokampioenschappen geturnd 
voor een groot deel van de ho-
gere divisie 2 bovenbouw en N2/
Jeugd-N3 onderbouwturnsters.  

HT’35 is hier weer ruim vertegen-
woordigd in alle leeftijdscatego-
rieën. Allen heel veel succes! s 

Mierlo-Hout

Helmond van Nul tot Nu

Martin Geerts zal aan de hand 
van foto’s en plaatjes de kleur-
rijke geschiedenis van Helmond 
bespreken. We staan stil bij het 
ontstaan van de stad, de bouw 
van het kasteel, haar bewoners 
en de moeilijke tijden die Hel-
mond heeft beleefd. 

Hoe was het leven hier in de mid-
deleeuwen en tijdens de tachtig-
jarige oorlog? Hoe kon Helmond 
uitgroeien tot de mooie stad die 

het nu is? Dinsdag 22 januari, 
Grote zaal Het Baken, Pastoor 
van Leeuwenstraat 23, 5701 JS 
Helmond. Aanvang 20:00 uur. 
Bijdrage voor niet-leden 2 euro, 
leden van heemkunde Helmont 
gratis toegang. s

Binnenstad

Op zaterdag 19 januari organi-
seren we een inloopdag voor 
iedereen die geïnteresseerd is 
in Scouting Mierlo-Hout. Kin-
deren in de leeftijd van 5 tot 14 
jaar zijn welkom om te komen 
kijken. 

Maar zeer zeker ook is deze 

middag bedoeld voor ouders en 
mensen die zich mogelijk willen 
inzetten als leiding of vrijwilliger 
(plusscout) bij Scouting Mierlo-
Hout. Tijdens deze middag zijn 
er teamleiders, leiding, bestuur 
en vrijwilligers aanwezig die u te 
woord kunnen staan. De middag 
start om 14:00 uur en eindigt om 
16:00 uur in onze Scoutingboer-
derij aan de Koeveldsestraat 4 in 
Mierlo-Hout. s

Scouting Mierlo-Hout inloopdag 
Mierlo-Hout

Nieuwjaarsreceptie Belangengroep Rijpelberg

Wij, de Belangengroep Rijpel-
berg en beheer van wijkhuis de 
Brem,   wensen alle bewoners 
van onze wijk Rijpelberg een 
goed, gelukkig maar bovenal ge-
zond 2019 toe! 

Om het nieuwe jaar gepast  in te 
kunnen leiden is er ook dit jaar 
weer een nieuwjaarsreceptie. 
Deze heeft plaats in wijkhuis de 

Brem op Zondag 13 januari 2019  
van 14:30 tot 17:00 uur.

Uiteraard is iedereen weer van 
harte welkom om met ons en 
elkaar het glas te heffen op 
het nieuwe en naar wij hopen 
vruchtbare jaar 2019. Ons sober 
programma zal muzikaal worden 
omlijst door Jack & Evi bekend 
onder andere van de Kasteeltuin 
Concerten deze zomer. Verder 
zullen enkele andere bewoners 
uit de wijk informeren over wat 

zij doen en kunnen en hiervan een 
presentatie geven. Onder het ge-
not van een hapje en een drankje 
is er voldoende gelegenheid bij te 
praten en ruimte om met ideeën 
te komen over hoe we het nog 
beter kunnen maken in ons wijk-
huis en ons Groene Dorp.  s

Rijpelberg

Winnaars december actie 
Winkelcentrum Brandevoort 
De deelname aan de december 
actie in Winkelcentrum Brande-
voort was weer overweldigend. 
Klanten konden kassabonne-
tjes sparen t.w.v. €150,- en deze 

in een envelop doen om te deel 
te nemen aan de actie. 

Dat het leeft onder de inwoners 
was wel duidelijk. De gelukkige 
winnaars zijn: Cadeaumanden 
t.w.v. 200 euro: Fam. Y. Van den 
Heuvel, Fam. van Gemert , Fam. 

Beier, Fam. Vermeer, Mevr. F. Van 
den Heuvel, Mevr. M. Kuyten.

PlayStation: Fam. van Veijfeijken 
Flat screen TV: Fam. van Brussel
Reischeque t.w.v. 500 euro: Fam. 
Buitenhek Alle winnaars van 
harte gefeliciteerd! s

Brandevoort

De winnaars van de decemberactie Winkelcentrum Brandevoort (bron foto; Jet Uijen).

Boswachter-zonder-bos zoekt initiatiefnemers voor Tiny Forest 

IVN en gemeente Helmond wil-
len samen in 2019 twee Tiny 
Forests aanplanten. Daarvoor 
zoeken de partijen enthousiaste 
inwoners, scholen of bedrijven 
die als initiatiefnemer het mini-
bos (mee) willen aanleggen en 
adopteren. De werving hiervoor 
is vandaag gestart.

IVN Natuureducatie en de ge-
meente Helmond hebben van-

daag een samenwerkingsover-
eenkomst getekend voor de aan-
leg van twee Tiny Forests in 2019 
in Helmond. Dit vond plaats bij 
het IVN-trefpunt De Koekoek in 
speeltuin Helmond-West, te Hel-
mond. Onder andere wethouder 
De Vries was hierbij aanwezig.

Wat is een Tiny Forest 
Een Tiny Forest is een dichtbe-
groeid, inheems bos ter grootte 
van een tennisbaan dat wordt 
aangelegd in de stad om mens 
en natuur meer te verbinden. 

Dit bos is niet alleen een prettige 
plek voor vlinders, vogels, bijen 
en kleine zoogdieren, maar ook 
voor mensen. Buurtbewoners 
kunnen elkaar hier op een pret-
tige en gezonde plek ontmoeten. 
Het minibos krijgt ook een zo-
geheten buitenlokaal, waar kin-
deren kunnen leren over de Ne-
derlandse natuur. Een minibos 
in de buurt zorgt voor verkoeling 
op warme dagen, meer biodiver-
siteit en waterberging bij zware 
regenval. 

Een Tiny Forest in de buurt  
Om een  Tiny Forest aan te kun-
nen leggen is er een enthousiaste 
initiatiefnemer nodig. Dat kan 
iedereen zijn: een buurtbewoner, 
een school of een bedrijf. Elke 
initiatiefnemer heeft een team 
nodig van drie tot vijf personen. 
De initiatiefnemer wordt on-
dersteund door iemand van de 
gemeente en een IVN-project-
leider, ook wel de boswachter- 
zonder-bos. 

De IVN-projectleider helpt de 
initiatiefnemer met het hele 
proces, zoals het organiseren 
van een startbijeenkomst, de 
locatiekeuze en de samenwer-

king met buurt en school.Als 
de initiatiefnemer een school of 
kinderopvang betreft die graag 
een minibos willen aanplanten 
en adopteren, dan wordt er hulp 
geboden om het Tiny Forest te 
gebruiken voor buitenlessen en 
andere activiteiten. 

Word initiatiefnemer! Meld je aan 
via www.helmond.nl/tinyforest
Inwoners, scholen en bedrijven 
hebben tot 10 februari 2019 de tijd 
om zich aan te melden als initi-
atiefnemer. Uiterlijk 28 februari 
worden de geselecteerde initia-
tiefnemers bekend gemaakt. s

Helmond

In Brabant is de Gemeente Helmond naast zeven andere gemeenten 
provinciale partner voor Tiny Forest. (bron foto; Gemeente Helmond).
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CAST
Anita Meulendijks
Chinette Verhagen-Raijmakers
François van der Zanden
Leon Sijbers
Sonja Adriaansen
William Verkoelen
Irma Martens
John Giebels
Marianne Herman-van den Akkers
Theo van Gerwen
Bart Kuipers
Britt Strijbosch
Erica Wessels
Gertie van Bokhoven
Iris Vincent
Amal Ahmed
Charlie Rijvers
Nel Janssen
Nina Verhappen
Yvonne van Gerwen - Magis

ORKEST
Karel Seel
Tineke Hermens
Jacques Houet
Brian van Kessel
Ruben Koets
Geert Korzilius
Jeroen Ermens
Peter van Lierop
Sonja Kluijtmans
Rolf van de Wijdeven
Maarten van den Bosch

ARTISTIEK TEAM
John van der Sanden
Udo Holtappels
Laetitia van Krieken
Bregje van Ekert 
Ank de Voogd 
Gerard de Graaf

FOTOGRAFIE
Tahné Kleijn
Michael Verlijsdonk

DECORONTWERP
Bart van Bokhoven
 
DECORBOUW
Bas van Donselaar

KOSTUMIÈRES
Marcella van Ekert
Yvonne Westerhout 

LICHT EN GELUID
Christian van de Pas
Wim van Bokhoven
Jasper Claessens 
Remco Keepers
Viktor Ponten

PROJECTIE
Noortje van den Eijnde

GRIME
Mary-Ann van Bokhoven
Margit Carmiggelt - Claassen 
Marcella van Ekert
Miriam de Jong

KAPSTERS 
Nicole Strijbosch
Anita Giebels

KLEEDSTERS
Yvonne Westerhout
Marcella van Ekert
Diny van Elssen
Mary-Ann van Bokhoven
Miriam de Jong

CHANGEURS
Sandra Fischer
Bas van Donselaar
Frans Elemans
Peter van Bokhoven

RAAD VAN AANBEVELING 
Aukje Kuypers (Kuijpers Installaties)
Toon Dingen (Financieel adviseur)
Elly Blanksma (Burgemeester gemeente Helmond)
Jochem Otten (Het Speelhuis)
Peter de Bruin (Rabobank)
Fransje de Kimpe (Ariza)

FONDSENWERVING 
Mariëlle van de Kerkhof

WIJ DANKEN VERDER... 
Kringloop winkel Helmond
Vlisco Helmond
Raymakers & Co B.V.
Annelies Vriends/Nutz
Annatheater
Marleen Manders, 
De Zorgboog (Jan de Witkliniek)
Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia
Zanggroep Pabo
Familie Kos
Familie Martinali
Theo Janssen
Peter Claessen
Het Kapelleke van Binderen
Manders Totaal
Openbare Basisschool ‘t Hout
Cafetaria De Braak
Elkerliek Ziekenhuis,
Hettema Bedrijfshuisvesting
Jorgen Bijsterveld
Black & Colors
Hera Bombeeck
Henk van Dijk
het Kasteel van Sinterklaas
Duijmelinck kaas en delicatessen

Kees van Langen Media
Drukkerij Claessens
Eindhovens Dagblad

Scouting Leonardus
Alle medewerkers van Theater Speelhuis

HOOFDSPONSOREN
Van Hout Group Worldwide
Pronorm
Kuijpers
Rabobank Helmond

PARTNERS
De Wit
Van den Broek Logistics
Neways Technologies

VRIENDEN
Artifort
Bavaria
Groep5700
MB Advies 

BEGUNSTIGERS
APEX Dynamics BV
Ariza
Lavans
Cialona Expo
Dusol
Bouwbedrijf van Bussel
Huijbregts Groep

SYMPATHISANTEN
A2B Security, e-Quest, Polymer Consultancy,
Black & Colors, Notariskantoor Spoormakers,
Goorts + Coppens, Raadhuis Advies, 
Rivez Assurantiën, Verbi Gereedschappen,
RSW, Helmond Marketing

SUPPORTERS 
Restaurant ROKA, Van Oorschot Aluminium 
Constructies, Stephan Optiek, NobraCars Helmond

DONATEURS
Gemeente Helmond, 
Stichting Helmond Promotion, 
Stichting Thomas van Villanova, 
Stichting Steun Welzijnszorg, LEVgroep, 
Elkerliek Ziekenhuis, Zorgboog,
Stichting Hettema-Tervooren Fonds,
Prins Bernhard Cultuurfonds

BESTUUR
Bob Grijpstra
Audrey van den Broek
Gina Martens
Peter de Witte 
Martien van den Berg

Wij bedanken de 4800 bezoekers van  
De Uitvinders van het Trainingspak

www.dehelmondsemusical.nl

En heel veel dank aan:

Helmond

Weekkrant De Loop Helmond
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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

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

Zondag 20 januari
10.30 uur Gregoriaans koor
Piet Fransen en Anneke Fransen van Oijen, Frits Verstappen, Mia 
Plouvier-Jansen, Jac Panhuizen, Riet Pasnagel-de Kok, familie Van 
Asten-Van Lent, Jo van Duren-van Mook, Rieky Meulendijks-van 
de Veerdonk, San Boekhorst-Drouen, Carel van der Zanden, Theo 
Benders, Bertha Gruijters-van Gameren, Anneke van Oorschot-Reloe, 
Gerrit Rijkers, Marianne Colen-Beekmans, ouders Frits en Lena 
van Vlerken-Verhagen, overleden dochter Helma en kleindochter 
Mariska.

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;

Zondag 13 januari:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Woord en Communieviering m.m.v. 
het kerkkoor;
Piet Keijzer; Graard en Marie Keijzer-van der Helm; Jan en Mien 
Cornelissen-van den Heuvel; Marietje van de Westerlo-van Breugel 
v.w. verjaardag; Willy van der Linden-van Hout v.w. trouwdag;

Donderdag 17 januari:
13.30 uur Kerkpoetsen Helmond West
19.00 uur Alphonsuskapel; 

Zaterdag 19 januari:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang m.m.v. het Gilde St. 
Antonius Abt;
Ben van de Westerlo; voor de levende en overleden leden van het 
Gilde Sint Antonius Abt.

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

ZET UW FILM OP HELMONDNU.NL   
MAIL NAAR: VIDEO@HELMONDNU.NL

Terug in de tijd
22 jaar geleden in 1997  waren Jan en Ida 
van Stipdonk boerenbruidspaar bij CV 
De Spurriezeiers in Stiphout.
Een terugblik op die optocht, toen op z’n 
“deftig” geklede gasten met koetsen en 
boerenkarren naar de bruiloft te gingen.

Deze uit de “oude doos” impressie  is als 
voorproefje voor de Boerenbruiloft die 
de jubilerende Spurriezeiers weer gaan 
optuigen op 24 februari 2019.

(Video advertentie; Wim Klaasen)

Mevrouw Cobie de Vries uit Hel-
mond Noord stuurde zoals ve-
len de oplossing in van de Su-
doku en was blij verrast dat zij  
gewonnen had.

Eric van der Putten (Adcommuni-
catie) overhandigde de Holland Ca-
sino dinercheque t.w.v. € 100,00 en 
een leuke Goodiebag aan Cobie.

Iedere 14 dagen plaatst Weekkrant 
De Loop Helmond een Sudoku. 
Lost u deze op? Dan maakt u ook 
kans op een dinercheque en een 
exclusieve Goodiebag van Holland 
Casino Eindhoven. s

Helmond

Winnaar Sudoku 
Weekkrant 

De Loop Helmond



18 week nummer 2 vrijdag 11 januari 2019 de loop weekkrant HELMOND

save the dateJANUARI
EVENEMENTEN

White Elephant - 
Waive Tour 2019
White Elephant 
is een bedeesde 
duistere 
indie band 
voortgekomen 
uit de 
industriele 
restanten van 
Oss. Naadloos 
vloeiende 
nummers die 
balanceren 
op een dunne 
lijn tussen de 
ongegeneerde 
emotionele 
expressies van 
Jeff Buckley en 
de met echo 
doorweekte 
wonden van 
Editors.
De Cacao-
fabriek, 
Cacaokade 1.
16:00 uur.

DINSDAG
15 JANUARI

Lezing: Bestaat 
de tijd eigenlijk 
wel?
Het begrip tijd 
was voor veel 
dichters en 
schrijvers een 
inspiratiebron. 
Neerlandicus 
Bram van der 
Noot vertelt 
er over in 
deze lezing. 
Graag vooraf 
aanmelden.
Bibliotheek 
Helmond, 
Watermolen-
wal 11. 
20:00-22:00 uur.

Expositie Evert Slegers, Onderweg
Bezoekers zullen verrast zijn van 
deze werken waarin de hand 
van de kunstenaar door zijn 
kleuropstellingen en onderwerpen 
nog wel herkenbaar is , maar 
waarin ook zijn ontdekking en 
ontwikkeling naar een nieuwe 
dimensie voelbaar is.  
Cacaofabriek Helmond.  
Dagelijks 13.00-17.00 uur.

VRIJDAG 11 JANUARI

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

Alink & Plukaard - 
Happily Ever After
Humoristische en herkenbare kijk 
op onze hysterische zoektocht 
naar liefde. 
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2.
20:15-22:30 uur.

Cacao Comedy - Stand Up Comedy
Wij houden van comedy en 
comedians houden van de 
Cacaofabriek. Altijd een fijne 
combinatie dus. En dus gooien we 
er nog een avondje standup. 
De Cacaofabriek, Cacaokade.
20:30 uur.

ZATERDAG 12 JANUARI

Weekmarkt Centrum Helmond 
Kom elke zaterdag naar de 
gezellige Helmondse markt. 

De Helmondse Markt elke week 
een feest. Centrum Helmond, 
Markt 38. 09:00-16:00 uur.

Crazy Piano’s - The Best Of!
Feestelijke muzikale rollercoaster 
waarbij stilzitten geen optie is.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15-23:30 uur.

LIVE: The Wave
Het zit in de genen van deze 
bandleden allen opgegroeid met 
deze stroming uit de jaren 80. 
Met een enorme drive en passie 
weten zij ieder keer weer een 
sfeervolle show weg te zetten.
Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39.
22:00-01:00 uur.

ZONDAG 13 JANUARI

Foppe de Haan & Evert ten Napel 
- Us Foppe
Drentse bakkerszoon in gesprek 
met Fries voetbaldier.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 
15:00 - 16:30 uur.

Kindervoorstelling: 
Dokter Pijpekop!
Kom naar de vrolijke 
vertelvoorstelling. Kan dokter 
Pijpekop de poppen beter maken? 
Je mag je eigen knuffel of pop 
ook meenemen! Vanaf 3 jaar. 
Gratis toegang. 
Bibliotheek Helmond-Peel, 
Watermolenwal 11. 
13:30-14:00 uur.

Kindervoorstelling: 
Trouwerij op de boerderij!
Kom naar de vrolijke 
vertelvoorstelling op rijm. Annie 
neemt je mee naar een trouwerij 
op de boerderij. Dat moet een 
mooi feestje worden!  
Vanaf 3 jaar. Gratis toegang. 
Bibliotheek Helmond-Peel, 
Watermolenwal 11. 
14:30-15:00 uur.

Lyrische Abstractie Roef Meelker 
collectie & Bert Loerakker 70
In Kunsthal Helmond is een omvangrijk 
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. 10 JAN. T/M WO. 16 JAN.

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

All You Need Is Love (DOV) Do, Ma 13:15 uur /  
Vr 13:30 uur / Za 16:15, 19:45 uur / Vr, Ma 17:30 uur / 
Zo 18:30 uur / Di 18:45 uur / Do, Wo 19:00 uur.
Andre Rieu’s Nieuwjaarsconcert 2019 vanuit Sydney 
(DOV) Zo 12:00, 15:00 uur / Vr 19:00, 19:30 uur
Aquaman (DOV) Zo 12:50 uur
Aquaman (O3D) Vr 12:45, 17:45, 22:00 uur / Za 13:00, 
21:30 uur / Do 14:50 uur / Ma, Di 15:00 uur /  
Wo 15:20 uur / Zo 20:00 uur / Di 20:30 uur /  
Do, Ma, Wo 20:45 uur
Bohemian Rhapsody (DOV) Di 10:30 uur / Wo 11:00, 
14:50, 20:30 uur / Do, Za, Ma 12:00 uur / Vr 12:30, 
15:45, 21:00 uur / Zo 14:10 uur / Do, Ma, Di 15:30 uur 
/ Za 16:00, 20:45 uur / Do, Zo - Di 20:15 uur
Bon Bini Holland 2 (DNL) Vr 10:30, 20:00, 22:30 uur / 
Do 10:45, 17:30 uur / Zo 11:50 uur / Wo 12:15 uur /  
Di 13:40, 19:30 uur / Vr, Zo 17:00 uur / Ma 17:40 uur / 
Za, Zo 19:15 uur / Do, Ma, Wo 19:45, 22:00 uur /  
Za 20:30, 22:45 uur / Zo, Di
21:45 uur
Bumblebee (DOV) Vr 12:10 uur / Ma 12:15 uur /  
Wo 13:15 uur
Bumblebee (O3D) Zo 12:40 uur / Do 16:30 uur /  
Za 17:15 uur / Ma 18:00 uur / Di 18:30 uur /  
Do, Wo 21:30 uur / Vr, Za 22:15 uur
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL) Za 10:00 uur / 
Ma, Wo 10:30 uur / Vr 10:45 uur / Di 12:00 uur /  
Zo 12:15 uur
Creed II (DOV) Za, Zo 10:00 uur / Do, Ma 11:00, 
14:00, 17:00 uur / Di 11:15, 16:30, 18:00, 20:45 uur 
/ Vr 11:30, 21:45 uur / Wo 12:00 uur / Za 13:45, 
17:45, 19:00, 22:00 uur / Vr, Di 14:15 uur / Zo 17:15, 
20:30 uur / Do, Ma, Wo 18:30, 21:15 uur /  
Vr, Zo 18:45 uur
Ernest & Celestine Winterpret (DNL)
Zo 10:30 uur.
Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen, 
De (DOV) Zo 10:00 uur / Za 10:15 uur / Do 10:30 uur 
/ Ma 10:45 uur / Vr 11:15 uur / Wo 14:00 uur
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (DOV) 
Vr, Di 13:15 uur
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (O3D) 
Za 17:30 uur / Wo 17:45 uur / Do 17:50 uur
Free Solo (DOV) Zo 15:15 uur / Wo 21:00 uur
Grinch, The (DNL) Wo 13:20 uur / Za 14:10 uur / 
Do 15:15 uur
Grinch, The (N3D) Za 12:20 uur / Zo 12:30 uur / 
Vr 15:30 uur
Guernsey Literary Society, The (DOV) Di 13:30 uur
How to Train Your Dragon 3 (DNL) Zo 10:00 uur / 
Wo 10:30, 15:45 uur
How to Train Your Dragon 3 (N3D) Wo 14:30 uur / 
Zo 14:45 uur / Za 15:00 uur / Ma 15:15 uur / 
Di 15:45 uur
How to Train Your Dragon 3 (O3D) Ma, Di 10:40 uur / 
Zo 17:30 uur / Wo 18:00 uur / Di 18:10 uur
Mary Poppins Returns (DNL) Za 14:30 uur / 
Vr 14:45 uur / Wo 16:05 uur
Mary Poppins Returns (DOV) Do 13:30 uur / 
Ma 14:45 uur / Zo 15:50 uur / Di 17:15 uur / Do, Ma, 
Wo 18:15 uur / Vr 18:30 uur / Za 18:45 uur

HELMOND T/M 17 MAART

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

T/M ZO. 20 JANUARI
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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

EVENEMENTEN KENNISMAKING

PERSONEEL

DIVERSEN

TE KOOP

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen Mierlo
















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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

www.acupunctuurkarenremmers.nl
info@acupunctuurkarenremmers.nl

Acupunctuur
Karen Remmers

Gezondheid is voor mij meer
dan alleen maar de afwezigheid van ziekte.

Het betekent ook dat je je prettig voelt,
vitaal, en tegelijkertijd rustig en ontspannen.

Behandeling op maat.
Rust en persoonlijke aandacht.
Ook bij stress, slaapproblemen,

hooikoorts of overgangsklachten.

Mierlo-Hout • Warande • Helmond

Tel.: 06 - 48 57 88 82

save the dateJANUARI
EVENEMENTEN

White Elephant - 
Waive Tour 2019
White Elephant 
is een bedeesde 
duistere 
indie band 
voortgekomen 
uit de 
industriele 
restanten van 
Oss. Naadloos 
vloeiende 
nummers die 
balanceren 
op een dunne 
lijn tussen de 
ongegeneerde 
emotionele 
expressies van 
Jeff Buckley en 
de met echo 
doorweekte 
wonden van 
Editors.
De Cacao-
fabriek, 
Cacaokade 1.
16:00 uur.

DINSDAG
15 JANUARI

Lezing: Bestaat 
de tijd eigenlijk 
wel?
Het begrip tijd 
was voor veel 
dichters en 
schrijvers een 
inspiratiebron. 
Neerlandicus 
Bram van der 
Noot vertelt 
er over in 
deze lezing. 
Graag vooraf 
aanmelden.
Bibliotheek 
Helmond, 
Watermolen-
wal 11. 
20:00-22:00 uur.

Expositie Evert Slegers, Onderweg
Bezoekers zullen verrast zijn van 
deze werken waarin de hand 
van de kunstenaar door zijn 
kleuropstellingen en onderwerpen 
nog wel herkenbaar is , maar 
waarin ook zijn ontdekking en 
ontwikkeling naar een nieuwe 
dimensie voelbaar is.  
Cacaofabriek Helmond.  
Dagelijks 13.00-17.00 uur.

VRIJDAG 11 JANUARI

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

Alink & Plukaard - 
Happily Ever After
Humoristische en herkenbare kijk 
op onze hysterische zoektocht 
naar liefde. 
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2.
20:15-22:30 uur.

Cacao Comedy - Stand Up Comedy
Wij houden van comedy en 
comedians houden van de 
Cacaofabriek. Altijd een fijne 
combinatie dus. En dus gooien we 
er nog een avondje standup. 
De Cacaofabriek, Cacaokade.
20:30 uur.

ZATERDAG 12 JANUARI

Weekmarkt Centrum Helmond 
Kom elke zaterdag naar de 
gezellige Helmondse markt. 

De Helmondse Markt elke week 
een feest. Centrum Helmond, 
Markt 38. 09:00-16:00 uur.

Crazy Piano’s - The Best Of!
Feestelijke muzikale rollercoaster 
waarbij stilzitten geen optie is.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
20:15-23:30 uur.

LIVE: The Wave
Het zit in de genen van deze 
bandleden allen opgegroeid met 
deze stroming uit de jaren 80. 
Met een enorme drive en passie 
weten zij ieder keer weer een 
sfeervolle show weg te zetten.
Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39.
22:00-01:00 uur.

ZONDAG 13 JANUARI

Foppe de Haan & Evert ten Napel 
- Us Foppe
Drentse bakkerszoon in gesprek 
met Fries voetbaldier.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 
15:00 - 16:30 uur.

Kindervoorstelling: 
Dokter Pijpekop!
Kom naar de vrolijke 
vertelvoorstelling. Kan dokter 
Pijpekop de poppen beter maken? 
Je mag je eigen knuffel of pop 
ook meenemen! Vanaf 3 jaar. 
Gratis toegang. 
Bibliotheek Helmond-Peel, 
Watermolenwal 11. 
13:30-14:00 uur.

Kindervoorstelling: 
Trouwerij op de boerderij!
Kom naar de vrolijke 
vertelvoorstelling op rijm. Annie 
neemt je mee naar een trouwerij 
op de boerderij. Dat moet een 
mooi feestje worden!  
Vanaf 3 jaar. Gratis toegang. 
Bibliotheek Helmond-Peel, 
Watermolenwal 11. 
14:30-15:00 uur.

Lyrische Abstractie Roef Meelker 
collectie & Bert Loerakker 70
In Kunsthal Helmond is een omvangrijk 
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. 10 JAN. T/M WO. 16 JAN.

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

All You Need Is Love (DOV) Do, Ma 13:15 uur /  
Vr 13:30 uur / Za 16:15, 19:45 uur / Vr, Ma 17:30 uur / 
Zo 18:30 uur / Di 18:45 uur / Do, Wo 19:00 uur.
Andre Rieu’s Nieuwjaarsconcert 2019 vanuit Sydney 
(DOV) Zo 12:00, 15:00 uur / Vr 19:00, 19:30 uur
Aquaman (DOV) Zo 12:50 uur
Aquaman (O3D) Vr 12:45, 17:45, 22:00 uur / Za 13:00, 
21:30 uur / Do 14:50 uur / Ma, Di 15:00 uur /  
Wo 15:20 uur / Zo 20:00 uur / Di 20:30 uur /  
Do, Ma, Wo 20:45 uur
Bohemian Rhapsody (DOV) Di 10:30 uur / Wo 11:00, 
14:50, 20:30 uur / Do, Za, Ma 12:00 uur / Vr 12:30, 
15:45, 21:00 uur / Zo 14:10 uur / Do, Ma, Di 15:30 uur 
/ Za 16:00, 20:45 uur / Do, Zo - Di 20:15 uur
Bon Bini Holland 2 (DNL) Vr 10:30, 20:00, 22:30 uur / 
Do 10:45, 17:30 uur / Zo 11:50 uur / Wo 12:15 uur /  
Di 13:40, 19:30 uur / Vr, Zo 17:00 uur / Ma 17:40 uur / 
Za, Zo 19:15 uur / Do, Ma, Wo 19:45, 22:00 uur /  
Za 20:30, 22:45 uur / Zo, Di
21:45 uur
Bumblebee (DOV) Vr 12:10 uur / Ma 12:15 uur /  
Wo 13:15 uur
Bumblebee (O3D) Zo 12:40 uur / Do 16:30 uur /  
Za 17:15 uur / Ma 18:00 uur / Di 18:30 uur /  
Do, Wo 21:30 uur / Vr, Za 22:15 uur
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL) Za 10:00 uur / 
Ma, Wo 10:30 uur / Vr 10:45 uur / Di 12:00 uur /  
Zo 12:15 uur
Creed II (DOV) Za, Zo 10:00 uur / Do, Ma 11:00, 
14:00, 17:00 uur / Di 11:15, 16:30, 18:00, 20:45 uur 
/ Vr 11:30, 21:45 uur / Wo 12:00 uur / Za 13:45, 
17:45, 19:00, 22:00 uur / Vr, Di 14:15 uur / Zo 17:15, 
20:30 uur / Do, Ma, Wo 18:30, 21:15 uur /  
Vr, Zo 18:45 uur
Ernest & Celestine Winterpret (DNL)
Zo 10:30 uur.
Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen, 
De (DOV) Zo 10:00 uur / Za 10:15 uur / Do 10:30 uur 
/ Ma 10:45 uur / Vr 11:15 uur / Wo 14:00 uur
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (DOV) 
Vr, Di 13:15 uur
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (O3D) 
Za 17:30 uur / Wo 17:45 uur / Do 17:50 uur
Free Solo (DOV) Zo 15:15 uur / Wo 21:00 uur
Grinch, The (DNL) Wo 13:20 uur / Za 14:10 uur / 
Do 15:15 uur
Grinch, The (N3D) Za 12:20 uur / Zo 12:30 uur / 
Vr 15:30 uur
Guernsey Literary Society, The (DOV) Di 13:30 uur
How to Train Your Dragon 3 (DNL) Zo 10:00 uur / 
Wo 10:30, 15:45 uur
How to Train Your Dragon 3 (N3D) Wo 14:30 uur / 
Zo 14:45 uur / Za 15:00 uur / Ma 15:15 uur / 
Di 15:45 uur
How to Train Your Dragon 3 (O3D) Ma, Di 10:40 uur / 
Zo 17:30 uur / Wo 18:00 uur / Di 18:10 uur
Mary Poppins Returns (DNL) Za 14:30 uur / 
Vr 14:45 uur / Wo 16:05 uur
Mary Poppins Returns (DOV) Do 13:30 uur / 
Ma 14:45 uur / Zo 15:50 uur / Di 17:15 uur / Do, Ma, 
Wo 18:15 uur / Vr 18:30 uur / Za 18:45 uur

HELMOND T/M 17 MAART

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

T/M ZO. 20 JANUARI

Rommelmarkt 
‘De Schakel’ Reuver

13 januari 
9.30 – 15.30 uur

Broeklaan 2, 5953 
NB, A73 afrit 17/18

www.carboot
salehorst.nl

13 januari 
MEGAVLOOIEN-

MARKT
Tennishal de Heiberg

Heerseweg 49 
Veldhoven

Entree 2 euro 
9-16 uur

Kraamhuur 
06-20299824

Man 67 zoekt lieve vrouw 
voor fijne relatie. 

06-33233103

Schoonmaakster gezocht.
1x per week, 3 uurtjes. Neem 
contact op met Ben Giesen

06-27261456

Maas Budget Witgoed
Witgoed met 2 maanden 

garantie. Langskomen kan 
7 dagen per week op 
afspraak in Helmond. 

06-24623905

TE KOOP GEVRAAGD

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 vloerverwarming 
en kies voor een compleet 
pakket tegen een scherpe 

prijs! Engelseweg 200a 
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 200a 

in Helmond 
info@htnvloeren.nl 

T.0492 792499HTN 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 200a 
in Helmond

www.sanitairhelmond.nl

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

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

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.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Geweldige muizenvanger 
zoekt baan! 
Bliksum is 1 jaar en zit werkloos thuis. Hij is een fantastische jager 

maar in plaats van muizen te vangen ligt hij lusteloos in een hang-

mat. Hij wil dolgraag aan de bak, hij is veel te jong en heeft veel 

te veel energie om lang op de bank te hangen. Voorgaande jaren 

kwam er nog wel af en toe iemand binnen die een baantje had 

voor een muizenvanger, maar afgelopen jaar viel het stil. Heeft er 

nou echt niemand meer last van muizen? Zijn ze op? Woont er 

niemand meer in het buitengebied? Heeft er niemand meer een 

stal of schuur met een muizenpopulatie die onder controle moet 

worden gehouden? Zijn alle hobbyboeren en paardenhouders 

voorzien? Bliksum snakt naar een vacature waar hij zijn vaardighe-

den kan demonstreren. Hij is een beetje lomp in de omgang met 

mensen, daarom is hij niet geschikt voor een adoptie in een ge-

woon huishouden. Ook kan hij niet zo goed overweg met andere 

katten. Maar als hij kan jagen is hij helemaal in zijn element! Wie 

geeft hem eindelijk werk? 
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L I E S H O U T  H O L L A N D

HELMOND 
SPORT
SC
CAMBUUR
VR 18 JAN / 20:00 UUR
KASSA’S OPEN OM 19.00 UUR OF BESTEL 
ONLINE VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

#LAATONSJUICHEN


