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Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl

Maar liefst € 34.800 voor
Helmondse maatschappelijke doelen

in deze uitgave
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Gemeenteb

Uit handen van voorzitter de heer Gertjan Aarts van de stichting Helmond Ontvangt - Helmond Geeft, ontvingen onderstaande vertegenwoordigers van de Helmondse maatschappelijke doelen hun cheques (bron foto’s; Vincent Knoops, Knoops fotografie).

Helmond
Het veertiende Nieuwjaarsconcert Helmond georganiseerd
door Stichting Helmond Ontvangt – Helmond Geeft (Rotaryclub Helmond) was zondag 13 januari jl met bijna 600
gasten en sponsoren weer een
groot succes. Zeven Helmondse
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ontvingen na afloop van het steunt patiënten en hun naasten Nei Skoen ICT-apparatuur, soft- de van € 3000,- om 10 schoolvoorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
Nieuwjaarsconcert Helmond in het omgaan met de ziekte ware en opnameapparatuur aan. fietsen mee aan te schaffen. De
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CoderDojo Helmond zet zich zolder voor meer gespreks- en ren omgaan met armoede en kan beschikken over 20 fietsen
in om kennis en vaardigheden groepsruimtes. Stichting Ou- met leren opvoeden. Zij gaan € om met een volledige klas naar
van jongeren te verbreden op ’t ders en Jeugdzorg bemiddelt in 5500,- gebruiken voor de Fiets- sportlocaties te kunnen fietsen.
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
werkplaats.
Als verrassing kregebied van informatietechno- samenwerking tussen ouders envoorafgaand
aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
Helmond Ontvangt
gen Minorfeesten
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een DJ-boot te maken ten be- de gemeente Helmond, deze
Nei Skoen richt zich op het cre- hoeve van de organisatie van muzikale bijeenkomst voor de
ëren van nieuwe kansen voor frisfeesten voor jeugd van 13 tot 14e keer.
mensen die kampen met tegen- en met 17 jaar. Ten slotte ontving
slagen en met beperkingen leven. ook Praktijkschool De Korenaer Lees verder op pag. 3
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VERBOUWINGSOPRUIMING
wegens het realiseren van een nieuwe showroom bieden wij
onze huidige badmeubels aan tegen showroomprijzen

TOT

75%
KORTING
OP
=
OP

VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

bel nu voor een afspraak 0492-386100
Horstlandpark 4, Helmond
info@josvanheugten.nl www.josvanheugten.nl

de beste jan linders
supermarkt
staat in helmond!
Jan Linders Helmond is uitgeroepen tot ‘Beste Jan Linders Supermarkt’.
Dit vieren we zaterdag 19 januari van 10.00 tot 14.00 uur aan de Dijksestraat
met diverse heerlijke proeverijen. Kids worden verrast met een ballon
van onze ballonnenclown en klanten maken kans op mooie prijzen.
Graag tot dan!

Jan Linders Helmond
Dijksestraat 131
(0492) 47 59 40
janlinders.nl/helmond

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
Zondag

8.00 - 21.00 uur
10.00 - 20.00 uur

Het voordeel van het zuiden.
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HELMOND
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)

(Vervolg pag. 1)
Intercontinental Ensemble, een
Amsterdams
kamermuziek
ensemble, speelde samen met
Nomads, een Flamenco Ensemble, dit warm en Spaans getinte
Nieuwjaarsconcert. In de sfeervolle “concertzaal’ / aula van het
Helmondse ROC Ter AA traden
ook Felipe Gallegos, tenor en Jessica Achten, flamenco-dans, op.

Gezamenlijk voerden zij stukken uit van componisten als
Isaac Albéniz, Agustin Lara, George Bizet, Joaquin Rodrigo en
Luigi Boccherini. Daarnaast een
improvisatiestuk door Jessica
Achten, Carlos Ema en Arturo
Ramón.
In haar speech benadrukte burgemeester Elly Blanksma - van
den Heuvel het belang om samen

bij te dragen aan een nog mooiere stad Helmond, waarin iedereen kan wonen, leven en zich
prettig voelen. De maatschappelijke organisaties die vandaag
een cheque ontvingen, dragen
echt bij aan het toekomstperspectief van zoveel inwoners van
Helmond. Gertjan Aarts, voorzitter van Stichting Helmond Ontvangt – Helmond Geeft (Rotaryclub Helmond) benoemde de

doelstellingen van dit bijzondere
nieuwjaarsconcert. De stad Helmond biedt jaarlijks een uniek
concert aan, ‘the place to be’ in
Helmond bij het begin van het
nieuwe jaar. Het is belangrijk om
lokale maatschappelijke en culturele doelen financieel te ondersteunen. Dit concert maakt ontmoetingen tussen ondernemers,
bestuurders en maatschappelijke instanties mogelijk. s

‘Schaatsen in Helmond’
trekt 25.000 bezoekers naar het centrum

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.

Centrum
Dit jaar heeft ‘Schaatsen in
Helmond’ 25.000 bezoekers
naar het centrum van Helmond getrokken. ‘Schaatsen
in Helmond’ vond plaats van
7 december 2018 tot en met 6
januari 2019 op de Markt. Elke
dag kon men schaatsen op de
400m2 grote schaatsbaan of
genieten van hapjes en drankjes
op het overdekte winterterras.
De organisatie, Stichting Helmond City Events, is super trots
op het prachtige resultaat van
25.000 bezoekers. Hieronder vallen ook schoolschaatsers, peuterschaatsers en rolstoelschaatsers die we op de baan hebben
mogen verwelkomen.
Samen met Jibb zijn er 1500
scholieren weer in beweging gebracht en in samenwerking met
Stichting Wielewaal heeft de or-

ganisatie ervoor gezorgd dat ook
mensen in een rolstoel het ijs op
kunnen. Ook Stichting Hart voor
Minima en Stichting Lief zijn bij
Schaatsen in Helmond op bezoek geweest.
Dit resultaat was niet bereikt
zonder de hulp van onze hardwerkende vrijwilligers en de lokale en maatschappelijke partners en sponsoren.
Weekmarkt en activiteiten
Dit jaar vond er tevens een speciale samenwerking plaats op de
Weekmarkt Helmond. Bezoekers van de weekmarkt konden
iedere zaterdag stickers sparen.
Een volle stickerkaart kon men
inruilen tegen een vrijkaartje van
Schaatsen in Helmond.
Daarnaast vonden er iedere week
leuke activiteiten plaats rondom
de weekmarkt en Schaatsen in
Helmond, waaronder een bezoek van de Kerstman en zijn
elfjes, het uitdelen van oliebollen

door prachtige nieuwjaarsdames
en een bezoek van een volledige
levende kerststal.
Foto’s en informatie
Alle informatie over Schaatsen
in Helmond kan men terugvinden op de website www.schaatseninhelmond.nl. Alle foto’s van
deze tweede editie zijn op de facebookpagina van Schaatsen in
Helmond geplaatst.
Op de hoogte blijven van alle
evenementen door Stichting
Helmond City Events?
Volg de stichting dan op
Facebook of kijk op
www.helmondcityevents.nl.
Stichting Helmond City Events
kijkt nu al uit naar de derde editie en hoopt eind 2019 weer terug te komen met een gezellige
schaatsbaan in Helmond centrum. s
(bron foto’s; De Vaste Clique).

VAARWEL SCHEUREN,
SCHROOTJES EN STUCWERK!

BEZOEK ONS:
donderdag t/m zaterdag: 10.00 - 16.00 uur
Liever advies thuis? Bel voor een afspraak!
Plameco Vakbedrijf Van Osch
Kruiseind 16c, Gemert T 0492-368100
Spoorweide 1, Riel T 013-7200977
www.vakbedrijfvanosch.nl
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Infopagina
Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijne
Grijs/Wapen: K=50

Aanslag gemeentelijke belastingen

Iedere inwoner van Helmond betaalt mee

Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Iedere inwoner van Helmond betaalt mee aan onze stad. Daarom betaalt u
belasting aan de gemeente. Het geld gebruikt de gemeente bijvoorbeeld voor
de aanleg en het onderhoud van wegen, riolering en straatverlichting. Of
voor het ophalen van huisvuil, groenafval en papier. En ook voor onderhoud
van sportvelden. Tussen 23 en 31 januari ontvangt u de aanslag voor de
gemeentelijke belastingen. De aanslag ontvangt u in uw brievenbus of in uw
berichtenbox van Mijnoverheid.

aan onze stad. Ook u. Daarom betaalt u
belasting aan de gemeente.

U betaalt altijd afvalstoffenheffing en rioolheffing. Heeft u een of meerdere
honden? Dan betaalt u ook hondenbelasting. Huizenbezitters betalen daarnaast
onroerend zaakbelasting (OZB). Bent u huurder, dan betaalt u geen OZB. U krijgt
alleen een beschikking waarop de waarde van uw woning staat.
Het bedrag van de aanslag is nagenoeg gelijk aan vorig jaar. Heeft u een
koopwoning en is uw woning in waarde gestegen, dan betaalt u meer OZB.
Het geld gebruiken we bijvoorbeeld voor de aanleg en onderhoud van wegen,
riolering en straatverlichting.

Kunt u de aanslag niet betalen?
Kunt u de aanslag niet betalen? Dan zijn er verschillende mogelijkheden.
Misschien hoeft u de aanslag niet te betalen of maar een deel van het bedrag.
Dat heet kwijtschelding. Of we kijken met u of we een betalingsregeling kunnen
afspreken. Op www.helmond.nl/belastingen leest u of kwijtschelding of een
betalingsregeling voor u mogelijk is. Ook leest u er meer over de hulp die u kunt
krijgen bij het invullen van uw formulieren.
Heeft u vragen over de aanslag?
Heeft u vragen over de aanslag? Bent u het niet eens met de aanslag?
Belt u dan met de gemeente via 14 0492.
Mailen kan natuurlijk ook: belastingen@helmond.nl.
Hoe betaalt u de aanslag?
Betaalt u via automatische incasso, dan wordt het bedrag in acht termijnen
van uw rekening afgeschreven. Betaalt u niet via automatische incasso, dan
bent u verplicht om het bedrag in één keer – én binnen twee maanden - over te
maken. U ontvangt geen acceptgirokaart. Wilt u uw betaling de volgende keer via
automatische incasso doen? Dat kan. Op www.helmond.nl/belastingen leest u
hoe dat kan.

Of voor het ophalen van huisvuil, groenafval,
papier en ook voor onderhoud van sportvelden.

Vragen over de aanslag? Niet eens? Bel ons via 14 0492.

?

Wilt u de aanslag digitaal ontvangen?
Wilt u de gemeentelijke aanslag voortaan digitaal ontvangen? Dat kan via
MijnOverheid. U heeft daarvoor wel een DigiD nodig. Daarmee maakt u
gemakkelijk een account aan op www.mijnoverheid.nl.
Heeft u geen aanslag in de brievenbus ontvangen?
Dan kan het zijn dat u al aangemeld bent op Mijnoverheid. Controleer dan eerst
uw berichtenbox van MijnOverheid. Vindt u de aanslag daar ook niet, belt u dan
de gemeente.

Uw aanslag digitaal ontvangen?
Dat kan via www.mijnoverheid.nl
U kunt uw aanslag ook via
automatische incasso betalen.

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 22 januari 2019 en
5 februari 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda’s van de vergaderingen zijn de dag voorafgaande aan de
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op:
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Meer weten? Bel 14 0492, mail naar belastingen@helmond.nl
of kijk op www.helmond.nl/belastingen
• 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)

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

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak.
Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
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Enthousiaste initiatiefnemers gezocht voor een
Tiny Forest
Lijkt het u leuk een klein bos ter grootte van een tennisbaan aan te leggen en
te onderhouden? Dan kunt u uzelf, uw bedrijf, uw klas of school vanaf vandaag
aanmelden voor een Tiny Forest.
Wat is een Tiny Forest?
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, 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 prettige en
gezonde plek ontmoeten. Het minibos krijgt ook een zogeheten buitenlokaal,
waar kinderen kunnen leren over de Nederlandse natuur. Een minibos in de buurt
zorgt voor verkoeling op warme dagen, meer biodiversiteit en waterberging bij
zware regenval.
Een Tiny Forest in uw buurt in Helmond?
Elk Tiny Forest begint met een enthousiaste initiatiefnemer. Dat kan iedereen
zijn: een buurtbewoner, een school of een bedrijf. U dus ook! U heeft een team
nodig om dingen voor elkaar te krijgen. Een groepje van drie tot vijf mensen
is daarvoor ideaal. U krijgt hulp van de gemeente en een IVN-projectleider, de
boswachter-zonder-bos. Diegene helpt u met alles wat u kunt tegenkomen in
het proces, zoals het organiseren van een startbijeenkomst, de locatiekeuze en
samenwerking met buurt en school.
Word initiatiefnemer!
Meld u aan via www.helmond.nl/tinyforest. U heeft tot 10 februari 2019 de tijd
om aan te melden. Uiterlijk 28 februari hoort u of uw aanmelding is geselecteerd.
In die periode kan er contact met u worden opgenomen voor meer informatie.

Bekendmakingen

5

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:
Naam inrichting
Casino Admiral Helmond
Casino Admiral Suytkade

Locatie
Steenweg 17
Scheepsboulevard 2

Omschrijving melding
Het oprichten van een casino.
Het oprichten van een casino.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb
Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat
een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen
te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of
verplaatst.
Locatie:
Melder:
Datum ontvangst:

Kanaaldijk N.W. 71-73 (locatiecode AA079400095)
Nedschroef Helmond B.V.
29 december 2018

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Kanaaldijk Z.O. 50

Datum indiening: Werkomschrijving:
31-12-2018 Helmond International
Tournament Kanopolotoernooi
(20, 21 en 22 april 2019)

Registratienr.:
2019-00029

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:
de Kluis 1
Kasteellaan 1

Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
10-01-2019 Natuurmarkt Helmond 2019
(9 juni 2019)
08-01-2019 Prinsbekendmaking Keiebijters
(26 januari 2019)

Registratienr.:
2018-04702
2018-04285a

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
percelen T04527,
02-01-2019
T07546, T 07539 (Automotive Campus)
02-01-2019
Zoete Kers 1
Eikendreef 43
03-01-2019
perceel B 3662 (gedeeltelijk), 03-01-2019
achter Rode Beemden 13
2e Haagstraat 29
Kerkstraat 34
Elsdonk 25

07-01-2019
07-01-2019
07-01-2019

Brahmslaan 12
Weg door de Rijpel 18-20 Raktpad
Herselsestraat 3-5-7-9-11
Vaartsestraat 40-42-44-46

07-01-2019
07-01-2019

Projectomschrijving:
maken fietsbrug

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4121107

kappen 2 bomen
OLO 4121811
maken uitweg
OLO 4122267
bestemming landbouw omzetten
OLO 4123241
naar bestemming natuur, verwijderen
houtopstanden, splitsen kavel
wijzigen gevel, plaatsen dakkapellen OLO 4077269
vergroten pand
OLO 4128273
verzoek ontheffing bestemmingplan, OLO 4128235
oprichten garage
verplaatsen garagedeur
OLO 4127137
kappen 2 bomen (berken)
OLO 4127099

08-01-2019 vestigen fitnessbedrijf
09-01-2019 gebruiksvergunning
(brandveilig gebruik)

OLO 4131203
OLO 4127919

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.

Vastgesteld bestemmingsplan “Brouwhuis-Deltaweg 2”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 8 januari 2019 het bestemmingsplan
‘Brouwhuis-Deltaweg 2’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 17
januari 2019 gedurende zes weken ter inzage.
Het betreft de nieuwvestiging van een fastfoodketen KFC en het planologisch-juridisch
vastleggen van de bestaande Boerenbond.
Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.1400BP170234-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel,
Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van
de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Molenstraat 38B
07-01-2019
Eikendreef 43
08-01-2019
Engelseweg 202A
08-01-2019
Hoofdstraat 151
10-01-2019
Wethouder Ebbenlaan 131 10-01-2019
Sobrietasplein 102
10-01-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
permanent maken tijdelijke praktijk
2018-X1437
maken uitweg
OLO 4122267
plaatsen reclame (legalisatie)
2018-X1436
veranderen kozijn voorgevel
OLO 4120211
plaatsen servilocker apotheek
OLO 4065121
wijzigen kozijn, maken extra entree
OLO 4110917

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Bockendonk 36 en 38
Kanaaldijk N.W. 121
Marshallstraat 4

Datum indiening: Projectomschrijving:
28-06-2018 oprichten 15 woningen
22-11-2018 maken balkons t.b.v.
6 appartementen
22-11-2018 wijzigen bestemming naar
detailhandel

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3761647
OLO 4050781
OLO 4051395

Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 18 januari 2019 gedurende zes
weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding
van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die
een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op
bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op
het verzoek is beslist.

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

• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel
aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en
7 dagen per week via www.helmond.nl

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat zij op grond van artikel 3.9a
van de Wet ruimtelijke ordening op 8 januari 2019 het wijzigingsplan Buitengebied Helmond –
De Wolfsputten 5 hebben vastgesteld.
Dit wijzigingsplan is gebaseerd op de wijzigingsregels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Helmond’. Het betreft de splitsing van een bestaande woonboerderij in twee woningen.
Inzage
Het wijzigingsplan ligt met ingang van 17 januari 2019 zes weken ter inzage. U kunt het
plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op de de
gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.0000WP180019-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel,
Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van
de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Beroep
Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan met ingang van 18 januari 2019 gedurende zes
weken schriftelijk beroep worden ingesteld door
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij het college hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij het college in te dienen;
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding
van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die
een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op
bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op
het verzoek is beslist.

Tips voor
afval bij vorst

Zet uw container

OPHAALDAG

de nacht voor de
ophaaldag in een
berging/garage,
of in ieder geval
uit de wind.

Bied uw afval
pas op de
ophaaldag aan
in plaats van de
avond ervoor.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid wijzigingsplan
“Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 8 januari 2019 hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van 53 dB ten gevolge
van de geprojecteerde N279 (omleiding Dierdonk), hebben vastgesteld ten behoeve van het
wijzigingsplan “Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5”.
De hogere waarden voor de geluidbelasting betreft een extra woning zoals deze wordt
geprojecteerd in het wijzigingsplan “Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5”.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn met ingang van 17 januari 2019
gedurende zes weken door een ieder te raadplegen op de gemeentelijke website
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de
Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Het bekijken van dit exemplaar kan
tijdens de openingstijden van de Stadswinkel.
Beroep
Tegen het besluit kan met ingang van 18 januari 2019 gedurende zes weken schriftelijk beroep
worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij
burgemeester en wethouders;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan
degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, op bovenstaand adres.

Leg een krant of een eierdoos
onderin de container.
Dat neemt vocht op, waardoor
uw afval minder snel vast
vriest. Of druppel wat
slaolie op de bodem.

Laat nat afval uitlekken
voordat u het in de
container plaatst.

KRANT

Stamp uw afval niet aan. De kans dat
uw afval vast blijft zitten, is met vorst
vele malen groter dan normaal.

Wrik uw afval los
met bijvoorbeeld
een schop.

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

16 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.

• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel
aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en
7 dagen per week via www.helmond.nl

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Beste Jan Linders supermarkt staat in Helmond

Mooi geld bedrag ingezameld voor
woonzorgcentrum Savant Alphonsus
Mierlo-Hout
Op vrijdag 11 januari hebben de vrijwilligers van woonzorgcentrum Savant
Alphonsus een geldprijs in ontvangst
genomen van maar liefst €5116 in supermarkt Jan Linders Mierlo-Hout.
Bedrijfsleider Peter Rijbroek heeft de
prijs uitgereikt in het kader van het
Jan Linders goede doelen fonds. Het
woonzorgcentrum wil met het geld
van het Jan Linders Fonds een gezellige
spellentafel in de buurtkamer maken.

Door de verkoop van broodjes hamburger, pannenkoeken en andere leuke
activiteiten te organiseren bij de ingang
van Jan Linders Mierlo-Hout, onder begeleiding van live muziek, hebben de
vrijwilligers het geld bijeengebracht.
Savant Alphonsus is een zorginstelling
waar 180 mensen wonen, 200 medewerkers werken en 120 vrijwilligers bij
betrokken zijn midden in Mierlo-Hout.
Jan Linders en al de medewerkers wensen woonzorgcentrum Alphonsus veel
succes met de buurtkamer. s

Supermarktmanager Jan Brienen met zijn team (Bron foto; Jan Linders Nederland).

Helmond
Jan Linders Helmond is tijdens de jaarlijkse interne winkelwedstrijd van Jan
Linders uitgeroepen tot ‘Beste Jan Linders Supermarkt 2018’. Tijdens de feestelijke uitreiking door directie en regiomanagers gaat de wisselbeker naar het team
van supermarktmanager Jan Brienen. Jan
Linders Helmond mag met trots een jaar
lang de titel ‘Beste Jan Linders Supermarkt’ dragen.
Supermarktmanager Jan Brienen: ‘In drie
jaar tijd heb ik met mijn team een fantastische winkel neergezet waarbij de klant
altijd op nummer één staat.
We hebben als team laten zien dat we in
een nieuwe markt de mooie formule van

Jan Linders succesvol kunnen neerzetten.
Mijn taak in Helmond zit erop en ik draag
met vertrouwen het stokje over aan mijn
collega Marc Schoeber.
Over enkele weken ga ik samen met een
nieuw team de compleet nieuwe supermarkt in Eindhoven Ardèchelaan openen.
Ik heb alle vertrouwen in zowel mijn team
als Marc, zij gaan zeker nog meer klanten
laten genieten van al het lekkers uit het
Zuiden!’
Feest in Helmond
De titel ‘Beste Jan Linders supermarkt’
wordt zaterdag 19 januari van 10:00 tot
14:00 uur bij Jan Linders in Helmond gevierd met diverse heerlijke proeverijen. De
kleintjes worden verrast met een ballon
van onze ballonnenclown en alle klanten
maken kans op mooie prijzen. s

Bedrijfsleider Peter Rijbroek samen met de vrijwilligers van woonzorgcentrum Savant Alphonsus (bron foto; Walter Coolen).

Droomhuis bouwen?
Brandevoort
“Thuis in Helmond”

Binnenkort
nieuwe kavels
Hazenwinkel
in de verkoop

HIGH TEA

Coupon actie
KOM LEKKER GENIETEN VAN DIVERSE
KLEINE HAPJES OP EEN UNIEKE LOCATIE
€15,- p.p. in plaats van €19,50 p.p. tegen
inlevering van deze bon
Geldig van woensdag t/m zondag tussen 12.00 en 17.00 u
(t/m 24 februari)
Minimaal 2 personen, vooraf telefonisch reserveren
verplicht tel 0492 330904

www.helmond.nl/bouwkavel
OPEN VAN WOENSDAG T/M ZONDAG VANAF 12:00
KANAALDIJK NOORD OOST 69 - HELMOND
WWW.HETSCHIPHELMOND.NL
Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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Ingezonden politiek bericht

Bach Plus is een lokale politiek partij in Helmond opgericht in 2018
door mevrouw Jacqueline Bach.
Niet aangesloten bij andere, lokale
of landelijke politieke groeperingen
en daarmee onafhankelijk. Iedereen die Bach Plus en de inwoners
van Helmond een warm hart toedraagt, is welkom!

BIJ DEIJKERS
MEUBELEN
IN HELMOND
VINDT U HET
MOOISTE
ASSORTIMENT
GEBRUIKTE
MEUBELEN IN
DE REGIO.

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

www.helmondnu.nl

Wij staan voor een stad met oog
voor het welzijn van haar inwoners;
een stad waar het prettig leven, wonen en werken is. Een stad met een
sociaal gezicht waarin aandacht is
voor de verschillen in welvaart, gezondheid en welzijn. Hierbij hebben
we vooral ook aandacht voor mensen in een kwetsbare positie; dat
kunnen jongeren, jongere ouderen,
ouderen, mensen met een beperking
of werkloze stadsgenoten zijn. Wij
geloven in tijdige aandacht en zorg!
We staan voor een stad waarvan
haar inwoners zich betrokken voelen
en van jong tot oud willen en kunnen deelnemen aan onze samenleving. Wij zetten ons in voor een
groene, schone en veilige stad waar
duurzaamheid zich niet beperkt tot

door de overheid opgelegde maatregelen. Zuid-Oost Brabant is een
economisch sterke regio. Wij vinden
een constructieve samenwerking in
deze regio een voorwaarde om de
toekomstige uitdagingen het hoofd
te kunnen bieden.
In ons programma zal preventie een
van de grootste aandachtspunten
zijn.
Graag wil ik u voorstellen aan mevrouw Ine Warmerdam, benoemd
als Burgercommissielid in de fractie
Bach Plus. Zij heeft een brede ervaring in de zorg- en welzijnssector,
zowel op het gebied van uitvoering,
inkoop, verkoop, beleid en advisering in de context van kleine en grote
organisaties. Haar doel in de politiek
zal zijn: zorgen voor een resultaat
gericht aanpak ten behoeve van alle
Helmonders en zeker voor al onze
stadsgenoten in een kwetsbare positie.
Tegelijkertijd wil ik u ook de heer
Gerard Bosch voorstellen, eveneens
benoemd als Burgercommissielid in
de fractie Bach Plus.
In zijn arbeidzaam leven was Gerard

commercieel manager. Hij is penningmeester van de seniorenraad
van Gemeente Helmond geweest.
Gerard is lid van de Commissie wonen van Gemeente Helmond. Deze
commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over woonzaken in
Gemeente Helmond. Gerards doel
voor Bach Plus zal zijn een beleidsplan ontwikkelen en uitvoeren ten
behoeve van alle inwoners van Helmond.
Graag wil ik Ine en Gerard welkom
heten en wens beide veel succes in
vertrouwen op een prettige samenwerking. s
Jacqueline Bach
Frv Bach Plus

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

MEGA
OPRUIMING

OPRUIMING
SALE

- 20%
40%
20%
KORTING
KORTING OP ALLES
1e artikel

BLACK FRIDAY
2e artikel

- 30%

Voor het eerst in de geschiedenis bij Deelen menswear
ALLEEN op vrijdag en zaterdag TAX FREE SHOPPEN

OFTEWEL

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
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

21% BTW VRIJ

met uitzondering
de
collectie
DIT GELD
VOOR van
DE GEHELE
NIEUWE
KOLLEKTIE
met
uitzondering
vanbasis
de
basiscollectie

Hoofdstraat 42, Best, tel.: 0499-329997
Mierloseweg 329, Helmond, tel.: 0492-536450
Korte Kerkstraat 38, Geldrop, tel.: 040-2985253

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 3 vrijdag 18 januari 2019

9

Würth Nederland B.V. opent eerste Würth Shop XL in Helmond
goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid en staat service &
klantgerichtheid hoog in het vaandel. uiteraard doen wij dit om
de klant zo goed mogelijk te adviseren en te ondersteunen.

Industrieterrein
Vol trots opent Würth Nederland B.V. op woensdag 23 januari de volledig nieuw ingerichte
Würth Shop XL aan de Lagedijk
9 in Helmond. Een Shop vol inspiratie, beleving, noviteiten en
informatie, waarbij veel producten en diensten onder de aandacht worden gebracht.
Het is de eerste XL Shop die Würth
in Nederland opent. De Shop XL
Helmond werd in de afgelopen 2
maanden uitgebreid met 200 m2
en telt nu in totaal een oppervlakte van ruim 600m2. Het is echter
niet alleen de grootte van de shop
die het een Shop XL maakt; ook
de belevingsfactor voor de klant
die eraan werd toegevoegd, is
hierbij van belang. Klanten kunnen namelijk zelf de elektrische
Würth apparaten testen in het
testcenter ín de Shop XL en een
volledige
werkplaatsinrichting
bekijken. Maar de grootste uitblinker van de Shop XL is wel het
houten ‘belevingshuis‘ van 105m3,
dat Würth bouwde ín de Shop XL.
Klanten kunnen hier alles omtrent brandveiligheid, winddichtbouwen, bevestigingsmaterialen
en valbescherming zien.
Het officiële openingsmoment
zal plaatsvinden op woensdag
23 januari om 13.00 uur, waarbij het openingslint zal worden

Vakmensen en ondernemers kunnen hier lokaal, zoals bij alle overige Würth Shops in Nederland, in
hun inkoopbehoeften voorzien en
daarbij kiezen uit een groot assortiment, opgesteld in een moderne
verkoopruimte. Het productassortiment richt zich o.a. op de
marktsegmenten hout, bouw,
metaal, elektra en sanitair, evenals
auto, cargo en landbouw-mechanisatie.
De Würth-Groep is wereldmarktleider op het gebied van handel in montage- en bevestigingsmaterialen.
(bron foto; Würth Nederland B.V.)
doorgeknipt. Hierna zal er een
gereedschapset worden overhandigd aan het management
van het Ronald McDonald Kinderhuis uit Veldhoven. De keuze
van Würth Nederland B.V. om
samen te werken met het Ronald
McDonald Kinderfonds, óók voor
deze Würth Shop XL opening, is
niet uit de lucht komen vallen. De
Würth Groep, beter bekend als
wereldwijd marktleider op het gebied van de bevestigings- en montagematerialen, zet zich namelijk
óók in op sociaal maatschappelijk
gebied. Het behoort tot de identiteit van de onderneming.

Sinds enige jaren ondersteunt
Würth Nederland B.V. het Ronald
McDonald Kinderfonds op verschillende manieren. Zo kunnen
klanten meesparen voor dit goede
doel door bepaalde gereedschappen te kopen in de Würth Shops
in Nederland. Würth Nederland
B.V. draagt een bepaald percentage hiervan af om een volledig
ingerichte gereedschapset te kunnen overhandigen aan een nader
te bepalen Ronald McDonald
Kinderhuis. Zo werd onlangs al
tijdens de opening van de Würth
Shop Amsterdam Haven een
Würth gereedschapset overhan-

digd aan het Ronald McDonald
Emma Huis Amsterdam. Op 23
januari zal dus het Ronald McDonald Kinderhuis in Veldhoven
hiermee worden verblijd.
De Würth Shop is een verkoopformule die Würth speciaal voor
haar klanten heeft ontwikkeld en
vanaf 2006 landelijk introduceerde. Het zelfbedieningsconcept
van de Würth Shop biedt de klant
de mogelijkheid alle producten
die hij nodig heeft snel en direct
uit voorraad af te halen.
Naast het ruime assortiment kenmerkt de shop zich ook door de

Tot het leveringsprogramma behoren
bevestigingsmaterialen,
ankers en pluggen, onderhouds-,
lijm- en kitproducten, elektrische, perslucht- en handgereedschappen, verspanende gereedschappen, werkplaatsuitrusting,
opbergsystemen, meubel- en
bouwbeslag. In het assortiment
vormen persoonlijke beschermingsmiddelen en beroepskleding tevens een zwaartepunt.
Würth Shop XL Helmond is
geopend van maandag tot en met
vrijdag van 7.00 tot 17.00 uur.
Würth Shop XL Helmond:
Lagedijk 9, 5705 BX Helmond
www.wurth.nl s

Stadspenning voor Stadshistoricus Giel van Hooff
De heer Giel van Hooff heeft op
maandag 14 januari de Stadspenning van de gemeente Helmond gekregen in het kader
van zijn afscheid als Stadshistoricus van Helmond. De onderscheiding werd uitgereikt door
burgemeester Elly Blanksma –
van den Heuvel.

jaren. Om dat te onderstrepen
somde de burgemeester wat feiten op: Hij was Stadshistoricus
van 2002 tot 2018.
Hij heeft meer dan 100 publicaties op zijn naam waarvan zeker
45 over Helmond.
Eén van de oprichters van de
Werkgroep Industrieel Erfgoed
in 1992. Hij is sinds 1996 lid van
het bestuur van de Stichting Industrieel Erfgoed.

De burgemeester roemde de initiatieven van de heer van Hooff
op het gebied van de sociaaleconomische geschiedenis van de
stad Helmond gedurende vele

Mede-initiatiefnemer bij het
oprichten van de Monumenten
Werkgroep Helmond. In 2006
kwam er en DVD serie uit genaamd ‘Spijkers van Katoen’. In

Helmond

Giel van Hooff ontving de stadspenning van de gemeente Helmond uit
handen van burgemeester Elly Blanksma – van den Heuvel (bron foto;
Vincent Knoops Fotografie.)

Koffie met gebak

1+1 GRATIS

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

Deze aanbiedingen zijn geldig van 9 t/m 15 januari 2019

Gratis big Shopper
voor alle
klanten
kaarthouders

deze serie nemen twee middelbare scholieren de kijker mee op
ontdekkingsreis door het industriële erfgoed van Helmond. Als
Stadshistoricus heeft hij daar intensief aan meegewerkt. Hij was
voorzitter van het Platform Historisch Veld. Hij is sinds jaren dé
historische bron en vraagbaak
van Helmond.
Deze onschatbare waarde voor
de stad gedurende vele jaren is
voor burgemeester en wethouders aanleiding geweest om aan
de heer Giel van Hooff de Stadspenning van de gemeente Helmond toe te kennen. s

VRIJDAGKOOPAVOND
TOT 20.00 UUR

Tulpen

Dracaena “Marginata”

Kalenchoë “Tomentosa”

10 stelen per bos
€3,99 per bos

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

Pandaplant
Keuze uit 4 soorten
25cm hoog in 15cm pot
van €4,99

1+1

GRATIS

nu

€4.99

www.tuincentrumdebiezen.nl

nu

€2.99
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FeelGood Market NK Veldrijden voor de jeugd
komt naar Helmond!
Rijpelberg
R&TC Buitenlust organiseert, in
samenwerking met de KNWU
en de Gemeente Helmond, op
zaterdag 26 januari a.s. het Nederlands Kampioenschap veldrijden voor de jeugd in recreatiegebied Berkendonk te Helmond.

Kom ook eens kijken op de Feelgood Market! (bron foto; Feelgood Market).

Regio
Om de sombere maand januari wat op te vrolijken wordt er
weer een Feelgood Market georganiseerd op 20 januari!
Dus als je zin hebt in wat knussigheid, mooie producten, inspiratie, leuke activiteiten, en goeie
live muziek; kom dan gezellig!
Lekker warm, droog en met heel
veel FeelGood vakantie vibes.
Voor net dat extra zonnetje dat je
wel kunt gebruiken. De FeelGood

Market is een lifestyle Market
met handgemaakte en originele
producten, inspirerende ideeën,
wellness, massages, workshops
en live muziek.
Workshops en entertainment:
Gezondheidsadvies, Gratis Kinder knutsel plein, Henna Art, Tai
Chi, Voedingsadvies, Proeverijen, Demonstraties, Schminken,
Bouwen met Bamboe, Gitaarles,
Springkussen, Sjoelen. Van 12:00
tot 18:00 uur in het Klokgebouw
50, 5617 AB Eindhoven. Gratis entree! s

De organiserende vereniging,
R&TC Buitenlust, richt zich, al
sinds 1934, op iedereen die de
wielersport wil beoefenen. Om
dit 85-jarig jubileum extra luister
bij te zetten, én om extra aandacht voor de goede jeugdopleiding te verkrijgen, wordt nu dit
N.K. voor het veldrijden voor de
jeugd georganiseerd. Uit de rijke
historie van deze vereniging blijkt
dat vele wielerkampioenen hun
sportieve loopbaan bij R&TC Buitenlust zijn gestart.

prima voor een uitdagende wedstrijd. Er zijn veel verschillende
ondergronden aanwezig, waarop
de vele hindernissen genomen
kunnen worden. Zo wordt er
gebruik gemaakt van het losse
zandstrand, de vele grasstukken,
de steile klimmetjes, de al aanwezige single-tracks en de welbekende (én zware) kater in het
bos. Kortom: vele uitdagingen
voor de échte veldrijder, die leuke
wedstrijden zullen opleveren!
Namens het organiserende R&TC
Buitenlust nemen maar liefst 24
rijders deel aan dit NK, verdeeld
over alle jeugdcategorieën. Hierbij zijn enkele directe favorieten
voor de titel.
Denk hierbij aan Kai van Hoof uit
Mierlo, op dit moment 2e in het
klassement in categorie 3. Denk
daarnaast ook aan Guus van den
Eijnden uit Gemert. Ook hij staat,

in categorie 7, op dit moment 2e
in het klassement. Dat andere
rijders van de vereniging, míts
ze een topdag hebben, ook hoge
ogen kunnen gooien, zal geen
verbazing wekken.
Kijk voor de laatste ontwikkelingen en nieuwtjes op: www.nkveldrijdenjeugd2019.nl of op de
Facebook-pagina ‘NK veldrijden
jeugd 2019’. Tijdens de wedstrijden kunt u live-streaming volgen
via ‘Offroadbikers.eu’. De jeugd
heeft de toekomst, de jeugd verdient het om gezien te worden.
Kom daarom op 26 januari 2019
naar Helmond om te zien wie de
nieuwe kampioenen worden in
het veldrijden voor de jeugd.
U bent van harte welkom om op
dit leuke wielerevenement een
kijkje te komen nemen.
De toegang voor dit evenement
is gratis. s

Uiteindelijk zullen op deze zaterdag ruim 350 veldrijders, in de
leeftijd van 7 tot 14 jaar uit alle
hoeken van het land, strijden om
de felbegeerde titel van Nederlands Kampioen. Wie mag zich
een jaar laten zien in het shirt van
de Nederlands Kampioen?
Het parcours zal worden opgebouwd in recreatiegebied Berkendonk, gelegen aan de Raktweg te
Helmond. Deze locatie leent zich

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
extra groot werkblad

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
maart 2019 laat plaatsen

* Geldig op keukens gekocht vanaf 1 januari 2019. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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RKSV
Mierlo-Hout
Mierlo-Hout
Door Mandy Meeuwsen
100 jaar geleden startte ze als
R.K.V.V. Concordia waar de leden een contributie van 2 cent
per week moesten betalen en
alleen mee mochten doen als ze
15 jaar waren. Inmiddels zijn er
100 jaar verstreken en is er veel
veranderd binnen de club. Een
ding is echter niet veranderd en
dat is het gevoel van samenhorigheid dat de club uitstraalt.
Terug naar toen
Het initiatief kwam destijds van
Tidder van der Burgt en Marinus Ketelaars: Het oprichten van
een voetbalvereniging in MierloHout. Ze waren beide pas 15 jaar,
maar met de ondersteuning van
anderen kregen ze het tóch voor
elkaar. Op 20 januari 1919 was
het dan eindelijk zo ver en werd
dit initiatief omgezet in werkelijkheid: R.K.V.V. Concordia was
geboren. Concordia, het Latijnse
woord voor eendracht, is iets
wat voor de club vandaag de dag
nog hoog in het vaandel staat.
Maar, waarom is de naam nu
dan R.K.S.V. Mierlo-Hout? Het
bleek dat er nog een vereniging
actief was onder dezelfde naam.
In 1924 is besloten om de naam te

veranderen naar R.K.V.V. MierloHout. Iets later is dit gewijzigd
naar R.K.S.V. Mierlo-Hout zoals
we deze vandaag de dag kennen.
Vandaag de dag
Inmiddels is R.K.S.V. MierloHout uitgegroeid tot de grootste
amateur voetbalvereniging van
Helmond met ruim 1150 leden
waarvan 850 spelende leden.
Het is een vereniging voor iedereen. Jongens, meisjes, dames
en heren, maar ook boven de 55
ben je van harte welkom! Je zou
best mogen zeggen dat het een
ontmoetingsplaats in binnen de
wijk Mierlo-Hout. Iedere week
zijn er meer als 1000 leden actief
op het sportpark om te trainen
of wedstrijden te spelen. RKSV is
een échte amateurvereniging en
wil dat ook graag blijven.
De vereniging is niet alleen actief
als voetbalclub, ze vervult ook
een maatschappelijke functie.
Zo maakt OBS ’t Hout gebruik
van de voetbalvelden, functioneert het clubgebouw als buitenschoolse opvang en worden
er nieuwe vriendschappen gemaakt tijdens het walking football. Deze activiteit voor 55+
heeft er voor gezorgd dat ook
heren die van buiten MierloHout komen, binding krijgen
met de wijk.

Mierlo-Hout - Mifano 3-4
(bron foto; RKSV Mierlo-Hout, Ben Martens).

1928, Bestuur en leden. (bron foto; RKSV Mierlo-Hout, Ben Martens).

In 2018 werd het 1e van RKSV Mierlo-Hout ongeslagen kampioen (bron foto; RKSV Mierlo-Hout, Ben Martens).
Feestjaar
100 jaar mag niet ongestoord
voorbij gaan en daarom wordt
er heel wat georganiseerd . Wat
we allemaal kunnen verwachten
dit jaar? Nou, de jubileumreceptie op 20 januari zet al meteen de
toon voor de rest van het jaar!
Met artiesten zoals Joël Borelli,
Feest-DJ Geert Verschuren en
Senna Willems zal het jubileumjaar feestelijk ingeluid worden.
In mei gaat het feestprogramma
verder: Zaterdag 11 mei staat
in het teken van de dames! Zo
wordt er overdag een toernooi
gehouden met damesteams vanuit heel Brabant en ver daarbuiten, maar het echte feest begint
pas vanaf 20.30 uur. Dan is het
ladiesnight met 538 DJ’s On Tour
en een heuse cocktailbar! Alle
ingrediënten voor een geslaagde
avond.
14 en 15 mei staan helemaal in
het teken van voetbal en techniek want dan komen de wereldkampioenen robotvoetbal
naar Mierlo-Hout om verschillende demonstraties te geven
en iedereen kennis te laten maken met de wondere wereld van
techniek. Het Robotvoetbalteam
van de Technische Universiteit
Eindhoven is al vier keer wereldkampioen geworden, Vicewe-

reldkampioen in 2017, zeven keer
Europees Kampioen én ze zijn
Regerend Europees kampioen
zorgrobotica. Dat beloofd wat!
Donderdag 16 mei reizen FC de
Rebellen af naar de club. Deze
groep mannen, bestaande uit
oud profvoetballers, komt vertellen over wat ze allemaal hebben meegemaakt tijdens hun
professionele carrière, dat wordt
genieten!
Vrienden van Mierlo-Hout live
op 18 mei is hét hoogtepunt van
het feestprogramma; een grote
jubileumtent, special effects en
grote namen uit de Nederlandse
artiestenwereld gaan ervoor zorgen dat het een onvergetelijke
avond wordt waar iedereen welkom is!
In december feesten ze nog even
door met de winterparty XXL.
Met bekende artiesten, een grote
feesttent en een gehele winterse
aankleding kun je ervan uitgaan
dat het een groot succes wordt!
Maar dat is nog niet alles; er
wordt nog een FIFA toernooi
gehouden, je kunt kamperen op
de middenstip én op 18 januari
2020 zal de feestelijke afsluiting
plaatsvinden. Met als deze feesten en andere gezellige activiteiten die op de planning staan,

beloofd het een geslaagd jubileumjaar te worden. Op naar 200
jaar blauw wit!

Wil je meer weten of alles
bijhouden? Houd dan de
facebookpagina: ‘100 Jaar
Blauwwit’ en de website:
www.100jaarblauwwit.nl
in de gaten.
Zo weet je meteen welke
artiesten er komen en
wanneer de kaartverkoop start! s

60-jarig bestaan vaantje
(bron foto; RKSV Mierlo-Hout,
Ben Martens).
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Geslaagd nieuwjaarsconcert Helmonds Muziek Corps Nieuwe locatie
voor Helmond
Marketing en
Centrum
management

Eerste kandidaat Helmondse Maestro bekend gemaakt

Centrum
In een bomvolle Scalazaal, zelfs
de trappen waren bezet, gaf het
Helmonds Muziek Corps afgelopen zondagochtend een sfeervol nieuwjaarsconcert. Onder
de bezielende leiding van dirigent Rob van der Zee begon het
harmonieorkest met drie grotere werken uit de films ‘A bridge
too far’, ‘Pirates of the Caribbean’ en James Bond waarbij de
muziek werd ondersteund door
beelden uit de betreffende films.
Na de filmmuziek ging het concert verder met de echte nieuwjaarsklassiekers. Veel muziek van
Strauss en andere walsen en polka’s passeerden de revue en de
Helmondse sopraan Brenda van
Hoof zong drie prachtige nummers uit verschillende operettes. Een erg grappig intermezzo
vormde het nummer ‘Sandpaper
ballet’ waarin drie muzikanten,
verkleed als schilder, de show
stalen met hun schuurpapiermuziek. De Radetzky Mars was
een perfecte traditionele afsluiter
van het concert.
Kandidaat Helmondse Maestro
Op 18 mei gaat het HMC in het
Speelhuis op zoek naar de eerste
Helmondse Maestro. De zes kandidaten, allemaal prominente
Helmonders, worden de komende maanden voorbereid op deze

Centrum
Sinds 18 december hebben
Helmond Marketing en Centrummanagement Helmond
hun intrek genomen aan de
Markt 207.
Op deze centrale plek, midden in het centrum, zijn zij
beter zichtbaar en toegankelijker voor het publiek.
Met een team van zes medewerkers zetten zij zich in
voor de stad. De organisaties
richten zich voornamelijk op
de speerpunten Automotive,
Food, Centrum en #trotsophelmond. Voor meer informatie zie:
www.helmondmarketing.nl
www.helmondcentrum.nl s

Het nieuwjaarsconcert van
het HCM was wederom een
geslaagde happening
(bron foto; Claudette de Haas).
muzikale strijd. De eerste kandidaat werd tijdens het nieuwjaarsconcert bekend gemaakt. Niemand minder dan Riekie Adriaans, voor veel Helmonders beter
bekend als ‘Riekie van de Kegel’,
kreeg uit handen van de dirigent
haar baton (dirigeerstokje, red.)
uitgereikt. Jarenlang bestierde zij
samen met haar man Theo café
De Gouden Kegel gelegen aan
de Helmondse Markt. Riekie is
daarmee geen onbekende voor
HMC, omdat het corps het café
vaak als uitvalsbasis gebruikte
voor serenades in de stad. De

andere vijf kandidaten voor de
Helmondse Maestro worden
in de komende weken bekend

gemaakt via de verschillende (social) media, o.a. via de website en
de Facebookpagina van HMC. s

Feestelijke opening

Hé, ben jij die fanatiekeling

Consultatiebureau de Pannehoeve
& buurtcafé Oma’s Appelfabriek
Zaterdag 19 januari 2019
14.00 - 17.00 uur

Kom & win!
Dinerbon voor
6 personen

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.

die onze uitgeverij komt
versterken?
Telefonisch/bezoek acquisitie
Eigen werktijden
Werkt op provisie basis

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.

Ben jij diegene?

Stuur ons dan snel een e-mail!
ad@adcommunicatie.nl

KLAASEN | VANDEURSEN.COM ADC WK02 DL

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.)

www.dezorgboog.nl
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Jubileumprins
Kletsavond bij CV OLUM
Toine d’n urste
bij de Spurriezeiers
Helmond-Oost

Stiphout
Afgelopen weekend werd tijdens de feestelijke prinsenreceptie de jubileumprins van de
Spurriezeiers bekend gemaakt.
Met trots presenteren zij:
Toine d’n urste.
De 52- jarige geboren en getogen
Stiphoutenaar Toine Verstappen
is afgelopen zaterdagavond gepresenteerd als prins Toine d’n
Urste van de Spurriezeiers die dit
jaar hun 55 jarig jubileum vieren.
Prins Toine is getrouwd met Nine en samen hebben ze 2 kinderen, Juul en Giel. In het dagelijkse
leven is prins Toine druk met het
maken van gordijnen als eigenaar van Harotex gordijnenatelier. Daarnaast is hij in zijn vrije
tijd te vinden op de golfbaan in
Helmond. Toine is natuurlijk ook
wel in voor een feestje en hij is
daarom dan ook al 16 jaar lid van
de raad van 11 van Spurriezeiers
in Stiphout. Prins Toine zal de
scepter zwaaien in Spurrieland
tijdens het 55-jarig jubileum van
CV de Spurriezeiers.
Samen met Prins Guus en Adjudante Sara gaan ze er een onvergetelijk jubileumjaar van maken.
Voor alle evenementen en tijden
zie de facebook pagina en website www.spurriezeiers.nl
Kaartverkoop kletsavonden CV
de Spurriezeiers
De Spurriezeiers organiseren
haar jaarlijkse kletsavonden op
vrijdag 25 januari en vrijdag 1 februari. Kaartjes à 15 euro zijn te
koop bij Wijnkoperij Stiphout,
DA van Leuken, bestuursleden
van de Spurriezeiers en via

www.spurriezeiers.nl
Omdat de Spurriezeiers dit jaar
het 55 jarig bestaan vieren worden het heel bijzondere kletsavonden met werkelijk top kletsers en top amusement. In de ton
zullen voor u optreden:
Rob Schepers uit Sterksel
Andy Marcelissen (6x Brabants
Kampioen)
Berry Knapen (8x Brabants Kampioen waaronder in 2018)
Hans Keeris (Brabants Kampioen 2017).
Het amusement zal worden
verzorgd door Hu’Hum en DèVèltOp en onze eigen dansmarietjes. Alles onder de muzikale
begeleiding van de Hofkapel van
de Spurriezeiers.
Locatie: Zalencentrum De Smed,
Dorpstraat 40 in Stiphout. Zaal
open: 19:00 uur. Aanvang programma: 20:00 uur. s

Tranen van het lachen en arm
in arm meelallen met bekende
artiesten en oude bekenden:
Dat is de Ouderenmiddag van
De Kluppels. Zondag 17 februari kunnen alle 65-plussers uit
Mierlo-Hout weer genieten van
de speciale carnavalsmiddag.
Alle ouderen zijn deze middag
van 12:30 uur tot 17:00 uur van
harte welkom in Hoftempel De
Geseldonk. De zaal gaat om 12:15
uur open. Ook dit jaar staat er
weer een geweldig programma
voor de ouderen klaar. Met amusement van onder meer Niks
en un Bietje en geklets van tonproaters Jasper van Gerwen en
Berry Knapen gaan de Houtse

In de ton zullen verschijnen de
kersverse Brabants Kampioen
Tonpraten (7e keer) en meervoudig winner van de Zilveren

Het amusement wordt verzorgd
de Helmondse groepen Tadaa,
Dubbel Trubbel en Jeroens Clan.
Tot slot uiteraard optredens
van de meervoudig Nederlands
Kampioen dansen: onze dansgardes! De avond wordt muzikaal begeleid door het Kiezelkeikes Hermenieke. Na afloop is
er het traditionele bal wat wordt
geopend door onze Prins Jan 3e.

De toegangsprijs is 11 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.
olum.nl Voorverkoopadressen:
Kapsalon Arno Oberendorff en
Ontmoetingscentrum TOV.
De zaal opent om 19.00 uur en
het programma start om 20.00
uur. Meer informatie op www.
olum.nl of op Facebook via Carnavalsvereniging OLUM. s

Teen Experience dit jaar met
Supergaande!
Brouwhuis

YouTubers van Nederland! Dit
topduo wil je dus niet missen.

De
Spekzullekes
organiseren op zondagavond 3 maart
een
evenement
speciaal
voor de carnaval vierende jeugd.
Op deze avond is er een optreden van niemand minder
dan Nesim El Ahmadi & Quentin Correia, beter bekend als
het YouTube, DJ en artiestenduo “Supergaande”. Dit tweetal
behoort tot de meest succesvolle

Maar dat is nog niet alles. Tijdens
de avond is er een gratis loterij
met super vette prijzen. Natuurlijk is ook Dj Petertje erbij voor
de muziek en diverse licht- en
geluidseffecten en natuurlijk een
topper van een showdans van
onze eigen Kroonjuweeltjes.
Dit is dus het feest voor jou als je 11
jaar of ouder bent (vanaf groep
7)! Dus kom zondagavond 3

maart naar zaal Vissers in Brouwhuis. Entreekaarten kosten €9,per stuk in de voorverkoop of
€15,- aan de deur op de avond
zelf. Bestel de tickets snel via
www.zaalvissers.nl of
www.spekzullekes.nl
De avond begint vanaf 20.00 uur.
Geen alcohol onder de 18 jaar en
legitimatie is verplicht. s

Seniorenorkest Groot Someren bij Stichting Draaiorgels

Jubileumprins Toine d’n urste
(bron foto; Cv de Spurriezeiers).

Afhalen kaarten
Ouderenmiddag
van De Kluppels
Mierlo-Hout

De kaartverkoop voor de jaarlijkse kletsavond van CV OLUM,
onder aanvoering van Prins Jan
3e, is in volle gang. Op vrijdag
15 februari zal de crème de la
crème acte de préséance geven
in Ontmoetingcentrum TOV.
Brabantse en Helmondse top
kletsers en een Helmonds top
amusementsprogramma vormen de hoofdingrediënten.

Narrekap Andy Marcelissen, Zilveren Narrekap winnaars Dirk
Kouwenberg en Helmonder
Rob Bouwman(Winnaar Zilveren Narrekap) en winnaar van
de Goeie To(o)n Helmond Rob
Scheepers.

Kluppels de ouderen weer een
onvergetelijke dag bezorgen.
Voor de lekkere meelallers heeft
carnavalsvereniging De Kluppels
dit jaar weer een absolute ster
uitgenodigd. Wie dat is, houden
we nog even geheim.
De toegang voor deze middag is
gratis. De kaarten voor de Ouderenmiddag zijn zaterdag 2 februari tussen 11:00 uur en 12:00 uur
op te halen in de ontmoetingsruimte van de Geseldonk. U hoeft
vooraf geen kaarten te reserveren. Maximaal twee kaarten per
persoon. Het is uitdrukkelijk niet
de bedoeling dat kaarten aan inwoners buiten Mierlo-Hout worden doorgeven. Elk jaar moeten
mensen teleurgesteld worden
omdat de kaarten op zijn. Wees
er dus snel bij, want vol=vol. s

Seniorenorkest Groot Someren (bron foto; Stichting Draaiorgels Helmond).

Binnenstad
In 1991 werd door het bestuur
van de Bond van Ouderen het
initiatief genomen om in Groot
Someren een seniorenorkest
op te richten. Op dit initiatief
werd onmiddellijk positief gereageerd en met een kleine twintigtal muzikanten werd in oktober 1991 met de eerste repetitie
begonnen. Nu, in 2019, zijn er 51
actieve muzikanten.
Momenteel bevat het repertoire
een zeer gevarieerd aanbod aan
muziekstijlen o.a. internationale
nummers b.v. New York Ouverture, Sinatra in Concert en uiteraard ook klassieke werken alsmede een stemmige marsen. Dit

alle wordt ten gehore gebracht
onder bezielende leiding van
Roger Cobben op 20 januari van
14.00 tot 16.00 uur.
Natuurlijk bent u ook vooraf
reeds welkom om te genieten
van onze museale draaiorgels.
Onze deskundige 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 accordeoncollectie 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 Gaviolizaal 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 zaterdag en zondag van 13.00
tot 17.00 uur. Groepen van minimaal 10 personen ook mogelijk
op afspraak. Meer informatie
op onze website www.draaiorgelshelmond.nl. of info per mail
info@draaiorgelshelmond.nl of
tel: 06-39682404 s
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Ons
De organisatie van het Nieuwjaarsconcert Helmond bedankt alle gevers
voor hun medewerking aan het concert ten bate van: Ouders en Jeugdzorg,
Stg. CoderDojo, Nei Skoen, Ruilwinkel Humanitas Helmond, Inloophuis De
Cirkel, MINOR en Het Baken en De Korenaer.

vertelt…

zulde denken. We gaan dansen we gaan feesten en dat allemaal op de allergrootste foute
hits die eigenlijk gewoon kei goed zijn. Want
we kunnen ze allemaal meezingen zoals ‘Una
Paloma Blanca’, ‘YMCA’ en meer van dat soort
nummers. Die kennen we toch allemaal wel of
niet? Verders gaan wij helemaal fout gekleed
want ook dat hoort er bij: We hebben glitters,
grote oorbellen, wijde broeken ook weer mee
glitters en een heuptasje ook weer mee glitters.
Er zijn erbij die helemaal als Nel Veerkamp
gaan met hun panterprintjes, heerlijk die verkleedpartijen.
Men haar hoeft niet perse goed te zitten alles mag en niks moet. Hoe fouter hoe beter, ik
ben echt kei benieuwd. Men lijkt het hartstikke
leuk. Ik hou ook van alle liedjes luidkeels meezingen en hier mag dat, ik zit dus echt op men
plek. We gaan ook drinken natuurlijk, das nou
weer iets wat niet aan men besteed is want ik
drink echt nooit alcohol. En ik doe altijd overal
aan mee zonder unne druppel alcohol, ik vin
da niet lekker, ik dans en zing gewoon mee, op
een colatje light.

Gevers bedankt

Dus nooit geen discussie, wie is de BOB, da ben
ik altijd. Vur degene die gin kaartjes hebben
daar krijgde spijt van en vural als wij komen.
Bij een volgende party nog sneller zorgen dat
je kaartjes hebt en erbij bent.

Hoe fouter hoe beter

2atwork.com
A. Jansen BV
AAE
Aarts Risicoadvies
Aben & Slag Advocaten
ADDAPT Chemicals
Adriaans Vastgoed
Ariza
Arte
BakxWagenaar
Bavaria
BDO
Boek en Kantoor
De Ganzenveer
Bombardon Consultancy
Brainport Development
Concordia de Keizer
De Strabrechtse Hoeve
De Verhuurspecialist
De Wit
Den Ouden Groep
Driessen Verf
Dusol Vastgoedonderhoud
ebm-papst Benelux
Eindhovens Dagblad
Elkerliek Ziekenhuis
Embedded Fitness
FLM Bouwmanagement
Gepast Parkeren
Goorts + Coppens Advocaten en Adviseurs
GW Leidingtechniek
H. van der Loo Management
Helicon Opleidingen
HumanCapitalCare
Hypercube Bouwmanagement

ijslandopzijnpuurst.nl
InsingerGilissen Bankiers
Jan van Brabant College
Kuijpers
Lavans
LEVgroep
LXarchitecten
Mondzorg De Rijpel
Mosman Autoschade
Muziekgebouw Eindhoven
Nico Berkers Kantoorefficiency
NobraCars Helmond BMW
Noud van Bussel Schildersbedrijf
OMD Notarissen
Prijden Holding
Pronorm
Puur Bouwadvies
QliQ Primair Onderwijs
Raadhuis Advies
Rabobank Helmond
Restaurant De Steenoven
Rivez Assurantiën & Risicobeheer
ROC Ter AA
Rotary Club Genk
RSW Accountants en
Belastingadviseurs
Rutten Consultancy
Schooten Advies
Security Professionals
Senzer
Service Apotheek Leonardus
SHERART
Slegers Accountants
Sligro Helmond

i.s.m.

Spirotech
Stand-In Tentoonstellingsbouw
Stichting Coovels-Smits
Stichting Steun Welzijnszorg
Stichting Subsidie Kruisvereniging Helmond
Stichting Thomas van Villanova
Stuijvesant Investment
Consultants
Summa College
Swanenberg Hydraulic
Systems
Twenne Accountants &
Belastingadviseurs
Van den Broek Logistics
Van den Hurk Bedrijfswagens
Van Kaathoven Grond- en
Sloopwerken
Van Oorschot Schoenen
vanRijsingengreen
VDL HMI
Ven Poultry Helmond
Verbi Gereedschappen
Vict Informatici
Vincent Knoops Fotografie
Vlakwerk Projectinrichting
Weekkrant De Loop
Wesselman Accountants l
Adviseurs
Wijn Spijs Atelier & Shop
Wim Peters Consulting
Xycarb Ceramics BV

Dit weekend ga ik echt helemaal in de fout.
Dan zal de denken: ‘’wa gade gij nou weer
doen?’’. Ik ga naar de Foute Party die voor het
eerst (zover ik weet) in Helmond plaats vind.
En binnen no time waren dan ook alle kaartjes
uitverkocht. Kei populair zijn deze avonden
die door heel Nederland gehouden worden. Ik
ga samen met de dames van de Loop en een
vriendin. ‘’En wat gaan we daar dan doen?’’

Als gullie dit leest heb ik ook al weer menne
eerste carnavals avond gehad. De opnames
van Hart voor Muziek carnaval polonaise.
Ook heb ik dees weekend nog een groot feest
van men schoonzusje die 60 wordt. En een
zondag heb ik nog unne geboorte borrel, in
menne borrel zit dan ook weer cola light.Ik
BOB me wat af dit weekend. Voor mij dus een
heel weekend feest en ik hoop vur jullie ook
een leuk weekend en misschien zie ik oe wel
op de foute party, zou leuk zijn.
Tot volgende week.

Glanzende schoonheid Misha
Misha is wat moeilijk te fotograferen maar neemt u maar van ons aan dat het een prachtige,
glanzende schoonheid is. Ze is 3 jaar en is waarschijnlijk als kitten wat laat in contact gekomen met
mensen. Ze is onzeker, wordt gauw bang, en in een nieuwe omgeving heeft ze een ruime wentijd
nodig, ze zal zich eerst verstoppen. Je kunt fantastisch met haar spelen. Pak maar een hengeltje
met wat leuks eraan, bijvoorbeeld een echte veer, dan demonstreert ze onmiddellijk al haar jachtvaardigheden. Ze heeft ook al veel bijgeleerd; aaibaar is ze altijd al geweest en kopjes geven kon
ze sowieso al als de beste, maar nu begint ze ook uit zichzelf op schoot te komen. Als ze lekker
ontspannen is en er niet te veel rumoer om haar heen is, blijft ze heerlijk liggen genieten. Dit is een
schitterende poes voor ervaren mensen met een rustig huishouden, zonder (kleine) kinderen, waar
Misha zich in alle rust verder kan ontplooien. Met wat geduld en toewijding wordt het een prima
huisgenootje. Ze zal strakjes wel weer graag naar buiten gaan.

www.dierenambulancehelmond.nl
INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71
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Belangenvereniging van senioren
KBO-Kring Helmond
Agenda KBO-Afdelingen

Helmond januari e.v. 2019

De tijden van de diverse activiteiten en
aanvullende informatie kunnen bij de afdeling verkregen worden.

KBO-Bernadette
•
•
•
•
•

13
19
26
14
27

feb.
feb.
feb.
mrt.
mrt.

Kom Bij Ons
Ledenvergadering
Carnavalsavond
Kom bij Ons
Industrieel Atrium

KBO-Brouwhuis
•
•
•
•
•

13
30
16
27
27

jan.
jan.
feb.
feb.
mrt.

Nieuwjaarsbijeenkomst de Brem
Goochelaar El Magico
Carnavalsmiddag
Lezing slaap-apneu
Korte dagtocht

KBO-St.Lucia
•
•
•
•
•
•

16 jan.
17 jan.
28 jan.
2 feb.
5 feb.
7 feb.

Computerinloop
Repaircafé
MuseumPlusBus
Repaircafé
Koffieochtend
Bloemschikken

KBO-Stiphout
•
•
•
•
•
•

17 jan.
24 jan.
30 jan.
31 jan.
6 feb.
12 feb.

Koffiemorgen
Lezing Wonderen in de natuur
Bijeenkomst nieuwe leden
De Eetclub
Koffiemorgen
Kienen

KBO-Kring Helmond coördineert de
4 Helmondse KBO-afdelingen:
• KBO-Bernadette: Noord, Oost, Centrum en
Binnenstad (www.kbobernadette.nl)
• KBO-Brouwhuis: Brouwhuis, Dierdonk en
Rijpelberg (www.kbo-brouwhuis.nl)
• KBO-St. Lucia: Mierlo-Hout, West en
Brandevoort (www.kbo-helmondstlucia.nl)
• KBO-Stiphout: Stiphout en Warande
(www.kbo-stiphoutwarande.nl)

Beste mensen,
Hartelijk welkom op onze eerste “KBO-pagina” van 2019. Allereerst willen we als seniorenvereniging KBO-Helmond alle lezers van De Loop en in het bijzonder alle senioren van Helmond, het allerbeste wensen voor 2019. Alle Helmondse KBO-afdelingen gaan er ook in 2019 weer alles aan
doen om de belangen van de senioren te behartigen op diverse niveaus en door het organiseren
van een breed scala aan activiteiten de ouderen bij elkaar brengen, te informeren, te vermaken,
zich minder eenzaam te voelen, etc. Een zinvolle en dankbare taak waar we graag aan voldoen
en waarbij we vanzelfsprekend ook best meer hulp kunnen gebruiken. Is een van uw goede voornemens om wat meer te doen voor de medemens en de ouderen in het bijzonder, neem dan contact met ons op. Bij de afdelingen is er altijd wel iets te doen voor een vrijwilliger die de handen
uit de mouwen wil steken, die iets mee wil organiseren of iets in het bestuur wil doen. Meer dan
de moeite waard om het nieuwe jaar goed te beginnen met een KBO-lidmaatschap en een aantrekkelijke vrijwilligersfunctie. U bent van harte welkom.
KBO-Bernadette gaat naar het Industrieel Atrium
Op woensdag 27 maart a.s. brengt KBO-Bernadette een bezoek aan het
Industrieel Atrium. Een rondleiding alsmede demonstraties onder leiding
van professionele begeleiders staan op het programma. De sectoren
textiel, energie, metaal, drukkerij, bibliotheek etc. zullen speciale aandacht krijgen. De bedrijven die met name belicht worden zijn Nedschroef, Vlisco, Begemann, Hatema en Robur. Voor de mannelijke leden
“op leeftijd” een heel bijzondere ervaring om weer even terug te keren
naar het verleden. Het programma duurt ongeveer 2,5 uur en begint om 13.30 uur. Ontvangst
met koffie/thee en vlaai en een film van 25 minuten. De kosten voor leden bedragen € 10,00 en
voor introducés € 12,50. Zoals altijd kunt U zich aanmelden, (dit gaarne voor 15 maart a.s.), door
overmaking van het bedrag op rekeningnr. NL88RABO0138725640, onder vermelding van datum
en het aantal personen. Wilt U graag anders betalen of aanmelden, dan kunt U contact opnemen
met onze penningmeester. Er is plaats voor 30 personen. Vol is vol.
Zeer geslaagde Kerstviering bij KBO-Brouwhuis
Na een jaar weggeweest te zijn was KBO-Brouwhuis weer terug bij Zaal Vissers voor de jaarlijkse
Kerstviering. Ruim 100 leden kwamen binnen in een sfeervol verlichte
zaal en zochten een mooi plaatsje aan een van de vele tafels. Na het
openingswoord van de voorzitter, verzorgden Nellie van Paassen en
Cees Senders samen met Diny van Hoof van de Parochie, de Kerstviering. Na de viering werd de koffie en thee geserveerd en de bestuursleden brachten het heerlijke rozijnenbrood rond. Ondertussen was het orkest Un Bietje Brabants geïnstalleerd en brachten veel bekende liedjes
ten gehore. Aan de tafels werd gezellig gekeuveld. De ontvangen consumptiebonnen werden omgezet in lekkere drankjes en de bestuursleden gingen de vloer op om lotjes voor de loterij te verkopen. Nadat het orkest om half vijf ophield
met spelen en een geweldig applaus kreeg was het tijd voor de loterij. De ruim 70 prijsjes moesten voor vijf uur aan de man gebracht worden. Albert Coppens, geassisteerd door de andere bestuursleden slaagde hier glansrijk in en zo kon Cynthia Vissers om net iets over vijf het smaakvolle en rijk voorziene buffet aankondigen. Met veel vuurwerk en krachtige muziek werd het buffet
geopend verklaard en onder leiding van voorzitter Johan Flemminks Smid werd tafel voor tafel
langs het volle buffet gedirigeerd. Iedereen liet het zich prima smaken en na afloop was er nog
een heerlijke kop koffie die aangeboden was door Zaal Vissers. Iedereen ging na afloop tevreden
naar huis en vele leden bedankten het bestuur en zeiden dat ze volgend jaar weer van de partij
zullen zijn.
KBO-St.Lucia bedankt haar vrijwilligers
Op vrijdag 7 december was het weer de jaarlijkse Nationale Vrijwilligersdag. Op deze landelijke
feestdag belonen vele organisaties, verenigingen en andere instanties hun vrijwilligers voor hun
inzet. Natuurlijk is bij KBO-St. Lucia deze dag ook niet ongemerkt voorbij
gegaan. In wijkhuis de Geseldonk in Mierlo-Hout kwamen alle vrijwilligers
rond 13:30 samen. De opkomst was groot met zo’n 60 tot 70 vrijwilligers.
Voor deze speciale gelegenheid was, in overleg met de LEV-groep, aangekondigd dat wethouder Harrie van Dijk aanwezig zou zijn in Mierlo-Hout.
Tot ieders grote verrassing had de wethouder voor iedereen gebak meegebracht. De wethouder sprak lovende woorden en complimenteerde de
vrijwilligers met hun inzet en hulp. Hij eindigde zijn speech met een zin
die klonk als een klok en de waarheid was als vanzelfsprekend. Zijn woorden: “Zonder vrijwilligers
is er geen vrijetijdsbesteding” leverde hem een groot applaus op. Hiermee wordt nogmaals benadrukt dat de vrijwilligers met hun werk, stuk voor stuk, een hele waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren. Daarna deelde de wethouder persoonlijk aan iedere vrijwilliger een attentie
uit. Deze attentie bestond uit drie theelichtjes in de vorm van een sterretje wat natuurlijk duidde
op de 0492-ster die ook uitgereikt werd aan de voorzitter van KBO-St. Lucia. Na het vertrek van
wethouder Harrie van Dijk was er uiteraard nog volop gelegenheid om na te praten onder het genot van een hapje en een drankje.

Film The Way bij KBO-Stiphout-Warande
Op donderdag 14 februari wordt om 14.00 uur in De Ark de film The Way, pelgrimeren naar Santiago gedraaid. Afgelopen jaar zijn meer dan 300.000 pelgrims aangekomen in Santiago. Daaronder veel Nederlanders, ook mensen uit
onze omgeving. Wat beweegt al die mensen om te gaan? Wat maakt deze pelKBO-Kring Helmond
grimstocht zo bijzonder, zo boeiend? Vaak krijg je dan als antwoord: doe het,
www.kbo-kringhelmond.nl
dan zul je het ervaren. De film “The Way” vertelt over het verhaal van een
Amerikaanse vader, die opgeroepen wordt om zijn zoon te identificeren, omSecretariaat: Frans Joseph van Thielpark 141,
gekomen in de Pyreneeën. Hij was op weg naar Santiago. Als de vader ter
5707 BZ Helmond
plekke komt, besluit hij, om in plaats van zijn zoon, de tocht af te maken. De
film zal kort ingeleid worden door Jan Vogels, die veel pelgrimservaring heeft.
secretaris@kbo-kringhelmond.nl
Na afloop biedt hij u de gelegenheid om nog even na te praten. De toegang is gratis, incl. een
Telefoon 0492 592166
kopje koffie/thee. De Ark biedt slechts aan 50 mensen een zitplaats. Daarom aanmelden bij Jan
Mobiel 06 20856733
Vogels: tel. 53 69 70 of per e-mail: vogelsverwegen@gmail.com
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Helmonds Slavisch Koor start met een unieke aanpak
het Gloria uit Missa Criolla (van
Ramírez), Erile Baboye (anonieme componist).
Mocht de leerling-tolk in zijn
omgeving niemand vinden, dan
heeft stichting LEV-groep en het
ROC Ter AA toegezegd om medewerking te verlenen om een
match tot stand te brengen.

Helmond
Het Helmonds Slavisch Koor
(HSK) begint het nog prille jaar
2019 met een uniek project,
met een voor Nederland ongekende aanpak, waarbij op 28
maart 2020 een groots optreden
plaatsvindt in Theater Speelhuis te Helmond.
Het koor gaat in het nieuwe jaar
van start met het Project 2.20
met als ondertitel: ‘HSK on world
tour’. Bij een wereldtournee horen uiteraard wereldburgers.
Behalve de van origine Nederlandse leden van het koor maken op dit ogenblik al een aantal
wereldburgers van buiten Nederland deel uit van het HSK (o.a.
uit Rusland, Tsjechië, Marokko
en Oekraïne).
Nu is men opzoek naar mensen
die de Nederlandse taal van huis
uit spreken (zeg maar ‘de autochtoon’, oftewel de Zuid-Oost
Brabander) maar, bij dit project
nodigen ze ook mensen uit die
onze taal nog niet (helemaal) onder de knie hebben.
Bijzondere aanpak:
leerlingen als tolk
Om binnen het project met nietNederlands sprekenden mensen te kunnen communiceren is

Toneelgroep Genesius
Tijdens de ‘World tour’ worden
alle werelddelen aangedaan
d.m.v. uit te voeren bekende
muzikale werken. De wereldreis
vertrekt vanuit het Slavische
deel van Europa, gaat via WestEuropa naar Afrika, Noord- en
Zuid Amerika, Australië en Azië
om weer terug te keren naar het
vertrekpunt in het Slavisch taalgedeelte.

Het Helmonds Slavisch Koor wil starten met een ambitieus plan (bron foto; Helmonds Slavisch Koor).
samenwerking gezocht met de
Voortgezet Onderwijsscholen in
Helmond: Carolus Borromeus
College, Dr. Knippenberg College
en het Jan van Brabant College.
Leerlingen van die scholen gaan
in het kader van hun maatschappelijke stage (MaS) als tolk optreden. Zij zoeken in het kader van
hun MaS in hun omgeving naar

personen die graag zingen maar
vanwege de taal zich niet kunnen/durven aan te sluiten bij een
koor.
Tijdens de repetities, die op
woensdag 21 augustus 2019 starten, komen zij samen met de
geïnteresseerde wekelijks repeteren. Een kleine groep van HSK

www.helmondnu.nl

leden, die zelf op maandagavond
repeteren, gaat met alle nieuwkomers (zowel autochtoon als
allochtoon) gedurende 30 weken muziekwerken van populair
klassiek tot folksongs instuderen. Hierbij komen o.a. aan bod:
Nabucco (van Verdi), De 12 Rovers (anonieme componist), Bohemian Rhapsody (van Queen),

Toneelgroep Genesius zorgt op
de wereldreis voor de rode draad
middels hun alom befaamde toneelspel. Er wordt gezongen met
begeleiding van een orkest, piano en/of accordeon maar eveneens à capella. Zangpedagoog
Dhr. Bröcheler verzorgt enkele
malen de zangtechniek. Voor
meer informatie ga naar: www.
helmondsslavischkoor.com
Ga voor aanmelding naar info@
helmondsslavischkoor.com
Na aanmelding wordt spoedig
contact met je opgenomen. s
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Mierlo-Hout

Helmond-Oost
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 winnen van 2 grote gevulde levensmiddelenmanden
en gratis kienkaarten. Ook vindt
er regelmatig een grote gratis loterij plaats. Aanvang 20.00 UUR.
Zaal open vanaf 18.45 uur.

Mierlo-Hout
Elke vrijdag organiseert bridgeclub ’t Houtse Slem bridgeclub
bridgedrives, ook voor niet-leden. Men dient zich uiterlijk om
kwart over een aan te melden
in De Geseldonk. Er wordt een
kleine vergoeding gevraagd. Regelmatige deelnemers kunnen
soms een prijsje winnen.

Annawijk/Suytkade
In buurthuis St. Anna aan de
Hoogeindsestraat 24 kun je iedere zondagmiddag vanaf half
2 en maandagavond vanaf half
8 prijskaarten. Je kunt er terecht
voor jokeren en rikken. De organisatie op zondag is door de
Jubileumcommissie van Kv de
Ollietrappers en maandagavond
de seniorenvereniging St. Anna.

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

Brouwhuis
Bij woonzorgcentrum Savant
Rivierenhof worden biljarters gezocht. De dagen zijn dinsdag en
donderdagmiddag van 13.30 tot
17.00 uur. U kunt ook langskomen, iedereen is van harte welkomen. Voor meer informatie
kunt u bellen naar wedstrijdleider J. Chatrer via 0492-515821.

Brandevoort
Singles in Brandevoort en omgeving organiseren regelmatig
bijeenkomsten in het Brandpunt
aan de Biezenlaan 29 in Brandevoort.
De eerst volgende avond is op
vrijdag 1 februari aanvang 20.30
uur. De entree is vrij. Deze avond
is dan voor iedereen toegankelijk.

Op maandagavond 21 Januari
speelt het VIOS van Esch Biljarts
kaderteam weer een thuiswedstrijd tegen Verheggen Interieurs
uit Weert. Aanvang wedstrijden
is om 19.30 in het wijkhuis de
Geseldonk in Mierlo- Hout. Dit
is voor de biljartliefhebber een
mooie kans om het kaderbiljartspel te bewonderen.

Brouwhuis
Op de Pelita inloopmiddagen,
masoek sadja’s, delen mensen
hun gemeenschappelijke ervaringen en cultuur, met gezelligheid, muziek, dans en Indisch
eten. Vrijdag 25 januari 2019 van
13.00 uur tot 17.00 uur. Kantine
VEKA Sportcentrum, Deltaweg
201 Helmond. Livemuziek door
Duo Tuned, Indisch eten en
snacks door Toko Senang en natuurlijk weer de loterij met mooie
prijzen. Het programma is zowel
recreatief als informatief.

Centrum
De dichterskring van Helmond
komt op zondag 20 januari weer
bij elkaar in restaurant de Waard
op de Markt. Tussen 14 en 16 uur
is iedereen welkom om iets voor
te lezen wat zelf is geschreven, of
iets dat je gewoon mooi of leuk
vind om te laten horen.

Helmond-West
Top 2000 kerkdienst in de Kapel
van het Elkerliek ziekenhuis. Met
medewerking van de Band4You,
een projectkoor top 2000 en enkele pastores. Zondag 20 januari
aanvang 15:30 uur. Entree gratis.

Mierlo-Hout
Kansrijk Mierlo-Hout organiseert elke maandagochtend van
9.30 uur tot 11.30 uur een samenloop. Een ontmoetingsmoment
voor iedereen, voor wat gezelligheid en een praatje. Je kunt er
ook terecht voor informatie, bijvoorbeeld over voorzieningen op
het gebied van zorg en welzijn of
gezellige activiteiten in de buurt.
Op alle vragen en wensen hebben we een antwoord. En er is
altijd wel iets te doen. Gewoon
even binnenkomen is ook leuk.
Ben je minder mobiel of zoek
je een maatje die langskomt?
Neem contact met ons op. Wil
je je aanmelden als vrijwilliger
bij Kansrijk Mierlo-Hout, dat
kan ook! Iedereen is welkom
voor een heerlijk bakje koffie of
thee. We zien je graag op maandagochtend in wijkhuis de Geseldonk (Cederhoutstraat 44).

door jan van rest

Nostalgie
Nostalgie: een soort weemoedig verlangen naar wat er ooit
was. Als ik denk aan onze eerste auto, bekruipen mij gevoelens van nostalgie. Niet omdat
het onze eerste auto was, maar
het was een ‘eend’, een fantastische wagen. Mijn moeder vond
het blik een beetje beneden
onze stand, mijn vader vond alles best, als het maar reed. Wij
hadden ‘m tweedehands en
konden de eerste nacht nauwelijks slapen. Daar stond immers
voor 2500 gulden op straat,
slechts afgedekt door een zeildoeken dakje.
Ik vraag me wel eens af waarom
ik nu geen eend meer rijd. Het
zal iets zijn dat met gevoelens
van luxe te maken heeft. De
eend had echter talloze voor-

delen. Reed 1 op 20, was grotendeels makkelijk uitneembaar.
Portieren, spatborden, motorkap en kofferdeksel werden in
huis gehaald als ze in de was
gezet moesten worden. Het
linnen dak: ideaal bij zomerse
temperaturen; je kon dan als
in een sportwagen rondtoeren.
Ventilatie en verwarming? Daar
kon je je op kleden. De stoeltjes
ideaal bij een stop onderweg;
je tilde ze er gemakkelijk uit als
je op de camping was en wilde
zitten. De achterbank net zo,
hup er uit , en je had het ideale
kampeerbedje voor de kleine.
En gingen we bergop, dan reden wij altijd aan kop. Omdat
de motor van de eend lucht
gekoeld was, passeerden we
op hellingen nogal eens auto’s
die er met een kokende motor
stonden. De vering was subliem; de snelheid was met z’n 2
cilindertjes aan de matige kant,
maar we kwamen altijd waar
we wezen wilden. Het mooiste
was nog wel de Queue de Paris,
een zelfgemaakte uitbouw van
de kofferruimte, die afgesloten
kon worden met het kofferdek-
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sel. Ideaal om extra bagage te
kunnen meenemen. Wij hebben met veel plezier in onze
twee eenden gereden, waarbij
ik vergeet te vermelden dat
de versnellingspook een soort
wandelstok was die in en uit
het dashboard geschoven en
een slag gedraaid kon worden.
In combinatie met de koppeling vereiste de bediening enige
oefening. Terugkoppelen deed
je met een dot tussengas.Ik
word er nog sentimenteel van.
Jan van Rest

Je leefstijl als medicijn
Helmond-West
Zaterdag 26 januari vindt in
Wijkcentrum de Westwijzer de
eerste ontmoetingsdag plaats
voor de leden van de facebookgroep Keer Diabetes Om met Je
Leefstijl Als Medicijn. De boodschap: geen medicijnen, geen
artsen, maar je leefstijl aanpassen door gezonde voeding en
krachtige beweging.
Het uitgangspunt van Je leefstijl
als medicijn is eenvoudig: mensen met diabetes helpen elkaar
bij het genezen van diabetes
type II. Het lijkt een sprookje,
Je leefstijl als medicijn toont
aan dat het werkt. Steeds meer
(medisch) deskundigen ondersteunen deze bevinding. Zoals
professor Hanno Pijl, lid van de
adviesraad van Stichting Je leefstijl als medicijn.
Bij de dagelijkse behandeling
van patiënten met diabetes type
2, gelooft hij dat zij beter zichzelf
kunnen genezen van deze ziekte
(“Genees toch zélf je diabetes-2”,
Wim Köhler, NRC, 31 december).
Stichtingsvoorzitter Wim Tilburgs keert al enige tijd mensen
met diabetes type 2 succesvol
om: “ Van ziek naar gezond. De
facebookgroep werkt: tientallen mensen kunnen inmiddels
met minder medicatie voorruit
of zijn geheel gestopt medicijnen; dankzij het aanpassen van
voeding en beweging. Overigens altijd in overleg met hun
huisarts.” Je leefstijl als medicijn
zet ook in op stressreductie,
slaap en zingeving.
Doordat de meeste leden elkaar dagelijks online via de facebookgroep spreken, is er een

(Bron foto; Wim Tilburgs).

Programma
Het programma staat zaterdag
26 januari in het teken van ontmoeten: wie zijn de deelnemers,
wat is hun verhaal en welke
boodschap hebben zij voor de
andere aanwezigen? De hoofdactiviteit is het bereiden van een
heerlijke Banting/Keto maaltijd,
die uiteraard samen wordt genuttigd. Het ketogeen dieet legt
de nadruk op onbewerkte voeding zonder suikers en zetmeel.
Dit heeft veel voordelen voor
lichaam en geest.

Interventie) -arts in haar regio
leefstijl uit als medicijn. “Dagelijks zie ik veel mensen met
leefstijlklachten. Mijn aanpak
is gebaseerd op BLOEM: Beweging, Lidmaatschappen, Ontspanning, Eten en drinken en
Motieven.
Tijdens de ontmoetingsdag
verzorgt zij een clinic Qigong,
een Chinese bewegingsleer die
lichaam en geest versterkt: meditatie in beweging. De bijeenkomst is van 10:00 tot 17:00 uur.
De kosten bedragen 25 euro per
persoon, inclusief de gezamenlijke warme maaltijd koffie, thee
en water. Voor wie dat bedrag te
hoog is, passen we een mouw
aan. Ook inwoners van Helmond met diabetes type 2 -naar
aanleiding van de actie Gezond
Helmond- kunnen deelnemen,
echter na een intakegesprek
met voorzitter Wim Tilburgs.

Leefstijlarts
Ook de Zutphense huisarts
en leefstijlarts Melanie Meijer
heeft haar medewerking toegezegd. Vanuit haar Dokter Bloem
leefstijlkliniek rolt zij als erkend
GLI (Gecombineerde Leefstijl

Gezond Helmond, een samenwerking van Je leefstijl als medicijn met de gemeente Helmond
en lokale organisaties, heeft tot
doel in 2019 Helmonders met
diabetes type 2 te “behandelen”
met leefstijl. s

hechte community ontstaan
van mensen die elkaar steunen
bij het omkeren van hun diabetes. Dat heeft geleid tot veel
goede virtuele vriendschappen.
Elkaar tijdens deze eerste ontmoetingsdag in levende lijve
ontmoeten is een logische vervolgstap.
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Badmintonclub Con Brio
slaat er weer op los
Suytkade
Na een korte winterstop zijn de
trainingen weer hervat voor de
badmintonners van Con Brio.
De training van Con Brio vindt
plaats op elke dinsdagavond in
de ruime sporthal Suytkade. De
jeugd speelt van 19:00 tot 20:30
uur. Daarna is het de beurt aan
de volwassenen, die badmintonnen door tot 22:30 uur. Er kan vrij
gespeeld worden of onder leiding
van een bekwame trainer.

wedstrijd gaat over zeven duels,
zodoende komt er dus altijd een
winnaar uit de bus. Er wordt begonnen met drie mix-partijen,
daarna twee dubbels en tot slot
een dames- en een herensingle.
Na de bekerwedstrijden wacht
het tweede deel van de competitie alweer. Alle wedstrijden worden gespeeld op de woensdagen donderdagavond in sporthal
Suytkade. Kijk voor meer informatie op www.bc-conbrio.nl. of
kom langs op dinsdagavond tijdens de training van Con Brio. s
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Jubilarissen HVV Helmond
Helmond-West
Op zondag 13 januari was de
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie
bij voetbalvereniging HVV
Helmond. Op de receptie werd
door het bestuur een terugblik
genomen op het afgelopen
jaar, de gerealiseerde projecten werden hier nogmaals benoemd.
Ook werd er een vooruitblik
genomen met de plannen voor
2019. Via de Powerpoint presentatie werden de plannen
met de aanwezige gedeeld en

met applaus ontvangen. Voor
het bestuur staat 2019 in het
teken van de verdere verduurzaming van het sportpark en
het onderhoud aan de kleedaccommodatie. Inmiddels is hier
al een start mee gemaakt.
Wij zijn trots op onze vrijwilligers die hier hun vrije tijd in
stoppen om alle plannen van
het bestuur tot uitvoering te
brengen. Zonder vrijwilligers is
er geen toekomst. Ook worden
jaarlijks op de nieuwjaarsreceptie de jubilarissen gehuldigd.
Dit jaar werden 7 leden, van in
totaal 235 jaar, in het zonnetje
gezet. Piet Geerts, Jurgen Ter-

beek en Twan van Vijfeijken:
allen 25 jaar lid.
Martien van Leuken en Berry
van Aerle: 50 jaar lid.
Hans Lintermans: 60 jaar lid.
Jos van Duppen: Lid van verdienste
Helaas waren Berry van Aerle
en Hans Lintermans verhinderd op de nieuwjaarsreceptie,
zei zullen op een later moment
hun speldje in ontvangst nemen.Wij kijken met vertrouwen naar 2019 en gaan proberen onze doelen te bereiken.
Bestuur HVV Helmond s

De badmintonteams van Con
Brio moeten in het nieuwe jaar
weer flink ‘aan de bak’. Als eerste staan de wedstrijden voor het
bekertoernooi op de rol. Voor de
teams van Con Brio gaat het om
een plek in de halve finale. Een

De Jubilarissen van HVV Helmond (bron foto; Mike Sleegers).

Bridgen kun je leren
Mierlo-Hout

NU NOG HOGERE STAPELKORTINGEN

OPRUIMING

STAPELKORTING & SPECIALE KOOPJES TOT 70%*
*Uitgezonderd basis- en nieuwe collectie

Bridgen is een aantrekkelijk
en vooral spannend kaartspel.
Maar het is ook ingewikkeld.
Daarom organiseert bridgeclub ’t Houtse Slem regelmatig bridgecursussen voor beginners en voor gevorderden.

Het is de bedoeling in februari
2019 te starten met een beginnerscursus van 12 lessen van 2
uur. De cursus wordt overdag
gehouden in De Geseldonk op
een nog nader te bepalen dag
en tijd. De cursus wordt gegeven door een ervaren bridgeleraar. De cursuskosten , exclusief het cursusboek, worden zo

laag mogelijk gehouden. Meer
informatie en inschrijven vóór
25 januari a.s. bij Theo Leijten,
t.leijten2@hotmail.com of tel.
0492 534793. s

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

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

Ik ben Rob Koenders.
Ik vervang ALLES
in uw keuken.

WIN EEN MERCEDES-BENZ
A-KLASSE

Keukenrenovatie:

voordelig en duurzaam maatwerk!
Als u iets aan uw keuken wilt veranderen is
renovatie een prima oplossing. Ik ben specialist in
het vervangen van keukendeurtjes, werkbladen,
kranen, inbouwapparaten, spoelbakken,
afvalsystemen, laden en scharnieren.
Vraag vrijblijvend advies.....

2014

Bel of mail voor een afspraak! T 06 - 18 56 48 20
robkoenders@dekeukenvernieuwers.nl
www.dekeukenvernieuwers.nl

7 JANUARI T/M 3 FEBRUARI
EINDHOVEN
HEUVEL
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Kom je ook Gluren bij de Buren?
Helmond
Huiskamerfestival Gluren bij de
Buren heeft het duizelingwekkende programma bekend gemaakt. Een recordaantal huiskamereigenaren biedt een podium aan lokale artiesten. Maar
liefst 39 Helmonders openen
hun deuren en verwelkomen
zowel buren als artiesten.
In elke huiskamer geeft een lokale podiumkunstenaar drie
keer een optreden. Met in totaal

117 optredens laat Helmond op
zondag 10 februari zien wat ze in
huis heeft.
Op zondag 10 februari 2019 kan
er door heel Helmond gegluurd
worden. Er is een uitgebreid programma samengesteld waarbij
39 lokale acts een plek op het
vloerkleed hebben gekregen.
Nieuwsgierige bezoekers kunnen tussen 12:00 en 17:00 uur op
ontdekkingstocht door een wijk
naar keuze. Met een kop koffie
of warme thee heten de gastvrije

huiskamereigenaren je graag
welkom bij hun intieme podium.
Ervaar uiteenlopende optredens
van zangers, cabaretiers, theatermakers of andere podiumkunstenaars van 30 minuten die
gratis zijn te bezoeken.
Het programma staat online
Met een handige kaart creëer je
een eigen looproute, sla je favoriete acts op en wijst de website
je de weg richting het dichtstbijzijnde optreden. De hele lijst met
artiesten is te vinden via www.
glurenbijdeburen.nl/Helmond s
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Gemeente Helmond koopt
maatschappelijk verantwoord in
Helmond
Het is nu precies één jaar geleden dat gemeente Helmond
de ‘Koopwijsprijs’ heeft gewonnen voor het beste actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Deze
prijs werd uitgereikt door het
ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat. Deze week
publiceert Helmond een update van dit actieplan, waarin
wordt teruggekeken op het
afgelopen jaar, maar waarin
vooral de blik vooruit staat.
Wethouder Jos van Bree (economie, innovatie, financiën):
“In Helmond zetten we belangrijke stappen in ons inkoopproces, we geven het goede
voorbeeld, gesteund door het
ministerie. In 2019 gaan we op
een aantal grote aanbestedingen het nieuwe proces in de
praktijk brengen. Dit sluit perfect aan bij de ambitie van het
college; een duurzame, sociale
en economisch vitale stad.”
Eerste stappen
MVI is erop gericht om klimaatneutraal in te kopen, zonder dat er afval over blijft, met
volop ruimte voor innovatie en
het stimuleren van een positieve bijdrage van mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeente Helmond
heeft het afgelopen jaar vooral
geïnvesteerd in het laten landen van het plan bij leveran-

ciers en in de gemeentelijke organisatie. Hiervoor is enerzijds
kennis opgedaan en anderzijds
kennis overgedragen over wat
MVI inhoudt. Hiervoor zijn
informatieavonden georganiseerd voor leveranciers, er is
kennis overgedragen aan collega-overheden en medewerkers
van de gemeente zijn opgeleid.
Het invoeren van MVI is iets
dat een zorgvuldige aanpak
vraagt.
Plannen voor 2019
In 2019 staat er een viertal aanbestedingen op de planning
die volgens het principe van
MVI worden gedaan:
• inkoop papier
• inkopen van hardware
• leerlingenvervoer in
Helmond
• ontwikkeling van Sporten beleefcampus De Braak
Voor enkele aanbestedingen
wordt door het ministerie ondersteuning aangeboden. In
het kader van social return
wordt in 2019 onder andere
onderzocht wat de mogelijkheden zijn om in te kopen bij
sociale ondernemingen. Daarnaast vindt gemeente Helmond het belangrijk dat de
resultaten van MVI inzichtelijk
zijn. We onderzoeken hoe dat
het beste vorm kan krijgen.
Voor meer informatie kunt u
terecht op www.helmond.nl/1/
inkoop/MVI s

Wel eens binnen willen ‘gluren’ bij de buren? Nu kan het! (bron foto; Jeroen Schaaphok).

Kwalificatie en regiokampioenschappen turnen: 7x podium voor HT’35
Mierlo-Hout
Afgelopen weekend vonden in
Vught de eerste regionale turnwedstrijden plaats voor onze
HT’35 turnsters uitkomend
in de bovenbouw divisie 3 en
onderbouw N3/Jeugd-N4. De
eerste van de twee kwalificatiewedstrijden. Over twee weken
is kwalificatie 2, op basis hiervan is plaatsing voor de regiofinale en toestelfinales mogelijk.
Instap N3: Yara Timmers 2e,
Charlotte van Dalen 4e
Pupil-1 N3: Susan Abdullah 2e,
Alpha van Hoof 4e, Destiny Netten 8e, Saartje Beks 9e, Feline
Aben 17e
Pupil-2 N3: Day van der Ven 6e,
Lotus van Zutphen 7e, Evy Donleben 12e, Zoë Fransen 20e (3 toestellen)
Jeugd-1 N4: Jet van der Velden 1e,
Floor van der Aa 6e, Anna Maas
7e, Amy Wijgerse 9e, Lieke Crone
10e, Chiara Couwenberg 13e

Div. 3 Jeugd-2: Indy Kwee 1e,
Maud van Aerle 3e, Sophie Meulendijks 11e, Merel Verhofstadt
17e, Britt Meulendijks 26e
Div. 3 Junior: Renske van Elewout
7e, Lian Tiebosch 11e, Gwen van
Berne 13e, Dyshanti Adriana 17e,
Jill Steenbakkers 18e
Div. 3 Senior: Maisy van Tuijl 10e
(za W3), Gerdie Verberne 4e, Ilse
Trieling 12e (za W4), Denise van
Oorschot 4e (zo W2)
Daarnaast werden er regiokampioenschappen geturnd. Turnsters uit onze eigen regio Brabant
Zuid-Oost streden om te titel
Regiokampioen. Het resultaat:
zilver en brons, maar ook vele
toestelfinaleplaatsingen:
Pupil-1 N2: Yi Mei Matheeuwsen
14e, Puck Aben 15e, Renske van
Stiphout 16e
Jeugd-1 N3: Sophie Steuten 2e,
Meyke Smits 8e
Div. 2 Jeugd-2: Vieve Snoeks
3e, Zoya Frumau 7e, Pleun

Vestjens 8e, Romy Hulsers 9e,
Inge Koolen 10e
De beste 8 per toestel plaatsen
zich voor de toestelfinales:
Sprong: Yi Mei, Sophie, Meyke
Brug: Sophie, Meyke, Vieve,
Pleun, Romy
Balk: Sophie, Meyke, Vieve, Zoya,
Pleun, Romy
Vloer: Puck, Meyke, Vieve, Zoya,
Pleun, Inge
Komend weekend vindt in Breda de tweede districtswedstrijd
plaats voor de tweede divisie
bovenbouw en N2/Jeugd-N3 onderbouw.
Ook wordt er in Tilburg geturnd,
namelijk de regiokampioenschappen voor onze heren.
Zowel in de onder- als bovenbouw zal HT’35 vertegenwoordigd worden.
www.ht35.nl s

Vieve Snoeks (jeugd-2) wint brons en Sophie Steuten (jeugd-1)
behaalt zilver. (bron foto; HT’35).
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City Resort Hotel Helmond weer gastheer Open NK Taekwondo
Suytkade
Ook in 2019 is City Resort Hotel Helmond gastheer van het
Open Dutch Taekwondo. De
voorbereidingen voor het internationale toernooi dat op zaterdag 26 januari plaatsvindt zijn
in volle gang.
In 2018 waren er bijna 650 deelnemers uit 17 verschillende landen aanwezig. Ook nu zijn er al
700 aanmeldingen binnen van
nagenoeg de gehele wereldtop
uit 18 landen dus het evenement
groeit nog steeds. Aangezien het
WK in april van dit jaar in het
Duitse Inzell worden gehouden
wordt het Open NK gezien als
één van de laatste testwedstrijden voor de internationale top
om te kijken waar ze staan. Ook
de gehele Nederlandse selectie
van ITF-Nederland is vanzelfsprekend aanwezig.
Helmondse toppers
Wat taekwondo betreft heeft
Helmond zelf ook een naam
hoog te houden. Vanuit de plaatselijke vereniging Difesa Sports
maken onder andere Maartje
Gubbels, Jorg Gubbels en Vin-

cent Ha deel uit van de nationale
selectie. De organisatie van het
toernooi is overigens in handen
van 'master' Willy van de Mortel, samen met een hele groep
vrijwilligers. Hij is ook trainer/
coach van de Helmondse taekwondoclub.
Zelf is Willy van de Mortel in
het bezit van de 8e Dan. Op dit
moment is hij ook coach van de
nationale selectie van Noorwegen. In het verleden was hij in die
functie ook al actief voor Slovenië, Nederland, Italië en NieuwZeeland.
Prachtlocatie
In het verleden werd de Open
Dutch op een andere locatie
gehouden tot Van de Mortel er
achter kwam dat er City Resort
Hotel Helmond over een prachtlocatie voor zijn topsportevenement beschikte: "Met een mooie
grote sporthal en een luxe hotel
er aan vast en daarbij opgeteld
faciliteiten als wellness, bowling
en restaurant was dit het beste
wat ons kon overkomen. Daarom besloten we om de Open
Dutch naar City Resort Helmond
te verplaatsen. Deze locatie heeft
enorm veel uitstraling en brengt
de taekwondosport weer een

UrbanMatterz Sports
Indoor Edition
Centrum
Op zondag 17 februari zal er in
de parkeergarage bij We-Jump
en Kidsplaza een nieuw evenement plaatsvinden: UrbanMatterz Sports Indoor Edition. Omdat tijdens het UrbanMatterz
festival afgelopen september, de
weersomstandigheden ervoor
zorgden dat een flink aantal urban sports letterlijk en figuurlijk in het water zijn gevallen,
heeft UrbanMatterz gezocht
naar een alternatief voor sportief Helmond. Samen met een
aantal partners wordt daarom
dit nieuwe, gratis toegankelijke
event georganiseerd voor alle
(urban) sportliefhebbers.
Urban Sports
Urban Sports zullen de boventoon voeren. De sporten die je
deze dag kunt ervaren zijn; BMX,
freerunning, breakdance, steps,
skateboarden, skaten, trampoline tricking en straatvoetbal. Er is
volop ruimte om de sporten vrij
te beoefenen of er kennis mee
te maken. Op speciale tijden geven ervaren trainers korte, maar
krachtige workshops. Je kunt dan
gratis kennismaken met allerlei
vette sporten! Daarnaast zullen

er ook demo’s gegeven worden
bij de diverse sporten én zijn er
shows van dance crews van Unity
Eight. Natuurlijk is zelf meedoen
het allerleukste!
De sportaanbieders die op deze
dag hun skills laten zien en de
workshops begeleiden zijn:
We-Jump, Unity Eight, Commit
Freerun, 040BMXPARK, Tienerhuis en JIBB Helmond.
Voor wie
Deelname aan de workshops
staat open voor iedereen van 4-18
jaar (beginners en gevorderden).
Jongere kinderen en volwassenen
zijn uiteraard ook welkom.
Voor iedereen is het Indoor event
gratis toegankelijk.
Aanmelden workshops
De workshops zijn gratis, maar
je moet hiervoor wél even vooraf
aanmelden via www.jibbhelmond.nl (let op: er is een maximum aantal deelnemers per
workshop dus meld je snel aan
want VOL=VOL)!
UrbanMatterz Sports Indoor Edition vindt plaats op zondag 17
februari in de parkeergarage van
We-Jump en Kidsplaza aan de 2e
Indumaweg 7 in Helmond en is
geopend van 12.30 tot 17.30 uur .s

Net als vorig jaar mag City Resort Helmond 700 deelnemers ontvangen op het NK Taekwando
(bron foto; City Resort Helmond).
niveau omhoog. Deelnemers,
scheidsrechters, bezoekers kunnen gebruik maken van alle extra’s. Dat is toch heel wat anders
dan een toernooi draaien in een
gewone sporthal! Dat merkten

we ook aan de enthousiaste reacties na de Nederlandse kampioenschappen die we hier eind
2017 organiseerden en begin 2018
dus de Open Dutch. Dit is écht
een locatie met meerwaarde.

Ook dit jaar zal er weer gestreden worden op maar liefst tien
velden. De organisatie en City
Resort Helmond zijn er helemaal
klaar voor en dat geldt niet in het
minst voor de deelnemers!" s

Training ‘Leuk ouder worden’ in februari van start
Centrum
Wanneer je ouder wordt, verandert je leven. Je verliest mensen
uit je omgeving, soms ontbreekt
een zinvolle dagbesteding en je
gezondheid laat je wat vaker
in de steek. Door dit soort veranderingen kun je je best eens
eenzaam gaan voelen.
Leren met LEV biedt in februari
de groepstraining ‘Leuk ouder
worden’ aan.
Wil je beter leren omgaan met
veranderingen in je leven? Doe

dan samen met andere ouderen
mee en schrijf je in.
Tijdens de training doe je allerlei oefeningen en krijg je inzicht
in hoe eenzaamheid ontstaat
en wat je er aan kunt doen. We
gaan samen aan de slag om op
een leuke manier oud te worden!
De training start op donderdag
28 februari en bestaat uit acht
bijeenkomsten van 9.30 tot 12.30
uur die om de week worden gegeven in het Centraal kantoor
van LEV groep, Penningstraat 55
in Helmond. Aan de training zijn
geen kosten verbonden.

Introductiemiddag Beeldhouwen in
het Industrieel Atrium Helmond
Helmond-West
Op 27 januari a.s. trapt het Industrieel Atrium " het Jaar van
de Ambachten " af met het ambacht Beeldhouwen. Voor deze
introductiemiddag hebben ze
speciaal Andre van Veghel uit
Helmond uitgenodigd.
Andre en zijn cursisten beeldhouwen uitsluitend op traditionele wijze ; ze gebruiken als gereedschap slechts de klopper en
beitel, om de steen vorm te geven, en maken dus geen gebruik
van machines. Daar is groot
vakmanschap en motivatie voor
nodig. Andre wordt erg geïnspireerd door oude Italiaanse meesters. Zijn beelden verhalen vaak
over emoties die uit menselijke

relaties voortkomen. Zijn werk is
figuratief. Hij werkt met verschillende steensoorten zoals albast,
serpentijn, springstone, marmer
en hardsteen (o.a. arduin en petit-granit). De eisen van zijn ontwerp bepalen de keuze voor een
steensoort Entree: volwassenen
4 euro per peroon, voor 65+ kost
dit 3 euro en kinderen tot 8 jaar
mogen gratis naar binnen. Voor
meer informatie over het werk
van Andre van Veghel:
www.ateliervandre.nl
Het gehele jaar staat het Industrieel Atrium in het teken van
oude ambachten bij het. ‘terug
in de tijd naar de ambachten
van weleer; de beeldhouwer, de
klokkenmaker, de handdrukker,
de boekbinder, de hand wever’
Het Industrieel Atrium wil de

Meedoen?
Opgeven kan via www.lerenmetlev.nl (zinzicht) of neem
contact op met Ineke Folgerts,
06-34164890,
Ineke.folgerts@
levgroep.nl of Saske van Engeland, 06-14871215, saske.vanengeland@levgroep.nl. Op www.
lerenmetlev.nl vind je meer trainingen voor inwoners, vrijwilligers en beroepskrachten. s

oude ambachten gedurende het
hele jaar 2019 tot leven brengen.
Het is nu ruim tweehonderd jaar
geleden dat de ambachtsgilden
in Nederland en dus ook in Helmond, formeel door het toen
heersende landelijke bestuur,
werden afgeschaft. Door de huidige digitalisering en robotisering wordt het aloude ambacht
naar de achtergrond verdrongen.
Dat is jammer want veel elementaire kennis en ervaring over het
werken met basismaterialen
zoals; hout, textiel, metaal, keramiek, inkt en andere materialen,
dreigt geheel te verdwijnen.
Voor u als bezoeker hebben we
weer boeiende programma´s weten te maken. Voor het volledige
jaarprogramma kunt u kijken
op: www.industrieel-atrium.nl/
jaarprogramma
Meer weten en bekijken? U bent
van harte welkom in Het Industrieel Atrium, Kanaaldijk NW 29
in Helmond. s
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ZET UW FILM OP HELMONDNU.NL
MAIL NAAR: VIDEO@HELMONDNU.NL

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

Prins Toine d’n Uurste van de Spurriezeiers

Zondag 20 januari:
10.15 uur Eucharistieviering bij gelegenheid van het 100 jarig jubileum
van RKSV Mierlo-Hout m.m.v. het kerkkoor; Johan Harmsen; Hans
Hafkenscheid v.w. geboortedag;
15.30 uur Kapel Elkerliek ziekenhuis Top 2000 eigentijdse muzikale
oecumenische dienst.
Donderdag 24 januari:
19.00 uur Alphonsuskapel;
Zaterdag 26 januari:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna;
volkszang
Anny van de Mortel-van de Westerlo;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Ouders van Kilsdonk-van Asten, Marille en Jos.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 20 januari
10.30 uur Gregoriaans koor
Piet Fransen en Anneke Fransen van Oijen, 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 VlerkenVerhagen, overleden dochter Helma en kleindochter Mariska, Maria
van de Hurk-Reloe, Femke van Stiphout.
Zondag 27 januari
10.30 uur Femmes
Sen de Roij, Rob Mertens, Ans van Zanten-Groenland, Betsie
Hamilton-Sol, Sjef Soeterboek, Ine Toll, Tina de Lorenzo, Annie
Duijmelinck-van der Steen, Annie Vlamings, Louis de Jong, Piet van
Neerven en Irma van Neerven-Harnisch.

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
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

JeugdPrins Guus met adjudante Sarah van de Spurriebemmels

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

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

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

Voor een uitvaart
die bij uw
dierbare past.
Juliette Magis

U kunt bij Monuta Magis terecht na het overlijden van een dierbare. Maar wist u
dat u ook al eerder kunt kennismaken? Maak gerust een afspraak om uw wensen te
bespreken. Ik kom graag vrijblijvend bij u langs, ook als u niet of elders verzekerd bent.
Monuta Magis
Warandelaan 62, Helmond
E jmagis@monuta.nl
I www.monutamagis.nl
T 0492 - 66 60 00 (dag en nacht)

130x95 Adv Monuta Magis.indd 1

Magis
28-12-18 09:43
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JANUARI
EVENEMENTEN
T/M 20 JANUARI

save the date

HELMOND
ZATERDAG 19 JANUARI
Weekmarkt Centrum Helmond
Kom elke zaterdag naar de
gezellige Helmondse markt De
Helmondse Markt elke week een
feest. Markt 38. 09:00 - 16:00 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

LIVE: Gunyama + Lokotov Mocktail
Twee topbands die stevig aan de
weg werken en upcoming zijn.
Muziekcafé Helmond, Zuid
Koninginnewal 39.
22:00 - 01:00 uur.

Stichting Kadowinja bestaat 10 jaar
Stichting Kadowinja bestaat
10 jaar. Zij vieren dit met een
feestelijk programma in Wijkhuis ‘t
Brandpunt in Helmond. Er worden
allerlei activiteiten georganiseerd
DONDERDAG 17 JANUARI
en rond 5 uur wordt een heerlijk
Het Zuidelijk Toneel en NB Projects buffet diner met Keniaanse
specialiteiten verzorgd door
Liefdesverklaring (voor altijd)
Chakula B.V. Tijdens de after-party
Publikumsbeschimpfung wordt
zorgt onze DJ er zeker voor dat de
liefdesverklaring. Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur. voetjes van de vloer gaan! Kaartjes
kosten €32,50 en kun je vinden
via www.kadowinja.org. Ook
VRIJDAG 18 JANUARI
kinderen zijn natuurlijk van harte
welkom en betalen slechts €15,00
Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 (tot 10 jaar). Alle winst gaat naar
uur een biologische markt onder de projecten.
de Markthal van Winkelcentrum
Brandevoort in Helmond. de
Plaetse 1.
Rocking through the 00s & 10s
with DJ Velma
De beste songs vanaf 2000 tot
heden komen vanavond langs.
De 00s en de 10s staan centraal
want ook daar zijn vele nummers
geproduceerd die Muziekcaféwaardig zijn. Muziekcafé
Helmond, Zuid Koninginnewal 39.
22:00 - 03:00 uur.
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ZONDAG 20 JANUARI
BarokOpera Amsterdam
De ontmaskering van Peter de
Grote. Van tsaar tot timmerman.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2.
15:00 - 16:30 uur.

Steffen Morrison, Big Boy Caprice
Kamermuziekcyclus concert
e.a. - The Soul of a Generation LISA JACOBS - viool met KSENIA
try out
KOUZMENKO piano.
Muziek van soullegendes
James Brown Stevie Wonder
en Marvin Gaye. Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

De Nederlandse
vioolvirtuoos
Lisa Jacobs
staat bekend
om haar
gepassioneerde
uitvoeringen.
Ze is ervaren
op het concertpodium met
kamermuziek.
Theo Driessen
Instituut,
Willem
Prinzenstraat
43. 15:30 - 17:30
uur.

Lezing: Hans
Gruijters,
een dwarse
democraat
Schrijver Rogier
Verkroost komt
vertellen over
de Helmondse
politicus Hans
Gruijters
een dwarse
democraat die
de eerste D66
minister werd.
Gratis toegang.
Bibliotheek
Helmond,
Watermolenwal
11. 14:30 - 15:30
uur.
Live 7 Below
COVERS 60S
TM 90S. Covers
uit de Sixties tot
de Nineties Net
even anders
Lokaal 42.
Markt 42
16:00 - 23:00
uur.

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

T/M 21 FEBRUARI

Expositie Cock Scheerens
Cock Scheerens exposeert zijn collages
gemaakt enkel van fotomateriaal uit het
Eindhovens Dagblad. Heel bijzonder,
verrassende compositie’s.
Tijdens openingsuren te bezoeken in de
Fonkel Prins Karelstraat 131 te
Helmond.
PATHÉ HELMOND
DO. 17 JAN. T/M WO. 23 JAN.
All You Need Is Love (DOV) Ma 12:45 uur / Wo
13:15 uur / Do 16:00 uur / Vr 16:15 uur / Za 17:00
uur
Aquaman (DOV) Ma 13:15 uur
Aquaman (O3D) Zo 14:45 uur / Di 15:45 uur / Wo
16:00 uur / Do 16:45 uur / Vr 17:30 uur / Do, Zo,
Di, Wo 20:45 uur / Ma 21:00 uur / Vr, Za 21:30 uur
Arctic (DOV) Za, Zo 21:25 uur
Beautiful Boy (DOV) Ma 20:00 uur
Bohemian Rhapsody (DOV) Ma, Di 12:00 uur / Do,
Wo 12:15 uur / Vr 13:00, 16:00 uur / Zo, Ma 15:30
uur / Do, Za, Wo 15:45 uur / Di 16:10 uur / Zo
20:00 uur / Do, Ma - Wo 20:15 uur / Vr, Za 21:00
uur.
Bon Bini Holland 2 (DNL) Za 10:15, 15:10 uur / Zo
12:00, 18:50 uur / Do 13:30, 22:00 uur / Di 13:40
uur / Vr 13:45, 20:30, 22:45 uur / Ma 18:45 uur /
Di, Wo 19:00 uur / Do, Za 19:45 uur / Wo 21:45
uur.
Book Club (DOV) Di 13:30 uur
Bumblebee (DOV) Ma 17:15 uur
Bumblebee (O3D) Do, Di, Wo 17:45 uur / Vr 18:20
uur
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL) Za, Zo 10:15
uur / Vr 10:45 uur / Ma 13:45 uur
Can You Ever Forgive Me (DOV) Za, Zo 10:30 uur
Creed II (DOV) Vr, Wo 10:45 uur / Do 11:00, 13:15
uur / Ma, Di 11:15 uur / Za 12:30, 18:45, 22:00 uur
/ Di 13:20 uur / Vr 13:30, 18:30 uur / Ma 15:15
uur / Do, Zo - Wo 18:00 uur / Do, Zo, Wo 21:00 uur
/ Vr, Ma, Di 21:15 uur
Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen, De
(DOV) Za 11:30 uur
Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald (O3D)
Do 11:15 uur / Vr 12:00 uur
Glass (DOV) Za, Wo 10:30 uur / Do, Di 10:45 uur /
Vr, Ma 11:00 uur / Wo 12:45 uur / Zo 13:45, 21:15
uur / Do, Za 14:00 uur / Ma, Di 15:00 uur / Vr
15:40 uur / Zo, Ma 18:30 uur / Do, Di, Wo 18:45,
21:30 uur / Vr, Za 19:00, 21:45
uur / Ma 20:45 uur
Green Book (DOV) Za, Zo 19:00 uur
Grinch, The (DNL) Za 11:50 uur / Wo 14:30 uur / Vr
14:45 uur / Di 16:15 uur
Grinch, The (N3D) Zo 11:30 uur
How to Train Your Dragon 3 (DNL) Zo 10:00, 15:00
uur / Do, Ma - Wo 10:30 uur / Vr 10:45 uur / Za
13:20 uur / Wo 15:15 uur
How to Train Your Dragon 3 (N3D) Za 10:00, 16:00
uur / Zo 12:30 uur / Wo 13:30 uur / Do, Di 15:30
uur / Vr 15:50 uur / Ma 16:15 uur Za 10:00, 16:00
uur / Zo 12:30 uur / Wo 13:30 uur / Do, Di 15:30
uur / Vr 15:50 uur / Ma 16:15 uur
How to Train Your Dragon 3 (O3D) Zo 17:30 uur /
Ma 17:45 uur / Do, Za, Di, Wo 18:30 uur / Vr 18:45
uur
If Beale Street Could Talk (DOV) Za, Zo 13:10 uur
Mary Poppins Returns (DNL) Za 12:20 uur
Mary Poppins Returns (DOV) Wo 11:30 uur / Do, Zo
- Di 16:30 uur / Vr 17:00 uur / Za 17:15 uur
Nick Jr. Winterbios (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Do, Vr,
Ma - Wo 10:30 uur.
Nobody’s Fool (DOV) Vr 10:30, 19:45 uur / Za
13:30, 20:00 uur / Do 13:45 uur / Zo - Di 14:00 uur
/ Wo 16:45 uur / Do, Zo - Wo 19:15 uur
Opera: La Traviata (Giuseppe Verdi) (DOV) Zo 11:00
uur / Ma 13:30 uur
PAC Festival (DOV) Za, Zo 10:30 uur
Ralph Breaks The Internet (DNL) Zo 10:15 uur /
13:45 uur
Sneak Preview 20190117 (DOV) Di 21:00 uur
Vals (DOV) Wo 16:15 uur
Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag 10.15 uur
zaterdag en zondag 9.45 uur
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helmondloopjes
EVENEMENTEN

DIVERSEN

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

Sporthal Eckart

te koop
Airbornelaan
1a
te koop
gevraagd
diversenEindhoven
evenementen
Entree 2 euro

9-16 uur
Kraamhuur
06-20299824

cursussen
kennismaking
www.dovens.nl
te huur
vakantie
huisdieren
personeel
auto’s en motoren
onroerend goed
woningruil
radio en tv

Dovens Slapen
Slaapkamers, boxsprings,
matrassen, dekbedden,
hoeslakens en toppers. e
www.dovens.nl e

6,50
8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
Dovens Woningstoffering
e 14,00
Raamdecoratie, gordijnen,
e 15,50

SNUFFELMARKT
Veldhoven NH
Koningshof
Zondag 27 jan.
300 kramen. Hele
vloerbedekking, PVC,
dag
gratis parkeren.
Inleveradres:
vinyl en laminaat.
vanearlebv.nl
www.dovens.nl
0492-525483
de loop
weekkrant helmond
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-;
Staantafel € 4,-;
Karaoke € 25,-;
Tel. 0492-510855
www.ikgeefeenfeestje.nl

Dovens Meubel
Uitlopende showroom
modellen met 21% korting.
www.dovens.nl
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KENNISMAKING

TE KOOP GEVRAAGD

Man 67 zoekt lieve vrouw
voor fijne relatie.
06-33233103

Uw sloopauto levert geld op!
Wij bieden v.a. 75,- euro
voor sloopauto’s.
Voor rijdende auto’s
v.a. 150,- euro geboden.
ODUS AUTO’S BV,
Achterdijk 6, Helmond
06-52642652

65+
KLUSSER/
STYLIST

Voor timmerwerken en
traprenovaties, houten
vloeren voor kamers/
terras en ook schilder,
behang en tegelwerk.
40 Jaar ervaring.
info: 06-11441257
Kees

Gezocht marktspullen, zolder
opr., antiek, klokken,
schilderijen, beelden, enz.
06-13208306
www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren
T: 0492 - 546007

Rolluiken, luifels,
vloerbedekking, lamellen,
(rol)gordijnen, jalouziën, etc.
Zeer concurrerende prijzen.
Gratis meten en prijsopgaaf.
Willie’s stoffering,
Braaksestraat 10, Helmond,
T: (0492) 535901






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

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen




6 dagen per week geopend!

(langs de weg van Helmond naar Deurne)

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
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

e 6,50
e 8,00
e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50
Inleveradres:





helmondloopjes

Maas Budget Witgoed
Witgoed met 2 maanden
garantie. Langskomen kan
7 dagen per week op
afspraak in Helmond.
06-24623905

Lenie Klaasen | 06-52716622



de loop weekkrant

TE KOOP

BUSINESS

OPENINGSTIJDEN
Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur
en 13.00-17.00 uur
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‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

de loop weekkrant helmond

Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

Twirlvereniging Imagination
is kampioen
Mierlo-Hout
Afgelopen zaterdag 12 en zondag 13
januari, vond het NK Twirl voor de
hoogste klasse in topsportcentrum
Almere plaats. Voor de Helmondse
twirlers van Imagination een spannend weekend. Zij moesten na een
strenge selectiewedstrijd hard
strijden om de titel Nederlands
Kampioen. Deze jaarlijkse kampioenswedstrijd wordt door NBTA
Nederland georganiseerd.
Titelstrijd
Trainster Joyce van den Broek: ‘Het
is altijd weer spannend voor zowel
de trainster als de sporter zelf. Er is
heel hard voor gewerkt en tijdens de

selectierondes hadden de dames al
laten zien dat ze een plek in de top
15 van Nederland verdienen. Met
trots kan ik dan ook zeggen dat we
twee kampioentitels rijker zijn.
Zowel het duo twirling junior Rozanna Tolle en Larissa Tolle en het
duo Esmee van der Vliet en Dafne
van den Hurk behaalden de titel van
Nederlands Kampioen.
Meer podiumplekken
Bij de solo onderdelen behaalde Michelle Fijma behaalde een fantastische derde plaats in het onderdeel
1 baton senior intermediate. Nu de
Nederlandse Kampioenschappen
weer voorbij zijn gaat het nieuwe
seizoen weer van start. s

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

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Wij zijn het service adres
voor al uw rolluik reperaties!
Tevens uw adres voor zonneschermen.
Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg
Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

Beide duo’s van Twirlvereniging Imagination die kampioen zijn geworden
(bron foto; Twirlvereniging Imagination).
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Dement en toch een
goede oude dag?

‘Voor iedereen
betaalbaar’

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten.
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5).
24 uur per dag professionele begeleiding.
Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis.
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer?
Kijk op www.kbwo.nl

‘We voelen ons
bevoorrecht.’
‘Ik geef een negen!’
’Een mooiere plek
kun je niet wensen.’
‘Ma voelt zich
echt thuis.’

