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Elke zondag open!

Ontmoet Roy Donders

zondag a.s. 

tussen 14-15 uur bij 

Coppelmans Helmond

Akkerweg 70, Helmond

Coppelmans Helmond

Meet and greetMeet and greet

Roy Donders
EIGENTIJDS WONEN

DE MOOISTE 
MEUBELEN 
VAN DE MOOISTE 
MERKEN
Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

SAMEN
UIT

ELKAAR?
Tegen een vast laag tarief.

 
Cor van Schijndel, 

Gediplomeerd mediator
Stiphout

06–51553423

COMBINEER JE BEZOEK 
AAN HET KASTEEL VAN 
SINTERKLAAS MET EEN 

LEUKE SINTERKLAASFILM
BIJ PATHÉ!

KINDERTICKETS E 6,00

WC De Bus
Nieuwveld 49b, Helmond

met merken zoals:
Woodwick,
Lampe Berger Paris 
   en Yankee Candle

DE GEURSPECIAALZAAK

Hij komt, hij komt, die lieve goe-
de Sint! Op zondag 17 novem-
ber om 13.00 uur verwelkomt 
Helmond de Sint en zijn Zwarte 
Pieten. Ook dit jaar arriveert hij 
per stoomboot en zorgt burge-
meester Elly Blanksma samen 
met Bart & Theo voor een warm 
ontvangst. Daarna klimt de Sint 
op zijn trouwe schimmel Ame-
rigo en rijden ze, vergezeld door 
‘speciale gasten’ in de Sint Ex-
press, naar de Markt. 

Nieuw dit jaar is dat de optocht 
over het voorterrein van Het Kas-
teel van Sinterklaas gaat, waar 
de horeca is geopend. De route 
van de optocht is op het kaartje 
te zien. Vanaf 14.00 uur is Sinter-
klaas op de Markt aanwezig en 
krijgen kinderen de gelegenheid 
hem persoonlijk te ontmoeten. 
Naast de jongleer- en jumppie-
ten heeft Sinterklaas beloofd 
om dit jaar circuspieten mee te 

nemen. Er zijn daarnaast allerlei 
leuke optredens die middag op 
het podium op de Markt. Van 
dans, zang tot muziek. Ook Kidz-
DJ gaat er samen met alle kinde-
ren weer een feestje van maken. 
Rond 16.00 uur neemt Sinter-
klaas afscheid en vertrekt hij met 
zijn pieten naar Het Kasteel van 
Sinterklaas, welke op dinsdag 19 
november haar deuren opent. 

Bezoek aan Het Kasteel van 
Sinterklaas 
De kaartjes voor Het Kasteel van 
Sinterklaas zijn door middel van 
lotingsrondes in de verkoop ge-

gaan en zijn uitverkocht. Er zijn 
nog wel gratis kaartjes voor het 
Sinterklaasfeest op zondag 24 
november in de Sint-Luciakerk 
in Mierlo-Hout. Aanmelden kan 
door een e-mail te sturen naar 
sinterklaasfeest@sinterklaas-
stadhelmond.nl. Op het terrein 
voor het kasteel is veel vermaak 
voor jong en oud. 

In Het Theater van Sinterklaas 
treedt Clown Frenky dagelijks op 
met zijn show ‘De Mega Magi-
sche Sintshow’. Een kaartje kost 
twee euro en is verkrijgbaar via 
www.hetkasteelvansinterklaas.

nl. Verder worden er ook dit jaar 
weer dagelijks knutselwork-
shops gegeven in De Knutsel-
club van Sinterklaas. Een kaartje 
kost twee euro en is te koop in 
de webshop. Alleen kinderen 
hebben een kaartje nodig. In het 
weekend zijn er diverse optre-
dens, er zijn oud Hollandse spel-
letjes en er kan een ritje worden 
gemaakt in de draaimolen. In De 
Smulwinkel van Sinterklaas staat 
dit jaar een echte bakker die ter 
plekke verse speculaas maakt. s

Kijk voor meer informatie op 
www.hetkasteelvansinterklaas.nl

Sinterklaas komt samen met zijn Zwarte Pieten weer naar Helmond. (Bron foto; Wim van den Broek).

Helmond

Wie zoet is krijgt lekkers

vd wiel    Tuinmachines - Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

kettin
g slijpen €1euro

                                                     Vanaf   

in de gehele 

maand november *

MOTORZAAG ACTIE
179,-€

* zie actievoorwaarden op de website

120 mark II
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17 november koopzondag in Someren  

met kookdemo Bauknecht
van 12.00 - 16.00 uur

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

*Geldig op keukens gekocht vanaf 1 november 2019. Vraag naar de actievoorwaarden.

Gratis 
montage*

Als je jouw keuken in 
januari 2020 laat plaatsen

Dorpsstraat 95  Mierlo  |  T 0492 66 11 00  | www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl 

JASSENACTIE
BIJ AANKOOP VAN EEN WINTERJAS VANAF €150,- KRIJG JE €20,- KORTING IN DE WINKEL EN OP DE WEBSHOP.

T/M 23 NOVEMBER
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

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

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon 

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

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

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen, Mandy 
Meeuwsen, Dylan Wemelsfelder en 
Celest Krebbers.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

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

HELMOND
weekkrant de loop

Omdat iedereen anders is...
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Omdat iedereen anders is...

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Stylist, modeontwerper en 
zanger Roy Donders komt met 
een eigen kerstballenlijn. De 
kerstballen, in herkenbare Roy 
Donders-stijl, zijn exclusief 
verkrijgbaar in alle filialen van 
tuincentrum Coppelmans. 

Heb je Roy Donders altijd al eens 
willen ontmoeten in het echt? 
Op 17 november is Roy Donders 
van 14:00 tot 15:00 uur aanwezig 
bij Coppelmans Helmond, aan 
de Akkerweg 70.

Roy Donders ontwierp de kerst-
ballen in samenspraak met de 
creatieve afdeling van Coppel-
mans. ‘Ik liep al een tijdje met 
het idee rond om een speciale 
gedenk-kerstbal te ontwerpen. 
Er zijn al wel geboorte-kerstbal-
len, maar nog geen kerstballen 
om iemand te herdenken. En dat 
terwijl daar wel behoefte aan is.’

Kerstballenlijn
Het idee van de kerstballenlijn 
ontstond eind vorig jaar tijdens 
de kerstborrel van Coppelmans. 
De stylist van het Zuiden trad 
daar op voor het personeel. ‘Ik 
heb na mijn optreden mijn idee-
en gedeeld met de eigenaar van 

Coppelmans.’ Die was meteen 
enthousiast: ‘Roy is een creatieve 
ondernemer en bruist van de 
ideeën. Het idee van de gedenk-
bal sprak me aan, maar ik zag 
nog meer potentie. Uiteindelijk 
is het een hele lijn, met vijftien 
verschillende ballen geworden.’ 

Luxe uitstraling
De kerstballen zijn van handge-
blazen glas en hebben met hun 
gouden kleur en satijnen lintjes 
een luxe uitstraling. Roy: ‘De bal-
len moesten voor iedereen toe-
gankelijk zijn, zowel qua prijs en 
qua looks. Daarom hebben we 
voor de combinatie van crème- 
en goudkleur gekozen. Dit past 
bij zowel bij een blauwspar als 
een boom met een rood accent’, 
legt Donders uit. 

Natuurlijk mag ook de typische 
Roy Donders-stijl niet ontbre-
ken. Alle ballen zijn daarom 
voorzien van het logo van Roy 
Donders. Volgens de stylist van 
het Zuiden is de lijn slechts het 
begin: ‘Ik barst nog van de kerst-
ideeën, hopelijk kunnen we die 
volgend jaar presenteren.’ 

Roy Donders
Roy Donders, beter bekend als 
Stylist van het Zuiden, is een TV-
personality. Zo had hij 6 seizoe-

nen lang zijn eigen reality show. 
Daarnaast runde hij zijn eigen 
kledingzaak. Met name de huis-
pakken gingen als zoete brood-
jes over de toonbank. Inmiddels 
is Roy Donders vooral druk met 

zijn tv-carrière. Zo was hij te 
zien in Expeditie Robinson en in 
Ranking the Stars. Binnenkort is 
de Tilburger te bewonderen als 
deelnemer van de SBS-schaats-
show ‘Dancing on ice’.  s

In de collectie van Roy Donders zitten maar liefst vijftien verschillende 
kerstballen. (Bron foto; Coppelmans).

Roy Donders ontwerpt exclusieve kerstballenlijn 
in samenwerking met Coppelmans

Helmond

Op 5 november heeft de Hel-
mondse gemeenteraad de be-
groting voor het jaar 2020 vast-
gesteld. Met het vaststellen van 
de begroting heeft de gemeen-
teraad een extra krediet van 9,75 
miljoen euro voor de uitvoe-
ring van fase 1 van het Integraal 
Huisvestingsplan van de scho-
len vastgesteld. Door dit extra 
budget kan de komende jaren 
gestart worden met de investe-
ringen in de schoolgebouwen 
in Mierlo-Hout en Rijpelberg.  

In 2017 was al besloten om aan de 
slag te gaan met het vernieuwen en 
verbeteren van enkele Helmondse 
scholen. Dat plan was door de ge-
stegen bouwkosten niet haalbaar 
met het toen geraamde budget. 
Nu is het besluit genomen om als 
gemeente Helmond extra geld vrij 
te maken, zodat we alsnog aan 
de slag kunnen gaan met het ver-
beteren van de schoolgebouwen.  

Aan de hand van de staat van 
de gebouwen en de prognose 
over de leerlingenaantallen is be-
sloten om de komende jaren te 
investeren in de basisscholen in 
Mierlo-Hout en Rijpelberg. Daar-
naast gaan we de komende jaren 
onderzoeken hoe we samen met 
de scholen ervoor kunnen zorgen 
dat de schoolgebouwen duurza-
mer worden. Ook gaan we in 2020 
op verzoek van de gemeenteraad 

onderzoek doen naar de moge-
lijkheden voor de huisvesting van 
het Jan van Brabant College aan 
de Molenstraat. 

Cathalijne Dortmans (Wethou-
der Onderwijs, 
Jeugd & Gezond-
heid): ‘’Eerder 
is het huisves-
tingsplan samen 
met de scholen 
opgesteld en 
nu met de extra 
middelen, kun-
nen we het plan 
ook samen met 
de scholen gaan 
uitvoeren. Als 
kindvriendelijke 
stad vinden we 
het van groot 
belang om te in-
vesteren in goed 
onderwijs en 
goede schoolge-
bouwen.’’
Helmond is een 

kindvriendelijke stad. De inves-
teringen in de schoolgebouwen 
zijn daar onderdeel van. Maar er 
gebeurt veel meer op dit gebied. 
Zo vond op donderdag 11 no-
vember het eerste jongerenpa-

nel plaats en op een oproep aan 
jongeren om mee te denken over 
kindvriendelijke - en jeugdvrien-
delijke stad kregen we maar liefst 
2000 reacties. In dit kader bezoekt 
wethouder Dortmans ook alle 

Helmondse scholen om van leer-
lingen, leraren, ouders, schooldi-
recteuren en leden van de mede-
zeggenschapsraden te horen wat 
belangrijk is voor het onderwijs in 
Helmond. s

Meer geld beschikbaar voor huisvesting van Helmondse scholen

(Bron foto; Gemeente Helmond).

Helmond
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Bijeenkomst nieuwe Huis voor de Stad: 
denkt u ook met ons mee?
De ontwikkelingen rondom Het Huis voor de Stad op de plek van het huidige 
stadskantoor zijn in volle gang. Het Huis voor de Stad wordt méér dan alleen 
een stadhuis; het wordt een huis voor ons allemaal! Daarom wil de gemeente 
iedereen die interesse heeft in dit project hier graag bij betrekken. 

We zitten nu in een (begin)fase. Er zijn schetsen gemaakt van de mogelijke vorm 
van het gebouw en hoe deze vorm in zijn omgeving past. Die schetsen willen 
wij samen met de architect aan u laten zien en wij willen van u weten wat u 
ervan vindt. We gaan dan ook graag met u in gesprek. Daarom houden wij een 
bijeenkomst op:

Wanneer: 18 november van 19.00 uur tot 21.00 uur 
Waar: de popzaal van de Cacaofabriek | Cacaokade 1 in Helmond 

U bent van harte uitgenodigd om de schetsen te bekijken, om met ons mee te 
denken, om uw mening te geven en om vragen te stellen. U hoeft zich niet op te 
geven voor deze bijeenkomst. De koffie staat klaar!

Online peiling 
Als u niet kunt is er nog altijd de mogelijkheid uw mening te geven in een online 
peiling op de website van het Huis voor de Stad: 
www.helmond.nl/HuisvoordeStad. Dit kan tussen 18 en 28 november. Als u niet 
over internet beschikt kunt u ook terecht op het Stadskantoor of de Stadswinkel. 
Daar liggen formulieren klaar die u kunt invullen en inleveren. Ook dit kan tussen 
18 en 28 november.

Heeft u een vraag of opmerking? 
Mail dan gerust naar toekomstgerichtwerken@helmond.nl.

Informatiebijeenkomst N270 Helmond – Deurne
De N270 tussen Helmond en Deurne is een van de meest onveilige wegen 
in de provincie en het is er druk. De provincie Noord-Brabant onderzoekt de 
herinrichting van deze weg om de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op 
en rond de weg te verbeteren. De provincie is nu van plan om een oplossing met 
2x2 rijstroken verder uit te werken. 

Om u bij te praten over de laatste stand van zaken, organiseert de provincie een 
informatiebijeenkomst op woensdag 27 november. Medewerkers geven dan 
een toelichting op de oplossing die zij verder willen uitwerken, de onderzoeken 
waarop deze keuze is gebaseerd en het vervolgproces. Ook is er gelegenheid om 
uw vragen te stellen. 

U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst
Wanneer:  27 november
Tijdstip  :  van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur
Waar:   Gerardushuis, Parkstraat 2 in Deurne

Meer informatie
Op www.brabant.nl/N270 staat meer informatie, zodra er meer bekend is over 
het project. Op deze projectpagina kunt u zich nu alvast inschrijven voor de 
digitale nieuwsbrief om u in de toekomst op de hoogte houden. 

Bekendmakingen

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Rivierensingel 748 10-09-2019 oprichten bijgebouw OLO 4646621

Dierdonkpark 10 11-09-2019 vervangen gevelbeplating,  OLO 4646955

  plaatsen pv-panelen 

Abendonk 44 02-09-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4628329

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

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

elkerliek 

NL

!

• 'Geschikt voor 
 particulier gebruik'
• informatie fabrikant
• artikeljaar en 
 productiejaar
• tekst of afbeelding 
 over effect vuurwerk 
 na het afsteken

Vuurwerk afsteken?

Dat mag van 31 december 18.00 
uur tot 1 januari 02.00 uur 

Vuurwerkvrije zones
tijdens jaarwisseling

Omgeving Elkerliek Ziekenhuis en Dierenpark Warande 

Herken legaal vuurwerk aan de verpakking. 
Daarop staat:

• ‘Geschikt voor 
 particulier gebruik’
• informatie fabrikant
• artikeljaar en 
 productiejaar
• tekst of afbeelding 
 over effect vuurwerk 
 na het afsteken

In de verpakking zit een handleiding in het Nederlands.

Overlast van vuurwerk in Helmond melden? 

Gebruik de app: 
Mobile Alert (Intergraph Corporation)
Download via Appstore of Google Play

Meer weten? www.helmond.nl/vuurwerk
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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

Burgemeester en Wethouders van Helmond 13 november 2019

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

Zandstraat 41 30-10-2019 oprichten 17 bedrijfsunits /  OLO 4736923

  maken uitweg 

Kastmolen 20 30-10-2019 vergroten woning (met aanbouw) OLO 4745723

Gerstdijk 8 31-10-2019 vergroten bedrijfsruimte OLO 4739545

Wolfstraat 27 30-10-2019 wijzigen bedrijfsruimte OLO 4736931

Duizeldonksestraat 2 31-10-2019 oprichten 14 bedrijfsunits OLO 4749049

A. van den Dyckestraat,  31-10-2019 oprichten woning OLO 4747793

sectie U, nr. 7683 

Sectie B 5838, De Eeuwsels  01-11-2019 oprichten woongebouw,  OLO 4343751

bouwdeel A  De Eeuwsels, bouwdeel A 

Kromme Haagdijk HA25 04-11-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 4753427

Schutsboom 81 04-11-2019 verwijderen draagmuur OLO 4752641

Twentehof 94 05-11-2019 maken trapgat OLO 4693911

Stationsplein 9 -  04-11-2019 transformatie kantoorgebouw naar OLO 4755253

kadastraal I 2281  93 appartementen 

Beugelsplein 3 04-11-2019 transformatie horecapand in OLO 4755309

  4 appartementen

Margrietlaan 40 04-11-2019 maken uitweg OLO 4548963

Liverdonk kavel L30 05-11-2019 oprichten woning OLO 4625279

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

Geysendorfferstraat 1E 31-10-2019 uitbreiden gevelluifels en oprichten  OLO 4450625

  berging (scooters) 

Eikendreef 5 01-11-2019 openbreken constructieve wand OLO 4593049

de Waart 23-25-27-29-82 01-11-2019 vergroten bergingen OLO 4505967

Kromme Haagdijk 26-28 05-11-2019 verzoek ontheffing bestemmingsplan OLO 4576237

Vlamovenweg 2 05-11-2019 vergroten pand OLO 4301217

Engelseweg 149 04-11-2019 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 4643647

Kromme Haagdijk 8 04-11-2019 Verplaatsen uitweg OLO 4746831

Eifel 14 05-11-2019 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 4651439

Markt 14 05-11-2019 plaatsen reclame OLO 4674069

Wolfstraat 103 en 103A 06-11-2019 opsplitsen pand in 2 appartementen OLO 4653691

Breedijk 23 06-11-2019 wijzigen gevel 2019-X1080

van Duijnhovenstraat 14 06-11-2019 vergroten woning OLO 4393945

Engelseweg 149 07-11-2019 plaatsen reclame 2019-X1112

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

Adriana van den Dyckestraat  oprichten woning OLO 4480843

kadastraal U 6895 

Dierdonkpark 10 plaatsen reclame en condensor OLO 4649899

 

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Albert Heijn Helmond Dierdonkpark 10 Helmond Het veranderen van een supermarkt.

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca: Locatie: Omschrijving: Registratienr./

     Datum verzending

De Thuishaven Havenweg 4a/b drank- en horecawetvergunning 34105602/

     08-10-2019

De Pastoor eten en  Hortsedijk 52a drank- en horecawetvergunning 34036801/

drinken     22-10-2019

Stadsherberghe De Kei Kasteellaan 8 drank- en horecawetvergunning 34102413/

      30-10-2019

Meer informatie 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over bovenstaande verleende 

vergunningen, via telefoonnummer (0492) 587627 of gemeente@helmond.nl 

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

Speelhuisplein 2 06-11-2019     Nieuwjaarsreceptie (6 januari 2020) 2019-02914

 

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

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.

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

Sportpark de Braak 7 07-11-2019   Helmond Sport Galafeest  2019-02838

  (7 december 2019) 

Wilgehoutstraat 2 07-11-2019 Blau-Weiss party  2019-02665

(Sportpark RKSV Mierlo-Hout)   (14 december 2019) 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

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

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat 

een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen 

te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of 

verplaatst.

Locatie: Kanaaldijk N.O. 104 (locatiecode AA079408134)

Melder:  Greek Beheer B.V.

Datum ontvangst: 1 november 2019

Kennisgeving anterieure exploitatieovereenkomst Postelstraat en 
Hoogeindestraat te Helmond

Burgemeester en Wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeente Helmond op 05 november 2019 met 

Stichting woCom (de exploitant) een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 

6.24 Wro is aangegaan.

De overeenkomst heeft betrekking op het perceel grond, gelegen aan de Postelstraat en 

Hoogeindestraat te Helmond, ter grootte van ongeveer 28 a en 96 ca (2896 m2), kadastraal 

bekend gemeente Helmond, sectie F, nummer 284 (gedeeltelijk) en sectie H, nummers 745 

en 1887 (geheel) en 578 (gedeeltelijk) (het exploitatiegebied). In de overeenkomst worden de 

wederzijdse verplichtingen en het verhalen van de kosten van de grondexploitatie vastgelegd.

Inzage 

Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden 

een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken ter inzage 

bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. U kunt zich hiervoor melden bij de 

receptie.

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.

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

Meer informatie: www.helmond.nl/huisvoordestad

Praat mee over het Huis voor de Stad

U bent 
welkom 
op…

Maandag 18 november 
Start: 19.00 uur 
Cacaofabriek Helmond
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 13 november t/m dinsdag 3 december 2019. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Chinese tomatensoep,
Erwtensoep of
Goulashsoep
1 liter - Diepvriesspecialist

Normaal vanaf 3,99

Vleeskroket 25%
28 stuks - Swinkels Food

Normaal 12,99

Mini snacks XL
64 stuks - Elite
 
Normaal 20,99 15,99

6,49

Macaroni, Bami- 
en/of nasi goreng
400 gram - Welten

Normaal vanaf 3,39

IJstaart
nougatine, chocolade of Sibérienne

1000 of 1200 ml - Van Gils

Normaal 8,29  9,49

Mini broodjes
Worsten, pikant, ragout, 

goulash, saucijzen of kaas
10 of 8 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 3,09

GRATIS tegen 
inlevering van 

125 piggypunten

Appelstrudel
600 gram 

Coppenrath & Wiese

Normaal 2,19

2+1
gratis

2+1
gratis

5,99

stunt

5,99

2 emmers 
voor

op=op

Op zondag 17 november aanstaande or-
ganiseert TC Stiphout haar  26ste Vel-
dronde. Deze in de regio en ver daarbuit-
en bekende jaarlijkse tocht voor moun-
tainbikers voert over uitgepijlde routes 
in de Stiphoutse bossen en het ‘Dak van 
Brabant’  met afstanden van 30, 45 of 60 
kilometer. Ook bij deze editie zijn er weer 
enkele nieuwe stukken in de routes opge-
nomen en verbeteringen aangebracht. 
Bovendien heeft TC Stiphout voor haar 
Veldronde vorig jaar het predicaat “Extra 
Goed Geregeld” van de NTFU verkregen.

Voor, tijdens en rondom de Veldronde 
worden diverse speciale activiteiten en at-
tracties aangeboden. Zo kunnen de 45 en 
60 kilometer rijders weer over de moun-
tainbiketracks van de  Gulbergen (met 
60 meter ‘Het Dak van Brabant’)  en kan 
de jeugd van 7 tot en met 12 jaar op het 
HAC-terrein met hun eigen fiets of met 
een aanwezige MTB aan de slag.  De  ge-
zellige  pauzeplaats nabij Kasteel Croy, 
waar voor de nodige energie-aanvulling 
gezorgd zal worden, wordt door menig 

ATB/MTB-rijder elk jaar zeer gewaardeerd.
Bij de start/finish wordt een gezellig plein 
ingericht waar de deelnemers eventueel 
na afloop onder de klanken van muz-
iek van een drankje kunnen nagenieten. 
Vertrek voor de 30 en 45 kilometer tocht 
tussen 08.30 en 10:00 uur. Voor de 60 ki-
lometer tocht geldt als uiterste vertrektijd 
09:30 uur.
Er is  voldoende parkeerruimte  voor de 
auto en een  bewaakte fietsenstalling  op 
het terrein. Start: HAC-kantine op Sport-
park Molenven 3, 5708 DW Helmond. 
Kosten: vijf euro per deelnemer, NFTU-
leden vier euro per deelnemer. Ook 
nieuw:  voorinschrijving is  mogelijk  via: 
www.tcstiphout.nl/veldronde/inschrijven. 
GPS-routes  kunnen vooraf gedownload 
worden (vanaf 16 november 18:00 uur). 
Jongeren onder 16 jaar gratis.
Voor NFTU-leden is er een Scan & Go in-
schrijving met pasje. Aan de finish is een 
afspuitplaats voor de fietsen en voor de 
rijders is er gelegenheid om te douchen 
(M/V). Voor het laatste en actuele nieuws 
over de ‘Veldronde’ volg ons op www.tc-
stiphout.nl, of via Facebook: TC Stiphout, 
Twitter: TCstiphout. Mail: tcs.veldronde@
tcstiphout.nl s

26e veldronde van TC Stiphout 

(Bron foto; TC Stiphout).

Stiphout

Merry
Christmas

Op alle dagen eten kinderen t/m 3 jaar gratis mee. Kinderen van 4 t/m 11 jaar ontvangen 50% korting.
Heb je specifi eke wensen? Geef dit dan aan bij jouw reservering. *Niet bij de brunchprijs inbegrepen.

Familie 
Kerstbrunch 

Eerste & Tweede Kerstdag
Keuze uit o.a.:
★ Diverse warme en 

koude gerechten 
★ Verse croissants 
★ Heerlijke salades
★ Yoghurt bar met 

toppings
★ Vers fruit 
★ Feestelijke afsluiter
★ Onbeperkt koffie, thee, 

zuivel en sappen

Aanvang: 11.30 uur

5-gangen
kerstdiner
Eerste Kerstdag

Staartstuk | Pesto
★★★

Fazant | Zwarte olijf
★★★

Schelvis | Venkel
★★★

Wildzwijnhaas | Mosterd
★★★

Chocolade | Kers

4-gangen 
kerstdiner
Tweede Kerstdag
Forel | Gamba

★★★

Wild bouillon | Kaantjes
★★★

Hollands rund | Salie
★★★

Charlotine | Rood fruit

Kom na de brunch
bowlen, Reserveer tijdig!*

Bel 0492 - 870 050 of ga naar www.wellnesshotelhelmond.nl/kerst
Scheepsboulevard 2 | Helmond | info@wellnesshotelhelmond.nl

Scan mij

Christmas

P.P.€4650
P.P.€2950

P.P.
€41

benieuwd naar het diner op Kerstavond? kijk op onze website.
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Inloopspreekuur gewijzigd
Voortaan kunt u elke* 

woensdag 9.00 - 10.30 uur  
terecht op ons Servicekantoor  
aan de Mierloseweg 71 in Helmond.

* uitgezonderd schoolvakanties

Nederland draait economisch op volle toeren, maar veel inwoners 
van o.a. de regio Helmond merken er niets van. Medewerkers in 
bijvoorbeeld winkels, de schoonmaak, callcenters, fitnesscentra, 

de Post of distributiecentra verdienen het minimumloon van 
nog geen €10,-per uur, of iets daarboven. Het gevolg is dat veel 

werkenden amper rondkomen. 

De inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering of de AOW, 
hebben een inkomen dat zelfs lager ligt dan het minimumloon. 

Vaak zijn deze mensen aangewezen op de voedselbank.

Daarom moet het minimumloon van minder dan €10,- naar €14,- 
per uur. Hiermee stijgt het inkomen van iedereen die nu onder de 

€14,- per uur verdient. Zo profiteert iedereen mee. 
Het is ook goed voor de economie. Want wie meer te besteden 

heeft, geeft ook meer uit. 

Lokaal FNV Peelgemeenten organiseert samen met de landelijke 
FNV een actiebijeenkomst. 

Kom naar de Geseldonk in Helmond 
op 21 november a.s. om 19:30 uur. 

Daar gaan we voor een plan van aanpak voor de politiek 
zodat het minimumloon wel omhoog moet! 

Iedereen recht op een leefbaar inkomen!

Het minimum-
loon omhoog!

Contactcenter 

Tel.: 088 - 368 03 68

Lokaalfnv.nl

Iedereen heeft het recht om te kunnen leven 
in plaats van altijd bezig zijn met overleven! 

Vereniging Ons Middelbaar On-
derwijs en OMO Scholengroep 
Helmond maken bekend dat 
Heerkens van Bavel Bouw uit 
Tilburg na een Europese aan-
besteding gekozen is als aan-
nemer voor de nieuwbouw van 
het Dr.-Knippenbergcollege. 
Nog voor Kerstmis 2019 starten 
de eerste werkzaamheden op 
de voormalige MULO-velden, 
die inmiddels bouwrijp zijn ge-
maakt. De oplevering van het 
pand staat gepland voor medio 
2021 en is daarmee de eerste fy-
sieke mijlpaal voor Sport en (be)
leefcampus De Braak. 

Ervaren in educatie
“In Heerkens van Bavel hebben 
we een betrouwbare, deskun-
dige partner gevonden”, stelt 
directielid vastgoed Willy van 
der Heijden van OMO Scholen-
groep Helmond. “Ze zijn in het 
verleden betrokken geweest bij 
de bouw van diverse scholen 
in onder meer Eindhoven, Til-

burg en Nijmegen. Ze laten zich 
daarnaast al jaren gelden als een 
constant kritische meedenker 
en profileren zich nadrukkelijk 
als een organisatie waarmee het 
goed samenwerken is. We gaan 
samen een mooie school bou-
wen, de eerste stap naar een in-
spirerende en innovatieve cam-
pus.” Naast Heerkens van Bavel 
zijn de nevenaannemers Hop-
penbrouwers Techniek en Me-
gens Installaties gekozen voor 
respectievelijk de elektrotechni-
sche en werktuigbouwkundige 
installaties. Hoppenbrouwers is 
een modern bedrijf met een rijke 
historie die zich profileert als een 
echte scholenbouwer. Megens is 
een toonaangevend installatie-
bedrijf gericht op kwalitatieve, 
innovatieve en duurzame oplos-
singen. 

Een inspirerende omgeving 
RoosRos Architecten tekende in 
2018 voor het ontwerp. Een on-
derwijsgebouw dat functioneel 
en eigentijds is, een prikkelende 
omgeving die de campus ver-
rijkt, een thuis waar de leerlingen 

en medewerkers trots op kun-
nen zijn. Rector Paul Metzemae-
kers van OMO Scholengroep 
Helmond: “Functioneel, gezond, 
toekomstgericht, dat wordt ons 
schoolgebouw. Rondom de cen-
trale ontmoetingsplek met een 
hoge vide, komen drie brede 
armen met klaslokalen, werk-
pleinen en ateliers, leerlabs, een 
collegezaal en tal van andere 
functies. Buiten komen pleinen 
voor de entree, de fietsen en een 
groene omgeving als verblijfs-
ruimte. Je voelt het nu al overal 
binnen de school: we hebben 
veel zin in de verhuizing.” s

Aannemers nieuwbouw 
Dr.-Knippenbergcollege bekend 

De voorzijde van het nieuwe gebouw. (Bron foto; Dr.-Knippenbergcollege). 

Helmond

Woningcorporatie woCom wil 
dienstverlening dichter bij de 
huurder brengen. De woning-
corporatie komt, letterlijk, 
steeds vaker bij de huurder 
thuis. En blijft daardoor zicht-
baar in dorp en wijk.

Bereikbaar en benaderbaar 
WoCom vindt het belangrijk 
om bereikbaar en benaderbaar 
te zijn. Huurt u bij woCom en 
heeft u een vraag over uw wo-
ning? Is er iets stuk? Zoekt u een 
woning of heeft u moeite met 
het betalen van de huur? Dan 
kunt u de woningcorporatie op 
verschillende manieren berei-
ken.
 
Inloopspreekuren Helmond 
Huurders en woningzoekenden 
die het fijn vinden om zonder 
afspraak binnen te lopen, kun-
nen in Helmond terecht op het 
servicekantoor aan de Mierlo-
seweg 71. Vanaf deze week niet 
meer op maandag, maar elke 
woensdagochtend van 9.00 tot 
10.30 uur. “Daarnaast blijven 
we de mogelijkheid bieden op 
andere tijdstippen een afspraak 
te maken,” vertelt een mede-
werker van woCom. “Afhanke-
lijk van het soort gesprek vindt 
dit plaats op kantoor of bij de 

mensen thuis. Bovendien blijft 
woCom tijdens werktijden te-
lefonisch bereikbaar op 0493-
497666. Daar verandert niets in.”

Geen inloopspreekuren in de 
kerstvakantie
In de kerstvakantie (op Tweede 
Kerstdag en Nieuwjaarsdag) 
vinden er geen spreekuren 
plaats in Helmond. 

Huisbezoek
Kunt u niet (gemakkelijk) naar 
woCom komen, maar wilt u wel 
graag persoonlijk iets bespre-
ken? Dan kunt u contact opne-
men voor een huisbezoek. Ook 
daarin denkt de woningcorpo-
ratie graag met u mee!  s

Het kantoorpand in Helmond-
West. (Bron foto; WoCom).

Helmond

Woningcorporatie woCom 
wijzigt inloopspreekuren
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ARTEX 
FACTORY 

OUTLET

23 NOV / 10.00 - 14.00
Bosscheweg 79, Aarle-Rixtel

UITVERKOOP VAN GORDIJN- 
EN MEUBELSTOFFEN v.a. 

€5,-  
p.m. Natuurlijk moete een heel jaar lief zijn vur el-

kaar. Om is een keerke extra lief te zijn, kwam ik 
dit geweldige project tegen. Het betreft kinderen 
en ouderen in Helmond , wat men betreft twee 
prachtige doelgroepen.

Ik hoor vaak om me heen eigenvolk eerst als er 
inzamelingsacties zijn. Nou, dat kan dus nu en 
ook nog eens Helmondse kinderen en ouderen. 
Stichting Lief heeft bij tuincentrum Coppelmans 
Helmond een wensboom staan. In deze wens-
boom kunnen kinderen die het thuis financieel 
niet zo breed hebben een wens hangen en be-
zoekers die graag iets weggeven, gaan bij die 
boom kijken en kunnen dan een kind haar/zijn 
wens in vervulling laten gaan. Hoe simpel kan 
iets zijn.

Je kunt trouwens het hele jaar door wensen 
in vervulling laten gaan bij Stichting Lief. Op 
www.detoverwens.nl  staan ook wensen van 
kinderen op. Ook hier kan je de wens van je kind 
opzetten of een wens in vervulling laten staan 
en nee het kost geen handen vol geld er staan 
echt kleine wensjes open, je zou er een kind zo 
blij mee maken.

Een rugzak van de hulk zag ik voorbij komen 
een kwartet van Dolfje Weerwolfje. Natuurlijk 
staan er ook wat duurdere spullen op, maar er 
zijn ook bedrijven die zoiets samen zouden kun-
nen bewerkstelligen. Ik kwam bijvoorbeeld een 
wens van een 13-jarig meisje tegen die graag 
een seizoenskaart van Helmond sport wil. Men 
lekt het nie zo moeilijk, zat sponsors bij Hel-
mond Sport.
Voor veel gezinnen is zoiets niet vanzelfspre-
kend en moeten ze elk dubbeltje omdraaien  
om goed te kunnen eten. Wat denkte als je op je 
werk een paar euro de man uitlegt en eens kijkt 
op die site om een wens van een kind in vervul-
ling te laten gaan. Ik geef maar wat ideeën.
Dus allemaal naar Coppelmans naar de tover-
wens of op www.detoverwens.nl daar staan 
ook genoeg wensen en voor de minima: zet er 
de wens van je kind op.

Op 8 en 15 december is LIEF ook aanwezig bij 
Coppelmans Helmond met een loterij die ten 
behoeve is van bewoners en personeel van hos-
pice Valkenhage, het  Zorghotel en woonzorg-
centrum Savant Alphonsus. De bedoeling is om 
met een heleboel lekkers en kleine kadotjes de 
mensen daar te verrassen met de feestdagen. En 
ook hier is weer een leuke actie vur bedacht. Ge 
kunt gewoon zelf iets leuks of lekkers kopen, dat 
pak je mooi in, zet erop of het voor een man of 
vrouw is en lever het in bij de kassa van Cop-
pelmans Helmond.

Dingen waar ik dan aan denk zijn bonbons, 
klein flesje parfum, flesje advocaat,  laat je 
fantasie los want er zijn zoveul leuke kleine ca-
deautjes.

En als je op zoek bent naar speelgoed voor 
Sinterklaas zou ik zeker eens bij Stichting Lief 
binnenlopen in Mierlo-Hout, Calsstraat 2 Hel-
mond. Ik was er vurige week omdat ik alles 
voor dit column wou weten en ging naar huis 
met een heleboel veilig babyspeelgoed voor 
4,50 euro waar ons hundje Kate dol op is. Er  ligt 
echt prachtig speelgoed vaak nieuw op nieuwe 
gebruikers te wachten en vur hele kleine bedra-
gen. Ook kunnen ze je daar eens haarfijn vertel-
len over de toverwens of het ouderencadeautje. 
Mijn pakje lig inmiddels hier ingepakt en klaar 
om af te geven bij Coppelmans, want ik vind dit 
een super mooi initiatief en ik ga zeker de tover-
wens  in de gaten houden.
Tegen heel Helmond wil ik zeggen:

DOESLIEF 
Geven is zoveel leuker als krijgen.

Tot volgende week
Fijn weekend

Doeslief

Ons vertelt…

WWW.HELMONDNU.NL
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Door: Jet Vetter 

“We konden kiezen uit de twee 
mogelijkheden, het 65-jarig be-
staan van onze winkel vieren 
met onze leveranciers óf dat 
doen met onze klanten. We heb-
ben natuurlijk gekozen voor een 
feestelijk einde van dit jubile-
umjaar met onze klanten. Want 
om hen draait het eigenlijk”. Aan 
het woord is Marie-Claire Coe-
nen. Sinds 1987 zwaait zij, eerst 
alleen, en al snel samen met 
man Joost de Vos de scepter in 
deze puur Helmondse winkel. 

Marie-Claire is, zoals zij zelf zegt, 
een echte winkeldochter. Zij nam 
al snel na het overlijden van haar 
vader de teugels over. “Ik heb in 
de winkel leren lopen en op mijn 
zevende heb ik mijn eerste servies 
verkocht”, vertelt Marie-Claire.

Speciaal voor het 65-jarig be-
staan van Coenen Tafelcultuur 
is een originele folder in de vorm 
van een bijzondere editie van het 
Helmonds Dagblad verschenen. 
De ‘krant’ staat vol feestelijke 
aanbiedingen, die tot het eind 
van het jaar lopen. In de winkel 
staan nog veel meer aantrekke-
lijke aanbiedingen, want er was 
niet genoeg ruimte voor alle of-
fertes in de folder.
Eén van de jubileumacties is de 
6=5 actie. Zo is bijvoorbeeld bij 
de aankoop van vijf Luxoria gla-
zen het zesde exemplaar gratis. 
En dit is slechts één voorbeeld. 
“We hebben ook een loterij met 
heel mooie prijzen. Iedere klant 
krijgt bij aankoop een formulier, 
dat moet worden ingevuld. Eind 
van het jaar krijgen de gelukkige 
winnaars bericht, dat ze een prijs 
in de wacht hebben gesleept”.
Iedereen die van heerlijk en mooi 
aangekleed tafelen houdt, weet 
de weg naar Coenen Tafelcul-

tuur aan de Kerkstraat 52 in 
Helmond te vinden. Dat geldt 
niet alleen voor de inwoners van 
Helmond, want zeker de helft 
van de trouwe klanten komt uit 
de wijde omtrek. “Lekker koken 
voor familie en vrienden en mooi 
tafelen gaan hand in hand”, aldus 
Marie-Claire. “Iedereen die er net 
zo over denkt als wij, weet dat ze 
daarvoor bij ons aan het juiste 
adres zijn”.

Coenen Tafelcultuur is dan ook 
dé winkel met een uitgebreid 
assortiment met kookartikelen 
waaronder eersteklas pannen, 
koks- en keukenmessen, ander 
keukengerei, serviezen, glaswerk 
en bestek. 

Voor deskundig advies over ta-
felen, van klassiek tot modern, 
staan Marie-Claire en Joost voor 
hun klanten klaar. Hun klanten 
weten al 65 jaar de weg te vinden 
naar Coenen Tafelcultuur. s

Bij een goed servies hoort een goed advies, vinden ze bij Coenen. Ook hond Sjoerd draagt hieraan bij. 
(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Centrum

65 jaar Coenen Tafelcultuur

Laurens Hoebergen is een van 
de 12.000 Bowen-behandelaars 
die vanuit zijn praktijk via de 
Bowen Techniek patiënten 
helpt genezen. Laurens werkte 
zelf bijna 20 jaar in de zorg en 
hulpverlening, waarvan 10 jaar 
in de psychosociale hulpverle-
ning voordat hij in aanraking 
kwam met de Bowen techniek. 
“Hoewel ik zelf heel sceptisch 
was, verrasten de resultaten mij 
iedere keer weer, want het bleek 
gewoon te werken.” Aldus Lau-
rens.

De Bowen Techniek is een heel 
zachte en subtiele lichaamsge-
richte behandelingsmethode, 
die het zelfgenezend vermogen 
van het lichaam activeert. 
Met de vingers wordt er op spe-
cifieke plekken op het lichaam 
over spieren en bindweefsel 
heel zachtjes een rolbeweging 
gemaakt waardoor de zenuw-
uiteinden worden geprikkeld. 
De techniek werd in de jaren 
‘50 ontwikkeld in Australië door 
Tom Bowen. 

In Australië en Nieuw Zeeland 
wordt deze techniek uitgebreid 
toegepast in ziekenhuizen en 
gezondheidscentra. “De Bowen 
Techniek is niet zweverig, maar 
heel concreet. Hoewel men nog 
niet precies weet hoe het werkt, 

wordt er steeds meer weten-
schappelijk onderzoek gedaan 
naar de werking.” aldus Laurens. 
Met de Bowen Techniek worden 
eigenlijk geen klachten behan-
deld, maar de hele mens. Het 
is geschikt voor alle leeftijden. 
De meest voorkomende (chro-
nische) klachten die behandeld 
worden zijn: rugpijn, schouder-
klachten, nekpijn, knie-, bekken-, 
hamstring- en enkelproblemen, 
rsi, hooikoorts, artrose, whiplash, 
overgangsklachten en stress. 

“Een bouwvakker die al 10 jaar 
met chronische rugpijn liep 
was na 2 behandelingen pijnvrij 
en een bejaarde mevrouw met 
schouderpijn was na 3 behande-
lingen van haar pijn verlost.” Dit 
vertelt de enthousiaste Mierlo-
naar die zelf nog steeds verrast 
wordt door het effect van de 
Bowen Techniek. “Het gebeurt 
vaak dat een patiënt na de eer-
ste behandeling naar huis gaat 
en meent geen baat te hebben, 
maar pas later de kracht van de 
behandeling ervaart.”

Op de website 
www.bowen-mierlo.nl wordt 
uitgelegd hoe de techniek werkt.
Voor het maken van een afspraak 
kunt u bellen met Laurens Hoe-
bergen, tel. 0492 - 666040 of mai-
len naar info@bowen-mierlo.
nl. U vindt Bowen Mierlo aan de 
Mr. Van Busselstraat 78 5731 ND 
te Mierlo. s

Bowen 
Techniek is 
verrassend 

Regio

Kunsthistoricus Ger Jacobs en 
historicus Hans van de Laar-
schot hebben onlangs in de 
bibliotheek van Helmond een 
boek gepresenteerd over de 16e-
eeuwse Helmondse schilder Lu-
cas Gassel. Het is het resultaat 
van een onderzoek van 5 jaar en 
geldt in de kunstgeschiedenis 
als het eerste en enige boek over 
de beroemde Helmonder. Het 
was de start van veel culturele 
activiteiten die in Helmond zul-
len plaatsvinden rond het 450ste 
sterfjaar van Lucas Gassel. In 
maart 2020 volgt het hoogte-
punt met een tentoonstelling in 
Museum Helmond. 

Lucas Gassel is bij veel Helmon-
ders bekend van de Lucas Gassel-

straat en de Lucasgalerij. Slechts 
weinigen weten dat het gaat om 
een schilder van wereldformaat 
die in de 16e eeuw beroemd was 
vanwege zijn uitstekende land-
schappen. 

Gassel was samen met Joachim 
Patinir, Pieter Bruegel e.a. de 
man die met zijn fantasievolle 
verbeeldingen een brug heeft 
geslagen van het middeleeuwse 
achtergrondlandschap naar de 
grote 17e-eeuwse landschapschil-
ders als Jan van Goyen en Jacob 
van Ruysdael. 

De zoektocht in binnen- en bui-
tenland van Jacobs en Van de 
Laarschot heeft verschillende 
verrassende ontdekkingen op-
geleverd. Hans van de Laarschot, 
die de familie Gassel bestudeer-
de, ontdekte dat die al in de 13e 

eeuw in Helmond woonde en 
dat de familietak zich ook  in 
Gemert en Deurne uitbreidde en 
dat ze in Helmond veel invloed 
kreeg, zitting had in het stads-
bestuur en woonde in diverse 
huizen aan de markt. Het werd 
ook duidelijk dat de al langer 
bestaande afstammingslijn van 
Lucas Gassel op enkele plaatsen 
niet klopte. De aanwezigheid van 
enkele bastaardkinderen bracht 
verrassende ontdekkingen. 

Het bleek ook dat de schilder veel 
meer werken op zijn naam had 
staan dan werd aangenomen. 
Beide auteurs zijn  niet minder 
dan vier tot dan toe onbekende 
werken tegen gekomen. Het 
bleek ook dat Gassel niet alleen 
een uitstekende landschapschil-
der is. Hij is, meer dan veel van 
zijn collega’s,  ook een verteller 

van verhalen over zijn tijdgeno-
ten. In sommige van zijn werken 
komen meer dan 100 mensfigu-
ren voor die allemaal laten zien 
hoe het leven in de 16e eeuw er uit 
zag. Maar dat niet alleen. Hij gaf 
als christelijk humanist in zijn 
panelen ook dikwijls wijze lessen 
mee, zoals “gestolen goed gedijt 
niet”, “machtswellust wordt ge-
straft” of “gearrangeerde huwe-
lijken lopen dikwijls mis”.  Zijn 
landschappen zijn tot in de de-
tails om te genieten en zijn ver-
halen om iets van te leren. 

De schrijvers hopen dat hun on-
derzoek zal leiden tot meer be-
kendheid van Lucas  Gassel, niet 
alleen in Helmond maar ook ver 
daarbuiten. Verder zal  hun boek 
een mooie voorbereiding vor-
men voor het bezoeken van de 
tentoonstelling in Museum Hel-

mond. Vanaf 10 maart zijn circa 
20 werken van Gassel, naast die 
van tijdgenoten, te bewonderen 
in de Helmondse Kunsthal. Ze 
komen uit musea van de hele 
wereld. Gassels werken hangen 
in Mexico-stad, Washington, 
Boston, Brussel, Antwerpen, 
Berlijn, Madrid, Parijs en nog 
veel meer plaatsen. Het wordt 
straks in Helmond “genieten tot 
op de centimeter” en verwonde-
ren over de uitstekende schilder-
kwaliteiten van een bijzondere 
Helmondse kunstenaar.

Het rijk geïllustreerde boek “Lu-
cas Gassel, meester-schilder uit 
Helmond” is te koop in de Hel-
mondse bibliotheek, bij boek- en 
kunsthandels in Helmond en de 
omliggende gemeenten en in 
de Kunsthal van Museum Hel-
mond. s

Lucas Gassel: meester-schilder uit Helmond 
Helmond
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5-DAAGSE CARNAVALSREIS 
IRREL, DuItsLanD
Vertrekdatum: 22 februari 2020

Het plaatsje Irrel, bijna gelegen op de grens met Luxemburg, is een ideale uitvalsbasis voor een 
aantal prachtige excursies. We overnachten in het uitstekende ***Hotel Koch-Schilt, waar de 
familie Kervyn de Lettenhove en hun medewerkers er alles aan zullen doen om uw vakantie te 
laten doen slagen!

Highlights:
•  Gent met historie, kunst, architectuur en vele 

bezienswaardigheden
•  Gentse Winterfeesten vanaf 6 december!
•  Stad Brugge
•  Kerstmarkt op de Markt en het Simon Stevin-

plein
•  Overnachting in Holiday Inn Hotel Gent Expo 

****

Inbegrepen o.a.:
• Logies/ ontbijt
• Parkeer- en tolkosten

8-DAAGSE KERSTREIS   
KRZYWaCZKa, PoLEn
Vertrekdatum: 21 december 2019

We verblijven vijf nachten in het prima Hotel Komfort***, rustig gelegen in het plaatsje Krzywac-
zka, ca. 30 km ten zuiden van de stad Krakau. De ligging van het hotel is uitermate geschikt voor 
het verkennen van de stad Krakau en de andere hoogtepunten van deze reis. 

Highlights:
• Binnenstad van Wroclav
•  Bezoek aan Wadowice, geboorteplaats  

van de vroegere Paus Johannes Paulus II
• Auschwitz
• Krakau
• Wintersportplaats Zakopane
• Zoutmijnen van Wielickza
• Vredeskerk van Jawor

Inbegrepen o.a.:
• Halfpension
• Kerstdiner volgens Poolse traditie 
• Diner Joodse wijk 
• Welkomstdrankje
• Folkloreavond
• Kerstconcert Petrus- en Pauluskerk
• Gids voor sightseeing Wroclav en Krakau
• Excursie zoutmijnen Wielickza
• Bezoek Auschwitz
• Bezoek en rondleiding Vredeskerk

Highlights:
• Belgische Ardennen
• Vianden
• Trier, oudste stad van Duitsland
• Luxemburg-Stad
• Villeroy & Boch Erlebnis-Zentrum
• Saarlouis
• Vulkaaneifel

Inbegrepen o.a.:
• Halfpension
• Afscheidsdiner
• Welkomstdrankje
• Muziekavond met ‘Alleinunterhalter’
• Gids sightseeing Luxemburg-Stad
• Bezoek Villeroy & Boch Erlebnis-Zentrum
• Gids sightseeing Trier
• Bezoek ‘Eifeler Glockengieβerei’
• Parkeer- en tolkosten

5-DAAGSE CARNAVALSREIS 
CantERBuRY, KEnt-EngELanD
Vertrekdatum: 22 februari 2020

Het overwegend groene landschap van het Engelse graafschap Kent is zeer afwisselend. Uitge-
strekte landbouwgebieden, golvende heuvelruggen, schitterende bossen en daarnaast wereld-
beroemde kastelen, kathedralen en tuinen. Door zijn landschap, de vele pittoreske dorpjes met 
gezellige pubs, de vele bezienswaardigheden en de gunstige ligging is Kent een ideale bestem-
ming voor een korte vakantie.

Highlights:
•  Canterbury
•  Londen
•  Historische stad Rochester, die schrijver Charles  

Dickens inspireerde in vele van zijn boeken
•  Bezoek aan Leeds Castle, het park met de  

tuinen, doolhof en volière
•  Historische plaatsje Faversham (Abbey Street)
•  Historic Dockyard in Chatham  

(historische scheepswerf )

Inbegrepen o.a.:
• Halfpension
• Afscheidsdiner
• Ferry Calais-Dover v.v.
• Sightseeing Londen o.l.v. gids
• Parkeer- en tolkosten

100%
Geniet

Garantie!

WWW.GHIELEN.NL ISO
9001

GENIETEN...

Meer dan 250 vakantiereizen naar bestemmingen in heel Europa, moderne bussen met vriendelijke 

CLA

STANDF
A
OR
AR
T
D

COM
SS

€ 750,-
p.p.

€ 435,-
p.p.

2-DAAGSE NAJAARSAANBIEDING   
gEnt/ BRuggE
Vertrekdata: 29 en 30 nov., 6, 13 en 14 dec. 2019

Gent is een van de mooiste steden van België. Het is een bijzonder schilderachtige stad met smal-
le straatjes, oude grachten, idyllische pleinen en talrijke historische monumenten.
Ook Brugge is een prachtige stad. Deze stad met zijn vele grachten heeft zijn Middeleeuwse 
karakter weten te behouden. U vindt er mooie historische gebouwen, vele chocolaterieën en tal 
van mooie winkels.

€ 435,-
p.p.

€ 110,-
p.p.
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Indisch eten en snacks door To-
ko Senang  en natuurlijk weer de 
loterij met mooie prijzen! Entree: 
€ 3,50 per persoon. Info: Kees 
Schepel, 06-13521570. Adres: VE-
KA sportcentrum, Deltaweg 201

Centrum

Zondag 17 november Is er weer 
een dichterskring tussen 14 en 
16 uur   bij restaurant de Waard 
op de Markt.  Iedereen mag iets 
voorlezen , wat zelf Is geschreven 
of iets anders. 

Mierlo-Hout

Op maandagavond 18 vovember 
speelt het VIOS van Esch Biljarts 
kaderteam  weer een thuiswed-
strijd tegen Maarland 2. Aanvang 
wedstrijden is om 19.30 in het 
wijkhuis de Geseldonk in Mierlo-
Hout.   Dit is voor de biljartlief-
hebber een mooie kans om het 
kaderbiljartspel te bewonderen.

OP GESELECTEERDE 
COLLECTIE MERK 
MONTUREN

Gelling
Optiek

P.S. DENK AAN 

UW ZORGVERZEKERING 2019

Hoofdstraat 99, Helmond

T: 0492-549541

www.gellingoptiek.nl

gellingoptiek@gmail.com

T/M 14 DECEMBER

Helmond-Oost

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV, 
Azalealaan te Helmond. Een to-
tale geldprijzenpot van EUR 
1500,- 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. 

Mierlo-Hout

Zaal open vanaf 18.45 uur.
Elke vrijdag organiseert bridge-
club ’t Houtse Slem bridgedrives, 
ook voor niet-leden. Men dient 
zich uiterlijk om kwart over een 
als paar aan te melden in De Ge-
seldonk. Er wordt een kleine ver-
goeding gevraagd. Iedere drive is 
er een fles wijn te winnen.

Annawijk/Suytkade

In buurthuis St. Anna aan de 
Hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht 

voor jokeren en rikken. De orga-
nisatie ligt in handen van senio-
renvereniging St. Anna.

Binnenstad

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

Centrum

Jon Roniger & The Good For No-
thin’ Band komen uit New Orle-
ans en spelen trots alle originele 
dikke, jazz-gladde, blues-rock, 
singer / songwriter-muziek die 
eigenzinnige zwervers uit de 
straten trekt en ze naar de dans-
vloer trekt. Ze hebben zojuist 
een videoclip uitgebracht voor 
hun nummer “My World” over 
leven, verslaving en herstel. Ro-
niger maakt een punt om altijd 
te schrijven op manieren die ge-
luk, gelach, romantiek en dans 
oproepen. Kom naar buiten en 
ervaar de luchtige groove en her-

kenbare teksten van de band op 
17 november op Lokaal42!

Brouwhuis

ZijActief Brouwhuis organiseert 
op donderdag 21 november om 
19.30 in de Loop aan de Peeleik 
te Brouwhuis een hilarische 
avond met TOOS TUPPER-
DOOS. Introducees zijn welkom, 
Breng vriendin of buurvrouw 
mee. Graag even doorgeven 
06 51952856 of zijactiefbrouw-
huis@gmail.com. “Amai zeg! Ik 
ben er fier op dat niet mijn goei 
vriendin Tiny Tupperware, maar 
ikzelf dees keer de Vrouwke-
sOonlie mag komen opleuken. 
Als nieuw gezicht van over de 
grens zal ik op mijn eigen manier 
u in contact laten komen met mij 
en mijn schoon spullekes. Ik heb 
daar al zeker en vast goesting in. 
Awel en alles wat uit n’n Tupper-
doos komt is plezant hè!”, aldus 
Toos Tupperdoos. 

Brouwhuis

Op 22 november aanstaande van 
13.00 tot 17.00 uur vindt er weer 
een Masoek Sadja plaats. Op de 
Pelita inloopmiddagen, Masoek 
Sadja’s, delen mensen hun ge-
meenschappelijke ervaringen en 
cultuur, met gezelligheid, mu-
ziek, dans en Indisch eten.   Het 
programma is zowel recreatief 
als informatief.  Livemuziek door 
DUO TUNED,   Informatie over 
(WMO) Clientondersteuning  en 
VBOH  (www.vboh.nl), Kraam 
Aziatische Art van Erik Korn-
mannrudi en Maudy Brakkee, 

(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Mevrouw Carine Bergers stuurde zoals ve-
len de oplossing in van de Sudoku en was 
blij verrast dat zij gewonnen had.
Chris Thielen (Adcommunicatie) over-
handigde de Holland Casino dinercheque 

t.w.v. € 100,00 en een leuke Goodiebag aan 
Carine en haar partner Sven.

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

Helmond

WWW.HELMONDNU.NL

Op 26 oktober was de Quizavond 
van StiphoutWiekentQuiz waar-
bij 30 teams, met totaal 1000 
deelnemers, streden om de ti-
tel slimste team van Stiphout. 
9 november was de feestavond 
waarin de uitslag bekend werd 
gemaakt. In een afvalronde van 

de 4 beste teams kwam de vol-
gende uitslag: Het slimste team 
van Stiphout Wiekent Quiz 2019 
is op nummer één Eureka, num-
mer twee Boezemvrienden en op 
nummer drie Café De Sport.

Een videoverslag van deze ge-
beurtenis is nu ook te zien op 
www.helmondnu.nl. s

Het winnende team. (Bron foto; Pieter Klaasen).

Winnaar SipthoutwiekentQuiz 
Stiphout

Winnaar Sudoku Weekkrant De Loop Helmond
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Vrijdag 22 november speelt 
Helmond Sport de tweede van 
drie thuiswedstrijden in deze 
maand, de ploeg van Wil Boes-
sen neemt het dan op tegen 
NEC Nijmegen, de lijstaanvoer-
der van de tweede periode. Een 
mooie uitdaging om de drie 
punten in het SolarUnie Stadion 
te houden. De wedstrijd begint 
om 20.00 uur.

Vorig seizoen gingen beide on-
derlinge confrontaties met de 
Nijmegenaren met 3-2 verloren, 
Helmond Sport mocht zowel 
uit als thuis wel aanspraak ma-
ken op meer. In het SolarUnie 
Stadion kwam Helmond Sport 
tegen de verhouding in op ach-
terstand door treffers van Anass 
Achahbar (dit seizoen actief voor 
FC Dordrecht) en Brahim Darri 
(vertrokken naar de Turkse eer-
ste divisieclub Fatih Karagüm-
rük). Na twee goals van Furhgill 
Zeldenrust leek de attractieve 

wedstrijd in een gelijkspel te ein-
digen, maar de tweede treffer 
van de avond van Anass Achah-
bar zorgde voor de beslissing.

In Nijmegen kwam Helmond 
Sport via Dylan George op 
voorsprong, maar zou na goals 
van de Tsjech Josef Kvida (ook 
dit seizoen een vaste waarde in 
de Nijmeegse verdediging) en 
twee maal Randy Wolters met 
lege handen huiswaarts keren. 
Laatstgenoemde is de meest 
ervaren aanvaller in de huidige 
selectie, zijn loopbaan in het 
betaalde voetbal begon twaalf 
jaar geleden bij FC Utrecht, en 
kreeg een vervolg bij FC Emmen, 
FC Den Bosch, VVV Venlo, Go 
Ahead Eagles, ADO Den Haag en 
het Schotse Dundee. Dit seizoen 
kwam de 29-jarige linkspoot pas 
tot één treffer, de opvallende 
clubtopscorer met vijf treffers is 
momenteel Zian Flemming.  

Deze middenvelder kwam name-
lijk tot 1 september nog uit voor 
FC Zwolle en speelde mee in vier 

eredivisie duels, maar vervolgens 
werd het voormalige talent uit de 
Ajax-jeugdopleiding voor de rest 
van dit seizoen uitgeleend aan de 
rood-groen-zwarten.

Andere bekende namen in de 
selectie van het trainerstrio Fran-
cois Gesthuizen, Adrie Bogers 
en Rogier Meijer zijn centrale 
verdediger Rens van Eijden, en 
aanvaller Jonathan Okita. Deze 
24-jarige Duitser produceerde 
vorig seizoen vijftien treffers voor 
NEC, het seizoen daarvoor zelfs 
achttien bij MVV Maastricht.s

HEESAKKERS:
Reserves voor 

een schone was
De jaarlijkse begroting, een 
belangrijk moment in het po-
litieke jaar, zit er weer op. De 
begroting werd een paar we-
ken eerder voor de laatste keer 
aangeboden door wethouder 
Jos van Bree. Toen wisten we 
nog niet dat hij burgemeester 
zou worden in Geldrop-Mierlo, 
maar met de kennis van nu had 
hij wellicht toch een hint gege-
ven. Hij sprak namelijk over een 
begroting die sluitend is, en die 
ook voor toekomstige genera-
ties een stabiele basis zou bie-
den.

Rentmeesterschap, noemen wij 
dat bij het CDA. Het is één van 
de kernwaarden van onze partij. 
Op de website staat het zo om-
schreven: “We hebben de natuur 
en de cultuur geërfd van onze 
(voor)ouders en te leen van de 
mensen die na ons komen. Dat 
vraagt dat we verder kijken dan 
ons eigen belang en onze eigen 
tijd, ook op financieel gebied.”

Het is één van de redenen dat 
onze fractie tegen de begroting 
heeft gestemd. Omdat wij vin-
den dat te makkelijk geld wordt 

uitgegeven en het geld straks 
misschien op is als we het écht 
hard nodig zullen hebben.

Er zijn 2 soorten reserves binnen 
de gemeente, 1 voor specifieke 
plannen & projecten ofwel de be-
stemmingsreserve. En 1 voor on-
voorziene uitgave, de algemene 
reserve. Het is net als thuis met 
je eigen portemonnee en spaar-
rekeningen. Ja, je kunt je geld uit-
geven aan een mooie tv of zelfs 
een nieuwe keuken. Het heeft 
dan een bestemming. Maar je 
moet natuurlijk wel zorgen dat je 
niet al je reserves opmaakt, want 
als de wasmachine het begeeft 
en je spaarrekening is leeg, zit je 
met de gebakken peren en met 
een stapel vieze kleren.

Natuurlijk wordt er met de nieu-
we Braak en het Havenpark goed 
geïnvesteerd in onze stad. Maar 
wij zien met name niets in het 
plan van het nieuwe stadhuis. 
Het gaat, allemaal volledig ‘kos-
tenneutraal’ volgens het college, 
‘slechts’ € 37 miljoen kosten. 
Maar dat is exclusief een par-
keergarage voor werknemers en 
bezoekers. Maar we hebben toch 

al een ‘Huis van de stad’, inclusief 
parkeergarage? Eén die goed be-
reikbaar is en de ‘smoel’ heeft die 
dit college wenst van het nieuwe 
stadhuis. En ook niet onbelang-
rijk: een dubbellaagse parkeerga-
rage. Jammer dat het college dit 
anders ziet en kiest om het geld 
uit te geven aan een nieuw stad-
huis. Terwijl we met Boscotondo 
nog jaren vooruit kunnen, over 
generaties heen.

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Al vele jaren zijn Anja en Eric van 
der Putten betrokken bij het kin-
derweeshuis Kebene in Kenia.   
Kebene Children’s Home is een 
kleinschalig project dat straat- en 
wees kinderen opvangt in Kenia. 
Het opvangtehuis is opgestart in 
2007 en is  gelegen in de buurt van 
Diani Beach, bij Mombasa aan de 
Zuidkust van Kenia. 

Op die plek wil het kinderweeshuis 
een aantal van de meest hulpbe-
hoevende kinderen een thuis ge-
ven waar zij de nodige liefde en 
zorg krijgen. Zij willen hen laten 
opgroeien in een omgeving die uit-
nodigt om zich te ontwikkelen tot 
jonge mensen die iets kunnen be-
tekenen voor hun land. “Het is ze-
ker niet bedoeld om kinderen naar 
Nederland te halen. Het is juist de 
bedoeling dat de mensen daar ter 
plekke worden geholpen en dat 
we ze een betere toekomst kunnen 
bieden”, aldus Eric van der Putten. 
Sinds de oprichting, kent Kebene 
een grote dynamiek en ontwik-
keling. De eerste vijf jaar concen-
treerden ze zich voornamelijk op 
de centrale taken: het weeshuis 
en de directe programma’s ervan. 
De vijf jaar die volgden, groeide 
Kebene uit tot een goed draaiend 
kindertehuis en konden ze zich 
richten op bijkomende program-
ma’s in en rond het weeshuis om 
zowel de werking te verbreden als 
kansen te scheppen voor kinderen, 
jongvolwassenen en uitstromen-
de jongeren. Dit heeft geleid tot 
nieuwe projecten. Deze projecten 
werden getoetst ten aanzien van 
de kern waarden van Kebene: een 
duurzame toekomst, zowel voor 
Kebene Children’s Home als voor 
haar uitstromende jongeren. 
Kebene heeft verschillende groe-
pen:

Baby Care
Een dagopvang voor kinderen van 
0 tot 5 jaar. In Kenya komen jonge 
vrouwen zowel sociaal als econo-
misch in de problemen wanneer 
zij op jonge leeftijd zwanger raken. 
Wegens vele omstandigheden zit 
er voor hen niets anders op dan 
hun kind af te staan. 

Children
Van de allerkleinsten tot de groep 
van jongens en meisjes die jonger 
zijn dan 15 jaar. Zij verblijven bin-
nen Kebene zelf. Binnen de muren 
van het Children Home hebben we 
een aantal huizen ter beschikking 

om onze kinderen een veilige thuis 
te geven.

Youths
De kinderen vanaf 15 jaar, de be-
ginnende pubers. Buiten Kebene 
hebben is er een compound met 
enkele hutjes waar we  de pubers 
de nodige privacy krijgen en ze zich 
beter kunnen ontwikkelen als jong 
zelfstandigen.

Support & Adults
Sommige kinderen vallen onder 
Kebene Support. Op die manier 
krijgen zij ondersteuning van Ke-
bene en kansen om de kans op een 
succesvolle toekomst te verhogen. 
Vanaf de leeftijd van 18 jaar leven 
de jongvolwassenen onder begelei-
ding van Naomi, sociaal assistente, 
in een aparte compound buiten 
Kebene. In deze leeftijdscategorie 
wonen zij in aparte individuele hut-
ten. Zij worden ook begeleid door 
onze andere personeelsleden van 
Kebene.

Young Mothers 
De jonge moeders zijn minderja-
rig. Kebene wil net hen hoop geven. 
Er wordt gezorgd voor de nodige 
ondersteuning, waarden en zelf-
vertrouwen. Een eerste stap om 
kind en moeder samen te houden 
en beiden te laten ontwikkelen 
om een zelfstandig en beter leven 
te kunnen leiden met oog op een 
gezonde toekomst en kansen. Een 
project van maximaal 3 jaar om 
hen weer op het juiste pad te plaat-
sen om hen dan hun eigen weg te 
laten gaan. 

Anja en Eric hebben op Facebook 
een oproep geplaatst voor de inza-
meling van belangrijke producten 
die voorzien in de basisbehoeften. 
“Het is overweldigend wat er alle-
maal is ingezameld. Denk hierbij 
aan baby- en kinderkleding, schoe-
nen, zeep, pleisters, tandenborstels 
en nog veel meer!”, vertelt Anja en-
thousiast.  
Het echtpaar vertrekt voor negen 
dagen om alle projecten te gaan 
bekijken en natuurlijk contro-
leren zij ook of alle donaties die 
zijn gedaan goed en daadwerke-
lijk besteed zijn. Alle giften gaan 
rechtstreeks naar het weeshuis en 
er blijft niets aan de welbekende 
strijkstok hangen. 

Voor meer informatie, donaties en 
support neem vrijblijvend contact 
op met Eric van der Putten via 06-
15332251 of ericvanderputten@zig-
go.nl of kijk eens op de website van 
Kebene via www.kebene.com s

Kebene Children’s Home. (Bron foto; Kebene).

Helmond

Helmonds echtpaar zet zich al 
10 jaar in voor Weeshuis in Kenia

(Bron foto; Wim van den Broek).

Helmond Sport speelt tegen NEC Nijmegen
Helmond
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Ontdek de mooiste 
houten vloeren

 www.vloerenland.com

Houten vloeren | Laminaat | PVC vloeren | Tapijttegels | Tapijt | Vinyl
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ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

Zoekt u een specialist voor de 
behandeling van uw spataderen? 
Onze deskundige dermatologen volgen de nieuwste 
technieken in ons vakgebied en passen deze toe in de 
praktijk. Wij hebben de meeste ervaring in Nederland 
op het gebied van laserbehandeling bij spataderen.

SPATADEREN EFFECTIEF
EN VEILIG BEHANDELEN

Drs. Judith Vermazeren,
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54 W
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Boek vóór 24 december 2019 en ontvang 35% korting op een 
behandeling naar keuze:

� PLEXR SOFT SURGERY: LIFTING EN HUIDVERBETERING
� OPI GELLAK
� SCHOONHEIDSBEHANDELINGEN
� BOTOX EN FILLERS: (OP DEZE BEHANDELINGEN GELDT EEN KORTING VAN 25%) 

Kijk voor de voorwaarden en prijzen op FB en instagram: Beautiful Soul Kliniek

Kromme Steenweg 9
5707 CA, Helmond
Nederland

www. beautifulsoulkliniek.nl
info@beautifulsoulkliniek.nl
0492 - 522 172

Kerstactie 
2019!

35% KORTING
op de volgende behandelingen

Schoonheidskliniek BEAUTIFUL SOUL, Helmond

Het is november, en straks komt 
Sinterklaas er weer aan. Ik zie er nu 
al tegenop. Mijn ex overlaadt onze 
kinderen (5 en 7 jaar) ieder jaar met 
cadeautjes, terwijl ik maar net rond 
kan komen. De kinderen komen al-
tijd helemaal uitgelaten terug van 
papa, die natuurlijk vindt dat de 
cadeautjes bij hem moeten blijven. 
En dan zijn ze teleurgesteld dat Sin-
terklaas bij mij thuis maar een paar 
kleine cadeautjes brengt. Vorig jaar 
was dat zo naar, maar ik weet echt 
niet waar ik het geld vandaan moet 
halen voor grotere cadeaus. Hoe los 
ik dat op?

Het maakt geen betere moeder van 
je, als je je in de schulden gaat steken 
om te wedijveren op cadeautjesni-
veau met je ex. De kinderen geloven 
misschien nog in Sinterklaas. Als 
ze al opmerkingen maken over het 
verschil in cadeautjes, vertel ze dan 
dat Sint de cadeautjes over papa en  

Mijn ex en ik hebben samen beslo-
ten om uit elkaar te gaan. Na een 
tijdlang proberen kwamen we er 
achter dat we te verschillend zijn en 
allebei andere dingen met ons leven 
willen. En dat kan beter als we al-
lebei onze eigen weg gaan. We heb-
ben het de kinderen zo goed moge-
lijk vertelt. Ook dat het niet aan hen 
ligt, en dat papa en mama geen ruzie 
hebben. We hebben co-ouderschap 
en bij het brengen van de kinderen 
drinken we altijd even samen koffie 
om te vertellen hoe de afgelopen da-
gen voor de kinderen zijn geweest.
Mijn ouders kunnen hier helemaal 
niet mee omgaan. Ze vinden dat 
mijn ex schuld is aan de scheiding. 
Dat hij veel te veel vrijheid voor zich-
zelf wil en zijn verantwoordelijkheid 
niet neemt. Zo laten ze zich ook wel 
eens uit tegen de kinderen. En zij 
vangen de kinderen iedere week een 
dag op. Ik wil niet dat de kinderen 
een negatief beeld krijgen van hun 
vader. Hoe ga ik hiermee om?

mama heeft verdeeld. Ga niet in op 
de cadeautjes zelf en maak vooral 
geen verwijten. Dat begrijpen ze 
op deze leeftijd waarschijnlijk niet. 
Geef ze met liefde en een dikke 
knuffel, dat doet meer dan geld. 
Mijn ervaring is dat kinderen vaak 
meer zien in het leuke dan in de om-
vang. Als het contact met je ex goed 
is praat er dan met hem over. Het 
gaat tenslotte om het belang van de 
kinderen.

Dilemma 16: 
Sinterklaas

Dilemma 17: Co-ou-
derschap

Logisch dat je daar tegenop ziet. Is 
er ook nog een opa en oma in beeld 
waarvan de kinderen ook cadeau-
tjes krijgen? Dan kun je het mis-
schien met hen samen vieren, zodat 
het aantal cadeautjes wat groter is. 
En misschien kun je er een spelletje 
omheen doen, waardoor de nadruk 
niet zo ligt op de cadeautjes, maar 
op het samen vieren. Want daar 
gaat het uiteindelijk toch om, dat je 
het samen gezellig hebt? 
 
Kun je niet met vader in gesprek dat 
het voor de kinderen zo raar is dat 
Sinterklaas cadeautjes brengt, maar 
dat die vervolgens wel alleen bij hem 
gebruikt mogen worden? Jij geeft de 
kinderen vast ook kleren mee voor het 
weekend als ze bij hem zijn. Wat als je 
daarmee zou stoppen? Hoe zou dat 
volgens hem zijn voor de kinderen? 
En als je dat zelf niet met hem op kunt 
lossen, is er dan niet iemand anders 
die dit met hem zou willen bespreken? 
Een gezamenlijke vriend of zo? 

Hallo wanhopige 
moeder

ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Helmond

Echtscheidingsdilemma 16: 
Sinterklaas

Elke twee weken wordt er in 
Weekkrant de Loop een echt-
scheidingsdilemma met u ge-
deeld. Hierop kunnen de lezers 
een reactie of advies geven. 
Om uw geheugen op te frissen, 
wordt het eerste dilemma hier-
onder nog een keer beschreven 
met enkele reacties van de lezers:

Wilt u reageren op dit dilemma, of 
wilt u zelf een dilemma inbrengen? 
Mail naar duurzaamouderschap@
levgroep.nl, o.v.v. dilemma 17 en mo-
gelijk wordt uw reactie over twee 
weken geplaatst. s

Het Peelland Interventie Team (PIT) 
heeft vorige week bij controles in Hel-
mond en Laarbeek onder andere een 
hennepkwekerij, een partij namaak 
merkkleding en twee mensen met val-
se identiteitsbewijzen aangetroffen.

Resultaten Helmond
In een loods achter een woning trof het 
PIT in een ruimte die was ingericht als 
winkel een grote partij namaak merk-
kleding aan. Het ging om ongeveer 300 
stuks kleding, waaronder jassen, broe-
ken en schoenen. De lading is door de 
politie in beslag genomen. In dezelfde 
loods werden diverse milieuovertre-
dingen geconstateerd. De eigenaar is 
hierop aangesproken. Er volgt een her-
controle om te kijken of alles op orde 
is gebracht.

In een ander pand zijn twee mensen 
aangehouden van wie vermoed wordt 
dat zij valse identiteitsbewijzen heb-
ben. De twee personen zijn aangehou-
den door de vreemdelingenpolitie. Op 
hetzelfde adres is vermoedelijk ook 
sprake van adresfraude. Dat wordt 
verder onderzocht. 

Daarnaast werd in de woning een 
brandgevaarlijke situatie aangetroffen. 
Op last van de gemeente heeft de ei-
genaar meteen maatregelen genomen.

Bij de actie in Helmond werkten bin-
nen het PIT samen: de gemeente Hel-
mond, politie en vreemdelingenpolitie, 

de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, 
de Omgevingsdienst Oost-Brabant 
en  controleurs ter bestrijding  van na-
maakkleding. 

Meld vreemde of verdachte zaken
Burgemeesters Blanksma van Hel-
mond en Van der Meijden van Laar-
beek zeggen over de actie: ‘Door deze 
daadkrachtige acties van het PIT zien 
inwoners dat criminele activiteiten 
niet worden getolereerd.’ Beide bur-
gemeesters roepen hun inwoners op 
om vreemde of verdachte zaken te 
melden: ‘Door meer ogen en oren, be-
schermen we onze leefomgeving beter 
tegen misstanden.’  Inwoners kunnen 
overlastsituaties en verdachte situ-
aties rechtstreeks aan het PIT door-
geven. Dit kan anoniem per telefoon 
0492 – 58 73 09 of per e-mail: info@
pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk 
behandeld. Bellen naar Meld Misdaad 
Anoniem kan ook: 0800-7000. Dit is 
het onafhankelijke meldpunt waar 
inwoners anoniem informatie kunnen 
geven over criminaliteit. 

PIT
Onder de regie van het PIT zijn er re-
gelmatig acties bij panden en locaties 
waarvan sterk het vermoeden bestaat 
dat er sprake is van misstanden of niet 
voldoen aan onder andere bestuurlijke 
wet- en/of regelgeving. Het team kijkt 
naar brandveiligheid, boekhouding, 
illegale bewoning, vergunningen, in-
schrijving Basisregistratie Personen 
(BRP), mensenhandel, prostitutie, 
drugs, sociale zekerheidsfraude en an-
dere overtredingen. s

Hennepkwekerij, namaak merkkleding 
en valse identiteitsbewijzen

Helmond
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Abominable (DNL) Za 10:00 uur / Wo 12:00 
uur / Vr, Ma 16:00 uur / Do, Zo, Di 16:15 uur 
Abominable (N3D)
Do, Di 10:30 uur / Za 13:15 uur / Vr 13:30 uur 
Brief voor Sinterklaas, De (DOV) Zo 10:15 uur 
/ Vr 10:30 uur / Ma, Di 11:00 uur / Za 11:15 uur 
/ Wo 13:00, 14:15 uur / Do 14:45 uur / Ma 15:15 
uur / Za, Zo 15:45 uur / Di 16:00 uur 
Bruce Springsteen: Western Stars (DOV)
Zo 15:15, 19:30 uur / Di 19:15 uur 
Buurman & Buurman, Experimenteren er op 
los! (DNL) Zo, Wo 10:30 uur
Club van Lelijke Kinderen, De (DNL)
Za 14:45 uur 
Countdown (DOV) Do 16:45 uur / Ma 17:15 uur 
/ Zo 17:30 uur / Vr, Za 18:15 uur 
Doctor Sleep (DOV)
Do 10:45 uur / Vr 11:15 uur / Za 12:00 uur / Ma 
12:10, 16:45 uur / Di 15:50 uur / Wo 20:45 uur / 
Do, Zo 21:00 uur / Vr, Za 21:45 uur
F*ck de Liefde (DNL)
Zo 12:10 uur / Di 12:50 uur / Do 13:00 uur / Ma 
13:15 uur / Vr 16:15 uur / Ma, Wo 19:30 uur / Do, 
Zo, Di 19:45 uur / Vr, Za 20:30 uur 
Frozen 2 (DNL) Wo 11:00, 13:30, 16:00 uur 
Frozen 2 (N3D) Wo 14:45 uur 
Frozen 2 (O3D) Wo 12:15, 18:30 uur 
Gemini Man (DOV) Do - Za 17:15 uur 
Good Liar, The (DOV) Wo 18:15 uur 
Joker (2019) (DOV) Ma 11:45 uur / Do 12:10 
uur / Di 12:15 uur / Vr 12:30 uur / Za 13:00 uur 
/ Zo 16:45 uur / Do, Di, Wo 21:15 uur / Zo, Ma 
21:45 uur / Vr, Za 22:00 uur
Last Christmas (DOV) Di 10:30 uur / Ma 13:30 
uur / Vr, Zo, Di 13:45 uur / Do 13:50 uur / Za, Wo 
16:45 uur / Vr 17:00 uur / Zo, Di 19:00 uur / Do, 
Ma, Wo 19:15 uur / Vr, Za 19:45 uur
Le Mans ‘66 (DOV) Za 10:15 uur / Do, Vr, Ma - 
Wo 10:45 uur / Di 12:45 uur / Zo 13:15 uur / Do, 
Za 13:30 uur / Vr 14:00 uur / Ma, Wo 15:45 uur 
/ Zo, Di 17:00 uur / Do 17:10 uur / Vr, Za 17:45, 
21:00 uur / Do, Zo - Wo 20:15 uur
Maleficent 2 (DOV)
Za 10:15 uur / Wo 10:30 uur 
Maleficent 2 (O3D) Zo 12:20 uur / Ma, Di 16:30 
uur / Do 16:40 uur / Vr, Za 16:45 uur 
Midway (DOV) Zo 10:15 uur / Do, Vr, Ma 10:30 
uur / Wo 10:45, 17:15 uur / Za 11:45, 15:30 uur 
/ Do, Zo 12:45, 17:45 uur / Ma 12:50 uur / Vr, Di 
13:00 uur / Di 18:00 uur / Vr, Za 18:30, 21:30 
uur / Do, Zo, Di 20:45 uur / Ma, Wo 21:00 uur
Misfit 2 (DNL) Za 14:15 uur 
Opera: Madama Butterfly (Puccini) (DOV)
Zo 11:00 uur 
Penoza: The Final Chapter (DNL)
Ma 19:00 uur 
Portrait de la jeune fille en feu (DOV)
Ma 20:00 uur 
Professor and the Madman, The (DOV)
Ma, Wo 14:00 uur 
Ready Or Not (DOV) Wo 21:45 uur / Do, Zo - Di 
22:00 uur / Vr, Za 22:40 uur 
Recep Ivedik 6 (DOV)
Zo 16:30 uur / Wo 17:00 uur / Di 17:15 uur / Ma 
17:45 uur / Do 18:30 uur / Vr, Za 19:15 uur 
Shaun Het Schaap: Het Ruimteschaap (DNL)
Za, Zo 10:00 uur / Vr 14:30 uur / Do 15:10 uur / 
Wo 16:15 uur 
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Terminator: Dark Fate (DOV)
Do, Zo - Wo 21:30 uur / Vr, Za 22:10 uur 
Trouble (DNL) Vr 10:45, 15:40 uur / Do 11:00, 
15:45 uur / Za 12:15, 16:15 uur / Wo 13:45 uur / 
Zo 14:30 uur / Di 15:00 uur / Ma 15:30 uur
Vice (2019) (DOV) Do, Di 14:00 uur 
Waar is het grote Boek van Sinterklaas? 
(DNL) Za 10:00 uur / Do, Ma - Wo 10:30 uur / 
Zo 12:00 uur / Ma 14:30 uur / Di 14:50 uur / Za, 
Zo, Wo 15:00 uur / Vr 15:15 uur
Wat is dan Liefde (DNL) Ma 10:45 uur / Vr, Di 
11:15 uur / Zo - Di 18:30 uur / Wo 18:50 uur / 
Do 19:00 uur / Vr, Za 19:30 uur

PATHÉ HELMOND
DO. 14 OKT. T/M WO. 20 NOV.

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 

zaterdag en zondag 9.45 uur

Op donderdagavond 7 novem-
ber is het Helmondse Home-
ComputerMuseum uitgeroepen 
tot winnaar van de Brabantse 
Erfgoedprijs 2019. Uit meer dan 
56 ingediende projecten is het 
Helmondse museum gekozen 
als winnaar van deze tweejaar-
lijkse stimuleringsprijs voor 
projecten die op een creatieve 
en onderscheidende manier 
omgaan met Brabants erfgoed. 
Het museum ontving de prijs, 
bestaande uit 10.000 euro en een 
begeleidingstraject op maat, uit 
handen van gedeputeerde Ma-
rianne van der Sloot tijdens de 
feestelijke award ceremony in 
DePetrus in Vught. 

De prijswinnaar: het Home-
ComputerMuseum
1707 van de 3574 uitgebrachte 
publieksstemmen gingen naar 
het HomeComputerMuseum. 
In het museum staat het relatief 
nieuwe, maar steeds belangrij-
ker wordende digitale erfgoed 
centraal. In het museum maakt 
de bezoeker een nostalgische 

tijdreis langs de ontwikkelings-
geschiedenis van de homecom-
puter. Het geeft de jongere be-
zoeker het besef dat wat nu zo 
gewoon en alomtegenwoordig 
is, veertig jaar geleden nog in de 
kinderschoenen stond. Naast 
aandacht voor dit nieuwe erf-
goed, heeft het museum ook 
oog voor sociaal ondernemen. 
Met hulp van mensen met een 
beperking, worden oude (home)
computers opgeknapt om een 
plek te krijgen in het museum of 
om tegen een aantrekkelijke prijs 
te worden verkocht aan men-
sen met een krappe beurs. Deze 
mooie verbinding tussen nieuw 
erfgoed en sociale doelstellingen 
sprak de jury aan. 

Sterke concurrentie Hop van 
Altena en Herbeleving schijn-
vliegveld De Kiek 
Uit 56 inzendingen bleven er na 
een stevig juryproces drie pro-
jecten over. Naast het winnende 
HomeComputerMuseum, wa-
ren dat Hop van Altena en Her-
beleving schijnvliegveld De Kiek. 
Hop van Altena wil de nieuwe 
gemeente Altena profileren als 
hèt hopeiland waar je de his-

torische hopteelt kan beleven. 
De jury waardeerde de enorme 
betrokkenheid en dynamiek in 
dit project, dat een relatief on-
bekend stukje Brabant en een 
verloren gegane traditie weer 
sterk op de kaart zet. Herbele-
ving schijnvliegveld De Kiek wil 
het bijzondere verhaal van het 
schijnvliegveld uit de Tweede 
Wereldoorlog zichtbaar en be-
leefbaar maken. De jury sprak 

haar bewondering uit voor de 
daadkracht en visie, waarmee 
het voorheen verwaarloosde 
Tweede Wereldoorlog erfgoed 
door vrijwilligers in korte tijd is 
getransformeerd tot een fijne 
pleisterplaats waar het publiek in 
contact kan komen met dit bij-
zondere stukje geschiedenis. Het 
publiek bepaalde de uiteindelijke 
winnaar en koos voor het Home-
ComputerMuseum. s

Het Helmondse HomeComputerMuseum ging ervandoor met de prijs. 
(Bron foto; Merijn Sitsen). 

HomeComputerMuseum uit Helmond 
wint Brabantse Erfgoedprijs

Helmond

Door: Jet Vetter 

Lid worden van de Huphup 
club in Helmond betekent een 
eerste stap naar een gezonde 
en actieve leefstijl. De fitness-
club staat in België al jaren aan 
de top met maar liefst 30 vesti-
gingen en in Helmond hebben 
we nu een echte primeur met 
de eerste Huphup club van Ne-
derland. De fitnessclub is sinds 
kort gevestigd aan de Scheeps-
boulevard 2 in Suytkade (op 
de tweede verdieping van het 
Fletcher Hotel). Helmond heeft 
de Huphup club te danken aan 
René Xhofleer, zeker geen on-
bekende in de fitnesswereld.

Een goed opgeleid team sport-

coaches staat klaar om aan de 
hand van een voor iedereen 
persoonlijk opgesteld trainings-
programma ervoor te zorgen dat 
clubleden in 35 minuten veilig, 
effectief, efficiënt en zeer ze-
ker ook met veel plezier werken 
aan hun lichamelijke conditie. 
Dit gebeurt in de zogenaamde 
Milon cirkel, een aantal in een 
kring opgestelde fitnessappara-
ten waarop op een slimme en 
verantwoorde manier wordt ge-
werkt aan alle spiergroepen. 
“Wij zijn er voor een brede doel-
groep”, vertelt Chanel Reijnders, 
één van de enthousiaste coaches 
van de club. “Voor jong en oud, 
voor mensen met gezondheids-
problemen zoals rugklachten, 
fibromyalgie en pre-diabetes, 
maar ook voor mensen die wil-
len werken aan hun kracht, vita-
liteit of af willen slanken. Na een 

intakegesprek wordt een per-
soonlijk plan opgesteld en kun-
nen de leden van de club aan het 
werk onder begeleiding van hun 
persoonlijke coach. In principe 
traint men, als stok achter de 
deur, op afspraak, maar men kan 
ook zonder afspraak binnen lo-
pen om het trainingsprogramma 
te volgen.”

Op de Facebookpagina van Hu-
phup Helmond staan zo kort na 
de opening van de club al diverse 
succesverhalen, zoals dat van de 
20-jarige Caitlin: “Caitlin sport 
sinds september bij ons. Van-
wege haar lichamelijke klachten 
was het voor haar bijna onmoge-
lijk om te sporten zonder tijdens 
en na het trainen veel pijn te heb-

ben. Sinds Caitlin bij ons sport 
kan ze eindelijk weer sportief 
bezig zijn en zo haar lichamelijke 
conditie gaan verbeteren!”
“Een voorbeeld om aan te geven, 
dat je niet uren hoeft te trainen 
om snel weer gezond en fit te 
kunnen leven”, aldus Chanel. “Op 
onze Facebookpagina staan ook 
gezonde recepten en tips voor 
een gezonde en actieve  leefstijl”.
De eerste 100 leden van de Hup-
hup club krijgen bij inschrijving 
een gratis proefweek en 100 euro 
korting. Een mooie aanbieding 
waar nog beperkt gebruik van 
kan worden gemaakt.

Voor meer informatie: 
www.huphup.nl of via Facebook: 
Huphup helmond s

Hup hup naar een gezonder en 
gelukkiger leven met Huphup club Helmond

Helmond

V.l.n.r.: Katrijn, Chanel en Esmeralda.

Hup hup helpt je om weer fit te worden. (Bron foto’s; Christel Sanders).
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Op vrijdag 15 november wordt 
tijdens het 11-11 bal in Het Jan 
van Erp Clubhuis, residentie, 
de prins van carnavalsvereni-
ging de Ao-kanters bekend ge-
maakt. De prins gaat de scepter 
zwaaien over de wijk Helmond-
Oost. De avond begint om 20.00 
uur. Er zullen enkele bevriende 
carnavalsverenigingen aanwe-
zig zijn, maar natuurlijk bent u 
altijd van harte welkom om zelf 
ook te komen. Rond de klok van 
22:11 uur zal de Prins van 2020 
gepresenteerd worden.

Tijdens het 11-11 bal start ook de 
voorverkoop voor de kletsavond 
die op 7 februari 2020 plaatsvindt 
in Wijkhuis de Lier. Al vele jaren 
wordt dit georganiseerd in sa-
menwerking met Wijkhuis de 
Lier.  Er wordt weer een mooi 
en sterk programma aangebo-
den de komende carnaval. De 
kletsavond start om 20.00 uur. 
 
Als kletsers komen:  Rene van de 
Heuvel, John van Bree, Hans Ver-

baarschot en Dirk Kouwenberg. 
De amusementsgroepen zijn: 
Wissiknie en De Skoepies. Na-
tuurlijk gaan de dansmariekes 
ook een schitterend optreden 
verzorgen. De gehele avond word 
opgeluisterd door RAGAZZI.

De toegangskaarten kosten 12,50 
euro per stuk en zijn vanaf 16 no-
vember aanstaande verkrijgbaar 
in Wijkhuis de Lier. U kunt ook 
toegangskaarten bestellen bij 
Dhr. Koolen via 
penningmeester@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 7 februari 2020 om  20.00 uur 
naar Wijkhuis De Lier komen. 
Tot dan! s

Prinsbekendmaking bij de Ao-Kanters
Helmond-Oost

Ewald van Duppen (21) is de 
nieuwe prins van karnavals-
vereniging de Olietrappers uit 
de Helmondse Annawijk. De 
bekendmaking was afgelopen 
zaterdagavond in residentie 
buurthuis St. Anna.
 
Ewald had er slapeloze nachten 
van en kon zijn zenuwen maar 
moeilijk onder controle houden, 
maar om 23.11 uur was het dan 
eindelijk zover. 

Na een spectaculaire show met 
een fragment van de Lion King 
werd onder het toeziend oog van 
onze leden, wijkbewoners en be-
langstellende, Ewald gekozen tot 
41e prins van de Olietrappers.

In het dagelijks leven is Ewald 
werkzaam bij van Dorp installa-
tie techniek in Helmond. 
In zijn vrije tijd gaat hij graag een 
balletje trappen en houdt hij van 

zingen. Aankomend seizoen zal 
hij ons voorgaan als prins Ewald 
d’n 1e en zal hij samen met zijn 
vriendin Lotte de scepter gaan 
zwaaien over het Olietrappersrijk 
in het zuiden van Helmond. s

Nieuwe prins bij de Olietrappers

Prins Ewald is de nieuwe prins 
van karnavalsvereniging de 

Olietrappers. (Bron foto; 
KV de Olietrappers).

Annawijk

Wilco de Ruijter is de nieuwe 
prins van CV Olum voor het ko-
mende carnavalsseizoen. Reeds 
jaren lid van de Raad van 11 en 
zeer betrokken. 

Nadat er afscheid was geno-
men van Prins Jan d’n 3e kwam 
Wilco d’n 1e na een spectaculaire 
show van de dansgardes te mid-
den van de raad tevoorschijn als 

nieuwe Prins. Wilco is getrouwd 
met Jolanda en zij hebben samen 
2 dochters Cyndel en Tyana. Ty-
ana is tevens lid van de dans-
garde. Wilco is in het dagelijks 
leven werkzaam als CAM engi-
neer bij gereedschap makerij IGS 
gebo Jagema in Eindhoven. Zij 
hobby’s naast Carnaval zijn lek-
ker uit eten gaan of concerten 
bezoeken. 

Voor meer info kijk op 
www.olum.nl s

Prinsbekendmaking CV Olum

Prins Wilco d’n urste. 
(Bron foto; CV Olum).

Helmond-Noord

Op zondag 10 november 2019 is 
Stijn Geenen gepresenteerd als 
13e Prins van de Klein Houtse 
Kluppelkes. 

Stijn is geboren op 30 septem-
ber 2008 en zit in groep 8 van 
basisschool In het Hart van het 
Hout bij juf Arja op de locatie 
Dolfijnlaan. Stijn woont samen 
met vader Maurice en moeder 
Anke in de Tarbotstraat. Vader 
Maurice is lid van De Kluppels 
en Stijn zit sinds vorig seizoen in 
de jeugdraad. Stijn viert al carna-
val vanaf het moment dat hij kan 
lopen. Zijn vader en moeder had-
den een horecazaak op het Ha-
venplein in Helmond, waar Stijn 
altijd hielp de zaak te versieren 
en steevast vooraan stond als de 
carnavalsoptocht voorbij kwam. 

En uiteraard was Stijn altijd deel-
nemer aan de Mierlo-Houtse 
optocht met school. Stijn houdt 

dus wel van een feestje, net als de 
rest van de familie.

Stijn wordt het hele carnavalssei-
zoen bijgestaan door vorst Mees. 
Hij leidt de boel dit seizoen in 
goede banen bij de Klein Houtse 
Kluppelkes. Mees Wennink  is 
10 jaar, zoon van Sebastiaan en 
Maaike. Mees heeft 4 zussen 
en 4 broers. Zijn zus Fleur was 
de jubileumprinses bij de Klein 
Houtse Kluppelkes. Mees zit 
op basisschool In het Hart van 
het Hout op de locatie Slegers-
straat in groep 7/8 bij juf Pauline. 
Carnaval zit ook bij Mees in het 
bloed. Mees zit al 4 jaar in de 
Raad van Elf en geniet ervan als 
iedereen losgaat tijdens carnaval: 
samen gek doen, samen dansen 
en de polonaise lopen dus! In zijn 
vrije tijd voetbalt Mees bij RKSV 
Mierlo-Hout. Onze jeugdvorst 
heeft nog meer talent, want hij 
bakt in de weekenden graag een 
taart. 

Jeugdprins Stijn d’n 1e en vorst 

Mees hopen op een keigezellig 
en onwijs gaaf carnavalsseizoen! 
Aan hen zal het niet liggen; sa-
men gaan zij de Klein Houtse 
Kluppelkes fanatiek voor tijdens 
carnaval 2020. 
Zij hopen dat alle kinderen uit 
Mierlo-Hout samen met hen 
carnaval komen vieren. s

Anton Kanzler is gepresenteerd 
als 58e Prins van de Houtse 
Kluppels en zwaait tijdens car-
naval 2020 de scepter over het 
Kluppelrijk. Anton is geboren 
op 11 februari 1976 en groeide 
op in een gezin met vader Fred-
die (die veel mensen zullen 
kennen van de Grill-express), 
moeder Annie en zijn 3 zussen: 
Lea (zij is helaas veel te jong 
overleden), Christel en Anke. 
Jarenlang woonde het gezin in 
de Dolomieten en later in de Ro-
bijnstraat. Anton is op 21 januari 
2004 getrouwd met Meggy, die 
hij in Café Plaza leerde kennen. 
Anton en Meggy wonen samen 
met hun kinderen Maud (13 
jaar) en Sam (10 jaar) in de Mr. 
Rietkerklaan. 

In zijn vrije tijd drinkt onze Prins 
graag een glas bier met zijn 
vrienden. Op vakantie gaat hij 
het liefst met de caravan naar 

de provincie Zeeland, maar ook 
een weekendje naar Concert at 
Sea staat elk jaar op de planning. 
Daarnaast bezoekt Anton graag 
festival Bospop of Sensation. An-
ton viert al jaren carnaval in Hof-
tempel De Geseldonk. Destijds is 
Anton zelfs een petitie gestart tij-
dens de carnavalsavonden toen 
bekend werd dat Get A Grip voor 
het laatste seizoen zou optreden. 
Anton vond dat de toenmalige 
huisband absoluut bij carnaval 
in De Geseldonk hoorde, dus hij 
begon het initiatief tot een peti-
tie. 
 
Het motto van carnaval 2020 is: 
’N skot in de roos!’. Dat motto 
past goed bij Anton, want hij was 
vanaf zijn 9e jaar lid van Hand-
boogvereniging Houts Welva-
ren. Anton kwam eigenlijk niet 
zo vaak opdagen bij trainingen, 
maar hij bleek een natuurtalent. 
Anton werd Helmonds, Brabants 
en Nederlands kampioen. Toen 
Anton de vraag kreeg om Prins 
te worden van de Houtse Klup-

pels, volgde direct een volmon-
dig ja. Anton heeft er ontzettend 
veel zin in om tijdens carnavals-
seizoen 2019-2020 voorop te gaan 
en wil er met iedereen een mooi 
feest van maken onder het mot-
to: ’N skot in de roos’. s

Prins Anton d’n 2e. (Bron foto; 
CV de Houtse Kluppels).

De Houtse Kluppels presenteren: prins Anton d’n 2e

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Prins Stijn d’n 1e. (Bron foto; 
CV de Kluppels).

De Klein Houtse Kluppelkes presenteren: Prins Stijn d’n 1e

Op maandag 18 november en 
donderdag 12 december kunt u 
in Keyserinnedael een workshop 
kaarten maken volgen. De work-
shop zal plaatsvinden van 13.30 
tot 16.30 uur in de gasterij van het 

woonzorgcentrum, het Klaver-
blad. Deze middag wordt door een 
workshop begeleider begeleid. De 
kosten bedragen 5 euro per keer. 
U maakt dan een professionele 
kaart, inclusief kopje koffie/thee.
Lijkt dit u ook leuk? Aanmel-
den kan bij: kim.bombeeck@ 
zorgboog.nl s

Workshop: kaarten maken
Centrum

WWW.HELMONDNU.NL
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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

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart 
vanaf

€ 1695-,
informeer gerust naar

de mogelijkheden

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Ook als u bent verzekerd bij o.a. Dela of Monuta.

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

GEPENSIONEERD?
En op zoek naar leuke bijverdiensten, wordt dan onze nieuwe 
chauffeur voor het ophalen en wegbrengen van bestelauto’s. 

Een zelfstandige baan op oproep basis in een persoonsgerichte 
organisatie met een uitstekende werksfeer.

Interesse: Mail dan je motivatiebrief met CV naar: l.boer@vdhurk.nl

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met 
dhr. L. Boer via 0492 – 218026

Van den Hurk bedrijfswagens b.v.  Kanaaldijk z-w 7b, 5706 LD  Helmond

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 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

Misintenties
Misintenties dienen twee weken van tevoren opgegeven te worden om 
geplaatst te kunnen worden.
 
Zaterdag 16 november
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout, VORMSELVIERING M.M.V. HET KOOR 
LIGHTHOUSE;
Johannes Swinkels en Godefrida Swinkels-van den Heuvel; Annie van den 
Heuvel

Zondag 17 november
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout 
Annie van Lieshout wegens sterfdag; Jan en Anna Klomp-Verhees vanwege 
verjaardag;
Wim Jeurgens en zoon Willem Jeurgens

Donderdag 21 november
13.30 uur Kerkpoetsen Helmond West
19.00 uur Damiaanhuis 
Uit dankbaarheid en om zegen vanwege trouwdag

Zaterdag 23 november
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, volkszang; 
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout, Houts Gemengd Koor;
Henk Roefs en Maria Roefs-Koonings.

Zondag 17 november
10.30 uur Gregoriaans koor
Femke van Stiphout, Steef Kraaijkamp, Noud van Bragt, Nel Corstens-
Swinkels, Jan Colen, Nelly Rooijackers-Konings, Jan Dillen, Jos Dijckmans, 
Cornelis Sanders, Atty van der Meulen-Meijer, Julie Loop-Lemans, Bénédicte 
Raymakers en Doede Doedes Breuning ten Cate.

Zondag 24 november
10.30 uur Maria koor
Annie Duijmelinck-van der Steen, Annie Vlamings, Louis de Jong, Piet van 
Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Ellen Smithuis-Kok, Riek Merks-
Reloe, Ria Verhoeven-van Poppel, Huub Rijkers, Martien van Rooij, Anneke 
van der Els-van Dijk, Chris Schriks, dochter en schoonzoon Mark en Marcia 
Somers-Schriks, Martje van den Heuvel-Verkuijlen.

VRIJWILLIGERS GEVRAAGD
Woensdag 20 november 

is het koper poetsen in de Trudokerk.
Aanvang 14.00 uur.
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Evenementen

save
the 

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Le Mans ‘66

Midway

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Midway

Star Wars:
The Rise of 
Skywalker

Last Christmas

Joker

Terminator:
Dark Fate

FILMPJE 
PAKKEN?

NOV.

HET KASTEEL 
VAN 

SINTERKLAAS
Kasteel Helmond 
vormt ook dit jaar 

het onderkomen van 
Sinterklaas en de pieten. 

Kom je een kijkje nemen in 
Het Kasteel van Sinterklaas

Kasteel Helmond, 
Kasteeltuin 1 1

Di 19 november t/m 
di 3 december 

di-vr: 13:00 - 17:00 uur,
za, zo: 09:30 - 17:00 uur.

15 
NOV.

15 
NOV.

16 
NOV.

16 
NOV.

16 
NOV.

17 
NOV.

17 
NOV.

16 
NOV.

16 
NOV.

15 
NOV.

15 
NOV.

15 
NOV.

15 
NOV.

16 
NOV.

21 
NOV.

Biologische markt 
Brandevoort

Chris van 
Vijfeyken 
voetbaltoernooi

De Vijfhoeck Live: 
The Bukkums

LIVE: Batenburg 
Hellbillie + vette 
surprise act!

Wouter Monden 
met Zomaar

Concert door 
de Molshoop uit 
Nuenen

Concert 
Symfonieorkest

Tim Knol En 
The Blue Grass 
Boogiemen - Tour 
2019

Weekmarkt 
Helmond Centrum

LIVE: Coldspell 
(SE)

Memphis Maniacs 
- Tour 2019

Myrthe en de 
Bootsmannen

Spijkers

Brugklas de 
musical (9+)

Eten bij Stadstuin 
Helmond

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

Na afloop van het toernooi is er een 
BBQ en diverse optredens en een 
veiling ten behoeve van selectie 
trainingskamp. Aanvang 18.45.
Sportpark de Braak 1.

Deze avond gaan The Bukkums er voor 
zorgen dat we in Helmond Rock n Roll 
levend zullen houden Toegang gratis.
Grand Café De Vijfhoeck, 
Kamstraat 26. 21:00 - 01:00 uur.

Muziekcafé wordt voor deze 
gelegenheid omgebouwd tot een 
boerenschuur met o.a. hooi- en 
hooibalen en kippengaas voor het 
podium. Het personeel trekt hun beste 
overal of tuinbroek.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 22:00 - 01:00 uur.

Stand-up comedian Wouter Monden 
vuurt in zijn show aan de hand van 
vragen van zijn dochter een spervuur 
aan grappen af over o.a. kickboxles 
met huisvrouwen en verhuizen 
naar het platteland. Annatheater, 
Floreffestraat 21A. 20:30 - 22:00 uur.

Gezellige eigentijdse en jazz blues 
muziek etc.
Stichting Draaiorgels 
Helmond 
@Gaviolizaal, 
Torenstraat 36a.
14:00 - 16:00 
uur.

Het Najaarsconcert van 
Symfonieorkest Helmond- Venray 
“Wagner versus Beethoven” omvat de 
Siegfried Idyll van Richard Wagner en 
Symfonie nummer 7 van Ludwig van 
Beethoven met introductie.
De Fonkel Helmond, Prins Karelstraat 
123. 15:00 - 17:00 uur.

Binnenkort verschijnt het eerste 
album van Tim Knol en de Blue Grass 
Boogiemen. Tim heeft zijn liefde voor 
bluegrass- en countrymuziek nooit 
onder stoelen of banken.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1.
21:00 - 23:00 uur.

Beleef de Helmondse markt
Helmond Centrum , Markt 38. 
08:30 - 16:00 uur.

ColdSpell was 10 jaar geleden het 
best bewaarde geheim van Zweden. 
Vergelijkingen met Whitesnake en 
Deep Purple werd al snel gemaakt.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 22:00 - 23:45 uur.

MEMPHIS MANIACS bewijst al jaren 
dat met schijnbaar onmogelijke 
combinaties van hits een 
onwaarschijnlijk goed feest gebouwd 
kan worden. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1. 21:00 - 23:00 uur.

Een afwisselend en aanstekelijk 
theaterprogramma vol zijdezachte 
zinnen en scherpe observaties met een 
flinke dosis zelfspot. Eerlijk herkenbaar 
en eigen. Annatheater Helmond, 
Floreffestraat 21a. 20:30 - 22:00 uur.

De beste cabaretvoorstelling van 2018 
in de categorie kleinkunst
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 
20:15 uur.

Populaire serie van TV nu met eigen 
musical in het theater
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2.
19:30 uur.

Elke week kunt u komen eten bij 
Stadstuin Helmond.
Deze avond is het thema Wild.  
Aanmelden en betalen kan voor 
dinsdag 19 november bij St. Vrienden 
Stadstuin aan de Katoenstraat 12 
Helmond.

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

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

EVENEMENTEN DIVERSEN

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen Mierlo

OPENINGSTIJDEN
Ma. 13.00-17.00 uur

Di. - vr. 09.00-12.00 uur
 en 13.00-17.00 uur

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Zo. 17 november 
vlooienmarkt

Sporthal Eckart
Airbornelaan 1a,  

Eindhoven
9.00u-16.00u 

T: 06-20299824

65 plusser KLUSSER / STYLIST voor
 o.a. timmer-, schilder- en behangwerk in 

WOON en BERDIJFSRUIMTES
met 40 jaar ervaring. Ook tuin en straatwerk

0611441257   wwwkeesvankerkoerle.com

Lenie Klaasen  06-52716622
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

BUSINESS     OWNER

Rolluiken, 
luifels,vloerbedekking, lamel-
len, (rol)gordijnen, jaloeziën, 

etc. Zeer concurrerende prij-
zen. Gratis meten en prijs-
opgaaf. 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

Houten vloer 
nodig?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

ZWARTE 
MARKT

Venray 
Zondag 26 jan.

Evenementenhal.
600 kr.

www.vanaerlebv.nl 
0492-525483

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 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 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.sanitair
helmond.nl

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

Oplossing van week 44:
A3 - B5 - C4 - D6

Mail de gele oplossing voor 22 november 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!

Prijswinnaar week 44: 
Mevrouw Carine Bergers
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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!’


