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

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

• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden en speciale acties op:
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Op uw gezond-heid!
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NIEUW PROGRAMMA
50PLUS BIOS
ELKE DINSDAG OM 13.30 UUR

TICKETS 8,00 EURO
INCL. KOFFIE/THEE EN LEKKERS

BEZORGER 
WORDEN? 

APP NAAR: 
0618938912

WORDEN? 

APP NAAR: 

WORDEN? 

APP NAAR: 

Lezen is goed voor je!

Afgelopen woensdag was de 
aftrap van het Nationaal Voor-
leesontbijt. Op verschillende 
scholen lazen de burgemees-
ter en wethouders voor uit een 
prentenboek. Op basisschool 
Silvester-Bernadette las Bur-
gemeester Blanksma-van den 
Heuvel voor uit het boek: Panda 
wil een vriendje. 

In een kleurrijk ingerichte zaal 
kwamen de, in pyjama geklede, 
kinderen samen met de docen-

ten luisteren naar het verhaal. 
Tijdens het voorlezen was het 
natuurlijk muisstil want iedereen 
wilde natuurlijk graag weten of 
Panda een vriendje zou vinden. 
Na het voorlezen namen de 
kinderen plaats aan de tafels en 
mochten ze gezamenlijk gaan 
ontbijten. 

Niet alleen de burgemeester, 
maar ook Wethouder de Vries, 
Wethouder van Bree, Wethou-
der van Dijk, Wethouder Dort-
mans en Wethouder Maas lazen 
voor op verschillende basisscho-
len in Helmond.

De Nationale Voorleesdagen
Het Nationaal Voorleesontbijt 
markeert het begin van de Na-
tionale Voorleesdagen. Deze 
dagen zijn bedoeld om het voor-
lezen aan kinderen die zelf nog 
niet kunnen lezen te stimuleren. 
Voorlezen is goed voor de taal-
ontwikkeling van jonge kinde-
ren. Elk jaar staat er een pren-
tenboek centraal en dit jaar is 
dat ‘Een huis voor Harry’, maar 
niet alleen dit boek wordt voor-
gelezen. 

Elk jaar is er ook een prenten-
boek top 10 met de leukste boe-

Helmond

De kinderen waren erg enthousiast toen ze met Burgemeester Blanksma- van den Heuvel op de foto 
mochten. (bron foto’s; Mandy Meeuwsen).

ken om uit voor te lezen. Tot en 
met zondag 3 februari 2019 zul-
len er dan ook allerlei spetteren-
de (voorlees)activiteiten rondom 
het prentenboek 'Een huis voor 
Harry' plaatsvinden.

Ook in Bibliotheek Helmond-
Peel kun je van alles beleven, 
dus kijk zeker even op de web-
site voor meer informatie hier-
over: www.bibliotheekhelmond
peel.nl s
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COMBI CENTRUM MIERLOSEWEG
Combicentrum Helmond staat al jarenlang bekend om zijn gastvrije 

uitstraling met een keur van exclusieve winkels. 
Wij als ondernemersvereniging zijn er dan ook trots op dat wij samen met alle 

deelnemende winkeliers dit nog steeds naar buiten toe uitstralen.

Delicatessenhuis

    BAKKERIJ    BAKKERIJ
FRITS VAN DE LOOVERENFRITS VAN DE LOOVEREN
Tegen inlevering van deze bon alle gebakjes van € 2,35 

NU VOOR € 1,50
Aktie loopt tot en met 20 februari 2019

Mierloseweg 39  5707 AB Helmond 0492-523265

Kaas-Noten-Wijn-Salades 
Tapas - Bonbons-Patés - Vleeswaren 

Belegde broodjes-Cadeau’s

Combi Centrum Mierloseweg 30

Tel. 0492-347906
www.kaatjejans-helmond.nl

kaatjejanshelmond@gmail.com

Smakelijke attentie bij aankoop 
vanaf 10 euro en tegen inlevering van 

deze advertentie 

AAN WIE DENK
JIJ VANDAAG?

Mierloseweg 10 5707 AL  HELMONDMierloseweg 10 5707 AL  HELMONDMierloseweg 10 5707 AL  HELMOND

OP=OP

Koud he?  
50% op hondenjasjes en 

10% op manden en kussens

Mierloseweg 22  5707AM  Helmond

Slijterij
Luc’sWines &Drinks

Mierloseweg 14 Helmond
www.lucswinesendrinks.nl info lucswinesendrinks.nl

0492-264656

Chat de Pena 
Roussillon Villages
€ 7.99 per fles bij 
aankoop van 6 flesssen 
GRATIS MAGNUM
t.w.v € 15.99

DERISON
GROENTE EN 

FRUIT

Bij ons verkrijgbaarBij ons verkrijgbaar
De lekkerste klei aardappelen
Bildtstar, Nicola en Frieslander

voor een lekker maal en een goed onthaal 
SNACKBAR v.d. HAMSVOORT

IEDERE WOENDAG 
FRIETDAG

(alleen voor afhalen)

± 3 PERSONEN FRIET EN 
3 SNACKS* € 6.50

 * Keuze uit kroket, frikandel of bamihap.

Mierloseweg 28 • 5707 AM Helmond 0492 53 92 49
Tegen inlevering van deze advertentie

2 LEKKERBEKJES  
+ 2 VIS-SLAATJES

+ 200 GRAM HUISSALADE
VAN € 22,90 VOOR 

 € 15,-

V I S S P E C I A L I T E I T E N
Geldig van 1 feb. 

t/m 28 feb.

Lekker Gewoon!

Mierloseweg 17 | 5707 AB Helmond
T. [0492] 548 904

Tegen inlevering van deze bon 
ontvangt u: 

4 hamburgers +
4 spekburgers +

500 gram verse worst voor slechts 
  € 9,50

TEGEN 
INLEVERING VAN 
DEZE BON

Mierloseweg 51a te Helmond-Geopend: do/vr/za 10-17u

KNIP DE BON UIT VOOR
10% KORTING

OP EEN TRUI ÓF VEST
GELDIG T/M 28 FEBRUARI
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15%-75%

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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15%-75%
WINTER 

OPRUIMING

WINTERSPORT KLEDING

OUTDOOR WINTERKLEDING

SPORT KLEDING

FITNESS APPARATUUR

WINTERLAARZEN 

SNOWBOOTS

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 2 FEBRUARI 2019 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

K O R T I N G E N  V A N

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl

Bij Rebel Lady kun je je innerlijke Fashionista ontdekken (bron foto; Christel Sanders). 

Nog zo’n juweeltje aan de Mier-
loseweg is Rebel Lady. Hier vind 
je mooie en moderne kleding 
en accessoires voor een heel 
betaalbare prijs. In de ruime 
winkel kun je naar hartenlust 
shoppen zonder buikpijn te 
hebben van de prijs, het duur-
ste item is namelijk maximaal € 
80,00. Monique Overberg weet 
als geen ander hoe ze haar klan-
ten deskundig van advies kan 
voorzien en hoe elke vrouw met 
welk fi guur dan ook er op haar 
best en stralend uit kan zien. 

Zij runt haar winkel nu al drie 

jaar met veel enthousiasme en 
vult deze ook nog eens wekelijks 
aan met een steeds nieuwe col-
lectie. De stijl kun je het beste 
omschrijven als een mix van 
stoer met modern klassiek. En 
heb je geen maatje XS dan niet 
getreurd want ook met maat 
XXL kun je hier goed slagen. 
Naast een uitgebreide collectie 
van het Franse merk Morgan 
de toi en het Nederlandse merk 
Zoso zijn er nog meerdere an-
dere leuke merken te scoren en 
om het geheel helemaal af te 
stylen is er een ruime keuze aan 
accessoires te vinden van oorbel-
len, tassen tot hippe shawls.  De 
winkel hangt al lekker vol met 
de nieuwste truien en vesten in 

felle kleuren zoals geel en fuch-
sia die natuurlijk superleuk staan 
in combinatie met donkerblauw, 
zwart of leger groen. Binnenkort 
gaan we veel pastelkleuren zien, 
gecombineerd met lekkere felle 
fluorescerende kleuren en na-
tuurlijk blijft de animalprint ook 
nog in beeld. 
Er hangen ook nog vele mooie 
items in de sale rekken, dus kom 
gauw eens gezellig aan voor een 
gratis persoonlijk advies met 
daarbij een heerlijk kopje koffie 
of thee. Er hangen ook nog vele 
mooie items in de sale rekken en 
op zondag 10 februari zijn jullie 
van harte welkom op de mega 
magazijn uitverkoop. Voor meer 
info zie onze Facebook of Insta-

gram pagina. De winkel is mak-
kelijk bereikbaar en je kunt er 
gratis parkeren voor de deur, de 
openingstijden zijn op don./vrij/
zat. Van 10.00 tot 17.00 uut. 

Neem ook eens een kijkje op 
Facebook en Instagram.
Rebel Lady | Mierloseweg 51a
Helmond | T: 06-24984433 s

Helmond-West

In iedereen schuilt een Fashionista  

Kom naar de Bieb tijdens 
De Nationale Voorleesdagen 2019!

Bibliotheek Helmond-Peel 
bruist tijdens De Nationale 
Voorleesdagen 2019. Deze da-
gen zijn bedoeld om het voor-
lezen aan kinderen die zelf nog 
niet kunnen lezen te stimule-
ren. Voorlezen is goed voor de 
taalontwikkeling van jonge 
kinderen. Daarom zijn er van 
woensdag 23 januari tot en met 
zondag 3 februari 2019 allerlei 
spetterende (voorlees)activitei-
ten rondom het prentenboek 
'Een huis voor Harry'.

Kom naar de bieb en stap in de 
wereld van kat Harry, de hoofd-
persoon uit ‘Een huis voor Harry’, 
het Prentenboek van het Jaar, dat 
werd geschreven door Leo Tim-
mers. De kinderen horen hoe 
Harry verdwaalt, maar dankzij 
zijn vrienden toch zijn huis weer 
terugvindt.

Het boek wordt extra tot leven 
gebracht tijdens de voorstelling  
door theaterduo Kees & Koos. 
Samen met de kinderen gaan ze 
op zoek naar Harry. Een tocht 
langs verschillende huizen, hok-

ken en nesten. Kaarten voor deze 
voorstelling zijn te bestellen via 
www.bibliotheekhelmondpeel.
nl/activiteiten 

Maar dat is nog niet alles! Voor-
leesbus Blikkie rijdt ook uit tij-
dens de Nationale Voorleesda-
gen. De bus bezoekt een groot 
aantal kinderen op scholen en 
peuterspeelzalen. De leesconsu-
lenten van de Bibliotheek gaan 
een interactieve voorleesactivi-

teit doen bij diverse peuter- en 
kleutergroepen op peuterspeel-
zalen en op basisscholen. Met 
mooie materialen komt het ver-
haal 'Een huis voor Harry' tot 
leven. 

Thuis voorlezen
Tijdens De Nationale Voorlees-
dagen wordt het belang van 
voorlezen extra benadrukt. Maar 
de bibliotheek ondersteunt ou-
ders ook graag bij het voorlezen 

na deze week met een uitge-
breide collectie aan fantasierijke 
prentenboeken. 

Om de Voorleesdagen extra fees-
telijk te maken, krijgen kinderen 
tot en met 6 jaar die lid worden 
van de Bibliotheek een vinger-
popje van kat Harry. 

Zij kunnen gratis lid worden. Ou-
ders krijgen 10 euro korting op 
hun lidmaatschap. s

Centrum

(Bron foto; Bibliotheek Helmond - Peel).
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Aanslag gemeentelijke belastingen 

Iedereen in 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. Uiterlijk 
31 januari ontvangt u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen in uw 
brievenbus of in uw berichtenbox van Mijnoverheid. 

U betaalt altijd afvalstoffenheffing en rioolheffing. Hondenbezitters betalen 
ook hondenbelasting. Huizenbezitters betalen onroerend zaakbelasting (OZB). 
Huurders krijgen een beschikking met daarop de waarde van de woning. Het 
bedrag van de aanslag is vrijwel gelijk aan vorig jaar. U betaalt wel meer OZB als 
uw koopwoning in waarde is gestegen.

Kunt u de aanslag niet betalen? 
Dan kan het zijn dat u de aanslag niet of maar voor een deel hoeft te betalen. 
Dat heet kwijtschelding. Of we kijken met u of we een betalingsregeling kunnen 
afspreken. 

Hoe betaalt u de aanslag?
Betaalt u via automatische incasso, dan wordt het bedrag in acht termijnen 
van uw rekening afgeschreven. Zonder automatische incasso moet u het 
bedrag in één keer – én binnen twee maanden -  overmaken. U ontvangt geen 
acceptgirokaart. 

Aanslag digitaal ontvangen?
Dat kan via MijnOverheid. U heeft wel een DigiD nodig. Daarmee maakt u 
gemakkelijk een account aan op www.mijnoverheid.nl. 
Heeft u geen aanslag ontvangen in uw brievenbus? Dan bent u misschien al 
aangemeld op Mijnoverheid. Controleer eerst uw berichtenbox van MijnOverheid. 
Vindt u de aanslag daar ook niet, bel dan met de gemeente.

Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/belastingen. Bellen of mailen kan 
ook: 14 0492 / belastingen@helmond.nl.

Commissievergaderingen 
Bestuurscentrum Boscotondo

Adviescommissie Inwoners 
Dinsdag 29 januari 2019, 19.30 uur 

Op de agenda staat onder andere het volgende onderwerp:
1. Raadsvoorstel Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Brabant Zuidoost 2019

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 29 januari 2019, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1.  Onttrekking aan de openbaarheid van het naamloze en doodlopende pad 
 gelegen op de Automotive Campus, parallel aan de Europaweg.
2. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Brandevoort II - herz. Hazenwinkel-
 Liverdonk.

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.

Bekendmakingen

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

Dr. Knippenberghof 37 10-01-2019 vervangen garagedeur door pui OLO 4068713

complex 608,  11-01-2019 het energetisch verbeteren van OLO 4074505

van Speijklaan e.o.  75 woningen 

Brahmslaan 12 15-01-2019 verplaatsen garagedeur OLO 4127137

Zijdevlinder 1 15-01-2019 oprichten woning OLO 3986257

Marshallstraat 4 16-01-2019 wijzigen bestemming naar  OLO 4051395

  detailhandel 

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

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

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

Iedere inwoner van Helmond betaalt mee 

aan onze stad. Ook u. Daarom betaalt u 

belasting aan de gemeente.  

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

?

Het geld gebruiken we bijvoorbeeld voor de aanleg en onderhoud van wegen, 
riolering en straatverlichting. 

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

Uw aanslag digitaal ontvangen? 
Dat kan via www.mijnoverheid.nl

U kunt uw aanslag ook via 
automatische incasso betalen.

Meer weten? Bel 14 0492, mail naar belastingen@helmond.nl 
of kijk op www.helmond.nl/belastingen
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

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

de Hoefkens kavel 4  14-01-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4143051

de Hoefkens kavel 5 14-01-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4143195

Aarle-Rixtelseweg 105 14-01-2019 kappen 1 boom OLO 4142913

Kloosterstraat 15 14-01-2019 uitbreiding pand (monument) OLO 4141635

Achterdijk 17 16-01-2019 vergroten pand OLO 4109517

Lochtenburg,  15-01-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 3957097

kadastraal U 7040

kadastraal B 4082,  16-01-2019 aanleg voetpad OLO 4147573

Schootense Loop naar Gasthuisstraat 79 

Dorpsstraat 9 16-01-2019 plaatsen geldautomaat en reclame OLO 4146953

perceel B 3662 (gedeeltelijk), 03-01-2019 herinrichten percelen, verwijderen OLO 4123241

achter Rode Beemden 13  van houtopstanden (rectificatie, de 

  projectomschrijving is gewijzigd) 

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

perceel C 9951 maken tijdelijke ontsluiting i.v.m.  OLO 4088933

 werkzaamheden Varenschut

 

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

Automotive Campus 25 07-01-2019 milieuneutrale wijziging  OLO 3898375

  (vergroten opslag) 

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Vaartsestraat  24-01-2019 07-03-2019 brandveilig gebruik,   OLO 4101393

2 t/m 30    blok 2 Brandevoort

Helmondse- 24-01-2019 07-03-2019 brandveilig gebruik  OLO 4106311

laan 71  

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492.

Indienen zienswijzen 

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 

14-0492).

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan:

Metaal Recycling Park Helmond B.V., Korte Beemd 3 te Helmond.

Het betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets voor de opslag van schroot, 

OLO-nummer 3998507.

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 24 januari 2019 ter inzage in het 

Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492. Voor 

een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken via 

telefoonnummer 088-3690455.

Bezwaarschrift 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (17 januari 2019) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden 

aan burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 

postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na 

verzending van het besluit, tenzij gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een 

verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat er 

een beslissing is genomen over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet 

worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te 

’s-Hertogenbosch (sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch).

Besluit intrekken maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond, gelet op artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer, maken bekend dat er maatwerkvoorschriften zijn ingetrokken ten aanzien van:

• Custom Powders BV, Grasbeemd 10 te Helmond, het betreft een inrichting voor het bewerken 

en verwerken van poeders voor de chemische- en voedingsmiddelenindustrie.

De ingetrokken maatwerkvoorschriften gaan over het verwerken van perfluorpolymeren. 

Aangezien deze producten niet meer worden verwerkt kunnen de maatwerkvoorschriften 

worden ingetrokken.

Inzage 

De beschikking waarbij maatwerkvoorschriften zijn ingetrokken ligt ter inzage in het 

Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak 

maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492. Voor een 

mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690278) een afspraak 

maken. 

Bezwaarschrift 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen 

indienen. Dit kan tot zes weken na de dag van bekendmaking (23 januari 2019) van het besluit. 

Uw gemotiveerde bezwaarschrift dient u te richten aan het college van burgemeester en 

wethouders van Helmond (postbus 950, 5700 AZ Helmond). Men kan een bezwaarschrift ook 

digitaal indienen. Kijk hiervoor op www.helmond.nl. Het besluit treedt in werking met ingang 

van de dag na verzending van het besluit, tenzij gedurende genoemde termijn bezwaar is 

ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in 

werking voordat er een beslissing is genomen over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige 

voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant 

te ’s-Hertogenbosch. (sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch).

Vastgesteld uitwerkingsplan “Hoek Houtsestraat – Kromme Haagdijk – 
Baarsstraat”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat zij op grond van artikel 3.9a 

van de Wet ruimtelijke ordening op 15 januari 2019 het uitwerkingsplan Hoek Houtsestraat – 

Kromme Haagdijk – Baarsstraat hebben vastgesteld. Dit uitwerkingsplan is gebaseerd op de 

uitwerkingsregels van bestemmingsplan “Hoek Houtsestraat - Kromme Haagdijk”. 

De locatie tussen de Kromme Haagdijk en de Baarsstraat diende voorheen als parkeerterrein, 

fietsparkeerplaats en speelveld (basketbalveld) voor het voormalige Vakcollege Dr. Knippenberg 

(OMO). Het uitwerkingsplan maakt de ontwikkeling van drie grondgebonden vrijstaande 

woningen mogelijk.      

Inzage 

Het uitwerkingsplan ligt met ingang van 24 januari 2019 zes weken ter 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.0794.1300BPU170161-2000. 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 uitwerkingsplan kan met ingang van 25 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;

Het beroepschrift moet worden gestuurd naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het 

uitwerkingsplan 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 er een beslissing is genomen over het verzoek. 

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 23 januari 2019

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
woensdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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De winter is weer echt begonnen deze 
week. De schaatsen kunnen weer uit 
het vet. We krijgen matige vorst in de 
nacht en overdag rond het vriespunt. 
Op verschillende plekken zijn ijsbaan-
tjes ontstaan van ondergelopen wei-
landen of pleintjes. De koek en sopie’s 
staan er ook weer. Dan kan ook de 
slee weer van de zolder. Het win-
terse buitenleven begint voor degene 
die dat leuk vinden. De eerste echte 
sneeuw is al weer gevallen en er komt 
meer! Wat vonden wij dat vruuger 
als kind prachtig. Glijbanen maken 
was 1 van mij favorieten van die hele 
lange spiegelglad en dan glibberen, 
geweldig. Of met een slee, wij hadden 

thuis echt een super gave slee met een 
rode ijzeren stoel erop met een rode 
duwstang. Voor die tijd erg hip. En 
dan buiten spelen totdat ge bevroren 
waard. Een grote sneeuwpop maken 
natuurlijk. Niet iedereen vind sneeuw 
en ijs geweldig, maar ikke wel 

Een zondag is het ook weer koopzon-
dag in het centrum van Helmond. Dit 
weekend speciaal voor de kids. Daar-
om heet het ook kinderkoopzondag. 
In het centrum lopen  piraten rond die 
dukaten uitdelen, deze dukaten kun-
nen kids, bij winkeliers die meedoen, 
inwisselen voor iets lekkers of een 
leuke attentie. Een andere reden voor 
mij om zondag te gaan is, dat je echt 
de laatste koopjes van de uitverkoop  
kunt scoren. Kortingen van 50 tot 70% 
vliegen je om de oren. En dan is de 
winter is nog maar net begonnen. Een 
leuke winterjas scoren voor volgend 
jaar of nog voor nu. Heerlijk al die sale 
afstruinen en op de meeste plekken al 
een indruk krijgen van het voorjaar. 
En als je dan toch in het centrum bent, 
kijk ook eens in de zijstraatjes van de 
veestraat en van de markt waar vaak 
de verborgen pareltjes van Helmond 
zitten ,leuke authentieke winkeltjes 
waar de klantvriendelijkheid nog 
hoog in het vaandel staat. Genoeg te 
doen dit weekend mijn voorkeur gaat 
uit naar de koopzondag da snapte 
gullie wel en voor degene die zich op 
glad ijs gaan bevinden: voorzichtig!

Fijn weekend iedereen en tot volgende 
week.

Ons 

vertelt…

Winterweer en 
kinderkoopzondag

De Helmondse Maestro’s stellen zich voor

Het Helmonds Muziek Corps 
gaat op 18 mei 2019 op zoek 
naar De Helmondse Maestro. 
Zes prominente Helmonders 
zullen op deze zaterdagavond 
gaan strijden om de zilveren ba-
ton. We stellen de eerste twee 
Maestro’s graag aan u voor:

Riekie Adriaans is bij de meeste 
Helmonders bekend als ‘Riekie 
van De Kegel’. Jarenlang bestier-
de zij, samen met haar man Theo, 
Café De Gouden Kegel gelegen 
aan de Helmondse Markt. Riekie 
is daardoor ook geen onbeken-
de voor het Helmonds Muziek 
Corps, omdat het corps het café 
vaak als uitvalsbasis gebruikte 

voor serenades in de stad. Bij 
het in ontvangst nemen van de 
Nobelsprijs, uitgereikt tijdens de 
Keielogische Hogeskool, noem-
de Uuper Udo Holtappels haar 
de oudste vlogger van Helmond: 
Riekie voorziet de Helmonder 
van handige huishoudelijke tips 
via Omroep Helmond. Op 18 mei 
is ze naast de oudste vlogger, ook 
de oudste kandidaat-Maestro 
die plaats zal nemen op de bok 
bij het Helmonds Muziek Corps. 
Riekie voelt zich zeer vereerd 
met haar deelname en gaat haar 
uiterste best doen om de muzi-
kanten en het publiek voor zich 
te winnen!
Rianne Letschert is geen geboren 
Helmondse, maar is er zeker ge-
togen. Al vanaf haar elfde woont 
ze in Stiphout; vroeger samen 

met haar ouders en broer, in-
middels met haar eigen gezin. 
Rianne werd in 2016 benoemd 
als jongste vrouwelijke rector 
magnificus in Nederland en in 
die functie geeft ze leiding  aan 
de Universiteit van Maastricht. 

Tijdens de dagelijkse autoritten 
tussen Stiphout en Maastricht 
luistert ze naar diverse soorten 
muziek en ze hoopt dan ook 
door haar deelname meer te 
leren over het musiceren zelf. 
Daarnaast verheugt ze zich 
op een volle theaterzaal die zij 
kan laten meegenieten van alle 
mooie klanken, maar bovenal 
hoopt ze zich na 18 mei 2019 niet 
alleen rector magnificus, maar 
ook de eerste Helmondse Maes-
tro te mogen noemen. s

Centrum

Riekie Adriaans (rechts) Rianne Letschert (bron foto’s; Helmonds Muziek Corps).
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Installeren in één dag
Het PLAMECO plafond wordt 
als één geheel speciaal voor 
u gemaakt. Het is scheur- 
en schilfervrij, antistatisch 
en onderhoudsvriendelijk. 
Daarnaast is het schimmel-, 
algen- en bacteriewerend. Het 
installeren van het plafond 

kan in één dag: ‘s ochtens 
beginnen en dezelfde dag is 
het klaar. Deze service kan 
PLAMECO bieden, omdat 
vooraf Mark van Osch bij u 
ter plaatse komt kijken en de 
situatie beoordeelt. Hij maakt 
samen met u een ontwerp, 
waarin uw wensen worden 
verwerkt. De voorbereidingen 
voor de montage gebeuren in 

de eigen werkplaats, zodat bij 
u direct kan worden gestart 
met het plaatsen van het 
plafond. Het montageteam 
monteert en spant het 
plafond in één dag, terwijl 
de grote meubelen gewoon 
in de betreffende ruimte 
kunnen blijven staan. De 

montage gebeurt zonder 
hak- en breekwerk. U kunt 
dezelfde dag weer over de 
ruimte beschikken, wat u veel 
ongemak en tijd bespaart.

Hoogwaardige materialen
“Je moet het product zelf zien”, 
aldus Plameco Vakbedrijf Van 
Osch. Diverse stijlen zijn te 
zien in de showroom. In de 

showroom kunt u zelf zien hoe 
mooi en praktisch zo’n plafond 
is. PLAMECO kan voor elk 
interieur een nieuw plafond 
verzorgen geheel naar uw 
wensen: klassiek of modern, 
met een extra ornament, 
verlaagd of net onder het 
oude plafond, hoogglans of 
mat, glad of met structuur. 
Dit alles wordt vervaardigd 
van hoogwaardige materialen, 
die onder andere ook in de 
ruimtevaarttechniek worden 
gebruikt. Plameco Vakbedrijf 
Van Osch is onderdeel van 
een grote, internationale 
organisatie. Zij staat borg 
voor een uitstekend product, 
gemonteerd door vakkundige 
monteurs.

Alleen de huiskamer? 
Denkt u aan een nieuw plafond 
voor uw huiskamer? Ook uw 
badkamer, keuken en uw toilet 
kan PLAMECO voorzien van 
een nieuw plafond. Speelse 
vormen en fraaie kleuren 
geven uw badkamer, keuken 
of toilet een prachtig nieuw 
aanzien. In uw bedrijfsruimte 
kan een PLAMECO plafond  
zelfs bijdragen aan de 

uitstraling. Denk daarbij 
eens aan uw receptie, 
vergaderruimte, showroom of 
uw eigen kantoor.

Totaaloplossing
PLAMECO biedt u ook een 
totaaloplossing voor de 
verlichting in uw plafond. 
Zonder goede verlichting is 
een ruimte niet compleet? 
PLAMECO kan dit piekfijn voor 
u verzorgen. U kunt kiezen 
voor het integreren van uw 
bestaande verlichting in het 
nieuwe plafond, of voor geheel 
nieuwe verlichting. Ook de 
randafwerking is bepalend 
voor uw interieurstijl. Daarvoor 
heeft u een ruime keus aan 
sierlijsten.

Plameco Vakbedrijf Van Osch
www.vakbedrijfvanosch.nl 

Kruiseind 16c
5421 ND  Gemert
T 0492-368100
Spoorweide 1
5133 NM  Riel
T 013-7200977

OPEN
DAGEN

Donderdag 24 januari,
vrijdag 25 januari, 

zaterdag 26 januari & 

ZONDAG 
27 JANUARI 

van 10.00 tot 16.00 uur

EEN NIEUW BEGIN, EEN MOOI NIEUW PLAFOND 

IN ÉÉN DAG GEMONTEERD! 

Een nieuw 
plafond in 1 dag!

terwijl de meubels blijven staan

voor elke ruimte

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Laat u tijdens de open dagen
uitgebreid voorlichten over de

mogelijkheden en bezoek onze 
showroom. U bent van harte welkom!

De 6 voordelen van Plameco
3  Schone montage in één dag
3 Zonder hakken en breken 
3 De meubels kunnen blijven staan

3 Voor elke interieurstijl
3  Verlichting naar wens
3  Uit één geheel op maat gemaakt

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

www.vakbedrijfvanosch.nl

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

Vijfde Franse Markt verhuist naar Cacaofabriek
Door: Jet Vetter. 

De Franse Markt wordt dit jaar 
op Hemelvaartsdag, donderdag 
30 mei a.s., voor de vijfde keer 
gehouden. Na vier jaar met 
veel succes op Suytkade te heb-
ben plaats gevonden, verhuist 
de eerste lustrum editie van 
de markt naar het terrein bij 
de Cacaofabriek. Dus agenda 
tevoorschijn halen en meteen 
noteren, want deze Helmondse 
activiteit is zeer zeker een be-
zoekje waard.

De twee initiatiefnemers achter 
de markt zijn de vrienden (en 
buurmannen) Johan van der 
Vorst en Rolf Eyck. ‘’Het idee 
voor dit jaarlijks terugkerend 
feest is geboren hier op Suytkade 
tijdens een wandeling langs het 
kanaal. Het voelde daar net zoals 
in Parijs”, leggen zij uit. Vier jaar 
lang zijn de twee ‘oude knar-
ren’, zoals ze zichzelf noemen, de 
kartrekkers. 

Van de Vorst is de uitvoerder en 
Eyck de kunstenaar. “Een mooi-
ere combi is er niet”, vinden zij. 
“We willen de Franse Markt echt 
niet vergelijken met Artimond. 
Dat gat valt niet op te vullen. Ar-
timond was een kunstmarkt met 
allerlei artistieks eromheen. De 
Franse markt is een ‘kunstzinni-
ge’ markt”, aldus Van der Vorst. 

Een week nadat op de site van de 
markt is aangegeven, dat de in-
schrijvingen voor 2019 van start 
zijn gegaan, hebben al ruim 25 
deelnemers gereageerd. Dat be-
looft veel goeds. Met ingang van 
dit lustrumjaar heeft het tweetal 
een groep jonge inspirerende 
mensen om zich heen vergaard. 
Zo ook Niek de Groot, wie actief 
is bij diverse Helmondse media. 
Hij is de bron voor vernieuwende 
activiteiten. “Het is een heel kar-
wei en het is fijn met meer te zijn. 
We zijn ook heel blij met de nieu-
we locatie, toch nog wat dichter 

bij de binnenstad, waar die dag 
ook van alles wordt georgani-
seerd. Om een tipje van de sluier 
op te lichten, er zullen diverse 
optredens op zeven podia wor-
den gegeven. De markt is de wijk 
echt ontstegen”, geven de twee 
trots aan. Van der Vorst vertelt, 
dat hij zo’n 850 deelnemers in 
zijn bestand heeft staan. Zij ko-
men uit Helmond en omgeving, 
maar ook uit de rest van het land. 
Van der Vorst en Eyck willen zo 
ver van tevoren nog niet te veel 
verklappen, maar ze zijn wel heel 
tevreden over de deelname van 

publiekstrekker Hein Aldenhove 
en de Artschool van Hilma Bo-
venkerk. Dit jaar schilderen leer-
lingen van de school op straat, 
echt op zijn Frans en kunnen 
passanten ook aan de slag met 
kwast en verf.
De verwachting is, dat er 80 á 90 
kramen zullen worden bezet. ‘’En 
misschien zelfs wel meer. Nu nog 
duimen voor mooi weer en dan 
lijkt Helmond 30 mei a.s. echt 
een Franse stad”.

Meer informatie is te vinden op 
www.fransemarkthelmond.nl s

Suytkade

(Bron foto; Organisatie Franse Markt).

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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tot

50%
korting

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

Ontdek nog meer aanbiedingen bij jouw Carpetright!

tot

50%
korting

WINTER
SALE

Nu korting op 
vele vloeren, 

vloerkleden en 
raamdecoratie
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Finale sale

10% extra korting

Op geselecteerde artikelen

10%
korting

op traprenovatie

Carpetright Helmond Engelseweg 220 A | 5705 AK | Helmond

Helmond is hofleverancier 
voor Brabants Besten

De provincie heeft 24 werkge-
vers uit het midden- en klein-
bedrijf benoemd tot Brabants 
Besten. Ondernemers met deze 
titel zetten hun medewerkers op 
vernieuwende wijze in en laten 
daarmee hun talenten optimaal 
tot recht komen. Zij delen hun 
ervaringen met andere onder-
nemers.

De groep Brabants Besten voor 
2019 bestaat uit 12 nieuwe am-
bassadeurs en 12 die zijn herbe-
noemd. Zij blinken, ieder op ei-
gen wijze, uit in het invullen van 
hun werkgeverschap en bedrijfs-
voering. De onderscheiden on-
dernemers doen dat bijvoorbeeld 
door mensen met een handicap 

aan te nemen en te begeleiden, 
door mensen op de werkvloer 
meer inspraak te geven over de 
inrichting van het werk, door een 
programma op te zetten waar-
door oudere medewerkers langer 
fit blijven of door mensen zonder 
werkervaring binnen hun bedrijf 
op te leiden. Zij zijn daarmee een 
voorbeeld voor andere onderne-
mers.

Ambassadeursprogramma
De provincie benoemt de on-
dernemers tot Brabants Besten 
omdat ze de denkkracht van in-
novatieve werkgevers wil benut-
ten. De bedrijven worden met het 
ambassadeursprogramma een 
jaar lang gestimuleerd en gefaci-
liteerd om hun ideeën en ervarin-
gen met andere ondernemers te 
delen. Zij doen dat bijvoorbeeld 

tijdens workshops, lezingen en 
rondleidingen door hun bedrijf. 
De provincie brengt hen in con-
tact met gemeenten en onder-
wijsinstellingen. Zo versterken 
zij gezamenlijk de Brabantse ar-
beidsmarkt. Het ambassadeur-
sprogramma bestaat sinds 2014. 
Alle bedrijven in het ambassa-
deursnetwerk zijn voorlopers op 
het gebied van sociaal en maat-
schappelijk ondernemen. Boven-
dien boeken zij goede bedrijfsre-
sultaten. Gedeputeerde econo-
mie Bert Pauli: ‘Brabant telt ge-
lukkig veel ondernemers die ver-
der kijken dan hun portemonnee 
en die het verschil willen maken 
voor hun medewerkers en hun 
omgeving. Goed voorbeeld doet 
goed volgen. We zetten daarom 
vandaag onze Brabants Besten 
in het zonnetje en hopen dat zij 
andere ondernemers inspireren.’

Nieuwe Brabants Besten
Tijdens een bijeenkomst in het 
provinciehuis is Laurens Swa-
nenberg van Swanenberg Hy-
drauliek bv in Helmond voor het 
eerst benoemd tot ambassadeur. 
Herbenoemde Helmondse am-
bassadeurs zijn: Piet Heerkens 
van Lavans bv, Wim Hillenbrink 
van Manders Totaal in Helmond 
en Karel van Rooij van Van den 
Broek Logistics in Helmond. s

Helmond

Gedeputeerde Bert Pauli, wethouder Jos van Bree en de Helmondse 
ambassadeurs. (bron foto; Wim Hollemans).

Koninklijke Erepenning 
voor RKSV Mierlo-Hout

Afgelopen zondag heeft RKSV 
Mierlo-Hout een Koninklijke 
Erepenning ontvangen uit de 
handen van Burgemeester 
Blanksma-van den Heuvel.  
RKSV Mierlo-Hout vierde haar 
100-jarig jubileum. 

De Koninklijke Erepenning is 

uitgereikt tijdens de jubileumre-
ceptie die werd gehouden. Om 
het 100-jarig jubileum worden al-
lerlei activiteiten georganiseerd. 

De jubileumreceptie was de af-
trap voor het feestjaar omdat de 
club op deze datum precies 100 
jaar bestond. De festiviteiten die 
door het jaar heen worden geor-
ganiseerd, zullen te vinden zijn 
www.100jaarblauwwit.nl s

Mierlo-Hout

Omdat de vereniging 100 jaar bestaat, mochten zij afgelopen zondag 
een Koninklijke Erepenning ontvangen. (bron foto; Mandy Meeuwsen).
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Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 | www.tweedezitenzo.nl

2,5 zits bank en 2 zits bank, leder. 
Normaal 2950,-

2,5 zits bank en 2 zits bank, leder. 

STUNTPRIJS 

595,-

Ik weet niet meer wanneer wij 
hem voor het eerst hebben 
ontmoet. Het moet tijdens een 
jaarvergadering van het Ned. 
Genootschap van St. Jacob 
zijn geweest. Dat genootschap 
verbindt mensen die naar San-
tiago de Compostela geweest 
zijn, of willen gaan. Na het 
officiële gedeelte, gaat zo’n 
bijeenkomst informeel verder 
met het Café St. Jacques, een 
genoeglijk samenzijn met een 
sapje of zoiets. Tijdens zo’n 
bijeenkomst hebben we met 
Wim kennis gemaakt en er een 
paar op gedronken. Wim was 
een ervaren Santiagofietser 
en was in die kringen bekend 
vanwege zijn rode kniekousen; 
het was een gezellige vent. Wij 
leerden hem door de jaren 
heen steeds beter kennen en 
wisten inmiddels dat hij in 
zijn eentje fietste en van alles 
mankeerde. Zijn cardioloog 
adviseerde hem vanwege het 
hart niet meer van die lange 
fietstochten te maken. Maar 
Wim wist het beter, fietste 
naar Santiago en stuurde zijn 
cardioloog dan een kaartje: “Ik 
ben er weer!” Na een paar ont-
moetingen vroeg Wim of wij 
op een bepaalde dag iets aan 
de hand hadden. Neen, dat 
hadden wij niet. “Dan nodig ik 
jullie uit voor mijn verjaardag.” 
Hij zou 75 worden. “Ja, maar 
Wim, we kennen elkaar am-
per.” “Dat maakt niets uit; jullie 
lijken mij mensen die mij hel-
pen als ik onderweg met pech 
sta, dus jullie zijn welkom.” Wij 
dus naar zijn verjaardag in de 
Witte in Vught met een fles 
‘Houts Nipke’.
Zat de zaal hartstikke vol met 
Santiagogangers, zo bleek. 
We kregen een programma 
waaruit viel op te maken dat 

we niet voor 24.00 uur naar 
huis konden. Wat had Wim in 
petto? Uiteraard begonnen we 
met een rondje kennismaking, 
koffie en een borrel. Toen per 
auto naar kasteel Heeswijk, 
waar een groepsfoto gemaakt 
werd, we een rondleiding kre-
gen en een lunch. Weer terug 
in Vught, riep Wim ons op 
ons gereed te maken voor een 
tocht naar ‘s Hertogenbosch. 
Daar werden we ingescheept 
voor een rondvaart over de 
Dieze. Buitengewoon inte-
ressant! Daarna weer terug 
naar de Witte, voor een bor-
rel, bijpraten en het diner. Wij 
zaten aan tafel met een stel 
uit Frankfurt, dat door Wim 
was uitgenodigd omdat hij 
‘n keer met hen een avond 
had doorgebracht in een ho-
tel in Zuid Frankrijk op weg 
naar Santiago. Het werd een 
fantastische, gezellige avond, 
opgeluisterd door het shanty-
koor van de Dieze-schippers. 
Wim is nadien nog en keer 
bij ons langs geweest, met de 
vraag of ik geen zin had met 
hem naar Polen te fietsen naar 
Czestochowa, de Maria-bede-
vaartsplaats in dat land. Ik zag 
dat echt niet zitten: ik maakte 
fietstochten immers samen 
met mijn vrouw, Wim was wel 
wat teleurgesteld; had anders 
verwacht. Vijf jaar later kre-
gen we een uitnodiging voor 
zijn 80e verjaardag. Hij heeft 
dat helaas niet meer gehaald. 
Uiteraard zijn wij naar zijn be-
grafenis geweest.
Wim, een geweldige vent!

Jan van Rest

doordoor jan van rest

Rode kniekousen

Jan van Brabant College krijgt
predicaat ‘Excellente School’

Op maandag 21 januari was het 
feest op het Jan van Brabant 
College vestiging Molenstraat. 
De school kreeg van de onder-
wijsinspectie het predicaat ‘Ex-
cellente School’ voor de oplei-
dingen vwo en tweetalig vwo. 
In het rapport, dat te vinden is 
op de website van de school, 
is onder andere te lezen dat de 
school een voorbeeld is voor an-
dere scholen in Nederland.

Het predicaat Excellente School 
heeft als doel om duidelijk te 
maken dat een school onderwijs 
van kwalitatief hoog niveau le-
vert. Het Jan van Brabant College 
kreeg het predicaat vanwege het 
Brainportonderwijs dat op alle 
niveaus van de school gegeven 
wordt. 

De onderdelen waarop het pre-
dicaat is toegekend zijn talent-
ontwikkeling, tweetalig onder-
wijs, wetenschap en techniek, 

samenwerking en verbinding 
zoeken met externen. Het predi-
caat is drie jaar geldig. Directeur 
Geert-jan Nillesen kreeg het pre-
dicaat overhandigd door Christi-
anne Mattijssen, directeur vo van 
het ministerie van OCW, en Eva 
Roefs van Gymnasium Beekvliet, 
in aanwezigheid van leerlingen, 
ouders en collega’s. 

Brainportschool
Het Jan van Brabant College in 
Helmond was in 2013 één van de 
drie grondleggers van het con-
cept ‘Brainportschool’, samen 
met het Strabrecht College in 
Geldrop en het Heerbeeck Col-
lege in Best. Sinds het begin van 
deze samenwerking zijn er nog 
tien andere scholen bijgekomen. 

Het bijzondere van Brainport-
onderwijs is de samenwerking 
tussen scholen en bedrijven. Op 
andere scholen krijgen leerlingen 
allerlei theoretische kennis bijge-
bracht, maar ze brengen die vaak 
pas in de praktijk als ze gaan stu-
deren of zelfs pas wanneer ze een 

baan krijgen. Op Brainportscho-
len als het Jan van Brabant Col-
lege werkt dat heel anders. Er zijn 
regelmatig excursies naar bedrij-
ven, gastlessen van mensen uit 
het bedrijfsleven en allerlei sa-
menwerkingsprojecten. Het doel 
is altijd om de praktijk de klas in 
te halen of met de klas een kijkje 
te nemen in ‘de echte wereld’.

Tweetalig onderwijs
Het Jan van Brabant College is 
daarnaast de enige school in 
Helmond waar tweetalig onder-
wijs (tto) gevolgd kan worden. 
Dit kan op mavo-, havo- en 
vwo-niveau. Het Jan van Bra-
bant College staat in de top 10 
van tto-scholen in Nederland. 
Natuurlijk leer je bij tweetalig 
onderwijs Engels van een uitzon-
derlijk hoog niveau. Daarnaast 
zijn presenteren, samenwerken 
en kritisch denken belangrijk in 
de opleiding. Zo worden leerlin-
gen opgeleid tot zelfstandig den-
kende wereldburgers die overal 
ter wereld kunnen studeren 
en werken. s

Binnenstad

De school kreeg voor de opleidingen vwo en tweetalig vwo het predicaat ‘Excellente School’
(bron foto; Joke Simmelink).

Geslaagde Patroonsdag Gilde St. Antonius Abt

Afgelopen zaterdag 19 januari 
was de jaarlijkse herdenking van 
de Patroonheilige St. Antonius 
Abt. Tevens wordt dan ook de 
jaarlijkse Algemene Ledenver-
gadering gehouden. Er wordt 
dan specifi ek teruggekeken op 
het afgelopen verenigingsjaar. 

De vergadering die nagenoeg 
door alle gildebroeders en zus-
ters werd bijgewoond , begon 
om 14.30 uur. De vergadering 
verliep zeer constructief en werd 
deskundig geleid door hoofd-
man Johnny Sleegers. Direct na 
de vergadering was er ruimte 
ingelast waarin Theo van Mul-
lekom als ‘’Mierlohoutenaar van 
het jaar 2018’’ werd gevierd. Hij 
was ook speciaal aanwezig om 

zijn donatie van € 500,00 ten 
behoeve van het kledingfonds 
te bevestigen. De hoofdman be-
dankte Theo voor deze geste en 
Jet, de vrouw van Theo, mocht 
een bloemetje ontvangen.
Daarna werd gezamenlijk ge-
geten en was ’t Gilde om 19.00 
uur aanwezig in de Heilige Mis 
waarin de patroonheilige door 

pastoor van de Laar werd her-
dacht. Nadien volgde in het 
Schuttershome de traditionele 
afsluiting van de patroons dag: 
de teeravond. Gezelligheid was 
hierbij de hoofdmoot en de laat-
ste klanken werden nog laat ge-
hoord! Kortom een zeer geslaag-
de patroons dag.  ’t Gilde leeft 
op ’t Hout. s

Mierlo-Hout

De hoofdman bedankte Theo voor zijn donatie en Jet, de vrouw van Theo, 
mocht een bloemetje ontvangen (bron foto; Gilde St. Antonius Abt Mierlo-Hout).
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Over de vloer 
bij Vloerenland

Voor iedere vloer een oplossing.
Een nieuwe vloer koop je hooguit een paar keer in 
je leven. Het is belangrijk dat je geen overhaaste 

beslissing neemt. Bezoek onze Inspiratiewinkel in 
Beek en Donk, waar mooie vloeren alle aandacht 
krijgen. Een vloer moet je zien, ruiken en kunnen 

aanraken. Wij kunnen je perfect adviseren op 
gebied van houten vloeren, pvc vloeren, laminaat, 

tapijttegels, tapijt en vinyl. 

vloerenland.com

Beekerheide 28   |   5741 HC Beek en Donk    |   T. 0492 31 90 15   |   DI - VR 9.30 -17.00   |   ZA 9.30 - 16.00   |      www.vloerenland.com

Stylingadvies
Als je de woonbladen leest of een woonprogramma 
bekijkt, dan denk je vast... dat wil ik ook, maar kan dit 
wel bij mij thuis? Of past deze stijl wel bij mij? Om hier 
mee af te rekenen kun je een afspraak maken met onze 
styliste Elsemiek. 

het Vloerenland
4-stappen-plan

100 % Kwaliteit
Met alle bekende merken vloeren 
en een enorm vertrouwen in ons 
ervaren team, kunnen we naast 
fabrieksgarantie op onze vloeren 
ook 5 tot 10 jaar garantie op 
arbeid geven. Met 20 jaar ervaring 
in vloeren, kun je bij Vloerenland 
dus risicoloos kopen. Eigenaar 
Willem Smits: “Garantie op 
arbeid is uniek, en dat kan alleen 
als je gelooft in je mensen en 
kwaliteit! Onze vloeren worden 
met de modernste technieken én 
op ambachtelijke wijze gelegd, 
zonder compromissen.”

Ontdek onze 
nieuwe houten 

vloeren afdeling
OPEN DAG 

2 FEBRUARI
Loop zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur even 

binnen. Je kunt dan kennismaken met ons 
vernieuwde bedrijf en samen met ons team onder 

het genot van een hapje en een drankje vrijblijvend 
al onze mogelijkheden bekijken. 

Voor feestelijke openiningsacties raden we je 
aan de advertentie in dit weekblad van volgende 

week in de gaten te houden...

Over de vloer 

OPEN
DAG

2 FEBRUARI 
van 10.00 

tot 16.00 uur

•   100% Klanttevredenheid
•   Voor elke vloer een oplossing
•   Elke zoektocht eindigt 
 bij Vloerenland
•  Professioneel interieuradvies
•  5-10 jaar garantie op arbeid
•  Gratis Woonstijltest
•  Alles onder één dak
•  Eerlijke prijzen

1  Oriëntatie & Inspiratie
  Loop rond in onze Inspiratiewinkel en sta versteld 

van de grote keuze in vloeroplossingen
2  Ontdek je Interieur DNA
  Doe online onze woonstijltest en ontdek welke 

stijl het beste bij je past.
3  Tips & Advies
  Onze vloeradviseurs denken met je mee op 

het gebied van styling maar ook in praktische 
oplossingen. Waar ligt de vloer en hoe kan je deze 
onderhouden?

4  Plannen & Realisatie
  Samen met jou maken we een planning, zodat de 

vloer die gekozen is, professioneel gemaakt kan 
worden.

de  8 
zekerheden 
van 
Vloerenland
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ONZE WEEK ACTIES

ELKE WOENSDAG: BURGERDAG
alle burgers €11,- 

ELKE VRIJDAG: ONBEPERKT SPARERIBS
voor maar €19,50

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

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

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

WWW.HETSCHIPHELMOND.NL  

€8,50
DAGHAP
ELKE DAG EET GRATIS

OP HET SCHIP
*MEER INFO BIJ

ONZE MEDEWERKERS

DE JARIGE
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Hoofdstraat 42, Best, tel.: 0499-329997
Mierloseweg 329, Helmond, tel.: 0492-536450

Korte Kerkstraat 38, Geldrop, tel.: 040-2985253

BLACK FRIDAY 
Voor het eerst in de geschiedenis bij Deelen menswear

ALLEEN op vrijdag en zaterdag TAX FREE SHOPPEN

OFTEWEL  21% BTW VRIJ
DIT GELD VOOR DE  GEHELE NIEUWE KOLLEKTIE

SALE
1e artikel

- 20%
2e artikel

- 30%
met uitzondering van de basis collectie 

OPRUIMING

40%
KORTING
OP ALLES

met uitzondering van de basiscollectie

De grootste vloerenspeciaalzaak 
van Zuid-Nederland 

Twintig jaar geleden gestart en 
inmiddels ruim tien jaar geves-
tigd aan de Beekerheide in Beek 
en Donk; Vloerenland. De naam 
doet zichzelf eer aan, want je 
waant je daadwerkelijk in een 
prachtig landschap van vloeren! 
Op dit moment wordt de laatste 
hand gelegd aan de nieuwe af-
deling houten vloeren. Iedereen 
is van harte welkom om de com-
plete vloerencollectie te komen 

bewonderen (en te profi teren 
van diverse openingsacties) tij-
dens de open dag op zaterdag 2 
februari van 10.00 tot 16.00 uur. 

‘Een vloer moet passen’
“Een vloer is veel meer dan je wel-
licht verwacht”, vertelt eigenaar 
Willem Smits. “Het is de basis 
van je interieur en het zegt iets 
over je persoonlijkheid. Een zor-
geloze vloer sluit aan bij je gezins-
situatie, de inrichting van je huis, 
het budget en nog zoveel meer. 
Onze gratis woonstijltest dient 

vaak als basis en vandaaruit hel-
pen we klanten de vloer te kiezen 
die het beste bij ze past.”
 
Alle soorten vloeren 
onder één dak
Willem: ”Iedereen (particulier en 
zakelijk) kan bij ons terecht voor 
laminaat, PVC-vloeren, houten 
vloeren, tapijttegels, tapijt, vinyl 
en zelfs kunstgras. We beschik-
ken over de nieuwste collecties 
van alle bekende merken. 

Klanten kunnen hun vloer in on-
ze winkel bestellen en deze door 
onze vakmensen laten leggen. 
‘Doe het zelvers’ kunnen zowel in 
de winkel als online bestellen. Je 
vindt bij ons alle bekende merken 
waaronder Quick-Step, Tretford, 
Desso, Solidfloor, Novilon en 
mFlor.” 

Garantie
“Omdat we rechtstreeks af fa-
briek inkopen, leveren we tegen 
de beste condities en eerlijke 
prijzen. 

We werken zoveel mogelijk mi-
lieuvriendelijk en geven naast fa-
brieksgarantie op de vloer ook 5 
tot 10 jaar garantie op arbeid. Wij 
zijn de grootste vloerenspeciaal-
zaak van Zuid-Nederland en daar 
zijn we trots op.”

Voor alle info: 
www.vloerenland.com s

Regio

Vloerenland is de grootste vloerenspeciaalzaak van Zuid-Nederland  
(bron foto; Vloerenland). 

Lambertus Concerten presenteert:

Young Musicians 
Academy Fontys
Op zondagmiddag 27 januari 
2019 geven de Young Musici-
ans van de Fontys Academy 
een concert met een prachtig, 
zowel klassiek als eigentijds en 
gevarieerd programma in de El-
kerliek Kapel, Wesselmanlaan 
25 te Helmond. Het concert be-
gint om 15.00 uur en de entree 
bedraagt 7,50 euro. 

Op het programma staan wer-
ken van o.a. bekende componis-
ten zoals B. Bartok, D. Shostako-
vich, C. Saint Saëns, F. Chopin en 
S. Prokoviev, maar ook van bij-
voorbeeld T. Vitali en F. Bridge. 
Meer dan 10 jonge talenten be-
spelen diverse instrumenten, 
zoals piano, hoorn, cello en vi-
ool. De pianobegeleiding wordt 
verzorgd door Hülya Keser. U 
kunt luisteren naar Roemeense 

dansen, naar sonates, nocturnes, 
pianotrio’s enz. Kortom, een zeer 
gevarieerd programma, dat zorgt 
voor veel afwisseling in karakter 
en muziek. Voor elk wat wils dus!
De Young Musicians Academy 
is de opleiding aan het conserva-
torium van Tilburg voor getalen-
teerde en uiterst gemotiveerde 
jonge musici in de leeftijd van 10 
tot 17 jaar. Alle lessen aan deze 
veelbelovende studenten wor-
den verzorgd door docenten van 
het Fontys conservatorium; indi-
viduele hoofdvaklessen en lessen 
in groepsverband. Op zaterda-
gen studeren ze in de koorklas en 
in ensembles waar ze, ook onder 
begeleiding van ervaren docen-
ten, het spelen van kamermuziek 
oefenen. Gedurende het hele jaar 
presenteren deze talentvolle jon-
ge mensen zich op concerten en 
concoursen op speciale locaties. 
Meer info vindt u op: 
www.lambertusconcerten.nl s

Oranjebuurt/Warande

(Bron foto; Stichting Lambertus Concerten).
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OPEN 
HUIS HELMOND, Schrevenhofdreef 10

Molenstraat 68, Helmond   T: 0492-590404 
www.mario-geerts.nl

Aan de rand van dierdonk vindt u deze zeer ruime, 
over de gehele breedte (op de begane grond) 
uitbegouwde twee onder een kap woning met 
garage en een grote, met plaats voor 2 auto’s aan 
de voorzijde gelegen inrit. U zult verrast zijn door 
de enorme hoeveelheid leeftuimte. Overtuig u zelf.

De woonkamer, aan de achterzijde uitgebouwd, 
grenst op dit punt aan het eetgedeelte geheel 
tegen de keuken aan en heeft openslaande 
tuindeuren naar het overdekt terras aan de 
achterzijde. Uiteraard is de keuken ruim voorzien 
van inbouwapparatuur zoals een gaskookplaat, 
afzuigkap en een oven. Een natuursteenblad werkt 
de keukeninrichting verder af. De vloer is uiteraard 
voorzien van vloerverwarming. De ruime zithoek is 
gelegen aan de voorzijde van de woning. 

Het terras is bereikbaar middels de openslaande 
tuindeuren. Een overkapping biedt de mogelijkheid 
in de zomertijd extra lang van de tuin te genieten.
De garage, gelegen naast de woning, is eveneens 
voorzien van een tegelvloer.

Op de verdieping zijn drie slaapkamers gelegen, 
alsook de badkamer. De badkamer is uitgerust met 
een ligbad, douche, vaste wastafel en een tweede 
toilet Op de tweede verdieping bevindt zich één 
grote, royale extra slaapkamer. 

ALGEMEEN:
• Het gehele woonhuis is voorzien van isolerende 
 beglazing, alsook spouwmuur en dakisolatie.
• Gelegen aan een brede, ruime straat aan de rand 
 van Dierdonk.
• Goede ontsluitingen naar o.a. 
 Den Bosch en Eindhoven.
• Verrassend veel leefruimte voor een 
 aantrekkelijke prijs.
• Buiten bevindt zich nog een separate schuur.
• Afwerking middels fraaie architraven 
 raampartijen met glas in lood ter plaatse van de 
 binnendeuren.

U bent welkom op zaterdag 26 januari van 12.00 uur tot 17.00 uur

VRAAGPRIJS: 
€ 339.000,- kosten koper

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 23 januari t/m dinsdag 5 februari 2019. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Frites
9/9mm of 6/6mm

2,5 kg - McCain
Normaal vanaf 5,69Normaal vanaf 5,

3,99

Maaltijd loempia en/of 
Vietnamese loempia
2 of 6 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal vanaf 4,29

Bami- en/of nasi goreng
400 gram - Welten

Normaal 3,39

Broodje goulash- of 
rundvleeskroket
6 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,19
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GRATIS tegen 
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Inschrijving 
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en kunnen dus niet deelnemen aan onze 
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Net niet de grootste, zeker wel de gezelligste van het zuiden! (Bron foto; Wilfred Houtappels).
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Op de Engelseweg
geen Brexit.

Op de Engelseweg in Helmond kun je grenzenloos shoppen. 
Hier ontdek je een breed scala aan winkels. 

Of het nu gaat om een design badkamer, gebogen houten 
meubels of eyecatching accessoires om je huis mee 

af te stylen. Van hip & vintage, wonen & design tot tuin 
benodigdheden, dieren of hobby artikelen. 

Inclusief een leuke hotspot om wat te eten en drinken!

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

voor de deur van de winkel. 

Nog niet overtuigd?
Laat u zich eens verrassen!

Cherio.

Shopping.H E L M O N D

3Januari 2019Groot PEELLAND

KUNSTSTOF VLOER 
CERAMIN, 100% WATERVAST 

MET KLIK VERBINDING 
Leverbaar in diverse hout decoren.

per m2 incl. btw    normaal 35.95 nu

15.95

NIEUW IN 
NEDERLAND

v.a. 625.-Complete traptreden, diverse kleuren,  
13 treden, incl. stootborden, anti-slip strip, 

montagelijm en olie. excl. montage, incl. btw

TRAP
RENOVATIE

MULTIPLANK EIKEN

 
RUSTIEK EIKEN MET KLIK VERBINDING 

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

per m2 incl. btw  van 63.95 voor

28.95

LAMINAAT 

XXL
17.9510 mm dik, in diverse hout 

decoren, klasse 33, met topclick.

per m2 incl. btw van 32.95 voor

EXTRA BREED & LANG
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LANDHUISDELEN

14.95
per m2 incl. btw  van 29.95 voor

PLAK 
   PVC

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,  
    leverbaar in 8 verschillende kleuren.

 
                          RUSTIEK EIKEN
             MET KLIK VERBINDING 
19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag, 
                         gerookt naturel geolied.

LAMELPARKET

28.95
            per m2 incl. btw  
                       van 63.95 voor

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

LANDHUISDELEN
2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm, 
    leverbaar in 8 verschillende kleuren.

VLOER 
HET ZELF

RUIMT 
OP!

WIJ ZIJN DE GOEDKOOPSTE
VLOERENWINKEL VAN 

NEDERLAND, EN 
NU 4 WEKEN LANG OOK NOG

MET EXTRA KORTINGEN.

WE 
HEBBEN 

VOOR ELKE 
RUIMTE IN 

UW HUIS EEN 
PASSENDE 

OPLOSSING
 EN MET DE

BESTE 
PRIJS

ZONDAG 27 JANUARI GEOPEND 
12.00-17.00 uur 

VLOER HET ZELF EINDHOVEN 
Willem v. Konijnenburglaan 1c,  

Industrieterrein De Kade. 
Tel. 040-2468180

VLOER HET ZELF HELMOND 
Engelseweg 223b, Helmond. 

Tel. 0492-52 52 70

VOOR 
AL UW 
WOON

WENSEN 
EEN 

OPLOSSING
Stijl & Co is zonder twijfel de 
meest complete woonwinkel 
van Helmond en omstreken. Bij 
ons vindt u meubelen, woonac-
cessoires en vloerkleden. Maar 
ook vloeren, raambekleding en 
bedden. Kortom, alles voor in 
huis. Ons team van professio-
nele interieuradviseurs staan 7 

dagen per week voor u klaar en 
staan te popelen om met u aan 
de slag te gaan. Samen met u 
maken wij al uw woonwensen 
werkelijkheid en kunt u gaan 
genieten van een heerlijk thuis. 

Interieuradvies aan huis
Heeft u een nieuw huis, gaat u 
verbouwen of wilt u de boel ge-
woon eens lekker gaan opfris-
sen? Dan kan het raadzaam zijn 
om vooraf met een professio-
nele interieurstylist om de tafel 
te gaan zitten. Zij helpen u stap 
voor stap en geven advies in de 
eindeloze mogelijkheden die er 
zijn. Samen met u maken zij een 

moodboard, kleuren- en materi-
alenplan en floorplan. Dan weet 
u vooraf precies wat u kunt ver-
wachten en hoe mooi het gaat 
worden. Plan uw afspraak in op 
onze website www.stijlenco.nl 
en tot snel. 

Altijd up-to-date
In onze winkel komen de nieuw-
ste trends en hipste merken sa-
men. En dat alles voor zeer be-
taalbare prijzen. Bij ons vindt u 
een shop in shop van de merken 
Henders & Hazel, Xooon, Zuiver 
en Dutchbone. Maar ook mer-
ken zoals Auping, Tempur, Luxa-
flex, Eijffinger, BePureHome, Ri-

vièra Maison, Desso en Parada 
zijn ruim vertegenwoordigd in 
onze showroom. De mix van ver-
schillende stijlen en ruime keuze 
uit A-merken zorgen ervoor dat 
u bij ons altijd vindt wat u zoekt. 

Complete ontzorging
Ons eigen team en netwerk van 
vakmensen ontzorgen u volledig. 
Wij meten, monteren en plaat-
sen alles bij u thuis zodat u zelf 
niets meer hoeft te doen. 
Onze vakmannen denken graag 
met u mee over de mogelijkhe-
den.  Met hun vele jaren erva-
ring maken zij van elke klus een 
100% succes. 

Meer dan een winkel
Stijl & Co is meer dan een winkel, 
het is een beleving, een gezel-
lige dag shoppen. In een onge-
dwongen sfeer kunt u lekker vrij 
winkelen en genieten van al het 
moois dat er is. En bent u moe 
van al dat shoppen? Geniet dan 
van een heerlijke lunch in onze 
lunchroom LKKR & Zo. 

GRAAG TOT 
ZIENS BIJ 
STIJL & CO

Wilt u uw huis een nieuwe look geven? Kijk dan eens bij Stijl & Co. (bron foto; Stijl & Co Helmond). 
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EIGENTIJDS WONEN

Wij maken plaats voor de nieuwe collectie
 
Kom nu naar onze woonwinkel en sla je slag. 
Een nieuw jaar betekend een nieuw begin. Maak gebruik van onze 
aanbiedingen voor een goede nachtrust. Bij Tempur ontvangt u het 2e  
artikel voor 50% korting en bij Auping ontvangt u hoge kortingen. 
Wilt u uw huis (opnieuw) stofferen dan hebben we nu verleidelijke  
aanbiedingen voor u. En dan hebben we het nog niet gehad over  
kortingen tot wel 70% op onze accessoires.

Engelseweg 212, Helmond, Tel. 0492-475624

www.stijlenco.nl en www.covetex.nl

 *  Vraag in de winkel naar de voorwaarden  |  De korting is niet geldig icm andere acties  |  Elke zondag open van 12-17 uur 

SALE • SALE • SALE

50% korting op 
iedere 2e meter 

NL Label PVC
Geldig t/m 31 januari 2019

Kom nu naar onze winkel en  
profiteer van heel veel meer

Xooon aanbiedingen
Geldig t/m 24 februari 2019

50% korting op iedere 2e meter 
NL Parade tapijt en 

NL Desso tapijt
Geldig t/m 31 januari 2019

Verleidelijke kortingen op diverse
bedden, matrassen, kussens en dekbeden

Geldig t/m 3 februari 2019

50% korting op 
iedere 2e artikel 

 NL Label 
zonwerking

Geldig t/m 31 januari 2019

Nu 2e artikel 50% korting
Geldig t/m 3 februari 2019

Auronde bed
€ 2.495,-

Essential bed
€ 2.895,-

4-seizoenen dekbed
€ 299,-

XL designsofa 
Lima € 1.099,-

Xooon design sofa
Talisman € 2.099,-

€ 1.899,- € 999,-

Xooon tafel Colombo
€ 1.095,-

€ 999,-

€ 2.095,- € 2.495,-

€ 249,-

50% korting op
 iedere 2e meter NL Label 

Laminaat en NL Label Vinyl
Geldig t/m 31 januari 2019
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CHINEZEN
Ons humeur en energieniveau verschilt nogal eens van moment tot 

moment gedurende een dag. Dat zou iets kunnen zeggen over één van 
je organen. Onze Westerse wetenschap is pas sinds enkele jaren op 
de hoogte van het verschijnsel bioritme, maar de Chinezen weten al 
vele duizenden jaren dat ons lichaam volgens een energetische klok 

functioneert. 

Orgaansystemen
Hieronder vind je een overzicht van de 12 
orgaansystemen en de tijden waarop deze 

het meest actief zijn. Nu is strikt volgens de 
orgaanklok leven nog een hele uitdaging. 

In plaats van je hele leven omgooien, kun je er 
beter een beetje mee experimenteren om te kijken 

wat de orgaanklok voor je doet.

De Chinese orgaanklok
Voor wie nog nooit van een orgaanklok heeft 
gehoord, beginnen we even bij het begin. De 
Chinezen gaan uit van 12 hoofdmeridianen of 

orgaansystemen. 

De energie van ieder orgaan is 2 uren per etmaal 
optimaal. Tijdens deze twee uren is het betreff ende 
orgaan dus extra hard aan het werk. Precies 12 uur 

later is dit orgaan juist weer op z’n zwakst.

CHCHCHCHININININININ EEEEEEEE
Gezondheid 

volgens de

Van 11.00 uur 
tot 13.00 uur

(wintertijd 12.00 en 14.00 uur)

In de orgaanklok staat het hart centraal 
om 12.00 in de middag, als de zon op 

z’n hoogste punt is. Aan het einde 
van de ochtend functioneert je hart 
optimaal. Je concentratievermogen 

daalt. Volgens de orgaanklok is dit een 
goede tijd om contacten te leggen en 

licht te lunchen.

Van 15.00 uur 
tot 17.00 uur

(wintertijd 16.00 – 18.00 uur)

Valt jouw middagdip ook altijd tussen 
15.00 en 17.00 uur? Vaak is dit een 

teken dat je niet voldoende hebt 
gedronken. 

Pak een fl inke beker thee of neem een 
glas water of een soepje. Want het kan 
ook zijn dat je iets te weinig zout hebt 

binnengekregen.

Van 17.00 uur 
tot 19.00 uur

(wintertijd 18.00 – 20.00 uur)

Aan het einde van de middag zijn je 
nieren het meest actief. Ze zijn druk 
bezig met het fi lteren van je bloed en 
kunnen wel wat energie gebruiken in 

de vorm van een lichte maaltijd. Als de 
meridianen van je nieren verstoord zijn, 
dan kun je klachten krijgen aan je rug of 

angstig worden.

HART BLAAS NIEREN

Van 19.00 uur 
tot 21.00 uur

(wintertijd 20.00 – 22.00 uur)

Dit is het beste moment van de dag 
om te lezen of te mediteren. Volgens 

de Chinezen is dit echter óók het beste 
moment van de dag om samen tussen 
de lakens te duiken. Zeker als je graag 

zwanger wilt worden.

BLOEDS
OMLOOP

LEVER

Van 21.00 uur 
tot 23.00 uur

(wintertijd 22.00 en 00.00 uur)

De verwarmer is geen orgaan, maar een 
soort energetisch systeem dat helpt het 

evenwicht in je lichaam te bewaren. 
Probeer je op dit moment van de dag 
te ontspannen en maak je langzaam 

maar zeker klaar om naar bed te gaan. 
Zorg er voor dat je slaapkamer netjes en 

opgeruimd is. 

Van 23.00 uur 
tot 01.00 uur

(wintertijd 00.00 – 02.00 uur)

De galblaas is verbonden met het 
maken van keuzes. Het is belangrijk 
om op deze tijd te slapen. Tijdens je 
slaap worden je zelfvertrouwen en 

vermogen om keuzes te maken namelijk 
energetisch opgeladen. Nu snap je 

gelijk waarom elk uurtje voor twaalven 
dubbel telt! 

Van 01.00 uur 
tot 03.00 uur

(wintertijd 02.00 – 04.00 uur)

Aan het begin van de nacht laadt je 
lever zich op en ben je zowel fysiek als 
mentaal aan het ontgiften. Daarom is 
het zo belangrijk om juist déze uren 

van de nacht ook echt te slapen. Want 
alleen dan krijgt je lever de energie die 

hij nodig heeft om je lijf van allerlei 
gifstoff en af te helpen. 

Van 03.00 uur 
tot 05.00 uur

(wintertijd 04.00 – 06.00 uur)

Heb je je ooit afgevraagd waarom 
monniken zo vroeg mediteren? 

Dat doen ze omdat ze omdat hun 
longen voor dag en dauw optimaal 

functioneren. Longen zorgen immers 
voor de ademhaling en dat is iets 

waar ze zich tijdens het mediteren op 
concentreren. 

LONGEN

Van 21.00 uur Van 21.00 uur 

VERWARMER GALBLAAS

Van 05.00 uur 
tot 07.00 uur

(wintertijd 06.00 en 08.00 uur)

Dit orgaan staat voor het loslaten. Het 
laten gaan van datgene wat je niet meer 
nodig hebt. Uit angst houden we veel 

te veel vast. Loslaten is één van de 
belangrijkste dingen die we in het leven 

kunnen leren. Een toiletbezoek voor 
de grote boodschap is op dit tijdstip 
volgens de Chinezen aan te raden. Je 

laat dan letterlijk los.

Van 07.00 uur 
tot 09.00 uur

(wintertijd 00.00 – 02.00 uur)

Chinezen eten hun warme maaltijd 
het liefst in de ochtend. Ze geloven 
namelijk dat de maag tussen 7.00 en 

9.00 uur optimaal functioneert. 

De minst gunstige tijd om de grootste 
maaltijd van de dag te eten? 

Precies 12 uur later, 
tussen 19.00 en 21.00 uur.

Van 09.00 uur 
tot 11.00 uur

(wintertijd 10.00 – 12.00 uur)

Na je ontbijt is je lichaam druk bezig 
met het opnemen van voedingsstoff en. 
Dit is de beste tijd van de dag om aan 

het werk te gaan of te studeren. 

De milt staat namelijk voor je intellect. 
Ingewikkelde materie neem 

je nu goed op.

MILTMAAGDIKKE DARM

Tekst: Carla Hoogland
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www.sintannaklooster.nl 
040 20 98 449

Wij zijn op zoek naar 
collega’s in de zorg.

Hartverwarmende 
zorg in Helmond

a Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe
 1e Haagstraat 89, 5707 XN Helmond 

a Thuiszorg Helmond-Geldrop

a Hulp bij het huishouden

Postbus 16 • 5760 AA Bakel 

T 0900 - 899 86 36

www.zorgboog.nl

Iedereen, ongeacht leeftijd 
kan bij de Zorgboog terecht

voor een breed pakket aan diensten in wonen, 
welzijn en zorg in de regio Zuidoost-Brabant. 
Daarbij werken wij intensief samen met andere 
zorgverleners zoals huisartsen en ziekenhuizen. 
U vindt ons in onze woonzorgcentra bij u in de 
buurt of we komen bij u aan huis. Zo krijgt u 
altijd de beste zorg.

Wonen, welzijn
en zorg

Wijkzorg en -verpleging · Behandeling en begeleiding 

Jeugdgezondheidszorg · Kraamzorg · Revalidatie

Woonverpleging · Specialistische zorg · Palliatieve zorg

Hulpmiddelen · Huren · Welzijn, services en meer...

Als je terminaal ziek bent en je weet dat 
je niet meer lang te leven hebt, dan wil je 
op een waardige manier afscheid kunnen 
nemen van het leven. In een rustige omge-
ving, waar je dag en nacht verzekerd bent 
van professionele zorg en aandacht. En 
waar je omringd bent door mensen die je 
liefhebben. In een hospice krijgen termi-
naal zieke mensen zorg en aandacht van 
professionals en vrijwilligers. Ze verblij-
ven in een eigen appartement, dat huise-
lijk is ingericht en waar familie en vrien-
den kunnen komen en gaan wanneer zij 
dat willen. Dierbaren krijgen de ruimte 
om samen voor je te zorgen. 

Zo’n hospice is Hospice en Logeerhuis Val-
kenhaeghe in Helmond. Een warm huis 
waar ook plaats is voor logeerhuisgasten, 
die om wat voor reden dan ook tijdelijk 
zorg nodig hebben. Logeren met zorg kan 
ook om de mantelzorg tijdelijk te ontlas-

ten of om extra te herstellen tijdens een 
intensieve behandeling van een ziekte. 
Binnen Hospice en Logeerhuis Valken-
haeghe zijn vrijwilligers enorm belangrijk. 
Anders gezegd, zonder vrijwilligers zouden 
we niet de hartverwarmende zorg kunnen 
geven die we graag willen geven. Er zijn 
kookvrijwilligers die er voor zorgen dat er 
elke dag een uitstekende warme maaltijd 
geserveerd wordt en zorgvrijwilligers die 
ondersteunen in de zorg, met extra tijd en 
aandacht. Verder zijn er nog  klusvrijwil-
ligers, receptie vrijwilligers en vrijwilligers 
die aandacht besteden aan het creëren 
van een huiselijke omgeving. 

Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe kost 
meer dan dat er door de zorgverzekeraar / 
subsidieverstrekker wordt vergoed. Zo is er 
Stichting Vrienden Hospice Valkenhaeghe 
Helmond die Valkenhaeghe op financi-
eel vlak steunt, door fondsen en spon-
soren te werven, waarmee het Hospice 
haar belangrijke rol kan blijven vervullen 
in Helmond. 

www.sintannaklooster.nl

Hartverwarmende 
zorg in Helmond 

Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe is een warme plek voor terminaal zieke mensen 
in Helmond (bron foto; Sint Annaklooster).

www.danscursus.nl
info@dansschoolvanderputten.nl

06-30252512

DANSLES
in Mierlo en Best

Maandag start 18 februari
  Zaal Den Heuvel, Mierlo

18.00 uur Dans fitness Latin
19.00 uur Zilver/Zilverster
 20.00 uur Beginners
 21.00 uur Techniektraining beg.
21.45 uur Techniektraining gev.

Donderdag start 21 februari
Cultuurbank/Cultuurspoor, Best

18.00 uur Jeugd beginners
19.00 uur Beginners
20.00 uur Beginners brons
21.00 uur Opfris cursus/gevorderden
22.00 uur Salsa beginners

Vrijdag start 22 februari
Zaal Den Heuvel, Mierlo

18.00 uur Kinderstijldans 
19.00 uur Topklasse I
20.00 uur Beginners
21.00 uur Techniek verder gevorderd

DANS AVOND
2 februari 

Zaal Den Heuvel
Heuvel 2, Mierlo
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Wij zijn  
vernieuwd!
 
Bezoek onze nieuwe       shop
Lagedijk 9
5705 BX Helmond

WÜRTH KLANTENPASWÜRTH KLANTENPAS
spaar voor mooie producten

Iedere nieuwe klant  
verwelkomen wij met 

5 extra spaarpunten

WWW.WURTH.NL

Het is de eerste XL Shop die 
Würth in Nederland heeft ge-
opend. 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 na-
melijk zelf de elektrische Würth 
apparaten testen in het testcen-
ter ín de Shop XL en een volle-
dige werkplaatsinrichting bekij-
ken. 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 om-
trent brandveiligheid, winddicht-
bouwen, bevestigingsmaterialen 
en valbescherming zien. 

Tijdens het officiële openings-
moment werd er een gereed-
schapset overhandigd aan het 

management van het Ronald 
McDonald Kinderhuis uit Veld-
hoven.   De keuze van Würth Ne-
derland B.V. om samen te werken 
met het Ronald McDonald Kin-
derfonds, óók voor deze Würth 
Shop XL opening, is niet uit de 
lucht komen vallen. De Würth 
Groep, beter bekend als wereld-
wijd marktleider op het gebied 
van de bevestigings- en monta-
gematerialen, zet zich namelijk 
óók in op sociaal maatschap-
pelijk gebied. Het behoort tot de 
identiteit van de onderneming. 

Sinds enige jaren ondersteunt 
Würth Nederland B.V. het Ro-
nald 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 over-

handigen aan een nader te be-
palen Ronald McDonald Kinder-
huis. Zo werd onlangs al tijdens 
de opening van de Würth Shop 
Amsterdam Haven een Würth 
gereedschapset overhandigd 
aan het Ronald McDonald Em-
ma Huis Amsterdam. 

De Würth Shop is een verkoop-
formule die Würth speciaal voor 
haar klanten heeft ontwikkeld 
en vanaf 2006 landelijk introdu-
ceerde. Het zelfbedieningscon-
cept van de Würth Shop biedt de 
klant de mogelijkheid alle pro-
ducten die hij nodig heeft snel en 
direct uit voorraad af te halen. 
Naast het ruime assortiment 
kenmerkt de shop  zich ook door 
de goede bereikbaarheid en par-

keergelegenheid en staat service 
& klantgerichtheid hoog in het 
vaandel.. uiteraard doen wij dit 
om de klant zo goed mogelijk te 
adviseren en te ondersteunen.

Vakmensen en ondernemers 
kunnen hier lokaal, zoals bij alle 
overige Würth Shops in Neder-
land, 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. 

Tot het leveringsprogramma be-
horen bevestigingsmaterialen, 

ankers en pluggen, onderhouds-, 
lijm- en kitproducten, elektri-
sche, perslucht- en handgereed-
schappen, verspanende gereed-
schappen, werkplaatsuitrusting, 
opbergsystemen, meubel- en 
bouwbeslag. In het assortiment 
vormen persoonlijke bescher-
mingsmiddelen en  beroepskle-
ding tevens een zwaartepunt.

Eerste vestiging van 
Würth Nederland B.V. 
geopend in Helmond

Vol trots is  Würth Nederland B.V. op woensdag 23 januari j.l. 
geopend in een 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. 

(Bron foto; Würth Nederland B.V.).

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

29 Augustus 1998  was de start datum, 
iets wat Anja en Eric van der Putten van 
de gelijknamige dansschool niet snel zul-
len vergeten, omdat het ook hun trouw-
datum was. 

Het dansseizoen van 2018-2019 bij Dans-
school van der Putten  is nog maar net 
achter de rug of de open dag dient zich al-
weer aan. Op zaterdag 2 februari in Mierlo 
en zondag 17 februari in Best kan jong en 
oud komen kennismaken met alle facet-
ten van de dansschool. Op deze dag staan 
dansdemonstraties op het programma en 
kunt u kennismaken met het brede aan-
bod aan lessen. Dit alles onder het motto; 
kijken is prima, maar meedoen is veel leu-
ker. U komt toch ook?
Partycentrum Den Heuvel aan de Heu-
vel 2 in Mierlo is de locatie waar Eric van 
der Putten zich samen met een super en-
thousiast team presenteert. Tijdens deze 
open dag wordt u op de hoogte gebracht 
van de vele mogelijkheden van de dans-
school. Denk aan Ballroom, Latin, Salsa, 
formatie dansen, en wedstrijd-trainingen. 
Ook steeds meer aanstaande bruidsparen 
weten de dansschool te vinden. Verder 
heeft de dansschool de afgelopen 20 jaar 
een uitstekende naam opgebouwd als het 
gaat om het geven van trainingen en dans-
lessen.
Dansen is veel meer dan het aanleren van 
verschillende pasjes. Er zijn vele dansvor-
men die zich uitstekend laten combineren 

met een sportbeleving. Dat is ook de in-
steek bij dansschool van der Putten. Lek-
ker actief bezig zijn. Dat gegeven zien we 
ook terug tijdens de danslessen die op 
maandag, donderdag en vrijdag gegeven 
worden  in Best en Mierlo, U kunt altijd 
de eerste les gratis meedoen, daarna be-
slist U of U de cursus gaat volgen. Eric en 
zijn complete dansteam heten u van harte 
welkom.
Voor meer informatie over de danslessen 
en de open dag kunt u terecht bij dans-
school van der Putten tel. 06-30252512 of 
kijk op internet: www.danscursus.nl

20 jaar Dansschool 
van der Putten

(Bron foto; YK Fotografi e).



19week nummer 4 vrijdag 25 januari 2019de loop weekkrant HELMOND6 Januari 2019 Groot PEELLAND

 
    

 
    

www.sintannaklooster.nl 
040 20 98 449

Wij zijn op zoek naar 
collega’s in de zorg.

Hartverwarmende 
zorg in Helmond

a Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe
 1e Haagstraat 89, 5707 XN Helmond 

a Thuiszorg Helmond-Geldrop

a Hulp bij het huishouden

Postbus 16 • 5760 AA Bakel 

T 0900 - 899 86 36

www.zorgboog.nl

Iedereen, ongeacht leeftijd 
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Daarbij werken wij intensief samen met andere 
zorgverleners zoals huisartsen en ziekenhuizen. 
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Wonen, welzijn
en zorg

Wijkzorg en -verpleging · Behandeling en begeleiding 

Jeugdgezondheidszorg · Kraamzorg · Revalidatie

Woonverpleging · Specialistische zorg · Palliatieve zorg

Hulpmiddelen · Huren · Welzijn, services en meer...

Als je terminaal ziek bent en je weet dat 
je niet meer lang te leven hebt, dan wil je 
op een waardige manier afscheid kunnen 
nemen van het leven. In een rustige omge-
ving, waar je dag en nacht verzekerd bent 
van professionele zorg en aandacht. En 
waar je omringd bent door mensen die je 
liefhebben. In een hospice krijgen termi-
naal zieke mensen zorg en aandacht van 
professionals en vrijwilligers. Ze verblij-
ven in een eigen appartement, dat huise-
lijk is ingericht en waar familie en vrien-
den kunnen komen en gaan wanneer zij 
dat willen. Dierbaren krijgen de ruimte 
om samen voor je te zorgen. 

Zo’n hospice is Hospice en Logeerhuis Val-
kenhaeghe in Helmond. Een warm huis 
waar ook plaats is voor logeerhuisgasten, 
die om wat voor reden dan ook tijdelijk 
zorg nodig hebben. Logeren met zorg kan 
ook om de mantelzorg tijdelijk te ontlas-

ten of om extra te herstellen tijdens een 
intensieve behandeling van een ziekte. 
Binnen Hospice en Logeerhuis Valken-
haeghe zijn vrijwilligers enorm belangrijk. 
Anders gezegd, zonder vrijwilligers zouden 
we niet de hartverwarmende zorg kunnen 
geven die we graag willen geven. Er zijn 
kookvrijwilligers die er voor zorgen dat er 
elke dag een uitstekende warme maaltijd 
geserveerd wordt en zorgvrijwilligers die 
ondersteunen in de zorg, met extra tijd en 
aandacht. Verder zijn er nog  klusvrijwil-
ligers, receptie vrijwilligers en vrijwilligers 
die aandacht besteden aan het creëren 
van een huiselijke omgeving. 

Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe kost 
meer dan dat er door de zorgverzekeraar / 
subsidieverstrekker wordt vergoed. Zo is er 
Stichting Vrienden Hospice Valkenhaeghe 
Helmond die Valkenhaeghe op financi-
eel vlak steunt, door fondsen en spon-
soren te werven, waarmee het Hospice 
haar belangrijke rol kan blijven vervullen 
in Helmond. 

www.sintannaklooster.nl

Hartverwarmende 
zorg in Helmond 

Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe is een warme plek voor terminaal zieke mensen 
in Helmond (bron foto; Sint Annaklooster).

www.danscursus.nl
info@dansschoolvanderputten.nl

06-30252512

DANSLES
in Mierlo en Best

Maandag start 18 februari
  Zaal Den Heuvel, Mierlo

18.00 uur Dans fitness Latin
19.00 uur Zilver/Zilverster
 20.00 uur Beginners
 21.00 uur Techniektraining beg.
21.45 uur Techniektraining gev.

Donderdag start 21 februari
Cultuurbank/Cultuurspoor, Best

18.00 uur Jeugd beginners
19.00 uur Beginners
20.00 uur Beginners brons
21.00 uur Opfris cursus/gevorderden
22.00 uur Salsa beginners

Vrijdag start 22 februari
Zaal Den Heuvel, Mierlo

18.00 uur Kinderstijldans 
19.00 uur Topklasse I
20.00 uur Beginners
21.00 uur Techniek verder gevorderd

DANS AVOND
2 februari 

Zaal Den Heuvel
Heuvel 2, Mierlo
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Wij zijn  
vernieuwd!
 
Bezoek onze nieuwe       shop
Lagedijk 9
5705 BX Helmond

WÜRTH KLANTENPASWÜRTH KLANTENPAS
spaar voor mooie producten

Iedere nieuwe klant  
verwelkomen wij met 

5 extra spaarpunten

WWW.WURTH.NL

Het is de eerste XL Shop die 
Würth in Nederland heeft ge-
opend. 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 na-
melijk zelf de elektrische Würth 
apparaten testen in het testcen-
ter ín de Shop XL en een volle-
dige werkplaatsinrichting bekij-
ken. 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 om-
trent brandveiligheid, winddicht-
bouwen, bevestigingsmaterialen 
en valbescherming zien. 

Tijdens het officiële openings-
moment werd er een gereed-
schapset overhandigd aan het 

management van het Ronald 
McDonald Kinderhuis uit Veld-
hoven.   De keuze van Würth Ne-
derland B.V. om samen te werken 
met het Ronald McDonald Kin-
derfonds, óók voor deze Würth 
Shop XL opening, is niet uit de 
lucht komen vallen. De Würth 
Groep, beter bekend als wereld-
wijd marktleider op het gebied 
van de bevestigings- en monta-
gematerialen, zet zich namelijk 
óók in op sociaal maatschap-
pelijk gebied. Het behoort tot de 
identiteit van de onderneming. 

Sinds enige jaren ondersteunt 
Würth Nederland B.V. het Ro-
nald 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 over-

handigen aan een nader te be-
palen Ronald McDonald Kinder-
huis. Zo werd onlangs al tijdens 
de opening van de Würth Shop 
Amsterdam Haven een Würth 
gereedschapset overhandigd 
aan het Ronald McDonald Em-
ma Huis Amsterdam. 

De Würth Shop is een verkoop-
formule die Würth speciaal voor 
haar klanten heeft ontwikkeld 
en vanaf 2006 landelijk introdu-
ceerde. Het zelfbedieningscon-
cept van de Würth Shop biedt de 
klant de mogelijkheid alle pro-
ducten die hij nodig heeft snel en 
direct uit voorraad af te halen. 
Naast het ruime assortiment 
kenmerkt de shop  zich ook door 
de goede bereikbaarheid en par-

keergelegenheid en staat service 
& klantgerichtheid hoog in het 
vaandel.. uiteraard doen wij dit 
om de klant zo goed mogelijk te 
adviseren en te ondersteunen.

Vakmensen en ondernemers 
kunnen hier lokaal, zoals bij alle 
overige Würth Shops in Neder-
land, 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. 

Tot het leveringsprogramma be-
horen bevestigingsmaterialen, 

ankers en pluggen, onderhouds-, 
lijm- en kitproducten, elektri-
sche, perslucht- en handgereed-
schappen, verspanende gereed-
schappen, werkplaatsuitrusting, 
opbergsystemen, meubel- en 
bouwbeslag. In het assortiment 
vormen persoonlijke bescher-
mingsmiddelen en  beroepskle-
ding tevens een zwaartepunt.

Eerste vestiging van 
Würth Nederland B.V. 
geopend in Helmond

Vol trots is  Würth Nederland B.V. op woensdag 23 januari j.l. 
geopend in een 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. 

(Bron foto; Würth Nederland B.V.).

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

29 Augustus 1998  was de start datum, 
iets wat Anja en Eric van der Putten van 
de gelijknamige dansschool niet snel zul-
len vergeten, omdat het ook hun trouw-
datum was. 

Het dansseizoen van 2018-2019 bij Dans-
school van der Putten  is nog maar net 
achter de rug of de open dag dient zich al-
weer aan. Op zaterdag 2 februari in Mierlo 
en zondag 17 februari in Best kan jong en 
oud komen kennismaken met alle facet-
ten van de dansschool. Op deze dag staan 
dansdemonstraties op het programma en 
kunt u kennismaken met het brede aan-
bod aan lessen. Dit alles onder het motto; 
kijken is prima, maar meedoen is veel leu-
ker. U komt toch ook?
Partycentrum Den Heuvel aan de Heu-
vel 2 in Mierlo is de locatie waar Eric van 
der Putten zich samen met een super en-
thousiast team presenteert. Tijdens deze 
open dag wordt u op de hoogte gebracht 
van de vele mogelijkheden van de dans-
school. Denk aan Ballroom, Latin, Salsa, 
formatie dansen, en wedstrijd-trainingen. 
Ook steeds meer aanstaande bruidsparen 
weten de dansschool te vinden. Verder 
heeft de dansschool de afgelopen 20 jaar 
een uitstekende naam opgebouwd als het 
gaat om het geven van trainingen en dans-
lessen.
Dansen is veel meer dan het aanleren van 
verschillende pasjes. Er zijn vele dansvor-
men die zich uitstekend laten combineren 

met een sportbeleving. Dat is ook de in-
steek bij dansschool van der Putten. Lek-
ker actief bezig zijn. Dat gegeven zien we 
ook terug tijdens de danslessen die op 
maandag, donderdag en vrijdag gegeven 
worden  in Best en Mierlo, U kunt altijd 
de eerste les gratis meedoen, daarna be-
slist U of U de cursus gaat volgen. Eric en 
zijn complete dansteam heten u van harte 
welkom.
Voor meer informatie over de danslessen 
en de open dag kunt u terecht bij dans-
school van der Putten tel. 06-30252512 of 
kijk op internet: www.danscursus.nl

20 jaar Dansschool 
van der Putten

(Bron foto; YK Fotografi e).
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Hé, ben jij die fanatiekeling

die onze uitgeverij komt 
versterken?

Telefonisch/bezoek acquisitie
Eigen werktijden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FRISSE CRANBERRY EN APPEL 
Forever Aloe Berry Nectar is een heerlijke 
variant op de basisgel. De frisse smaak van 
cranberry en appel geeft aloë een fruitige 
twist! Forever Aloe Berry Nectar bevat 
90,7% pure aloë vera gel uit het binnenblad 
van de plant en is rijk aan vitamine C.    

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

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

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

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

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

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

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

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

BUSINESS     OWNER

Voor meer 
informatie bel
Lenie Klaasen
06-52716622

COLOFON 
Deze bijlage is een uitgave van 
Weekkrant De Loop Helmond 
en verschijnt  12x per jaar in een 
oplage van bijna 100.000 ex.

Ook op internet:
www.grootpeelland.nl
www.deloop.eu
www.helmondnu.nl

Uitgever
Adcommunicatie
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20
5708 HN Helmond

Advertenties 
E-mail info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)

Redactie
Mandy Meeuwsen

o.a. Shutterstock

Opmaak
KlaasenVandeursen 
Communicatie
www.klaasenvandeursen.com

Aan de inhoud van Groot Peelland 
is alle mogelijke zorg besteed. 
Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend.  De uitgever zal 
geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Timmermans Carnavalsartikelen is een 
zaak met meer dan 50 jaar ervaring op het 
gebied van Carnavalskostuums, feestde-
coraties en veel meer. Met recht het meest 
verrassende aanbod in carnavalskleding, 
themakostuums, schmink en feestac-
cessoires van Limburg! In de winkels in 
Roermond en Horst, beide direct aan de 
A73 gelegen, kunt u op ruim 1.500 m2 alles 
vinden wat uw ‘carnavalshartje’ begeert. 
En in Venlo, hartje centrum, hebben we 
een afdeling van ruim 500 m2.

"Een XXL kostuum? Een mannen-ballet-
pakje? U kunt het zo gek niet bedenken of 
we hebben het in huis. Ook voor de aller-
kleinsten! Wij zoeken altijd naar nóg meer 
mooie kostuums, artikelen en noviteiten 
om onze collectie mee te vernieuwen en 
aan te vullen."

De grootste feestspecialist van Limburg 
"Meer dan 5.000 verschillende kostuums. 
Een grote keuze in make-up en schmink, 
daarbij ook accessoires zoals koffers en toe-
behoren maar bijvoorbeeld ook schmink-
sjablonen voor een nog strakker resultaat.  
Er zijn mega veel accessoires: van gekleurde 
lenzen tot borsthaartoupets. En op de uitge-
breide pruikenafdeling vind u een collectie 
in alle kleuren van de regenboog. Feesthoe-
den en hoofdtooien in alle soorten en ma-
ten, zelfs met de mogelijkheid om unieke 
persoonlijke hoeden te laten maken. Ook 

verkopen wij garnering zoals lint en veren, 
voor mensen die hun kostuums zelf sa-
menstellen. Wij denken graag met u mee en 
houden onze voorraad op peil tot de laatste 
dag voor het Carnaval losbarst!“
Kom vooral passen, 

want Carnaval begint bij Timmermans!
“Het spreekwoordelijke ’Voor elk wat wils’ 
hebben wij hoog in het vaandel staan. Een 
deel van onze kostuums is tevens verkrijg-
baar in grote maten, tot 56 bij de dames en 
64 bij heren. Ook in babymaten is er volop 
keuze. Voor groepen hanteren wij speciale 
prijzen. Vraag hiernaar bij onze medewer-
kers. 7 dagen per week geopend, tot en met 
Carnaval. Maar: komt u vooral passen. De 
voorpret is immers al de halve pret!

Filiaal Roermond
Retailpark, Schaarbroekerweg 16
Naast AH XL en mediamarkt Tummers
A73 Afrit 19

Filiaal Horst
Shoppingcenter, Interchalet Horst
Witveldweg 100, A73 afrit 11

Filiaal Venlo Centrum
In de kelder van Warenhuis Geerlings
Klaasstraat 2-10, 5911 JP Venlo

Actuele openingstijden en koopavonden: 
www.timmermanscarnaval.nl

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

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

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

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

FRISSE CRANBERRY EN APPEL 
Forever Aloe Berry Nectar is een heerlijke 
variant op de basisgel. De frisse smaak van 
cranberry en appel geeft aloë een fruitige 
twist! Forever Aloe Berry Nectar bevat 
90,7% pure aloë vera gel uit het binnenblad 
van de plant en is rijk aan vitamine C.    

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

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 

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

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

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

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

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

THE ALOE VERA COMPANY
Forever gaat voor pure producten. Alle aloë vera 
gel is afkomstig van eigen plantages in Texas en 
de Dominicaanse Republiek. Om de kwaliteit te 
waarborgen wordt de gel na de oogst direct verwerkt 
en verpakt in verpakkingen die zijn gemaakt van 100% 
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Er kunnen echter geen rechten aan 
worden ontleend.  De uitgever zal 
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Timmermans Carnavalsartikelen is een 
zaak met meer dan 50 jaar ervaring op het 
gebied van Carnavalskostuums, feestde-
coraties en veel meer. Met recht het meest 
verrassende aanbod in carnavalskleding, 
themakostuums, schmink en feestac-
cessoires van Limburg! In de winkels in 
Roermond en Horst, beide direct aan de 
A73 gelegen, kunt u op ruim 1.500 m2 alles 
vinden wat uw ‘carnavalshartje’ begeert. 
En in Venlo, hartje centrum, hebben we 
een afdeling van ruim 500 m2.

"Een XXL kostuum? Een mannen-ballet-
pakje? U kunt het zo gek niet bedenken of 
we hebben het in huis. Ook voor de aller-
kleinsten! Wij zoeken altijd naar nóg meer 
mooie kostuums, artikelen en noviteiten 
om onze collectie mee te vernieuwen en 
aan te vullen."

De grootste feestspecialist van Limburg 
"Meer dan 5.000 verschillende kostuums. 
Een grote keuze in make-up en schmink, 
daarbij ook accessoires zoals koffers en toe-
behoren maar bijvoorbeeld ook schmink-
sjablonen voor een nog strakker resultaat.  
Er zijn mega veel accessoires: van gekleurde 
lenzen tot borsthaartoupets. En op de uitge-
breide pruikenafdeling vind u een collectie 
in alle kleuren van de regenboog. Feesthoe-
den en hoofdtooien in alle soorten en ma-
ten, zelfs met de mogelijkheid om unieke 
persoonlijke hoeden te laten maken. Ook 

verkopen wij garnering zoals lint en veren, 
voor mensen die hun kostuums zelf sa-
menstellen. Wij denken graag met u mee en 
houden onze voorraad op peil tot de laatste 
dag voor het Carnaval losbarst!“
Kom vooral passen, 

want Carnaval begint bij Timmermans!
“Het spreekwoordelijke ’Voor elk wat wils’ 
hebben wij hoog in het vaandel staan. Een 
deel van onze kostuums is tevens verkrijg-
baar in grote maten, tot 56 bij de dames en 
64 bij heren. Ook in babymaten is er volop 
keuze. Voor groepen hanteren wij speciale 
prijzen. Vraag hiernaar bij onze medewer-
kers. 7 dagen per week geopend, tot en met 
Carnaval. Maar: komt u vooral passen. De 
voorpret is immers al de halve pret!

Filiaal Roermond
Retailpark, Schaarbroekerweg 16
Naast AH XL en mediamarkt Tummers
A73 Afrit 19

Filiaal Horst
Shoppingcenter, Interchalet Horst
Witveldweg 100, A73 afrit 11

Filiaal Venlo Centrum
In de kelder van Warenhuis Geerlings
Klaasstraat 2-10, 5911 JP Venlo

Actuele openingstijden en koopavonden: 
www.timmermanscarnaval.nl

Timmermans Carnavalsartikelen 

de loop 

R��e
Toxines verdrijven, draineren, je ontgif-
ten en inwendig reinigen. Detoxen lis de 
nieuwe rage. Vele Hollywoodsterren gin-
gen je voor. Ingrediënten met een sterk 
anti-oxiderende werking genieten de 
voorkeur. Deze zijn uitstekend om ons 
immuunsysteem te versterken, tekens 
van veroudering te voorkomen en zelfs 
mogelijke schade te herstellen. We heb-
ben het over druiven, granaatappelen, 
tomaten, citrusvruchten, olijven, avo-
cado's, abrikozen, groene thee en nog 
veel meer.

De laboratoria blijven zoeken naar 
de meest doeltreffende en geconcen-
treerde actieve bestanddelen van een 
bepaalde grondstof. Alle delen van een 
vrucht of groente zijn in feite bruikbaar, 
maar meestal kiest men één gedeelte in 
het bijzonder: de pit van een abrikoos, 
olie uit olijven, vruchtvlees van tomaten, 
etherische oliën van citrusvruchten, pit-
ten van druiven, olie uit granaatappel-
pitten, yoghurtoplossing, cacaoboter, 
vanillebloem...

A��i��z��
De abrikoos heeft het helemaal. Door 
het hoge gehalte carotenoïden wordt 
het immuunsysteem versterkt en kan 
abrikoos preventief werken bij immuun-
ziekten. De huid wordt beschermd te-
gen UV-straling en afzettingen in de 
bloedvaten worden tegengegaan. Vita-
mine B5 (niacine) in abrikozen versterkt 
de zenuwen, foliumzuur bevordert de 
aanmaak van bloed en stimuleert de 
vernieuwing van cellen. Abrikozen zor-
gen voor een strakke huid en sterk haar.
Abrikozenpitolie wordt vanwege de wei-
nig opvallende geur en de goede houd-

baarheid veel gebruikt als basis voor 
huidverzorgingsmiddelen. Omdat de 
olie de vochthuishouding van de huid 
ondersteunt is hij vooral effectief bij een 
gevoelige, droge huid met neiging tot 
kloofjes. 

C��c��a��
Nadat uit eerder onderzoek al naar 
voren kwam dat chocolade gelukkig 
maakt is nu aangetoond dat het snoe-
pen van chocola ook gezond is. Dit blijkt 
uit onderzoek van het Rijksinstituut 
voor de Volksgezondheid en Milieuhy-
giëne (RIVM). Chocolade bevat vier keer 
zoveel flavonoïden als thee.
Chocolade bevat verder Vitamine B en 
E, kalium en magnesium. Chocolade is 
super hydraterend, dankzij het gehalte 
aan cacaoboter en antioxiderend dank-
zij de polyfenolen. Al langer kenden we 
de cacaoboter als lipbalsem, maar daar-
aan zijn een inmiddels een groot aantal 
producten toegevoegd. 

D��i��n
Verschaffen ons vitamine A, B en C, po-
lyfenolen en antioxidanten. Druivenpit-
ten helpen de huid bij het bestrijden van 
vrije radicalen, herstellen en herstructu-
reren de huid en zorgen voor een heldere 
teint. Ook uitstekend tegen rimpels. Het 
bijzondere van OPC: de antioxidatieve, 
ofwel celbeschermende werking is vijf-
tig maal sterker dan die van vitamine E 
en achttien maal sterker als van vitami-
ne C. Het komt onder andere voor in de 
schil van de druif, maar in grotere getal-
len in de pit van de druif, daarbij vooral 
in koudgeperste druivenpitolie zoals in 
druivenpitmeel. Vitaminerijke druiven-
extracten met mineraalzouten, vruch-
tenzuren en sporenelementen als fosfor, 

kalium calcium magnesium, zwavel, 
kiezelmergel, mangaan, ijzer, jodium, 
zink en koper samen met wijndroesem, 
looistoffen en OPC zorgen voor een ac-
tieve celbescherming

G��n��t��p��
In Nederland kennen we de granaatap-
pel voornamelijk van de grenadine. De 
vruchten zelf zie je ze nog niet zo heel 
vaak . Een heerlijke zoetzure vrucht die 
bovendien verschrikkelijk gezond is. Al-
hoewel de vrucht in de oudheid al be-
kend stond om zijn geneeskracht ont-
dekken onderzoekers steeds meer de ge-
weldige eigenschappen van deze vrucht. 
De polyfenolen, die in de granaatappel 
wel 3 maal zoveel voorkomen als in rode 
wijn, beschermen je tegen vrije radica-
len en arteriosclerose en verminderen 
de kans op hartaandoeningen, kanker 
en Alzheimer.  Granaatappel heeft een
ontstekingsremmende werking. In het 
Middenoosten en India wordt de gra-
naatappel al jarenlang gebruikt om 
bindvliesontsteking, pijnlijke kelen, 
kaalheid en aambeien te genezen. Bo-
vendien is het algemeen bekend dat 
anti oxidanten veroudering van de 
huid tegengaan, zorgen voor een fris-
sere huidskleur en in het geval van gra-
naatappel kan deze zelfs cellulitis en 
huidvlekken tegengaan.

G��e�� ��e�
Het geheim van groene thee is dat het 
krachtige anti-oxidanten bevat. Deze 
stoffen kunnen zelfs het dichtslibben 
van de bloedvaten, de hoofdoorzaak 
van hart en vaatziektes en herseninfarc-
ten, voorkomen.  Groene thee is tevens 
rijk aan tannine en kan naar believen ge-
dronken worden. De thee is hydraterend 

en ontstekingsremmend, kalmerend en 
verstevigend. Bovendien is groene thee 
uiterst geschikt voor het soepel en glan-
zend maken van het haar.
Groene thee geeft zelfs een duwtje in de 
rug tegen cellulitis en helpt om water en 
vetten af te drijven. Groene thee beperkt 
tevens de productie van vrije radica-
len. Niet voor niets wordt groene thee 
al door de Aziaten gebruikt sinds 2500 
voor Christus.

H��i��
Honing, gemaakt door de bijen uit nec-
tar van bloemen, is een veelzijdig pro-
duct. Het wordt gebruikt als natuurlijk 
zoetmiddel, heeft een licht antiscepti-
sche werking, bevat veel mineralen zoals 
o.a. kalium, calcium, magnesium, fos-
forzuur, ijzer, mangaan en koper. Daar-
naast bevat honing ook een aantal enzy-
men waarna nog niet genoeg onderzoek 
is gedaan voor de juiste werking ervan. 
Honing is een 100% natuurlijk product 
vol vitaminen, mineralen en aminozu-
ren. Honing was het schoonheidsge-
heim van de Egyptenaren en Grieken 
in de oudheid. Honing zet de water-
molecules vast in de huid, kalmeert 
en herstelt

Y��h��t�
Shampoo met yoghurt, bijvoorbeeld, 
hydrateert en verzacht het haar. Geiten- 
en schapenmelk werden al gebruikt 
door Cleopatra. Zij baadde haar huid in 
merrie- of ezelinnenmelk. Deze melk is 
rijk aan calcium en fosfor, beschermt, 
hydrateert en herstelt doeltreffend de 
huid (zonnesteken, droge plekken, rim-
pels, kraaienpootjes). In Thailand scrubt 
men met yoghurt en theebladeren 
het lichaam.

v��r��c��o��e��
& ��z��d��i�

Steeds meer merken volgen 

de trend om natuurlijke en 

biologische producten aan te 

bieden. Verzorgingsproducten 

op basis van planten en algen 

kennen we al heel lang, maar 

intussen is er steeds meer cos-

metica gewijd aan de heilzame 

eigenschappen van groenten 

en fruit. Daarom  een over-

zicht van alle goede eigen-

schappen van de producten 

uit ons boodschappenkarretje 

uit de supermarkt.

Tekst: Carla Hoogland
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Steeds meer merken volgen 
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Op 5 februari start de cursus Koolhydraat-
beperkt koken. Deze cursus is bedoeld 
voor iedereen die koolhydraatarm wil 
eten. Koolhydraatbeperkte voeding is al 
lang geen hype meer is. Je leert meer met 
groeten te doen, bijvoorbeeld een pizzabo-
dem van bloemkool, een broccolipuré of 
een lasagne zonder deegbladen. De cursus 
bestaat uit twee lessen.
Sommige mensen hebben veel last van 
onrustige gedachten in hun hoofd. In de 
cursus Zentangle is te leren hoe je daarmee 
om kunt gaan. Het doel van deze cursus is 

om tot rust te komen terwijl je patronen 
tekent. De tekeningen bestaan uit lijnen, 
stippen, strepen en cirkels. De cursus van 
drie lessen start op zaterdag 16 maart.

In de cursus Kleur en stijl wordt niet geke-
ken naar wat de mode voorschrijft, maar 
naar welke kleding bij welk figuur past. 
Door het toepassen van verschillende lij-
nen en kleuren kunnen pluspunten wor-
den benadrukt en mindere kanten verdoe-
zeld. Bij de cursus hoort een map met tips 
en informatie. Het is mogelijk om na de 
cursus een persoonlijk kleur- en stijladvies 
te krijgen. De cursus van drie lessen start 
op woensdag 13 februari.

Alle cursussen worden gegeven in het ge-
bouw van de Volksuniversiteit, Braakse 
Bosdijk 4 in Helmond, met uitzondering 
van Koolhydraatbeperkt koken die in de 
Westwijzer plaatsvindt (Cortenbachstraat 
70). Meer informatie is te vinden op de 
website www.vuhelmond.nl waar men 
zich direct voor een cursus kan aanmel-
den. U kunt ook bellen naar 0492 532 729.

Gezondheidscursussen bij VU Helmond

Bij de cursus BLS/AED van Volksuniversiteit Helmond leer je omgaan met een defi brillator. 
(bron foto; VU Helmond).

Volksuniversiteit Helmond biedt 
verschillende cursussen aan op het 
gebied van gezondheid. Bij het Hel-
mondse onderwijsinstituut voor vol-
wassenen start op 12 februari de cur-
sus BLS/AED over het omgaan met 
een defi brillator. De cursus van twee 
lessen is inclusief een cursusboek en 
het diploma van de Nederlandse Hart-
stichting. Er zijn zorgverzekeraars die 
deze cursus vergoeden. 

Voor het eerst in de geschiedenis 
wordt nu ook een tentoonstelling 
gewijd aan het tragische lot dat 
tientallen vrouwen uit Zuidoost-
Brabant ruim 400 jaar geleden 
ondergingen. Het rijksarchief in 
Brussel leent voor deze gelegen-
heid authentieke documenten 
uit.
De regio Peelland vormde bijna 
425 jaar geleden het decor voor 
een gruwelijke, meedogenloze 
mensenjacht. In het jaar 1595 
vonden 25 vrouwen er de dood, 
de meesten op de brandstapel, 
nadat ze als heks waren veroor-
deeld. De vervolgingsgolf in dit 

deel van het toenmalige hertog-
dom Brabant is een van de groot-
ste die in de Lage Landen hebben 
plaatsgevonden. De eerste arres-
taties en processen vonden plaats 
in juni 1595 in Cranendonck. 

Satanisch complot
De lokale heren en de schouten 
en schepenen die die processen 
voerden, geloofden dat de ver-
dachten waren betrokken bij een 
satanisch complot om de christe-
lijke samenleving te ontwrichten. 
Ze zouden opdrachten krijgen 
van de duivel en samen met hem 
nachtelijke feesten houden. Een 
verdachte die aan ondervraging 
werd onderworpen, kreeg stee-
vast de vraag voorgelegd wie er 
nog meer bij waren geweest op 
die duistere samenkomsten. Om-
dat de arme slachtoffers zwaar 
werden gemarteld, moesten ze 
wel namen noemen van perso-
nen die ze kenden in hun omge-
ving. Zo greep de vervolging om 
zich heen. Van Cranendonck naar 
Heeze, Leende en Geldrop, dan 
door naar Mierlo en Lierop om in 
Asten tot een eind te komen.

Helmondse kasteelvrouwe 
beschuldigd
Van veel vervolgingen heeft maar 
weinig informatie de eeuwen over-
leefd. In Peelland zou er ook hoe-
genaamd niets over bekend zijn, 
als het uitsluitend op de lokale 
archieven was aangekomen. In de 
betrokken dorpen zijn deze zwarte 
bladzijden uit de geschiedenis be-
wust of onbewust uit de archieven 
weggefilterd. Maar de heksenjacht 
in Peelland baarde indertijd al zo-
veel opzien, dat het centrale gezag 
in Brussel besloot er een onderzoek 
naar in te stellen. Zeker toen de 
heer van Mierlo en Lierop in twee 
weken tijd in zijn heerlijkheden 
vijftien vrouwen had laten execu-
teren en ook met beschuldigingen 
was gekomen aan het adres van 
de belangrijkste inwoonsters van 
de Peellandse centrumstad Hel-
mond, waaronder de weduwe van 
kasteelheer Adolf van Cortenbach, 
Philippine van Ruyschenberg.  Een 
procureur-generaal reisde af naar 
de meierij van ’s-Hertogenbosch, 
liet betrokkenen dagvaarden, eis-
te kopieën van processen op en 
sprak met overlevenden en nabe-
staanden. Zijn dossier, een unieke 
beschrijving van de nauwelijks 
voorstelbare gebeurtenissen, is be-
waard gebleven in het rijksarchief 
in Brussel. Niet eerder zijn belang-
rijke stukken uit het dossier elders 
te zien geweest. 
De tentoonstelling in Kasteel Hel-
mond is tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking met Johan 
Otten en Jan van der Heijden van 
het Anna Ceelen Huis in Asten, do-
cumentatiecentrum over hekserij 
bij de kasteelruïne.

Heksenjacht

Tentoonstelling in 
Kasteel Helmond 

over waargebeurde 

In Kasteel Helmond is van 
5 februari t/m 3 novem-
ber 2019 de tentoonstelling  
‘Heksenjacht in Peelland’ 
te zien. De tentoonstelling 
is gebaseerd op het boek 
Duivelskwartier (uit 2015). 
Hierin vertelt oud journa-
list Johan Otten over een 
tot dan toe onderbelicht 
gebleven verhaal.

In de late middeleeuwen borg 
men de stukken van een proces 
niet op in dossiermappen maar 
in juten zakjes. Op het zakje werd 
een stukje perkament genaaid 
met de naam van de verdachte. 
Tijdens het proces hingen de 
zakjes aan een haakje. 
(bron foto; Museum Helmond).

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

HEKSEN
JACHT

5 FEBRUARI     3 NOVEMBER

M U S E U M H E L M O N D . N L

IN PEELLAND

Cursussen voor iedereen: talen, body & mind, cultuur 
& ontwikkeling, creatief, bridge en koken

Kijk op www.vuhelmond.nl

save the dateJANUARI
Kinderkoop
zondag 27 januari
Op de eerste 
koopzondag van 
het jaar trapt 
Helmond Cen-
trum af met een 
speciale kin-
derkoopzondag 
met als thema: 
Piraten, ontdek 
de schatten van 
Helmond. 12:00 - 
17:00 uur.

LIVE: Stage Expe-
rience januari
Stage Experience 
Line up: 19:00 
uur LowKi 20:15 
uur Zeptic 21:30 
uur Sledeon Bac-
kline is aanwe-
zig. Muziekcafé 
Helmond, Zuid 
Koninginnewal 
39. 19:00 - 
22:00 uur.

Musicalworkshop
Voel je als een 
echte musical-
ster en zing, 
dans en acteer 
samen met Eva. 
Voor kinderen 
van 4 t/m 10 
jaar. Tickets 
kosten slechts 
€2,- Graag vooraf 
aanmelden. Bi-
bliotheek Hel-
mond, Watermo-
lenwal 11. 14:00 
- 15:15 uur.

Optreden: SkunkZ
Optreden Skunk-
ZSkunkZ de 
tribute Skunk 
Anansie band. 
Lokaal 42, Markt 
42. 16:00 - 23:00 
uur.

DONDERDAG 24 JANUARI

George & Eran Producties - George 
& Eran worden racisten
Komedie over de (on)
mogelijkheid het goed te doen. 
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

Pubquiz Vraag42
Vraag42 Pubquiz: de eerste echte 
en enige Helmondse pubquiz. 
Lokaal 42, Markt 42. 
21:30 - 00:00 uur.

VRIJDAG 25 JANUARI

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

Jan Beuving - Rotatie
Hij goochelt met taal en is een 
fenomeen in het theater en op 
de radio: cabaretier Jan Beuving 
geeft een wiskundige draai aan 
alledaagse dingen. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

LIVE: Def Americans
Def Americans speelt Johhny 
Cash Deze band die ruim 10 jaar 
geleden als gelegenheidsbandje In 
Muziekcafé Helmond begon staat 
deze avond weer op de planken.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 
22:00 - 1:00 uur.

ZATERDAG 26 JANUARI

NK Veldrijden Jeugd 2019
Op 26 januari 2019 zal het 
Nederlands Kampioenschap 
Veldrijden voor de jeugd 
plaatsvinden op Berkendonk 
in Helmond. Berkendonk, 
Berkendonk 91. 8:00 - 17:00 uur.

Weekmarkt Centrum Helmond  
Kom elke zaterdag naar de 
gezellige Helmondse markt De 
Helmondse Markt elke week een 

feest. Centrum Helmond, 
Markt 38. 9:00 - 16:00 uur.

Harry Sacksioni - Smokey Strings
In zijn nieuwe soloprogramma 
SMOKY STRINGS maakt 
gitaarvirtuoos Harry Sacksioni 
een verrassende keuze uit zijn 
inmiddels enorme catalogus. De 
Cacaofabriek, Cacaokade 1. 
20:30 uur.

LIVE: Iron Maiden, tribute by 
Somewhere on Stage
Iron Maiden wordt geëerd door 
de band Somewhere on Stage en 
hoe. Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 
22:00 - 1:00 uur.

The Kik - Hertaalt!
Kippenvel bij nieuwe Nederlandse 
vertalingen van internationale 
hits. Het Speelhuis, Speelhuisplein 
2. 20:15 - 22:30 uur.

ZONDAG 27 JANUARI

Arjan Erkel - 
Vrijheid van denken en doen
Meeslepende levensles over angst 
eenzaamheid en veerkracht. Het 
Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
15:00 - 16:30 uur.

Benefiet feest
Benefiet feest in Helmond, 
en de opbrengst is voor KWF 
en Inloophuis de Cirkel. De 
Geseldonk, Cederhoutstraat 44. 
15:00 - 21:00 uur.

Introductiemiddag Beeldhouwen in 
het Industrieel Atrium Helmond
Op 27 januari a.s. trapt het 
Industrieel Atrium -het Jaar 
van de Ambachten- af met het 
ambacht Beeldhouwen. Voor 
deze introductiemiddag hebben 
we speciaal Andre van Veghel uit 
Helmond uitgenodigd. Industrieel 
Atrium Helmond, Kanaaldijk N.W. 
29. 13:00 - 16:00 uur.

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. 

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 24 JAN. T/M WO. 30 JAN.

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

Aquaman (DOV) Ma 12:15 uur / Di 15:45 uur / Do, 
Wo 16:00 uur 
Aquaman (O3D) Di 10:45 uur / Wo 13:15 uur / Vr 
13:30 uur / Ma 17:40 uur / Zo 20:30 uur / Do, Wo 
20:45 uur / Vr, Za 21:30 uur 
Beautiful Boy (DOV) Di 10:30 uur / Ma 20:00 uur 
Bohemian Rhapsody (DOV) Ma 10:45 uur / Do 
11:15, 14:15 uur / Vr, Di 12:15 uur / Di, Wo 15:30 
uur / Zo, Ma 15:45 uur / Za 16:15 uur / Vr 16:30 
uur / Zo 20:00 uur / Do, Wo 20:15 uur / Di 20:30 
uur / Vr, Za, Ma 20:45 uur
Bon Bini Holland 2 (DNL) Do 13:00, 22:00 uur / Vr 
13:15, 20:15 uur / Za 15:45, 20:30, 22:45 uur / Di 
16:00 uur / Wo 16:10, 19:30 uur / Zo 18:45 uur / 
Do, Ma, Di 19:45 uur 
Book Club (DOV) Di 13:30 uur 
BTS: Love Yourself Tour in Seoul (DOV)
Za 12:00, 15:00 uur 
Bumblebee (O3D) Di 10:45 uur / Do 12:00 uur / 
Wo 17:45 uur 
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL)
Za, Zo 10:15 uur / Wo 10:30 uur / Do 10:45 uur / 
Vr 12:50 uur / Ma 13:40 uur / Di 13:45 uur 
Creed II (DOV) Za 10:15 uur / Zo 10:30 uur / Wo 
10:45, 21:30 uur / Do, Vr 11:00 uur / Ma 11:15, 
15:30 uur / Di 13:00, 20:45 uur / Do 17:15 uur / 
Vr, Za, Di 17:45 uur / Vr, Za, Ma 21:00 uur / Do, Zo 
21:15 uur
Dragon Ball (ENG) Super: Broly (DOV) Za 11:30 uur 
/ Do, Vr 13:45 uur / Zo 16:00 uur / Wo 17:15 uur / 
Ma, Di 17:30 uur / Do - Za 19:00 uur 
Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen, De 
(DOV)
Za 10:30 uur / Vr 10:45 uur / Wo 11:15 uur 
Glass (DOV) Do, Ma 10:30 uur / Vr, Di 10:45 uur / 
Wo 11:00 uur / Za 13:00 uur / Zo 13:15, 19:00 uur 
/ Ma 14:15 uur / Vr 14:30 uur / Do 15:30 uur / Di 
16:15 uur / Do, Ma, Di 18:45, 21:30 uur / Vr, Za 
19:30, 22:15 uur / Zo, Wo 21:00 uur
Green Book (DOV) Zo 15:15 uur / Wo 18:45 uur 
Grinch, The (DNL) Wo 13:00 uur / Za 13:10 uur 
How to Train Your Dragon 3 (DNL) Zo 10:00, 15:00 
uur / Wo 10:30 uur / Za, Ma 11:00 uur / Vr 14:00 
uur / Za, Wo 15:15 uur 
How to Train Your Dragon 3 (N3D) Zo 12:30 uur / Za, 
Wo 13:30 uur / Di 15:10 uur / Ma 15:15 uur / Vr 
16:00 uur / Do, Wo 16:15 uur 
How to Train Your Dragon 3 (O3D) Zo 17:30 uur / 
Do, Di, Wo 18:15 uur / Vr, Za, Ma 18:30 uur 
Instant Family (DOV) Za 16:30 uur / Zo 18:30 uur / 
Vr 22:30 uur 
Mary Poppins Returns (DNL) Zo 11:30 uur 
Mary Poppins Returns (DOV) Za 10:15 uur / Vr 
10:30 uur / Wo 12:15 uur / Do 12:30 uur / Di 
13:15 uur 
Nick Jr. Winterbios (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Do, Vr, 
Ma, Di 10:30 uur / Za 12:30 uur / Wo 14:00 uur 
Nobody’s Fool (DOV) Ma 10:30 uur / Do, Ma 17:00, 
21:45 uur / Vr 17:15 uur / Za, Zo 18:00 uur / Di, 
Wo 18:30, 21:15 uur / Zo 21:30 uur / Vr, Za 22:00 
uur
Opera: Adriana Lecouvreur (Francesco Cilea) (DOV)
Zo 11:00 uur / Ma 13:30 uur
Ralph Breaks The Internet (DNL) Zo 10:30, 14:30 uur 
/ Wo 11:00 uur / Za 14:00 uur / Ma 15:00 uur 
Ralph Breaks The Internet (N3D) Zo 13:00 uur / Wo 
13:45 uur / Do 14:30 uur / Vr 15:15 uur / Za 16:00 
uur 
Replicas (DOV) Di 12:45 uur / Ma 13:15 uur / Do 
13:30 uur / Vr 16:30 uur / Zo, Wo 21:45 uur / Ma, 
Di 22:00 uur 
Schindler’s List - 25th Anniversary (DOV)
Zo 14:00 uur 

T/M 21 FEBRUARI

HELMONDNU.NL
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Op 5 februari start de cursus Koolhydraat-
beperkt koken. Deze cursus is bedoeld 
voor iedereen die koolhydraatarm wil 
eten. Koolhydraatbeperkte voeding is al 
lang geen hype meer is. Je leert meer met 
groeten te doen, bijvoorbeeld een pizzabo-
dem van bloemkool, een broccolipuré of 
een lasagne zonder deegbladen. De cursus 
bestaat uit twee lessen.
Sommige mensen hebben veel last van 
onrustige gedachten in hun hoofd. In de 
cursus Zentangle is te leren hoe je daarmee 
om kunt gaan. Het doel van deze cursus is 

om tot rust te komen terwijl je patronen 
tekent. De tekeningen bestaan uit lijnen, 
stippen, strepen en cirkels. De cursus van 
drie lessen start op zaterdag 16 maart.

In de cursus Kleur en stijl wordt niet geke-
ken naar wat de mode voorschrijft, maar 
naar welke kleding bij welk figuur past. 
Door het toepassen van verschillende lij-
nen en kleuren kunnen pluspunten wor-
den benadrukt en mindere kanten verdoe-
zeld. Bij de cursus hoort een map met tips 
en informatie. Het is mogelijk om na de 
cursus een persoonlijk kleur- en stijladvies 
te krijgen. De cursus van drie lessen start 
op woensdag 13 februari.

Alle cursussen worden gegeven in het ge-
bouw van de Volksuniversiteit, Braakse 
Bosdijk 4 in Helmond, met uitzondering 
van Koolhydraatbeperkt koken die in de 
Westwijzer plaatsvindt (Cortenbachstraat 
70). Meer informatie is te vinden op de 
website www.vuhelmond.nl waar men 
zich direct voor een cursus kan aanmel-
den. U kunt ook bellen naar 0492 532 729.

Gezondheidscursussen bij VU Helmond

Bij de cursus BLS/AED van Volksuniversiteit Helmond leer je omgaan met een defi brillator. 
(bron foto; VU Helmond).

Volksuniversiteit Helmond biedt 
verschillende cursussen aan op het 
gebied van gezondheid. Bij het Hel-
mondse onderwijsinstituut voor vol-
wassenen start op 12 februari de cur-
sus BLS/AED over het omgaan met 
een defi brillator. De cursus van twee 
lessen is inclusief een cursusboek en 
het diploma van de Nederlandse Hart-
stichting. Er zijn zorgverzekeraars die 
deze cursus vergoeden. 

Voor het eerst in de geschiedenis 
wordt nu ook een tentoonstelling 
gewijd aan het tragische lot dat 
tientallen vrouwen uit Zuidoost-
Brabant ruim 400 jaar geleden 
ondergingen. Het rijksarchief in 
Brussel leent voor deze gelegen-
heid authentieke documenten 
uit.
De regio Peelland vormde bijna 
425 jaar geleden het decor voor 
een gruwelijke, meedogenloze 
mensenjacht. In het jaar 1595 
vonden 25 vrouwen er de dood, 
de meesten op de brandstapel, 
nadat ze als heks waren veroor-
deeld. De vervolgingsgolf in dit 

deel van het toenmalige hertog-
dom Brabant is een van de groot-
ste die in de Lage Landen hebben 
plaatsgevonden. De eerste arres-
taties en processen vonden plaats 
in juni 1595 in Cranendonck. 

Satanisch complot
De lokale heren en de schouten 
en schepenen die die processen 
voerden, geloofden dat de ver-
dachten waren betrokken bij een 
satanisch complot om de christe-
lijke samenleving te ontwrichten. 
Ze zouden opdrachten krijgen 
van de duivel en samen met hem 
nachtelijke feesten houden. Een 
verdachte die aan ondervraging 
werd onderworpen, kreeg stee-
vast de vraag voorgelegd wie er 
nog meer bij waren geweest op 
die duistere samenkomsten. Om-
dat de arme slachtoffers zwaar 
werden gemarteld, moesten ze 
wel namen noemen van perso-
nen die ze kenden in hun omge-
ving. Zo greep de vervolging om 
zich heen. Van Cranendonck naar 
Heeze, Leende en Geldrop, dan 
door naar Mierlo en Lierop om in 
Asten tot een eind te komen.

Helmondse kasteelvrouwe 
beschuldigd
Van veel vervolgingen heeft maar 
weinig informatie de eeuwen over-
leefd. In Peelland zou er ook hoe-
genaamd niets over bekend zijn, 
als het uitsluitend op de lokale 
archieven was aangekomen. In de 
betrokken dorpen zijn deze zwarte 
bladzijden uit de geschiedenis be-
wust of onbewust uit de archieven 
weggefilterd. Maar de heksenjacht 
in Peelland baarde indertijd al zo-
veel opzien, dat het centrale gezag 
in Brussel besloot er een onderzoek 
naar in te stellen. Zeker toen de 
heer van Mierlo en Lierop in twee 
weken tijd in zijn heerlijkheden 
vijftien vrouwen had laten execu-
teren en ook met beschuldigingen 
was gekomen aan het adres van 
de belangrijkste inwoonsters van 
de Peellandse centrumstad Hel-
mond, waaronder de weduwe van 
kasteelheer Adolf van Cortenbach, 
Philippine van Ruyschenberg.  Een 
procureur-generaal reisde af naar 
de meierij van ’s-Hertogenbosch, 
liet betrokkenen dagvaarden, eis-
te kopieën van processen op en 
sprak met overlevenden en nabe-
staanden. Zijn dossier, een unieke 
beschrijving van de nauwelijks 
voorstelbare gebeurtenissen, is be-
waard gebleven in het rijksarchief 
in Brussel. Niet eerder zijn belang-
rijke stukken uit het dossier elders 
te zien geweest. 
De tentoonstelling in Kasteel Hel-
mond is tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking met Johan 
Otten en Jan van der Heijden van 
het Anna Ceelen Huis in Asten, do-
cumentatiecentrum over hekserij 
bij de kasteelruïne.

Heksenjacht

Tentoonstelling in 
Kasteel Helmond 

over waargebeurde 

In Kasteel Helmond is van 
5 februari t/m 3 novem-
ber 2019 de tentoonstelling  
‘Heksenjacht in Peelland’ 
te zien. De tentoonstelling 
is gebaseerd op het boek 
Duivelskwartier (uit 2015). 
Hierin vertelt oud journa-
list Johan Otten over een 
tot dan toe onderbelicht 
gebleven verhaal.

In de late middeleeuwen borg 
men de stukken van een proces 
niet op in dossiermappen maar 
in juten zakjes. Op het zakje werd 
een stukje perkament genaaid 
met de naam van de verdachte. 
Tijdens het proces hingen de 
zakjes aan een haakje. 
(bron foto; Museum Helmond).

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

HEKSEN
JACHT

5 FEBRUARI     3 NOVEMBER

M U S E U M H E L M O N D . N L

IN PEELLAND

Cursussen voor iedereen: talen, body & mind, cultuur 
& ontwikkeling, creatief, bridge en koken

Kijk op www.vuhelmond.nl

save the dateJANUARI
Kinderkoop
zondag 27 januari
Op de eerste 
koopzondag van 
het jaar trapt 
Helmond Cen-
trum af met een 
speciale kin-
derkoopzondag 
met als thema: 
Piraten, ontdek 
de schatten van 
Helmond. 12:00 - 
17:00 uur.

LIVE: Stage Expe-
rience januari
Stage Experience 
Line up: 19:00 
uur LowKi 20:15 
uur Zeptic 21:30 
uur Sledeon Bac-
kline is aanwe-
zig. Muziekcafé 
Helmond, Zuid 
Koninginnewal 
39. 19:00 - 
22:00 uur.

Musicalworkshop
Voel je als een 
echte musical-
ster en zing, 
dans en acteer 
samen met Eva. 
Voor kinderen 
van 4 t/m 10 
jaar. Tickets 
kosten slechts 
€2,- Graag vooraf 
aanmelden. Bi-
bliotheek Hel-
mond, Watermo-
lenwal 11. 14:00 
- 15:15 uur.

Optreden: SkunkZ
Optreden Skunk-
ZSkunkZ de 
tribute Skunk 
Anansie band. 
Lokaal 42, Markt 
42. 16:00 - 23:00 
uur.

DONDERDAG 24 JANUARI

George & Eran Producties - George 
& Eran worden racisten
Komedie over de (on)
mogelijkheid het goed te doen. 
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

Pubquiz Vraag42
Vraag42 Pubquiz: de eerste echte 
en enige Helmondse pubquiz. 
Lokaal 42, Markt 42. 
21:30 - 00:00 uur.

VRIJDAG 25 JANUARI

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

Jan Beuving - Rotatie
Hij goochelt met taal en is een 
fenomeen in het theater en op 
de radio: cabaretier Jan Beuving 
geeft een wiskundige draai aan 
alledaagse dingen. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 
20:15 - 22:30 uur.

LIVE: Def Americans
Def Americans speelt Johhny 
Cash Deze band die ruim 10 jaar 
geleden als gelegenheidsbandje In 
Muziekcafé Helmond begon staat 
deze avond weer op de planken.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 
22:00 - 1:00 uur.

ZATERDAG 26 JANUARI

NK Veldrijden Jeugd 2019
Op 26 januari 2019 zal het 
Nederlands Kampioenschap 
Veldrijden voor de jeugd 
plaatsvinden op Berkendonk 
in Helmond. Berkendonk, 
Berkendonk 91. 8:00 - 17:00 uur.

Weekmarkt Centrum Helmond  
Kom elke zaterdag naar de 
gezellige Helmondse markt De 
Helmondse Markt elke week een 

feest. Centrum Helmond, 
Markt 38. 9:00 - 16:00 uur.

Harry Sacksioni - Smokey Strings
In zijn nieuwe soloprogramma 
SMOKY STRINGS maakt 
gitaarvirtuoos Harry Sacksioni 
een verrassende keuze uit zijn 
inmiddels enorme catalogus. De 
Cacaofabriek, Cacaokade 1. 
20:30 uur.

LIVE: Iron Maiden, tribute by 
Somewhere on Stage
Iron Maiden wordt geëerd door 
de band Somewhere on Stage en 
hoe. Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 
22:00 - 1:00 uur.

The Kik - Hertaalt!
Kippenvel bij nieuwe Nederlandse 
vertalingen van internationale 
hits. Het Speelhuis, Speelhuisplein 
2. 20:15 - 22:30 uur.

ZONDAG 27 JANUARI

Arjan Erkel - 
Vrijheid van denken en doen
Meeslepende levensles over angst 
eenzaamheid en veerkracht. Het 
Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
15:00 - 16:30 uur.

Benefiet feest
Benefiet feest in Helmond, 
en de opbrengst is voor KWF 
en Inloophuis de Cirkel. De 
Geseldonk, Cederhoutstraat 44. 
15:00 - 21:00 uur.

Introductiemiddag Beeldhouwen in 
het Industrieel Atrium Helmond
Op 27 januari a.s. trapt het 
Industrieel Atrium -het Jaar 
van de Ambachten- af met het 
ambacht Beeldhouwen. Voor 
deze introductiemiddag hebben 
we speciaal Andre van Veghel uit 
Helmond uitgenodigd. Industrieel 
Atrium Helmond, Kanaaldijk N.W. 
29. 13:00 - 16:00 uur.

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. 

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 24 JAN. T/M WO. 30 JAN.

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

Aquaman (DOV) Ma 12:15 uur / Di 15:45 uur / Do, 
Wo 16:00 uur 
Aquaman (O3D) Di 10:45 uur / Wo 13:15 uur / Vr 
13:30 uur / Ma 17:40 uur / Zo 20:30 uur / Do, Wo 
20:45 uur / Vr, Za 21:30 uur 
Beautiful Boy (DOV) Di 10:30 uur / Ma 20:00 uur 
Bohemian Rhapsody (DOV) Ma 10:45 uur / Do 
11:15, 14:15 uur / Vr, Di 12:15 uur / Di, Wo 15:30 
uur / Zo, Ma 15:45 uur / Za 16:15 uur / Vr 16:30 
uur / Zo 20:00 uur / Do, Wo 20:15 uur / Di 20:30 
uur / Vr, Za, Ma 20:45 uur
Bon Bini Holland 2 (DNL) Do 13:00, 22:00 uur / Vr 
13:15, 20:15 uur / Za 15:45, 20:30, 22:45 uur / Di 
16:00 uur / Wo 16:10, 19:30 uur / Zo 18:45 uur / 
Do, Ma, Di 19:45 uur 
Book Club (DOV) Di 13:30 uur 
BTS: Love Yourself Tour in Seoul (DOV)
Za 12:00, 15:00 uur 
Bumblebee (O3D) Di 10:45 uur / Do 12:00 uur / 
Wo 17:45 uur 
Buurman & Buurman Winterpret! (DNL)
Za, Zo 10:15 uur / Wo 10:30 uur / Do 10:45 uur / 
Vr 12:50 uur / Ma 13:40 uur / Di 13:45 uur 
Creed II (DOV) Za 10:15 uur / Zo 10:30 uur / Wo 
10:45, 21:30 uur / Do, Vr 11:00 uur / Ma 11:15, 
15:30 uur / Di 13:00, 20:45 uur / Do 17:15 uur / 
Vr, Za, Di 17:45 uur / Vr, Za, Ma 21:00 uur / Do, Zo 
21:15 uur
Dragon Ball (ENG) Super: Broly (DOV) Za 11:30 uur 
/ Do, Vr 13:45 uur / Zo 16:00 uur / Wo 17:15 uur / 
Ma, Di 17:30 uur / Do - Za 19:00 uur 
Fabeltjeskrant & De Grote Dierenbos-spelen, De 
(DOV)
Za 10:30 uur / Vr 10:45 uur / Wo 11:15 uur 
Glass (DOV) Do, Ma 10:30 uur / Vr, Di 10:45 uur / 
Wo 11:00 uur / Za 13:00 uur / Zo 13:15, 19:00 uur 
/ Ma 14:15 uur / Vr 14:30 uur / Do 15:30 uur / Di 
16:15 uur / Do, Ma, Di 18:45, 21:30 uur / Vr, Za 
19:30, 22:15 uur / Zo, Wo 21:00 uur
Green Book (DOV) Zo 15:15 uur / Wo 18:45 uur 
Grinch, The (DNL) Wo 13:00 uur / Za 13:10 uur 
How to Train Your Dragon 3 (DNL) Zo 10:00, 15:00 
uur / Wo 10:30 uur / Za, Ma 11:00 uur / Vr 14:00 
uur / Za, Wo 15:15 uur 
How to Train Your Dragon 3 (N3D) Zo 12:30 uur / Za, 
Wo 13:30 uur / Di 15:10 uur / Ma 15:15 uur / Vr 
16:00 uur / Do, Wo 16:15 uur 
How to Train Your Dragon 3 (O3D) Zo 17:30 uur / 
Do, Di, Wo 18:15 uur / Vr, Za, Ma 18:30 uur 
Instant Family (DOV) Za 16:30 uur / Zo 18:30 uur / 
Vr 22:30 uur 
Mary Poppins Returns (DNL) Zo 11:30 uur 
Mary Poppins Returns (DOV) Za 10:15 uur / Vr 
10:30 uur / Wo 12:15 uur / Do 12:30 uur / Di 
13:15 uur 
Nick Jr. Winterbios (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Do, Vr, 
Ma, Di 10:30 uur / Za 12:30 uur / Wo 14:00 uur 
Nobody’s Fool (DOV) Ma 10:30 uur / Do, Ma 17:00, 
21:45 uur / Vr 17:15 uur / Za, Zo 18:00 uur / Di, 
Wo 18:30, 21:15 uur / Zo 21:30 uur / Vr, Za 22:00 
uur
Opera: Adriana Lecouvreur (Francesco Cilea) (DOV)
Zo 11:00 uur / Ma 13:30 uur
Ralph Breaks The Internet (DNL) Zo 10:30, 14:30 uur 
/ Wo 11:00 uur / Za 14:00 uur / Ma 15:00 uur 
Ralph Breaks The Internet (N3D) Zo 13:00 uur / Wo 
13:45 uur / Do 14:30 uur / Vr 15:15 uur / Za 16:00 
uur 
Replicas (DOV) Di 12:45 uur / Ma 13:15 uur / Do 
13:30 uur / Vr 16:30 uur / Zo, Wo 21:45 uur / Ma, 
Di 22:00 uur 
Schindler’s List - 25th Anniversary (DOV)
Zo 14:00 uur 

T/M 21 FEBRUARI
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Dement en toch een 
goede oude dag?
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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492 - 547023
info@deelenstoffen.nl 
www.deelenstoffen.nl

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

MEGA
OPRUIMING 

20% 
KORTING

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

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

Samen muziek 
maken bij 

jeugdopleiding 
Unitas

Muziekvereniging 
Unitas viert in 2024 

het 100-jarige bestaan. 

Tegen die tijd wil de vereniging een 
bloeiend poporkest hebben. En dat gaat 
wel lukken, want in 2018 begonnen 
30 kinderen en jongeren uit Mierlo-Hout 
en Brandevoort aan de jeugdopleiding. 
Het Wijkfonds van de Rabobank Helmond 
leverde een bijdrage. 

Jacques van Schijndel van Unitas vertelt: 
‘Sinds 2018 zijn we niet alleen actief in 
Mierlo-Hout, maar ook in Brandevoort. In 
die twee wijken gaan we actief op zoek naar 
jeugdleden, ons streven is 20 nieuwe leden 
per jaar. Vorig jaar mochten we maar liefst 
30 jongeren opleiden.’  
 
Podiumervaring 
De jeugd krijgt les van een professionele do-
cent én er is meteen al heel wat te beleven. 
Vanaf het eerste moment zijn er namelijk 
podiummomenten. De vereniging zoekt 
bewust het contact met de wijk op. Door 
deelname aan events (zoals Dickensnight), 
maar ook door bijvoorbeeld workshops op 
scholen te verzorgen. ‘We laten zo zien hoe 
leuk samen muziek maken is. Het is goed 
voor je ontwikkeling, maar het allerbe-
langrijkste vind ik: je wordt blij van muziek 
maken.’ In het poporkest wordt moderne 

muziek gespeeld op bijvoorbeeld gitaar of 
keyboard. ‘Zo houden we het heel laag-
drempelig.’  
 
Eigen bijdrage  
Unitas wil de eigen bijdrage voor de lessen 
van de opleiding laag te houden. 
De vereniging investeerde zelf flink om het 
project rond te krijgen. ‘We willen bij ons 
jubileum een bloeiende vereniging hebben 
en daarom moet je in jeugd blijven inves-
teren.’ Ook klopte de vereniging aan bij het 
Wijkfonds van Rabobank. 

Birgitte van Tilborg van 
het Wijkfonds hoorde het 
verhaal met weemoed aan. 
‘Ik heb vroeger ook bij de 
fanfare gespeeld en daar 
kijk ik met veel plezier 
op terug. Het is leuk en 
leerzaam.  We stimuleren 
dit initiatief, waar jeugd 
meer in aanraking wordt 
gebracht met muziek, dan 
ook van harte.’ 

Voor de allereerste keer heeft 
C.V. de Ao-Kanters een senio-
renmiddag georganiseerd. Op 
zaterdag 9 februari zal deze in 
Wijkhuis de Lier gehouden wor-
den. De middag begint om 13.30 
uur en zal tot 17.00 uur gaan 
duren. Deze carnavalsmiddag 
organiseert de vereniging voor 
senioren vanaf 60 jaar en ouder. 
De kosten voor deze middag zijn 
€ 2,- per persoon. U krijgt bij 
binnenkomst koffie/thee aan-
geboden met iets lekkers erbij. 

Prins Jeffrey d’n Uurste is met 
zijn adjudant Dennis, grootvorst 
Willie, ceremoniemeester Gerrie, 
de raad van elf, de dansmariekes, 
de prinsengarde en de dames 
aanwezig op deze middag. Er is 
een erg leuk divers programma 
voor u samengesteld. Er is zang, 
dans en er wordt gekletst. Kort-
om; voor ieder wat wils. Is uw 
interesse in deze gezellige senio-
renmiddag gewekt? 

Dan bent u van harte welkom. 
Ze kunnen deze middag max.130 
personen kwijt. Het is daarom 
erg belangrijk om uzelf op te ge-
ven zodat u verzekerd bent van 
een plekje in de zaal. U kunt zich 
aanmelden via info@ao-kanters.
nl of per telefoon: Dhr. Verdegen 
tel.nr. 06-24945472, Dhr. van Dijk 
06-34146732.

Kletsavond 
De vereniging organiseert al ve-
le jaren, in samenwerking met 
Wijkhuis de Lier, een kletsavond. 
Dit jaar wordt deze gehouden op 
vrijdag 8 februari 2019. We kun-
nen u weer een mooi en sterk 
programma bieden.

De kletsavond vindt plaats in 
Wijkhuis de Lier en start om 
20.00 uur. De zaal is open vanaf 
19.30 uur. Als kletsers komen: 
Freddy van den Elzen, Dirk Kou-
wenberg, Rob Bouwman en Ber-
ry Knapen
De amusementsgroepen zijn: 
Tadaa en Tlupt oit de hand. Na-
tuurlijk gaan onze dansmariekes 
ook een schitterend optreden 
verzorgen. De gehele avond word 
opgeluisterd door RAGAZZI.
De toegangskaarten kosten  
€ 12,- per stuk en zijn verkrijg-
baar in Wijkhuis de Lier. U kunt 
ook toegangskaarten bestellen 
bij Dhr. Koolen, penningmees-
ter@ao-kanters.nl of info@ao-
kanters.nl. Wees er snel bij want 
op is op! Wilt u genieten van een 
leuke en gezellige kletsavond bij 
C.V. De Ao-Kanters, dan moet 
u vooral op 8 februari 2019 om  
20.00 uur naar Wijkhuis De Lier 
komen. s

Helmond-Oost

Seniorenmiddag en kletsavond 
bij C.V. de Ao-kanters Carnaval in de Fonkel 

Vrijdag 8 februari organiseert 
de Fonkel haar zeer bekende 
carnavalsavond. In de fraai ver-
sierde theaterzaal  presenteert  
Lia Stoop voor de 11de keer  
weer de bekende carnavals-
avond met tonpraters en amu-

sementsgroepen, opgeluisterd 
door de geweldige muziek van 
de Durblaozers. 

Laat u verassen en kom naar de-
ze gezellige avond! Aanvang van 
de avond is 19.30 uur en de zaal 
gaat open om 19.00 uur.
Kaartjes voor deze avond à 11,00 
euro zijn te koop bij de receptie 

tijdens de openingsuren van de 
Fonkel van maandag tot vrijdag 
van 8.30 tot 17.00 uur. Reserveren 
is mogelijk via: 0492 597444. Een 
paspartout à € 20,00 voor deze 
avond en de zittingsavond van 
de Rampetampers  op zaterdag 
23 februari is ook mogelijk.
De Fonkel, Prins Karelstraat 123  
5701 VL Helmond s

Binnenstad

In wijkhuis de Fonkel wordt ook dit jaar flink carnaval gevierd (bron foto; Jan Terbeek).

www.helmondnu.nl

12 Januari 2019 Groot PEELLAND

Dement en toch een 
goede oude dag?
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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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Naast het ondersteunen van werkzoekenden is dienstverlening aan werkgevers één van de kernactiviteiten van 
Senzer. Dat is logisch als regionaal werkbedrijf. Daarbij speelt continu de vraag: hoe kunnen bedrijven nóg beter 
geholpen worden met hun vragen, kansen en problemen? Senzer heeft hiervoor interne en externe expertise 
gebundeld, onder de vlag van het Senzer Ondernemerspunt. Eén telefoontje en werkgevers – groot en klein – worden 
verder geholpen met al hun vragen. Makkelijk en snel, gebruikmakend van de eigen diensten en die van het grote 
Senzer-netwerk. 

Ondernemerspunt Helmond-De Peel
één punt voor alle bedrijfsvragen

Veel bedrijven in Helmond 
maken al gebruik van de 
dienstverlening van Senzer 

Senzer ondersteunt en werkt samen met zo’n 
250 bedrijven, instellingen en de gemeenten 
in de regio Helmond-De Peel. De 
dienstverlening is divers, net zoals het soort 
bedrijven. Deze zijn actief in allerlei sectoren 
en variëren van klein, middel tot groot (zzp, 
mkb en zelfs multinationals) en gaan van één 
P&O-vraagstuk tot aan jarenlange 
detacheringsoplossingen. Veel bedrijven en 
instellingen uit Helmond worden al 
ondersteund in het grijpen van 
ondernemerskansen. 

Waarvoor kunnen bedrijven dan precies bij 

het Ondernemerspunt terecht? Simpel: met 

álle vragen of problemen die ze hebben bij het 

runnen van een bedrijf. Het kan dan gaan over 

een acute kwestie, zoals een moeilijk te vervullen 

vacature, een langdurig zieke werknemer of 

een arbeidsconflict. Maar kan ook gaan over 

het optimaliseren van werkprocessen of het 

verhuizen naar een nieuw pand. Of zelfs een 

vraag op het gebied van krediet, startup of 

juridische zaken. 

Wat biedt het Ondernemerspunt van Senzer? 
Het Senzer Ondernemerspunt beschikt over een 

deskundig team dat ondernemers verder helpt. 

Altijd met een oplossing op maat, die zowel 

financieel als maatschappelijk verantwoord is. 

Senzer heeft snelle en korte lijntjes in een groot 

netwerk van specialisten, onderwijs en overheid. 

Daarnaast heeft het zelf unieke oplossingen en 

dienstverlening in huis. 

Ondernemers kunnen bij Senzer 
terecht voor:   
• P&O-advies op maat, gebruikmakend van 

de expertise in het netwerk

• Financiële hulp, o.m. Bijstandsregeling 

Zelfstandigen: BBZ en IOAZ 

• Innovatief herontwerp bedrijfsprocessen 

en efficiëntieverhoging van bestaande 

medewerkers (jobcarving)

• Wet Banenafspraak: oplossingen waarmee 

bedrijven voldoen aan eisen Banenafspraak 

• Personeels- en detacheringsoplossingen, 

individueel of per groep met eventueel  

jobcoaches/werkleiders

• Subsidiemogelijkheden personeel via 

Senzer: detacheringsoplossingen én zelf 

aannemen

• Mvo en Sociaal ondernemen-certificering 

(duurzaam ondernemerschap)

• Schuldhulpverlening voor ondernemers 

Contact opnemen of meer 
informatie?
Ondernemers en bedrijven worden geholpen 
door te bellen met 0492 58 24 44 of te 
mailen naar: ondernemerspunt@senzer.nl 
Meer informatie is te vinden op: 
www.senzer.nl/ondernemerspunt 

Kom eens langs 
op de probeer-speelochtend!

Bij Kindercentrum de Kinder-
tuin en de Vrije School Peelland 
houden wij van de seizoenen. 
Dé ingang om jonge kinderen 
de wereld om hen heen te la-
ten ontdekken. En dat kun je 
heel goed zien en horen, als je 
op een probeer-speelochtend 
gewoon naar binnen stapt! In 
de groepen en klassen straalt de 
winterse kou én gezelligheid je 
tegemoet. 

Op 30 januari kun je, samen met 
je kind (eren) kennismaken, sfeer 
proeven en zien hoe fantastisch 
onze kinder- en peuteropvang in 
De Kindertuin is! Via onze speel-
plaats, met de door kinderen van 
de basisschool gemaakte bouw-
werkstukken, kom je binnen in 
de vleugel voor de jongste kin-
deren. 

Kindercentrum de Kindertuin
Dagopvang ‘Het Hazeltje’ en 
peutergroep ‘Hompeltje’ bieden 
een warme en rustige omgeving 
waar kinderen samen spelen on-
der de hoede van gediplomeerde 
leidsters. Spelen, schilderen, 
broodjes bakken, knutselen en 
lekker naar buiten! Voor veel 
kinderen is De Kindertuin de eer-
ste stap zonder het vertrouwde 
gezelschap van papa of mama. 

Vanuit een vast ritme bieden 
we baby’s, dreumesen en peu-
ters vertrouwen, zodat ze zich 
gezond kunnen ontwikkelen 
totdat ze dan eindelijk 4 jaar zijn 
en naar de ‘echte school’ mogen. 
Voor basisschoolkinderen van 4 
jaar en ouder verzorgt De Kin-
dertuin buitenschoolse opvang 
onder de naam De Boomhut. 
De Kindertuin grenst aan de 
prachtige ‘Bundertjes’. Hier 
waaien we uit, gaan we op ont-
dekkingstocht of maken we een 
lekkere wandeling. We vinden 
het belangrijk dat kinderen de 
seizoenen beleven en opgroeien 
met de natuur. 
We kunnen je heel veel vertel-
len over hoe de Kinderen in De 
Kindertuin, gedurende 52 weken 
per jaar,  genieten van ‘alledaagse 
taakjes’ als brood of koekjes bak-
ken, jam maken, soep koken, was 

vouwen, opruimen en afwassen. 
Hoe ze heerlijk spelen met elkaar 
en zich sociaal ontwikkelen, hoe 
we de kleintjes structuur bieden… 
Veel liever laten we zien en horen 
hoe we met de kinderen werken, 
hoe ze genieten van versjes, lied-
jes, spel en knutselwerkjes. Veel 
liever laten we je zien waarom 
dagopvang Het Hazeltje en peu-
tergroep Hompeltje zich onder-
scheiden in kwaliteit. Je bent dan 
ook welkom met je kind(eren) op 
30 januari, om te kijken, te luiste-
ren, vragen te stellen en vooral te 
ervaren. De leidsters en de juffen 
zijn blij met je komst. Zij (en ka-
bouter Hompeltje) gaan je posi-
tief verrassen. Zeker weten!

Woensdag 30 januari van 9.30 
van 11.00 uur in  Kindercentrum 
De Kindertuin (Helmondselaan 
71, Helmond). s

Helmond-Noord

Kom eens kijken op de probeer-speelochtend (bron foto; Vrije School Peelland).

Op de onderstaande lotnummers zijn prijzen gevallen: Van 
harte gefeliciteerd! Ga met uw winnende lot naar Wout van 
Vlerken en haal daar uw prijzenbrief op. Hiermee kunt u dan 
uw gewonnen prijs ophalen.  

• Wout van Vlerken Samsung QLED TV 55" 
 Ultra HD €2.299,00  464
• Klokken van den Aker Seiko herenhorloge 
 limited edition €750,00  882
• Wim Mulkens Bosch Wasmachine €649,00  150
• Jan Linders 1 minuut gratis winkelen  417
• Wim Mulkens Philips Stoomsysteem €219,00  243
• Wout van Vlerken Sonos Play 1 wireless luidspreker €179,00  373
• La Sarel huidverzorgingsset en spa aromatic 
 gelaatsbehandeling €118,50  357
• La Sarel manicure set €94,50  624
• Wout van Vlerken Denon hoofdtelefoon €79,95  510
• Eetcafe de Barrier Dinerbon €50,00  452
• Eetcafe de Barrier Dinerbon €50,00  251
• Eetcafe de Barrier Dinerbon €50,00  715
• t Pijpke pakket van 4 flessen wijn  583
• t Pijpke verrassingspakket €50,00  395
• t Pijpke verrassingspakket €50,00  783
• van Rijsingen Diepvries Fritel Friteuse t.w.v. 49,95 €49,95  403
• van Rijsingen Diepvries Fritel Friteuse t.w.v. 49,95 €49,95  441
• van Rijsingen Diepvries Fritel Friteuse t.w.v. 49,95 €49,95  410
• van Rijsingen Diepvries Fritel Friteuse t.w.v. 49,95 €49,95  280
• van Rijsingen Diepvries Fritel Friteuse t.w.v. 49,95 €49,95  615
• Deelen stoffen Waardebon €25,00  378
• Deelen stoffen Waardebon €25,00  457
• Deelen stoffen Waardebon €50,00  605
• Bloemboetiek Nicole bloemenbon €30,00  358
•  Bloemboetiek Nicole bloemenbon €30,00  773
• Tuincentrum van Gennip cadeaubon van 30,- 
 t.b.v. stenen beelden €30,00  508
• Tuincentrum van Gennip cadeaubon van 30,- 
 t.b.v. stenen beelden €30,00 658
• Tuincentrum van Gennip cadeaubon van 30,- 
 t.b.v. stenen beelden €30,00  146
• Tuincentrum van Gennip cadeaubon van 30,- 
 t.b.v. stenen beelden €30,00  612

Uitslag Houtsnippersloterij 
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IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

VRIJDAGKOOPAVOND
TOT 20.00 UUR

D
ez

e 
aa

nb
ie

di
ng

en
 z

ijn
 g

el
di

g 
va

n 
23

 t/
m

 2
9 

Ja
nu

ar
i 2

01
9

www.tuincentrumdebiezen.nl

Haal het voorjaar in huis
20cm in 9cm pot

€0,99 p/stuk

Muscari “Blauwdruifje”Yucca “Palmlelie”

1 + 1 
GRATIS

2 + 1 
GRATIS

Bij De Biezen kan je kiezen
Alle maten & 
soorten

1 + 1 
GRATIS

Cactussen

nu
€14.99

Tulpen
10 stelen per bos 
€3,99 per bos 

Verse Koffie
1+1 GRATIS

100cm hoog
met 3 stammen 
in 21 cm pot

Van €21,99

Yucca “Palmlelie”

€14.99

100cm hoog
met 3 stammen 
in 21 cm pot

Van €21,99

2 + 1
GRATIS

De Knip opnieuw Excellente School! 
Grote vreugde afgelopen maan-
dag op het Dr.-Knippenbergcol-
lege. De school heeft opnieuw 
het predicaat Excellente School 
mogen ontvangen van het mi-
nisterie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap. 

Het gaat dit keer om de vwo-af-
deling. Drie jaar geleden was er 
ook al een predicaat voor deze 
afdeling; vorig jaar viel de mavo 
in de prijzen. Op dit moment 
zijn er dus twee afdelingen met 
een Excellente School-predi-
caat binnen de Knip. "Er ko-
men is één, prolongeren is wel 
heel erg knap." 

Voorbeeldschool
Christianne Mattijssen, directeur 
Voortgezet Onderwijs bij het 
ministerie van Onderwijs, sprak 

haar waardering uit. “Helmond 
is een onderwijsstad. Daar mo-
gen jullie trots op zijn. Excellent 
worden is één, maar excellent 

blijven is een nog veel grotere 
klus. Dat heeft de Knip ontzet-
tend knap gedaan. Het enthousi-
asme is goed vastgehouden.” Het 
juryrapport roemde onder meer 
de begeleiding die leerlingen 
krijgen tijdens hun persoonlijke 
vorming.  Ook werden de door-
lopende leerlijnen genoemd, met 
daarin een focus op onderzoeks-
vaardigheden. 

"Andere scholen kunnen hier een 
voorbeeld aan nemen. Die aan-
sluiting op het wetenschappelijk 
onderwijs is heel interessant om 
te volgen. De jury is verder onder 
de indruk van de merkbaar con-
crete resultaten. We hebben het 
hier met leerlingen over gehad, 
enkele weken geleden. Zij zijn 

uitstekend in staat hun ontwik-
keling te verwoorden en verras-
ten ons positief met hun vaar-
digheden. Op heel persoonlijke 
wijze geven ze er uitdrukking 
aan. Ze voelen zich kennelijk vei-
lig om hun verhaal te doen."

‘Prolongeren is nog veel sterker’
Er waren ook bloemen van-
uit het Helmondse college van 
Burgemeester en Wethouders. 
Wethouder van Onderwijs Ca-
thelijne Dortmans feliciteerde 
de medewerkers en leerlingen. 
"Het is een prachtige bekroning 
op wat jullie hier voor elkaar heb-
ben gekregen. Helmond is trots 
op jullie. Het predicaat halen is 
fantastisch. Prolongeren is een 
nog veel sterker compliment." s

Helmond-Noord

Het Dr.-Knippenbergcollege kreeg voor tweede maal op rij het certifi caat 
Excellente school voor de afdeling vwo. (bron foto; Perry Vermeulen).

Kinderen in de strijd tegen kanker 
Eind juni wordt op het sportpark 
van atletiekvereniging HAC in 
Helmond de SamenLoop voor 
Hoop georganiseerd. Het 24-uurs 
wandelevenement voor twee 
goede doelen: KWF Kankerbe-
strijding en Inloophuis de Cirkel. 
Op zondag 30 juni zal om 10.00 
uur het startschot klinken van de 
Kinderloop, een belangrijk on-
derdeel van de SamenLoop voor 
Hoop. 

Op dit moment wordt op scholen 
de belangstelling voor de Kinder-
loop gepeild. “Tot nu toe zijn wij 
heel fijn en enthousiast ontvan-
gen op de scholen in Helmond” 
vertelt Anne Liebau, voorzitter 
van de commissie Kinderloop en 
bestuurslid van de SamenLoop 
voor Hoop. Het streven van de 
commissie Kinderloop is om in 
totaal 40 scholen te bezoeken om 
kinderen te laten deelnemen. De 
Kinderloop zal voor de derde keer 
gaan plaatsvinden. Bij de vorige 
editie in 2017 deden ruim 150 kin-
deren mee. 

Meestal zijn het de volwassenen 
die actief zijn bij de aandacht voor 
de vreselijke ziekte kanker en het 
zoeken naar financiële middelen 

om kostbare onderzoeken te laten 
plaatsvinden. Maar ook kinderen 
komen met kanker in aanraking. 
Anne Liebau hoort op de scholen 
en daarbuiten de verhalen over 
klasgenootjes, leerkrachten, fami-
lieleden waaruit blijkt dat kanker 
voor kinderen helaas ook een be-
kend fenomeen is. De Kinderloop 
wordt georganiseerd om kinde-
ren hiervan bewust te maken en 
met een mooi, warm en bijzonder 
gezamenlijk evenement bij deze 
ziekte stil te staan. 
De Kinderloop duurt 24 minuten 
(op zondagochtend van 10.00  tot 
10.24 uur). Volwassenen lopen van 
zaterdag 14.00 uur tot zondag 14.00 
uur: 24 uur als team in een afwis-
selende estafette. Dit jaar mogen 
kinderen zich via school gratis in-
schrijven. Alle kinderen tot 12 jaar 
zijn van harte welkom. Elk kind 
krijgt een T-shirt (Maat 122-128 of 
152-158) en na de finish ook een 
aardigheidje. 

Na afloop van de Kinderloop is er 
op het sportpark van HAC voor 
de kinderen nog van alles te doen. 
Kinderen, ouders, opa’s en oma’s 
kunnen dan, als ze willen, nog 
blijven tot het speciale moment 
van de feestelijke afsluiting van 
de SamenLoop voor Hoop op die 
zondag om 14.00 uur. Dan wordt 
bekend gemaakt wat de totale 

financiële opbrengst voor KWF 
kankerbestrijding en Inloophuis 
de Cirkel in dat weekend is ge-
worden! De hoop is gericht op een 
hoge opbrengst vanwege het 1e 
lustrum van de SamenLoop voor 
Hoop in Helmond. In 2019 wordt 
dit tweejaarlijkse evenement voor 
de vijfde keer gehouden en de 
voorbereidingen zijn inmiddels in 
volle gang.

De commissie Kinderloop spreekt 
met de scholen af dat kinderen 
zich melden bij de eigen leerkracht 
en dat kan nog zelfs tot 15 mei. Op 
school kan een plekje worden in-
gericht met informatie, een lijst 
om aan te melden en er ligt ook 
dan een voorbeeld T-shirt in de 
huiskleur paars van het KWF kan-
kerbestrijding klaar. De leden van 
de commissie Kinderloop bezoe-
ken de scholen en overhandigen 
een blanco cheque; scholen kun-
nen daarop aangeven of zij een 
team willen laten meedoen aan 
de SamenLoop en/of er ook een 
financiële bijdrage (bijv. door spe-
ciale acties) kan worden gegeven. 

Met het enthousiasme van de 
scholen die al bezocht zijn kan de 
Commissie al heel tevreden zijn, 
maar er wordt de komende tijd 
nog veel meer gepromoot. Mocht 
een school geen kans zien om 

mee te doen, kunnen de kinderen 
zich ook rechtstreeks aanmelden 
als individu; graag dan een mail-
bericht naar: helmond@samen-
loopvoorhoop.nl

De commissie Kinderloop bestaat 
uit drie enthousiaste leden: Anne 
Liebau, Jorie van Bokhoven en 
Ton van Bokhoven. Vrijwilligers 
die het leuk vinden om mee te 
doen worden van harte uitgeno-

digd om zich melden. Anne Lie-
bau zou het geweldig vinden als  
de Kinderloop dit jaar een groot 
succes gaat worden. Het belang-
rijkste doel van de SamenLoop 
voor Hoop is het bereiken van een 
mooie financiële opbrengst. Voor 
de Kinderloop als onderdeel van 
het wandelweekend verwoordt 
zij het treffend: “Het gaat hier veel 
meer om het gevoel van samen-
horigheid dan om het geld”. s

Helmond

Op zondag 30 juni kunnen de kinderen 24 minuten lopen tijdens de 
Samenloop voor Hoop(bron foto; Samenloop voor Hoop Helmond).
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Hé, ben jij die fanatiekeling

die onze uitgeverij komt 
versterken?

Telefonisch/bezoek acquisitie
Eigen werktijden

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

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

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

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

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

 ad@adcommunicatie.nl
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Bezoekadres
Stadhuisplein 98
5461 KS  Veghel

Postadres
Postbus 358
5460 AJ  Veghel

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

Laat talent groeien!

Ben jij iemand met een stevige ervaring in het onderwijs, gewend aan het adviseren 
op P&O-gebied aan directie en bestuur? Is het schrijven en implementeren van (nieuw) 
personeelsbeleid aan jou toevertrouwd en kun je dit goed vertalen naar personeels-
instrumenten, dan pas jij bij Skipov basisonderwijs! We zijn op zoek naar een teamspeler 
met coachende vaardigheden, communicatief sterk en scherp in het bijhouden van nieuwe 
ontwikkelen op het gebied van personeel én onderwijs.  

Wij bieden:
- een uitdagende (duo)baan binnen een gedreven team van schooldirecteuren en 
 stafmedewerkers  
- de mogelijkheid om vorm te geven aan de ontwikkeling van nieuw personeelsbeleid 
 binnen een ambitieuze en vooruitstrevende koepel van 14 basisscholen
- salarisschaal 9

Skipov basisonderwijs bestaat uit 14 basisscholen waarvan 1 school voor speciaal 
basisonderwijs. De Skipov scholen zijn gevestigd in Veghel, gemeente Meierijstad; 
7 scholen in de kern van Veghel en 7 scholen in de daaromheen liggende dorpen Eerde, 
Zijtaart, Boerdonk, Keldonk, Mariaheide en Erp. Er heerst binnen Skipov een prettige, 
warme cultuur. Professionalisme en goed werkgeverschap staan hoog in het vaandel.

Nadere inlichtingen bij Paul Reutelingsperger via telefoonnummer 06-27179813. 
Mail je sollicitatie uiterlijk 4-2-2019 naar vhendriks@skipov.nl                        

zoekt per direct een ervaren (max 0,5 fte)

stafmedewerker 
P&O onderwijs   

Kinderkoopzondag 
met piraten

Schip ahoy! Op de eerste koop-
zondag van het jaar trapt Hel-
mond Centrum af met een spe-
ciale kinderkoopzondag met 
als thema: Piraten, ontdek de 
schatten van Helmond. 

In het centrum lopen piraten 
rond die aan elk kind speci-
ale Helmond dukaten uitdelen. 
Deze dukaten kunnen worden 
ingeruild tegen een leuk pre-
sentje of lekkernij bij de deelne-
mende centrum ondernemers. 
Die ondernemers staan op een 
speciale centrumschatkaart die 
wordt uitgedeeld op de kop van 

de Markt en in de Elzaspassage. 
Er zal ook een piratenspringkus-
sen staan en je kan kennismaken 
met Stichting Lief. 

Deelnemers: Rest-o-ricus, ’t Kel-
derke, Pierrot, Migagaifts, Basta 
Fashion, Impression, Lunch- en 
Leescafe De Bieb, Diferentes, 
De Ganzenveer, Hema, Jamin, 
Juud’s Foederer, Van Os tassen 
en koffers, Gezond & Wel, Ziengs 
schoenen.

De Kinderkoopzondag vindt 
plaats op zondag 27 januari en is 
geldig voor kinderen t/m 12 jaar. 
Uiteraard is iedereen welkom! De 
winkels zijn geopend van 12:00 
uur tot 17:00 uur. s

Centrum

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

Project voor eenzame ouderen uit de Helmondse binnenstad:

‘Samen uit samen Thuis’ 
Wat was het gezellig tijdens de 
laatste frietavond van decem-
ber vorig jaar bij Keyserinne-
dael! Aan een lange tafel zaten 
oude bekenden en nieuwe ge-
zichten in het sfeervolle restau-
rant achter een lekker bord friet 
met allerlei ‘happen’. 

Er werd gelachen, er werden 
verhalen verteld en naar elkaars 
herinneringen geluisterd. Buiten 
was het donker en koud, maar 
binnen hartverwarmend. Kort-
om, een heerlijk avondje uit voor 
ouderen uit de Helmondse bin-
nenstad en centrum (inclusief 
Overspoor, Annawijk en Suyt-
kade).
AutoMaatje Helmond, LEVgroep 
en twee heel enthousiaste vrij-
willigers van LEVgroep verzorgen 
in nauwe samenwerking met 
Keyserinnedael de frietavonden 

van het project ‘Samen uit Sa-
men thuis’. Eenzame ouderen 
uit de wijk worden door vrijwil-
lige chauffeurs van AutoMaatje 
opgehaald en na afloop weer 
thuis gebracht. De vrijwilligers 
nemen ook gewoon deel aan 
de avond. Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd!

Het project wordt gesponsord 
en ondersteund door Gemeente 
Helmond, Rabobank, Wijkma-
nagement Helmond, Wijkraad 
Binnenstad Oost, Wijkraad 
Centrum en LEVgroep. Andere 
samenwerkingspartners zijn 
Zorgboog, Savantzorg, Speeltuin 
Leonardus en Bestuur Wijkcen-
trum De Fonkel. De frietavond 
is een vast uitje, maar in januari 
2019 staat bijvoorbeeld ook een 
bezoek aan ‘Eten in de wijk’ in 
wijkhuis De Fonkel op het pro-
gramma. Natuurlijk verzinnen 
de organisatoren van ‘Samen uit 
Samen thuis’ voor 2019 nog meer 

leuke activiteiten voor de deel-
nemers en sluiten zij aan bij al 
bestaande uitjes, zoals die in de 
Ameideflat.

Voor informatie over het 'Samen 
uit Samen thuis' project kan wor-
den gebeld naar Wafae Louw of 
Anke Bezemer van team Cen-
trum-Binnenstad van LEVgroep 
via 0492-598989 of gemaild naar 
vipcentrum-binnenstad@lev-
groep.nl 
Bij bovenstaand telefoonnum-
mer en e-mailadres kunt u ook 
terecht voor meer informatie 
over het vrijwilligerswerk als 
gastvrouw/heer van het project 
‘Samen uit Samen thuis’ of als 
chauffeur bij AutoMaatje. s

Helmond

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Heeft u een bestaande woning en is uw c.v.-ketel aan vervanging toe?
Investeer dan nu in deze hybride warmtepomp installatie:

HYBRIDE OPTIE 1
• Daikin lucht-water warmtepomp 5kW
• Intergas cv-ketel CW5
• Radiografische klokthermostaat

€ 6.390,- 
* bedrag incl. subsidie / vraag naar de voorwaarden

HYBRIDE OPTIE 2
• Daikin lucht-water warmtepomp 8kW 
• Intergas cv-ketel CW5 
• Radiografische klokthermostaat

€ 6.890,- 
* bedrag incl. subsidie / vraag naar de voorwaarden

Verwarmen: De slimme regeling bepaalt 
automatisch de meest voordelige en 
energiezuinige verwarmingsmodus.

Warmtapwater: Wordt altijd met de ketel 
verwarmd zodat er continue snel heet 
water uit de kraan komt. 

Energie: Besparing tot €350,- per jaar, 
energierendement tot A++

Energielabel: Verhoog uw 
energielabel van uw woning 
met één tot twee stappen.

Brandevoortse Dreef 101  5706 SL Helmond
T +31 (0)492 66 13 52  |  info@heesmans.nl

WARMTEPOMPAANBIEDING

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 ge-
vulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten. Ook vindt 
er regelmatig een grote gratis lo-
terij plaats. Aanvang  20.00 UUR. 
Zaal open vanaf 18.45 uur.

Helmond-Oost

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

Mierlo-Hout

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

Annawijk/Suytkade

De Gaviolizaal met zijn collectie 
draaiorgels en accordeons van 
Arie Willems, beheerd door de 
Stichting Draaiorgels Helmond, 
is elke zaterdag en zondag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 

Groepen ook op afspraak, info: 
info@draaiorgelshelmond.nl  
Op zondagen ook regelmatig 
concerten. 

Binnenstad

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

Brouwhuis

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

Brandevoort

Op de Pelita inloopmiddagen, 
masoek sadja’s, delen mensen 
hun gemeenschappelijke erva-
ringen en cultuur, met gezellig-
heid, muziek, dans en Indisch 
eten. Vrijdag  25 januari 2019  van 
13.00 uur tot 17.00 uur. 

Kantine VEKA Sportcentrum, 
Deltaweg 201 Helmond. Livemu-
ziek door Duo Tuned, Indisch 
eten en snacks door Toko Se-
nang en natuurlijk weer de lote-
rij met mooie prijzen.  Het pro-
gramma is zowel  recreatief  als 
informatief.    

Brouwhuis

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. 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 

Mierlo-Hout

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op zaterdag 26 januari 
van 11.00 tot 15.00 uur. Locatie: 
oude basisschool De Torelaar op 
de Groningenhof 4, Helmond. 

Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg. Toegan-
kelijk voor alle inwoners van 
Helmond. 

Rijpelberg

maandagochtend in wijkhuis de 
Geseldonk (Cederhoutstraat 44). 

Playbackshow Stichting Truckersday

Op 26 januari a.s. houdt Stich-
ting Truckersday voor de 25e 
keer haar jaarlijkse playback-
show. Ook dit jaar zullen er weer 
tal van deelnemers in de huid 
van hun favoriete artiest krui-
pen en daarmee strijden voor de 
felbegeerde wisseltrofee. 

Nieuw dit jaar is dat er ook nog 
een 2e trofee te winnen is. Dit is 
een trofee voor de beste verkle-
ding. Het beloofd dus extra span-
nend te worden. Zoals het er nu 
naar uitziet gaat het een gezellige 
en gevarieerde avond worden. 
En natuurlijk het belangrijkste 
van alles onze ‘artiesten’ zullen 
volop in de belangstelling staan. 
Ook zal er gedurende de avond 
een loterij zijn waar mooie prij-
zen mee te winnen zijn. De 

o p b r e n g s t 
komt geheel 
ten goede 
aan Stich-
ting Truc-
kersday en 
zij zal hier 
weer andere activiteiten mee or-
ganiseren. Dit jaar is er ook een 
gastoptreden van Mike Kanders 
en of dat nog niet genoeg is nog 
een uniek nieuwtje. Na de laat-
ste playbackartiest gaat het feest 
gewoon door; er is een gezellige 
afterparty tot in de kleine uur-
tjes. Kom lekker meefeesten en 
genieten. 

Dan gaan we er met zijn allen 
een supermooie avond van ma-
ken. De entree is zoals altijd gra-
tis. De zaal opent om 18.30 en de 
aanvang is 19.00 uur. Iedereen is 
welkom in het TOV gebouw aan 
de Azalealaan 40. s

Helmond-Oost
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Leesproject 
Scoor een Boek!

Ook in Helmond 
Bibliotheek Helmond-Peel en Helmond 
Sport zetten samen hun kracht in. Het 
leesproject 'Scoor een Boek!' bundelt 
de populairste sport van de wereld met 
lezen. Het doel is om leerlingen uit de 
groepen 5 en 6 uit Asten, Deurne, Hel-
mond en Someren te stimuleren om met 
plezier te (blijven) lezen. 

Naast sporten en spelen, is lezen erg 
belangrijk. Een goede taalbeheersing is 
de basis voor zelfstandigheid en een ge-
zonde levensstijl. Met Scoor een Boek! 
willen we dat bereiken. In de komende 
10 weken gaan ruim 1.700 leerlingen van 
39 basisscholen zo veel mogelijk boeken 
lezen in de klas. De leerlingen worden via 
videoboodschappen aangemoedigd door 
Helmond Sport doelman Stijn van Gassel. 
Maar ook thuis kan het hele gezin mee-
doen aan Scoor een Boek!-thuiseditie. 
Over 5 weken is het rust, dan wordt de 
tussenstand bekend. Na 10 weken boe-
ken scoren, is het tijd om te scoren op 
het voetbalveld. In samenwerking met 
JIBB en Leef! wordt het project afgesloten 
met een sportief feestje in het stadion van 
Helmond Sport. Daar wordt ook de eind-
score bekendgemaakt: hoeveel boeken 
hebben alle leerlingen samen gelezen?

Thuis scoren
Scoren kun je overal, ook thuis! Het hele 
gezin kan meedoen. In de Bibliotheek van 
Asten, Deurne, Helmond en Someren kan 
vanaf maandag 14 januari een gratis Scoor 
een Boek!-poster worden afgehaald. Is er 
thuis een boek, krant of tijdschrift (voor)
gelezen, dan plak je op de poster een stic-
ker in de vorm van een voetbal. De deel-
nemende gezinnen maken kans op wed-
strijdkaarten van Helmond Sport.

Er kan zelfs gescoord worden in de bieb! 
Kom gratis lezen en bewegen in de biblio-
theek in onze Scoor-week van 20 t/m 24 
februari. Spelers van Helmond Sport da-
gen kinderen uit voor een potje voetbal en 
lezen voor uit sportieve boeken. Inschrij-
ven kan via www.bibliotheekhelmond-
peel.nl/activiteiten

Geschiedenis Scoor een Boek! 
Scoor een Boek! is in 2012 opgezet in de 
provincie Groningen en wordt nu uitge-
rold over het hele land en ondersteund 
door de Eredivisie en de Eerste divisie. 
In Helmond heeft het Wijkmanagement 
5000 euro geïnvesteerd in dit project. 
Landelijk nemen de volgende clubs deel: 
AZ, FC Groningen, FC Emmen, NEC, 
Heracles Almelo, Go Ahead Eagles, Wil-
lem II, RKC, NAC, VVV, PSV , FC Volen-
dam en dus ook Helmond Sport. s

Centrum

Het doel van dit project is om leerlingen te stimuleren om met plezier te lezen 
(bron foto; Bibliotheek Helmond-Peel).

Meubelshow
Zondag 27 januari ‘19

geopend 12.00-17.00 uur

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

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

75 
JAAR

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

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

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

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

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

voor

1199,-

geopend 12.00-17.00 uur
3989,-
2999,-
140x200 cm

elektrisch 
verstelbaar

geopend 12.00-17.00 uur
1449,-
1199,-

Optie 
uitschuifbare 
zitting 120,-

Een avond 
met Tommie in de zorg 
Op maandagavond 28 januari komt ‘Hel-
monder van het jaar’ Tommie Niessen 
van 19.30 tot 21.30 uur naar Bibliotheek 
Helmond. Tommie is bekend als ver-
pleegkundige die schrijft, fi lmpjes maakt  
en veelvuldig in de media spreekt over 
zijn ervaringen in de zorg. Graag vooraf 
aanmelden via www.bibliotheekhel-
mondpeel.nl/activiteiten 

Tommie Niessen
Tommie is een groot pleitbezorger over de 
positieve kanten van de zorg. Ook zal hij 
spreken over de mantelzorg. In septem-
ber 2018 verscheen zijn boek: 'Tommie in 
de zorg'. Het boek bevat treffende obser-
vaties, waardevolle levenslessen en ont-
roerende ontmoetingen uit de dagelijkse 
praktijk van de gezondheidszorg. 

Ook met zijn YouTube kanaal maakt hij 
veel indruk. Tommie is opgegroeid in 
Helmond en ontving onlangs de ereti-
tel ‘Helmonder van het jaar’. Deze avond 
komt hij vertellen over zijn vak, de mantel-

zorg en gaat hij in op vragen van publiek 
en studenten.
Tickets kosten 5 euro (Bibliotheekleden 
betalen €4,-). Studenten van het ROC 
hebben gratis toegang op vertoon van 
hun studentenpas, nadat ze zich vooraf 
via school aangemeld hebben. s

Centrum

Helmonder van het Jaar 
Tommie Niessen zal in de Bibliotheek 

spreken over zijn ervaringen in 
de zorg (bron foto; Tommie Niessen).

www.grootpeelland.nl
0492-845350

info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Bekendmaking 
Prins Briek XLVI en Prins Briekske der Keiebijters 
Zaterdag 26 januari om 14.00 uur 
maken de Keiebijters Prins Briek 
XLVI bekend op het plein voor 
het kasteel van Helmond. 
 
Naast de Keiebijters, met hun vol-
tallige bestuur en het college van 
oud-Prinsen, zijn ook alle andere 
Helmondse carnavalsverenigin-
gen aanwezig bij dit officiële mo-
ment. Zij zullen, samen met het 
Helmondse publiek, Prins Briek 
XLVI hartelijk welkom heten in 
het feest van ‘t Helmondse carna-
val. Dit jaar met het motto ‘Boite-
gewóón..!!’.  
 
Winnaar Hints- & Prinseroaje
Iedereen die mee heeft gedaan 
aan het Hints- & Prinseroaje 
2019 en de prins goed hebben 
geraden, kunnen in de prij-
zen vallen. De kersverse Prins 
Briek maakt de hoofdprijswin-
naar bekend. Deze winnaar gaat 
een prinsheerlijk jaar tegemoet 

dankzij de talloze prijzen die be-
schikbaar zijn gesteld door de  
Roajschenkers.
 
Keiebijters Kletstoernooi
Aansluitend houdt Prins Briek 
XLVI zijn receptie in Hoftempel 
West-Ende, waar iedereen de ge-
legenheid heeft hem te felicite-
ren. ’s Avonds gaat het befaamde 
Keiebijters Kletstoernooi om stipt 
20.00 uur van start in De Traverse. 
Verdeeld over drie avonden stap-
pen twaalf kletsers in de ton om 
te strijden om de titel Opperklets-
majoor 2019. Op www.keiebijters.
nl zijn nog enkele kaarten te koop 
voor de eerste KeieKletsavond.  
 
Bekendmaking Prins Briekske 
Zondagmiddag 27 januari vindt in 
Hoftempel West-Ende vanaf 14.00 
uur de ‘Kiezelkeikes Bootcamp’ 
plaats. Entree is gratis. Deze mid-
dag leidt tot de climax van het be-
kend maken wie dit jaar de jeugd 
voor gaat als Prins Briekske. Kijk 
voor meer informatie op www.
keiebijters.nl s

Centrum

Vorig jaar was William Verkoelen Prins van de Keiebijters (bron foto; CV de Keiebijters). 

www.helmondnu.nl

Wereldkankerdag 2019: 
Kanker zet je wereld 

op zijn kop

Op 4 februari, Wereldkanker-
dag, staan boeken en schilderij-
en centraal in het regionaal In-
loophuis De Cirkel in Helmond. 
Beeldend kunstenaar Liduine 
Jansen uit Griendtsveen opent 
dan haar schilderijenexpositie 
abstracte landschappen. 

Tevens wordt het boek ‘Niet 
Schrikken’, geschreven door Lid-
uine en haar levenspartner Frits 
Sibelle, gepresenteerd. 

Die middag wordt ook het 
werkboek ‘Anders over leven 
met kanker’ van de Helmondse 
arbeidskundige en vitaliteits-
therapeute Mariëtte van Hooff 
wereldkundig gemaakt. Beide 
boeken passen perfect bij het 

wereldkankerthema van dit jaar 
‘Kanker zet je wereld op zijn kop’. 
Het thema komt in beide boeken 
op verschillende manieren aan 
de orde. In het boek van Liduine 
Jansen en Frits Sibille worden 
hun ervaringen beschreven na-
dat bij Liduine in 2012 borstkan-
ker geconstateerd werd. 

Mariette van Hooff biedt in haar 
werkboek handreikingen en oe-
feningen aan om zelf aan de slag 
te gaan om je leven na kanker 
weer goed op de rit te krijgen. 

De opening van de expositie, die 
tot begin april te bezichtigen is in 
het Inloophuis, en de presentatie 
van de beide boeken is maandag-
middag 4 februari tussen 15.00 
en 17.00 uur in regionaal Inloop-
huis  De Cirkel, Evertsenstraat 19  
in Helmond. s

Helmond-Oost

Liduine Jansen (bron foto; Inloophuis de Cirkel).

Zangvereniging Combo Cantorij komt
naar het draaiorgelmuseum 

Op zondag 27 januari van14.00 
tot 16.00 uur zal er een concert 
plaatsvinden door Zangvereni-
ging Combo Cantorij uit Some-
ren. Cantorij klinkt als een kerk-
koor, niets is minder waar, maar 
tijden veranderen dus ook dit 
koor. Zangvereniging Combo 
Cantorij is in 1987 opgericht als 
jongerenkoor van de parochie 
H. Lambertus te Someren. 

De gemiddelde leeftijd van de 
34 leden is inmiddels toegeno-
men, maar daarmee ook het 
enthousiasme. Het koor wordt 
begeleidt door een eigen combo 
bestaande uit drums, keyboard 
en dwarsfluit  Onder leiding van 
de dirigente Emmy Stultiëns-
Vries is het koor de laatste ja-
ren kwalitatief verbeterd en zijn 
een aantal bijzondere optredens 

gerealiseerd waaronder met di-
verse andere koren, fanfares en 
drumbands. Het repertoire is 
zeer divers van wereldberoemde 
Nederlandstalige en Engelstalige 
pophits tot traditionele musi-
calsongs. Naast het samen zin-
gen is vooral gezelligheid heel 
belangrijk. Kom dus genieten in 
de Gaviolizaal te midden van de 
draaiorgels.
Natuurlijk bent u ook vooraf 
reeds welkom om te genieten 
van onze museale draaiorgels. 
Onze deskundige vrijwilligers 
staan klaar om u tekst en uit-
leg te geven over de orgels. Wilt 
u zelf actief zijn dan is het ook 
mogelijk uw draaiorgeldiploma 
te halen op ‘onze Klenne’.  Ver-
der kan men ook kijken naar 
de snaarinstrumenten en accor-
deoncollectie van Arie Willems 
met exemplaren meer dan 100 
jaar oud. Heeft u een dorstige 
keel gekregen dan is er de horeca 

om uw van een glaasje fris of een 
biertje te voorzien. 

De Gaviolizaal met monumen-
ten en een stukje geschiedenis 
en cultuur in de cultuurstad Hel-
mond 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 mo-
numenten neem dan contact 
op met de Stichting Draaiorgels 
Helmond.  

De Gaviolizaal is te vinden aan 
de Torenstraat 36a, 5701 SH Hel-
mond. Openingstijden zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen van minimaal 10 perso-
nen ook mogelijk op afspraak. 
Meer informatie op onze website 
www.draaiorgelshelmond.nl of 
info per mail info@draaiorgels-
helmond.nl of tel: 06-39682404 s

Binnenstad

Zangvereniging Combo Cantorij uit Someren (bron foto; Stichting Draaiorgels Helmond).
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BEREIK HUIS-AAN
HUISKRANTEN

47%
Van de lezers neemt 

actie n.a.v. advertenties 
in huis-aan- huis kranten

19%
Van de mensen met 

nee/nee sticker worden 
bereikt met huis-aan-

huis kranten

99%
Leest de krant op 

papier. Papier blijft het 
belangrijkste kanaal

70%
Let op  aanbiedingen 

van winkeliers in huis-
aan-huis kranten

8,3%
Miljoen Nederlanders 

lezen wekelijks huis-aan-
huis kranten

Voor het medium huis-aan-huiskranten worden 
regelmatig bereikonderzoeken uitgevoerd om het 

bereik en de waardering van huis-aan-huiskranten 
te onderzoeken. Uit de resultaten van dit onderzoek 

blijkt dat 11,9 miljoen mensen wel eens een huis-aan-
huiskrant leest. 8,3 Miljoen Nederlanders van 13 jaar en 

ouder lezen wekelijks de huis-aan-huiskrant. 99% Van 
deze mensen leest de huis-aan-huiskrant op papier. 

Het medium beschikt over een brede waardering.HUISKRANTEN

Stichting Dierenambulance Helmond
behaalt het Nationaal Keurmerk

Het bestuur van Stichting DA 
Helmond e.o. mocht onlangs 
weer het Nationaal Keurmerk 
voor Dierenambulances ont-
vangen. Een Keurmerk afgege-
ven door de landelijke organisa-
tie DierenLot.

Door deze Stichting DierenLot 
werden de diverse documenten / 
stukken van de Dierenambulan-
ce Helmond e.o  zoals inschrij-
ving KvK, statuten, beleidsplan 
en jaarverslag, bekeken en be-
oordeeld.  Deze stukken werden 
goedgekeurd c.q. goed bevonden 

waardoor de Stichting Dieren-
ambulance Helmond e.o. het 
“Certificaat Nationaal Keurmerk 
Dierenambulances 2018-2019” 
ook voor dit jaar weer mocht 
ontvangen. 

Het certificaat geeft aan dat het 
functioneren van de Stichting 
Dierenambulance Helmond, ge-
daan door de vele vrijwilligers, 
op een goede wijze wordt uitge-
voerd. Een Nationaal Keurmerk 
waar bestuur en vrijwilligers best 
trots op zijn!

Kortom een waardering door 
DierenLot dat de Dierenam-
bulance Helmond goed werk 

verricht voor de dieren. Dieren-
welzijn staat hoog in het vaan-
del. Het Nationaal Certificaat is 
met gepaste trots opgehangen 
in het gebouw van de Dieren-
ambulance Helmond aan de 
Grasbeemd 17. s

Helmond

Boerenbruidspaar 
Spurriezeiers 

bekend gemaakt!
Tijdens de prinsenreceptie van 
afgelopen zondag is het nieuwe 
Boerenbruidspaar van de Spur-
riezeiers bekend gemaakt. Op 
zondag 24 februari zullen Cor 
van Lierop en Ine Bouwman in 
het zonnetje gezet worden. 

Zij willen iedereen dan ook graag 
uitnodigen om dit geweldige 
evenement mee te maken en 
er mede voor te zorgen dat het 
een onvergetelijke dag voor hen 
wordt.

Het programma ziet er als 
volgt uit:
12.30 uur: vertrek optocht oude 
stijl door Stippent

13.30 uur: aanvang receptie Boe-
renbruidspaar met livemuziek 
van El Prado

17.00 uur: einde officiële gedeelte
Het zou mooi zijn wanneer zo-
veel mogelijk mensen/ buurt-
schappen / verenigingen zich bij 
de stoet aansluiten in boerenkle-
dij. Gemotoriseerde voertuigen 
zijn niet toegestaan. 

Na de optocht kan het bruids-
paar in zalencentrum de Smed 
gefeliciteerd worden. 

Wanneer u een kleinigheidje wil 
meebrengen dan graag iets wat 
uitgedeeld en opgegeten of op-
gedronken kan worden. Samen 
gaan we er voor Cor en Ine een 
onvergetelijke dag van maken. 
Info via: m.letschert@chello.nl s

Stiphout

Cor van Lierop en Ine Bouwman 
zijn het boerenbruidspaar 

van de Spurriezeiers 
(bron foto; Cv de Spurriezeiers).

MULO en Helmondia zijn be-
zig met het 1e seizoen van de 
samenwerking tussen de jeugd 
van MULO en Helmondia. Ko-
mend seizoen willen zij de vol-
gende stap zetten met een nieu-
we naam én een nieuw logo. 
Daar zoeken ze hulp bij!

Er zijn wel wat criteria waar je 
aan moet voldoen:

• De naam mag geen verwijzing 
 hebben naar zowel Helmondia
 als MULo
• Enige kleuren zijn nog 
 onbekend
• Print je deelname formulier 
 via www.mulo.nl of mail 
 naar jeugd@mulo.nl 
• Logo’s worden alleen 
 ontvangen in PDF en PNG 
 bestanden en via het deelname 
 formulier
• Mogelijk zijn er meerdere 
 winnaars, deze worden tele-

 fonisch óf via de mail benaderd
• De huidige SJO Helmondia/
 MULO zal geen contante 
 betalingen doen aan 
 professionele deelnemers
• Deelname mogelijk tot 1 maart

Meer info over de huidige samen-
werking? Kijk dan eens op www.
mulo.nl of www.helmondia.nl s

Helmond-Oost

Ben jij een creatief talent?
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Lokaal
Vertrouwd
Persoonlijk

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

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

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

Harrie Verberne, 71 jaar. Sinds mijn pen-
sionering had ik me voorgenomen om 
meer te gaan sporten. Maar het kwam 
er niet van. Mijn huisarts adviseerde 
me daarna om dan elke week maar 
Weekkrant De Loop te gaan bezorgen. 

Het is DE STOK achter de deur, want 
nu MOET ik elke week enkele uren gaan  
lopen, met de weekkrant. 

Sinds enkele maanden bezorg ik nu el-
ke donderdag of vrijdag van de week de 
Helmondse Weekkrant, het tijdstip be-
paal ik zelf. 
En… bezorgen is SPORT In 2 tot 3 uur heb 
ik elke week mijn wijk klaar. Bezorg huis-
aan-huis, maak een praatje en kom veel 
onder de mensen. Mijn kleinzoon van 
12 loopt soms ook gezellig met me mee. 
Werkelijk een schitterende vrije tijds be-
steding die ik nog jaren wil blijven doen 
en ik verdien er nog geld mee ook. Ik geef 
wat aan mijn kleinzoon en ik koop er o.a. 
een bloemetje van voor mijn echtgenote, 
die me elke week een paar uurtjes moet 
missen, of betaal er een leuk weekendje 
weg van.

Dokters advies: 
Ga Weekkrant De Loop bezorgen!

Helmond

Gewoon doen, 
bewegen is goed 

voor iedereen! 

Bezorgen iets voor u? 
Mail snel naar 

bezorging@deloop.eu

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, Bénédicte 
Raymakers.

Zondag 3 februari
10.30 uur Trudo koor
Wim en Hetty Evers-Wolters, Wim van Lieshout, Mien Aalders-
van Bommel, Marietje Adriaans-van Berkel, Jac en Trees Jansen-
Wijnheimer, familie Wijnheimer-Roelofs, Maria van Moorsel-
van Hooft, Nettie Kenter, Wilhelmus Habraken, Netje van 
Roozendaal, Fer Boudewijns en Fien Boudewijns-Rompen, Zus 
Verstappen-van Oorschot, Henk Sengers en familie.

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;

Zondag 27 januari:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Gezinsviering m.m.v. de Sint 
Odulfusschool;

Donderdag 31 januari:
19.00 uur Alphonsuskapel; 
20.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout Info avond Eerste Communie

Zaterdag 2 februari:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Koos Dirks;

www.damiaanhelmond.nl

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus 
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) 
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur. 
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur. 

Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel, tel. 477255. pastoorseidel@live.nl 
Pastor W. Koopmans, tel. 06-19223250. pastorkoopmans@live.nl.

Diaken H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor: 
Tolpost 1, 5701 HE  Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
Tel. 522109 (maandag  tot en met donderdag 9.30-12.30u.) 
Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA  Helmond.

parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

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

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

kantoor- &  
boekhoudopleidingen
T. 0492-362751
www.wijzerworden.nl

• 1 lesavond per week  
• kleine lesgroepen  
• gekwalificeerde docenten  
• hoog slagingspercentage  
• associatie examens  
• div locaties in de regio

WIJZERWORDEN.NL

WIJZERWORDEN.NL

wijzer
worden

Aanmelden kan nog voor o.a.

 •  Boekhouden | BKB  
basiskennis

 •  Loonadministratie | BKL  
basiskennis

 •  Excel en/of Word  
basiskennis

 •  Boekhouden | PDB 
Praktijkdiploma

 •  Loonadministratie | PDL 
Praktijkdiploma

 •  Moderne bedrijfs- 
administratie | MBA

Start nú met een   
kantooropleiding

Bekijk het complete aanbod op www.wijzerworden.nl

Dhr. René Koning stuurt elke week trouw  de oplossing 
in van de Sudoku en was blij verrast dat hij deze keer 
gewonnen had.

Christel Sanders ( Adcommunicatie) overhandigde de 
Holland Casino dinercheque t.w.v. € 100,00 en een leuke 
Goodiebag aan de heer Konings.

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

Helmond

Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop Helmond

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Davina zoekt een baasje
Davina is 1 jaar en is ontzettend zwanger geweest: 
ze heeft maar liefst zeven kittens op de wereld gezet. 
Het grut is onder de pannen, mams mag haar eigen 
leven weer oppakken en is nu zelf ook toe aan een 
baasje. Het is een jonge, speelse poes die helemaal 
op kan gaan in haar spel. Ze gaat enthousiast aan de 
slag met een hengeltje, en als daar een echte veer 
aan hangt kun je haar lang bezighouden. 
Ook een laserlichtje brengt haar rap in de jaagmodus. 
Ze praat veel met ons; ze vraagt regelmatig waar de 
brokjes blijven en of we al een nieuw baasje voor 
haar hebben. Als je Davina van kop tot staart aait 
(wat ze heerlijk vindt), dan ontdek je een klein knikje 
in het puntje van haar staart. Ook al vindt ze het 
prima om geaaid te worden, oppakken vindt ze niet 
prettig. Vriendelijke, levendige jonge poes staat te 
popelen om met u mee te gaan. Ze moet strakjes wel 
weer naar buiten kunnen.

Historisch Helmond in de Cacaofabriek

Op maandagmiddag 28 januari a.s. 
gaat de Cacaofabriek in Helmond 
in samenwerking met Henk Was-
ser en Jan van Bussel weer verder 
met inmiddels bekende cyclus 
‘Historisch Helmond’, een fi lmse-
rie met als thema de historie van 
Helmond. 

Zuid-Oost Brabant in het algemeen 
en Helmond in het bijzonder heb-
ben een rijke geschiedenis, een 
geschiedenis die het waard is om 
meer bekendheid te krijgen. 

Van veel gebeurtenissen uit de vori-
ge eeuw zijn filmopnames gemaakt. 
Deze opnames, soms met en soms 
zonder geluid, laten een prachtig 
tijdbeeld zien van Helmond in de 
20e eeuw. 

Deze keer kunt u onder andere 
filmbeelden verwachten van de 
geschiedenis van onder andere 
de Vespa club Helmond, de Wie-
lerwedstrijd 1948 en Onze Lieve 
Vrouwekerk twee dagen voor de 
sluiting. Daarnaast zullen ook een 
aantal Carnavals onderwerpen aan 
bot komen zoals de optocht en de 
Gilde en Stadbestuursvergadering. 

Natuurlijk is Helmond-kenner Jan 
van Bussel van de partij om de beel-
den (samengesteld door Henk Was-

ser) van deskundig commentaar te 
voorzien. De middag start om 14:00 
uur, entree bedraagt 5 euro. s

Suytkade

Helmond in het bijzonder heeft een rijke geschiedenis 
(Bron foto’s; Cacaofabriek Helmond) 
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EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN DIVERSEN

TE KOOP

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)

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Wij zijn het service adres
voor al uw rolluik reperaties!
Tevens uw adres voor screens.

SNUFFELMARKT
Veldhoven NH 

Koningshof
Zondag 27 jan. 

300 kramen. Hele 
dag gratis parkeren.

vanearlebv.nl
0492-525483

27 januari 
vlooienmarkt 
sporthal strijp

rijstenweg 7 
eindhoven

entree 2 euro 
9-16 uur, kraamhuur 

06-20299824

Dealer van o.a. Lee, Wrangler, Paddock’s, 
Lee Cooper, Mustang, Brams Paris, Digo, Maskovick, 

Colorado, New Star, 24/7 Jeans.

DXGO JEANS
3 VOOR € 65,-

BLAUW EN ZWART
MATEN 30 T/M 50 INCH. LENGTES 30, 32, 34 EN 36

BUCKLES EN LEREN RIEMEN
WWW.BUCKLES-BELTS.NL

De Broekenparty
Offermansstraat 4, Lierop

Schuin tegenover de kerk. GRATIS PARKEREN 

www.de-broekenparty.nl

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

Oplossing van week 4:

Mail de gele oplossing voor 1 februari naar:

actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

HELMOND
weekkrant de loop

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant 
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant de loop
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

de loop

Prijswinnaar week 4: 
Dhr. René Koning
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Mooie Scootmobile
Prima onderhouden, 

zit noodstop op dus veilig.
Informatie, bel met Bert.

06-14175406

TE KOOP GEVRAAGD

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

KENNISMAKING

Man 67 zoekt lieve vrouw 
voor fijne relatie. 

06-33233103

Maas Budget Witgoed
Witgoed met 2 maanden 

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

06-24623905

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende 

Wand en Vloertegels te zien 
in onze Showroom. 

Ook voor het laten leggen 
van uw nieuwe vloer bent 

u bij ons op het juiste adres. 
Geen koude voetjes meer? 
Denk aan vloerverwarming 
en kies voor een compleet 
pakket tegen een scherpe 

prijs! Engelseweg 200a 
in Helmond .

info@htnvloeren.nl 
T. 0492 792499

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg van 

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

 showroom. 
Engelseweg 200a 

in Helmond 
info@htnvloeren.nl 

T.0492 792499

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

showroom is een ruime 
keus aan Sanitair en Vloer 

en Wandtegels te zien. Alles 
tegen betaalbare prijzen!

Engelseweg 200a 
in Helmond

www.sanitairhelmond.nl

Gezocht marktspullen, zolder 
opr., antiek, klokken,

schilderijen, beelden, enz. 
06-13208306

65+  KLUSSER/ STYLIST
Voor timmerwerken en traprenovaties, houten vloeren 
voor kamers/terras en ook schilder, behang en tegel-

werk.  40 Jaar ervaring. info: 06-11441257 Kees

Lenie Klaasen  |  06-52716622

BUSINESS     OWNER

Wilt u kennis maken met 
de producten van Forever, 

bel dan vrijblijvend voor een 
afspraak.  Geen party of andere 
verplichtingen.  De producten 

zijn uit voorraad leverbaar en te 
bestellen bij  

Lenie Klaasen, tel.: 06-527 16 622 
(Business Owner Forever). 

Kijk voor meer informatie op: 
www.foreverhelmond.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007
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ONZE HOOFDSPONSOREN

L I E S H O U T  H O L L A N D

HELMOND 
SPORT
FC
DORDRECHT
VR 08 FEB / 20:00 UUR
KASSA’S OPEN OM 19.00 UUR OF BESTEL 
ONLINE VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

#LAATONSJUICHEN

FC
DORDRECHT
VR 08 FEB / 20:00 UUR
KASSA’S OPEN OM 19.00 UUR 
ONLINE VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

#LAATONSJUICHEN


