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

JOSVERSCHURENSHOP.NL

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

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE*

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

We zijn open van 9:00 t/m 19:00 uur

Bij aankoop
VanaF €25.00 gratis

goodieBag

30% korting
op het gehele assortiment!

haircombi

KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

 H
C

O
 W

K4
7

  loterij met prijzenstijltangtondeuseFöhn!

mierloseweg 19 | 5707 aB helmond | t 0492-550982 | www.haircombi.nl | www.subtil.nl
Haarproducten,  Drogisterij producten,  Nagelproducten   en  Schoonheidsproducten,  Kappersbenodigheden 

  Van 16:00 t/m 19:00 uur
scharenslijper terwijl u wacht!

alleen geldig op 
BlaCk FridaY 29 noVemBer 2019:

WOENSDAGAVOND 27 NOV.

LADIESNIGHT: 
HUISVROUWEN 
BESTAAN NIET 2

LAATSTE KAARTEN BESCHIKBAAR 
VOOR 20:30 & 21:00 UUR

Helmondse helden
Mick van Hoof mocht als eerste zijn jeugdlintje in ontvangst nemen. (Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Lees verder 
op pagina 3.
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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

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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*KORtiNgEN NOOit i.C.M. ANDERE ACtiES. gELDig t/M 15 DECEMbER EN zOLANg DE VOORRAAD StREKt 

kom naar de winkel
voor de allerbeste deals

TOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJS • GROOT ASSORTIMENT OUTDOOR & SPORT
GRATIS PARKEREN • PERSOONLIJKE EN DESKUNDIGE BEGELEIDING

BLACK FRIDAY. 
NO WAY.

topkwaliteit tegen de beste prijsaanbiedingen tm 15 december

bij inleVerinG VAn De bOn
UiT Deze KrAnT**

20% korting
OP 1 ArTiKel nAAr KeUze

bOn WeeKKrAnT De lOOP WK 47✃

**Alleen de originele bon, geknipt uit de editie Weekkrant De loop WK 47 is geldig. MAX. 1  Per KlAnT

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

Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

Mick van Hoof was verrast toen 
er een gezelschap op de stoep 
stond bij hem thuis en ook Jor-
dan Koene en Sjoerd van Rijn 
zagen het niet aankomen: afge-
lopen woensdag werden in Hel-
mond de jeugdlintjes uitgereikt 
door burgemeester Blanksma 
en jeugdburgemeester Daan 
Mikkers.

De jeugdlintjes zijn bedoelt voor 
jongeren tussen de zes en acht-
tien jaar oud die een bijzondere 
prestatie hebben verricht. In dit 
geval hadden die prestaties te 
maken met rolstoeltennis, dans 
en een heldendaad. Omdat de 
lintjes werden uitgereikt op lo-
catie, reed er een busje met het 
aanwezige gezelschap op en 
neer tussen de verschillende lo-
caties. Met de lintjes, bloemen en 
oorkondes op zak, kon het busje 
vertrekken.

Niels Vink 
Niels Vink is door meerdere per-
sonen aangedragen als kandi-
daat voor een jeugdlintje. Niels 
is in januari van dit jaar wereld-
kampioen rolstoeltennis gewor-
den en heeft een grote droom: 
naar de Paralympische spelen in 
Tokio 2020. De jonge rolstoelten-
niser zat op het moment van de 
uitreiking op een toernooi in Flo-
rida en kon helaas zijn lintje niet 
in ontvangst nemen. In het busje 
heeft Burgemeester Blanksma 
voor Niels een videoboodschap 
opgenomen zodat hij ervan op 
de hoogte is dat hij een lintje 
heeft gekregen. Zodra Niels te-
rug is in Nederland mag hij het 
lintje in ontvangst nemen.

Mick van Hoof 
Na het opnemen van de video-
boodschap was het tijd om het 
eerste ‘echte’ lintje uit te reiken 

aan Mick van Hoof in Brouw-
huis. Mick is opgegeven door zijn 
basisschool, basisschool de Ko-
renaar, die erg trots waren op zijn 
heldendaad van eerder dit jaar. 
Toen Mick met zijn moeder in 
de auto zat werd ze onverwacht 
onwel. Ze heeft de auto net aan 
de kant kunnen zetten, waarna 
Mick van toen nog negen jaar 
zijn moeder heeft ondersteund 
en voorbijgangers heeft aan-
gehouden om hulp te regelen. 
Vervolgens heeft hij de hulp-
diensten te woorden gestaan en 
aanwijzingen gegeven waardoor 
de hulpdiensten konden consta-
teren dat het vermoedelijk ging 
om een epileptische aanval. 

Mick zelf had het totaal niet zien 
aankomen en vond het allemaal 

erg spannend. Je krijgt ook niet 
elke dag de burgemeester op 
bezoek. De moeder van Mick, 
de aanwezige familie en de twee 
juffen van zijn basisschool waren 
ontzettend trots op wat hij heeft 
gedaan en het lintje is voor Mick 
een mooie waardering.  

Jordan Koene en Sjoerd van Rijn  
Vanuit Brouwhuis werd er koers 
gezet naar Dansschool Reiniers 
om het danspaar Jordan Koene 
en Sjoerd van Rijn te verrassen. 
Jordan en Sjoerd wonnen in Mol-
davië de top 24 in een wedstrijd 
ballroomdansen. Het hoogste 
wat een Nederlands jeugdpaar 
ooit bereikt heeft. Daarnaast 
hebben ze ook 23 Nederlandse ti-
tels op zak en op het wereldkam-
pioenschap Youth Ten Dance in 

oktober van dit jaar in Kiev heb-
ben ze de 25e plaats behaald. Ze 
waren het énige deelnemende 
Nederlandse jeugdpaar. 

Het jonge danskoppel was ge-
concentreerd aan het dansen 
voordat ze compleet verrast 
werden door burgemeester en 
jeugdburgemeester. “De passie 
en discipline die zij hebben voor 
wat ze doen is erg bijzonder”, 
vond burgemeester Blanksma. 

Nadat het paar het lintje kreeg 
opgespeld, volgde een korte 
dansdemonstratie van de twee 
waarvan het aanwezige gezel-
schap duidelijk onder de indruk 
was: “Het lijkt wel alsof ze over 
de vloer zweven”, was een van de 
opmerkingen. . s

Helmond

Jordan Koene en Sjoerd van Rijn mochten beide een jeugdlintje in ontvangst nemen. 
(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Meld je aan op 
hartstichting.nl/
reanimatie

Kun jij reanimeren?

BEZORGERS
GEVRAAGD

APP NAAR   
06-18938912
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Peiling Huis voor de Stad: denkt u 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.

U kunt daarom uw mening geven over de mogelijke vorm van het Huis voor de 
Stad. Dit kan via een online peiling op de website van het Huis voor de Stad: 
www.helmond.nl/HuisvoordeStad. Dit kan tussen 19 en 28 november. Als u niet 
over internet beschikt kunt u ook terecht op het Stadskantoor, in de Stadswinkel 
of bij Bibliotheek Helmond. Daar liggen formulieren klaar die u kunt invullen en 
inleveren. Ook dit kan tussen 19 en 28 november.

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

Aanmelden collectieve aanvullende verzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering hebben. 
Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, het ziekenhuis of de apotheek. 
Heeft u een minimum inkomen en zorgkosten die de basisverzekering niet 
vergoedt? Maak dan gebruik van de collectieve aanvullende verzekering (CAV). 

Met de CAV krijgt u korting op uw verzekeringspremie van de aanvullende 
verzekering en een extra uitbreiding van het aanvullend pakket. U kunt kiezen uit 
verschillende pakketten. 

Overstappen
Bent u verzekerd bij CZ? Dan kunt u het hele jaar overstappen naar de CAV. 
Als u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u zich jaarlijks 
aanmelden van oktober tot 31 december. U kunt zo per 1 januari deelnemen.

Voorwaarden
• U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.
• Uw netto gezinsinkomen is (exclusief vakantiegeld) niet hoger dan 120% van 
 het minimum inkomen.
• U bent niet bekend bij het CAK omdat u een betalingsachterstand heeft bij uw 
 zorgverzekering.

Aanvragen?
Wilt u een collectieve aanvullende verzekering aanvragen? Meld u dan 
rechtstreeks aan bij CZ via www.gezondverzekerd.nl. Op die manier aanmelden 
werkt het snelst. Heeft u geen internet en is er niemand die u kan helpen, dan 
kunt u een afspraak maken bij de CZ-winkel.

CZ-winkel, Molenstraat 223
088 555 7777

Ook kunt u terecht bij de afdeling Zorg en Ondersteuning van de gemeente. 
Dat kan tussen 15 november en 15 december op werkdagen tussen 13.00 en 
15.00 uur. U hoeft zich vooraf niet aan te melden.

Gemeente Helmond, Sociaal Domein, Zandstraat 94, Helmond 
14 0492

Meer informatie over de collectieve aanvullende verzekering vindt u op
www.gezondverzekerd.nl en op www.helmond.nl/cav.

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

Verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens 

Alle inwoners van de gemeente zijn geregistreerd in de basisregistratie personen 
(BRP). In de BRP staan gegevens zoals uw naam, geboortedatum, adres, ouders, 
kinderen etc. Het belangrijkste doel van de BRP is de verstrekking van deze 
gegevens aan overheidsinstanties en derden. Dit is namelijk geregeld in de wet 
BRP. 

In sommige gevallen kunt u de verstrekking van uw gegevens tegenhouden
Dit heet officieel ook wel verstrekkingsbeperking. De verstrekkingen aan 
overheidsinstanties kunt u niet tegenhouden. Overheidsinstanties hebben uw 
persoonsgegevens namelijk nodig voor hun (wettelijke) taken. 
Dit zijn bijvoorbeeld: de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB) en 
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). 
De verstrekking van uw gegevens aan derden kunt u wel tegenhouden. 
Derden zijn andere instellingen of personen, dan uzelf of de overheidsinstanties. 
Dit zijn bijvoorbeeld: pensioenfondsen, Stichting Interkerkelijke Leden 
Administratie (SILA) en particulieren. 

Wilt u verstrekkingsbeperking aanvragen of wilt u meer informatie?
Kijk dan op www.helmond.nl/verstrekkingsbeperking. 
U kunt natuurlijk ook bellen met het Klant Contact Centrum via 14 0492. 

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 26 november 2019 en 
10 december 2019. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaande aan de welstandsvergadering 
te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: www.helmond.nl/welstandscommissie. 
Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 
te Helmond, geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

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

Bekendmakingen

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

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

Azalealaan 51 11-11-2019 wijzigen voorgevel OLO 4767569

Bachlaan 30 07-11-2019 plaatsen 3 palen t.b.v. bevestiging  2019-X1350

  beveiligingscamera’s 

kadastraal perceel Q 689 11-11-2019 plaatsen poort OLO 4769809

Tjerk Hiddesstraat 37 11-11-2019 realiseren vaste trap naar zolder OLO 4769065

Wevestraat 81 12-11-2019 plaatsen dakopbouw OLO 4773007

Breitnerlaan 6 11-11-2019 veranderen voorgevel OLO 4769711

Mierloseweg 2D 13-11-2019 transformatie kantoorpand naar  OLO 4771299

  5 appartementen

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen bij ander bevoegd gezag, 
(provincie Noord-Brabant) 

Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Weyerweg 29 08-11-2019 milieu wijziging  OLO 4655487

  huisvestingssysteem, plaatsen houtkachel 

Duizeldonksestraat 44 08-11-2019 Inrichting of mijnbouwwerk  OLO 4423325

  veranderen (milieu)
 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving van de aanvraag. Voor de volledige publicatie van 

de aanvraag en voor de bekendmaking van het besluit kunt u kijken op 

www.brabant.nl/loket/bekendmakingen. 

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

Vechtstraat 25 14-11-2019 kamerverhuur OLO 4520589

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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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 20 november 2019

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

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

Ermgardhoek 23 18-09-2019 oprichten woning OLO 4488649

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

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

Uiverlaan 69 08-11-2019 vergroten woning OLO 4691661

Kastmolen 20 08-11-2019 vergroten woning (met aanbouw) OLO 4745723

Schutsboom 81 11-11-2019 verwijderen draagmuur OLO 4752641

Binnen Parallelweg 2 11-11-2019 verbouwen pand en wijzigen gebruik OLO 4607543

Essehoutstraat 18 13-11-2019 vergroten woning OLO 4663143

Hulshoeve 18 12-11-2019 verzoek ontheffing bestemmingplan OLO 4714301

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Stokbeemden 19 14-11-2019  oprichten garage OLO 4697099

Na de beoordeling van de bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning, is besloten dat 

voor deze projecten geen omgevingsvergunning is vereist. 

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Swertpoellaan  21-11-2019 02-01-2020 oprichten 8 woningen OLO 4423621

20 t/m 34 (Stiphout Zuid Fase 3)  

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

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

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

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

Zienswijzen 

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

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

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

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

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

14 0492).

 

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

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Huijbregts Groep Lage Dijk 28  Opslag machines;

Wellness world Helmond Lage Dijk 1 Het oprichten van een bedrijf voor fabricage, 

assemblage, verkoop en installatie van 

sauna’s en bubbelbaden;

Medipoint Lage Dijk 19 Het opslaan en reinigen van hulpmiddelen 

voor zorg en revalidatie;

Twan Kanters Transport vof  Rooseindsestraat 39A Het oprichten van een bedrijf voor 

vervoer van materialen en grondstoffen 

en handel in zand, grind en bouwmaterialen;

Verland Metaal Vlierdensedijk 8  Het oprichten van een bedrijf voor 

 het CNC verspanen van klein 

mechanische onderdelen.

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

Molenstraat 191 06-11-2019     Carnavalsmiddagen voor ouderen  2019-02937

  (2 en 3 maart 2020) 

Havenweg 8-14,  13-11-2019     Carnaval 2020 Overkappingen  2019-02969

Havenweg 14-16  Havenweg (17 t/m 27 februari 2020) 

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.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

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

melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.

Locatie: Gasthuisstraat 32 (locatiecode AA079408310)

Melder: Tritium Advies B.V.

Datum ontvangst: 6 november 2019

Categorie sanering: immobiel

Wet bodembescherming (Wbb) 
besluit ingevolge artikel 39c Wbb

Afdeling IBOR van de gemeente Helmond heeft een verzoek ingediend om in te stemmen 

met het evaluatieverslag van de bodemsanering voor de locatie Gerwenseweg / 2e Bosweg 

te Helmond (locatiecode: AA079409051). Het College van B&W heeft het besloten om in te 

stemmen met het evaluatieverslag van de uitgevoerde deelsanering.

Inzage 

De beschikking is voorbereid via de procedure van titel 4.1 Awb. De beschikking en de daarop 

betrekking hebbende stukken zijn vanaf 20 november 2019 tot 2 januari 2020 in te zien bij 

cluster Milieu gevestigd op het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is 

alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (0492) 58 7630.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit tot zes weken na bekendmaking ervan (dus tot 2 

januari 2020). Dit doet u door een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij: Burgemeester 

en Wethouders van Helmond, postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het bezwaarschrift kan ook 

digitaal ingediend worden via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan een verzoek tot het 

treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20.019, 2500 EA Den Haag.

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

Mierloseweg 86 realiseren kookstudio 2019-X1035

Raaphoeve-Laathoeve  oprichten woning OLO 4737285

kadastraal A 7534

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Eenrichtingsverkeer in te voeren in de Jan Stevensstraat tussen de Heistraat en Willem 

 Prinzenstraat, door plaatsing van het verkeersborden C02 met onderbord OB54 en C03 met

 onderbord OB54 van bijlage 1 van het RVV 1990.

• Eenrichtingsverkeer in te voeren op de Willem Beringstraat tussen Willem Prinzenstraat en 

 Willem van Astenstraat, door plaatsing van het verkeersborden C02 met onderbord OB54 

 en C03 met onderbord OB54 van bijlage 1 van het RVV 1990.

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. 

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt 

aan met ingang van de dag nadat het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift kunt u 

sturen naar de gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische Ondersteuning, Postbus 

950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet 

ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar 

bevatten. U kunt het bezwaar ook digitaal indienen via www.helmond.nl/bezwaar. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit verzoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar: 

De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. 

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

dhr. E. de Haan, tel. 14 0492.

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.
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Breng ook een bezoek 
aan ons tuincafe.

www.tuincentrumdebiezen.nl

Materialen: Hout, glas, ijzer
Afm: 34x15x15-cm

Vogelvoederkrans Amaryllis
Ø25-cm

Van €7,99

Kamer Azalea
Div. kleuren
25-cm hoog 
in 12-cm pot

€4,99

Prachtige wintervaste plant
40-cm hoog in 15-cm pot
Met 12+ bloem knoppen!

Van €7,99

Kerstdecoratie
Set van 3
Echt glas keuze uit 8 kleuren
Alle maten & soorten

Lantaarn

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

nu
€7,99

Als snijbloem
Top kwaliteit
Met 4 bloemknoppen 
per steel.

€2,49

3 bollen in
13-cm pot

€2,99

Amaryllis Hyacinth

Skimmia “Rubella”

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Vrijdag koopavond
Tot 20:00 uur

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 20 nov t/m 26 nov 2019

nu
€7,99

nu
€4,99

nu
€4,99

No water flowers
– Bloei garantie
– Stelen blijven kort
– Lang houdbaar

Van €11,99

Tip! 

 Kerst- en 

sfeer show

Nu op zijn mooist

Kerstverlichting 700LED

nu
€14,99

Voor binnen & buiten
Classic warm 16 meter lampjes
Voor bomen tot 240-cm

Van €21,95

Op zoek naar een originele 
schokbrekerset voor je Kreidler? 
Of een Zundapp tankembleem? 
In de Tuinmarkthallen in Boekel 
is komend weekend de twee-
de editie van het Classic Bikes 
Event. De 3500 m2 overdekte 
beursvloer is ingericht met al-
les op het gebied van oldtimer 
brommers, motoren en fietsen.  
Hoogtepunten: historisch beeld-
materiaal van de motorcross 
Boekel en omstreken uit de jaren 
50 en 60, gepresenteerd door de 
Heemkundekring Boekel

Liefhebbers 
Maar ook wie niet verlegen zit 
om een onderdeel en zich alleen 
maar even terug in de tijd wil 
wanen, kan in Boekel zijn hart 
ophalen. Jan, John en Erik We-

ren zetten zaterdag en zondag 
hun deuren op voor het Classic 
Bikes Event. Tussen de veertig en 
vijftig standhouders presenteren 
er hun klassiekers, onderdelen, 
gereedschappen, accessoires, 
miniaturen en wat al niet meer. 
“Liefhebbers delen hier hun hob-
by. Daar komt het eigenlijk op 
neer,” vertelt Jan. Het oldtimervi-
rus heeft ook hem inmiddels te 
pakken. Zo’n jaar of tien geleden 
verkocht hij zijn Batavus Supers-
port, maar heeft nu spijt als haren 
op zijn hoofd: “Sinds begin dit jaar 
hebben wij verschillende interna-
tionale beurzen bezocht en als je 
daar dan rondloopt…. Dan vind ik 
het toch jammer, dat ik hem niet 
meer heb. Het zijn mooie jeugd-
herinneringen.”

Oldtimer
Fietsen, brommers en motoren 
van 25 jaar of ouder mogen het 

predicaat ‘oldtimer’ dragen. Maar 
oud of niet: ze zijn onverminderd 
populair. Er wordt anno 2019 vol-
op gesleuteld en gerestaureerd en 
ook de oldtimer-ritten trekken 
hun deelnemers van heinde en 
verre. Weren verwacht daarom 
met zijn dit evenement een groot 
publiek aan te spreken, maar 
geeft grif toe: “Het is wel een ech-
te mannenwereld, hoor. Vrouwen 
zien we niet veel op dergelijke 
beurzen.” 

Het Classic Bikes Event in de 
Tuinmarkthallen aan Gemertse-
weg  9a in Boekel is zaterdag 23 
en zondag 24 november open van 
10.00 tot 17.00 uur. Toegangsprijs 
is € 5,-. Kinderen tot 12 jaar mo-
gen gratis binnen. 

Meer informatie staat op 
www.classicbikesevent.nl s

Tussen de veertig en vijftig standhouders presenteren hun klassiekers, onderdelen, gereedschappen, 
accessoires, miniaturen en wat al niet meer. (Bron foto; Classic Bike Event).

Regio

Classic Bikes Event Tuinmarkthallen Boekel

Op zondag 24 november 2019 
vindt de jaarlijkse ‘slachtdag’ 
plaats in het Jan Visser Museum 
met als thema: ‘vlis van vruu-
ger’. Traditioneel werd vroe-
ger in de maand november het 
huisvarken geslacht nadat het 
eerst zorgvuldig was vetgemest. 

Dan ging de slager aan het werk. 
Het hele varken werd gebruikt. 
De slager maakte worst, bloed-
worst, balkenbrij en zult. Ook de 
ribbetjes ham en het spek wer-
den geconserveerd. 

Voor mensen die bang zijn voor 
een eng bloedbad; de voorberei-
dingen worden elders volgens 
de huidige regels getroffen. Een 
pas geslacht varken komt op de 
uitbeentafel, waar de museum-
slager Ad Wilde deskundig com-

mentaar levert en overheerlijke 
vleesproducten bereid. U kunt 
proeven van de diverse soor-
ten lekkernijen zoals balkenbrij, 
bloedworst, zult met vers gebak-
ken brood en u kunt ze ook ko-
pen. Het vlees wordt verkocht, 
t.b.v. het Jan Visser Museum. 

Ook onze ambachtelijke bakkerij 
is tijdens deze dag in bedrijf. De 
geur van vers gebakken brood 
zal u tegemoet komen.  Op deze 
themadag is de toegang tot het 
museum gratis, een mooie ge-
legenheid om onze uitgebreide 
collectie landbouwwerktuigen 
en onze verzameling brandweer-
voertuigen te bezichtigen.

De themadag begint om 12.00 
uur en duurt tot 17.00 uur.  Het 
Jan Visser Museum is gelegen 
aan de Keizerin Marialaan 5 in 
Helmond nabij zwembad De 
Wissen. s

(Bron foto; Wim van den Broek).

Slachtdag in het 
Jan Visser Museum 

Helmond-Noord
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Wat betekent Boscotondo? 
Waarom heet de Cacaofabriek 
zo? Naar wie is het Ketsegang-
ske genoemd? Wat is het oudste 
huis van Helmond? Wat is een 
luts? Waarover gaat de kanton-
rechter? Wist u dat de protes-
tantenkerk ook ooit een katho-
lieke kerk is geweest? Waarom 
heet de Steenweg zo? Wist u dat 
we voor de Pathé drie bioscopen 
hadden? 

De gids vertelt u hierover. Vooral 
leuk voor de mensen die Hel-
mond nog niet zo goed kennen.

De gids neemt u mee langs be-
kende Helmondse gebouwen. 
De tocht is 5 kilometer lang. 
Halfweg kan koffie worden ge-
dronken in de Cacaofabriek. 
De wandeling vindt plaats op 
dinsdag 19 november en het ver-
trekpunt is om 10.00 uur vanuit 
Bibliotheek Helmond-Peel, Wa-
termolenwal 11 te Helmond. De 
wandeling duurt tot ongeveer 
12.00 uur en is gratis. Ook toe-
gankelijk voor rolstoelen(met 
begeleider), scootmobielen en 
rollators. Iedereen kan deelne-
men, ook als je jonger bent dan 
55 jaar. Voor meer informatie: 
Setty Vos, tel. 0492-545649 of 
setty_vos@hotmail.com s

 

 

Wat was het weer kei gaaf. Afgelopen dinsdag 
was het persmiddag en mochten Mandy van 
de redactie en ikke weer een kijkje nemen bij 
het Kasteel van Sinterklaas. Stelletje bofkonten 
dat we zijn. Sinterklaas, voor mij het mooiste 
feest van het jaar. En dan woont dieje Sinter-
klaas ook nog eens in Helmond in ons kasteel. 
Met al zijn prachtige zwarte Pieten, want wat 
waren ze mooi. Op het terrein ruik je al de vers 
gebakken speculaas. We hebben leuke foto’s 
genomen met al die Pieten die op het voorplein 
lopen. We hebben een leuk filmke opgenomen 
bij het paard, wat deze week te zien is op de fa-
cebook van Weekkrant de Loop.

450 vrijwilligers doen weer hun best om hier iets 
kei skons van te maken en man ow man wat is 
dat weer goed gelukt. Het wordt elk jaar nog 
mooier. Echt van heinde en ver komen al de 
Sinterklaas fans. Voor degene die geen kaartjes 
hebben kunnen bemachtigen wil ik toch even 
zeggen dat het ook kei mooi is om alleen het 
voorplein te bezoeken wat gratis is.
In de stal vind je het paard Amigo, dat eigen-
lijk met pensioen is en voor de laatste keer in de 
stal staat bij het kasteel. Er rijdt ook een Pieten-
express treintje rond. Het kind in men komt op 
zonne middag helemaal naar boven. Genieten 
vind ik dit, want ik ben een echte fan van het 
Sinterklaas feest, want bij ons komt er voor Sin-
terklaas ginne kerstboom te staan.Als de Sint 
met zijn Pietjes naar Spanje vertrekken dan 
komt dun kerstboom in huis te staan. Alles op 
zunne tijd.

Wat hebben we allemaal gezien? Een tipje van 
de sluier. We zijn weer in de Pieten slaapzaal 
geweest, hebben weer pepernoten gebakken, 
hebben de Pietenschool bezocht en natuurlijk 
zijn we bij Sinterklaas geweest.

Wij liepen mee met een groep kinderen en wat 
was het toch skon om al die gezichtjes te zien. 
Als ik deze weken Helmond in rij vanaf Eindho-
ven en ik kijk naar rechts op dun bult van de 
Traverse dan ben ik echt trots op Helmond. Als 
ik het kasteel zie liggen met al die lampjes en 
gezelligheid eromheen. En ook trots dat dit weer 
opgezet is door 450 vrijwilligers, dat de prijs van 
kaartjes kei laag is zodat iedereen kan gaan. En 
dat er altijd kaartjes te kort zijn blijft een moei-
lijk iets. Maar het voorplein is gratis te bezoeken 
en voor het theater (wat zich ook daar bevindt) 
zijn er als ik dit typ nog volop kaartjes.

Ik heb weer enorm genoten. Komende week ga 
ik nog een keertje terug alleen naar het voor-
plein met ons hundje Kate voor een mooie foto 
met zwarte Piet. Ik zou zeggen: ga er allemaal 
eens kijken jong en oud het is echt de moeite 
waard. Ik ga menne schoen zetten vanavond. 
Want dat mocht van Sinterklaas.
Ik wens jullie een fijn weekend.

Tot volgende week.

Kasteel van Sinterklaas

Ons vertelt…

Black Friday? No Way! Bij  
Adventure Store Helmond gel-
den áltijd de beste prijzen en 
de scherpste deals voor alles op 
het gebied van sport- en out-
door benodigdheden.

Kortingen tijdens Black Friday 
lijken vaak gunstig, maar schijn 
bedriegt. In veel gevallen zijn de 
Black Friday Deals niet zo mooi 
en gunstig als ze lijken, aldus 
de consumentenbond. Uit een 
eerder artikel van het Eindho-

vens Dagblad bleek ook dat 71 
procent van de Nederlanders de 
kortingen niet uniek vindt.
Gelukkig biedt Adventure Store 
áltijd de beste acties en prijzen. 
Kom snel naar de winkel en pro-
fiteer nu van twintig procent kor-
ting op een product naar keuze 
bij inlevering van de originele 
bon uit deze krant. En als je er 
dan tóch bent, vergeet dan niet 
om eens te kijken naar alle prijs-
pakkers en andere opruimacties 
die op dit moment in de winkel 
aanwezig zijn.

Daarnaast gelden er superac-

ties tot en met 15 december met 
twintig procent korting op alle 
tassen, 15 procent korting op alle 
winterjassen, dertig procent kor-
ting op alle kinderregenlaarzen, 
twintig procent korting op kam-
peer- en recreatie spullen zoals 
relaxstoelen, barbecues, slaap-
zakken, matten, tenten en alle 
accessoires. Kijk ook op 
wwww.adventurestore.nl 
voor alle details. s

Black Friday? No Way! 
Adventure Store biedt altijd de beste prijs 

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

Helmond

Helmond

Cultuurhistorische 
seniorenwandeling 
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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.

Hoe kan Helmond nog leuker 
en aantrekkelijker worden voor 
kinderen en jongeren? Die vraag 
hebben ruim 2000 leerlingen 
van het basisonderwijs en het 
voortgezet onderwijs beant-
woord. Samen bepaalden zij de 
thema’s waaraan gewerkt moet 
worden in Helmond als het gaat 
om de jeugd. Met de top 5 gin-
gen 14 kinderen van groep 7/8 
en 25 jongeren op 7 november 
aan de slag. 

Wethouder Dortmans, Jeugd, 
Onderwijs, Jeugdvriendelijke 
stad: ‘Wat een energie bij de Hel-
mondse jeugd! Het is ongelofe-
lijk waardevol om te horen wat 
de jeugd in Helmond belangrijk 
vindt. En daar gaan we mee aan 
de slag! Zij vinden gemakke-
lijke oplossingen voor moeilijke 
thema’s. Wat ik onthouden heb 
van deze dag is vooral dat zowel 
kinderen en jongeren aangeven 
dat het kennen van mensen uit 
de buurt of in de wijk hen helpt 
om zich veilig te voelen, discrimi-
natie aan te pakken en armoede 
te bestrijden. We houden deze 
energie vast!’

Kinderredactie
De top 5 van thema’s die kin-
deren uit het basisonderwijs 
hebben gekozen zijn: Armoede, 

pesten & discriminatie, veilig-
heid, milieu en gezondheid. De 
opbrengst van een middag door-
praten met alle kinderen over 
wat er nu precies zou moeten 
gebeuren in Helmond is helder; 
we moeten elkaar beter leren 
kennen, ieder kind wil zich veilig 
voelen in de eigen wijk en lekker 
kunnen spelen. Een beter milieu 
begint bij jezelf, de aloude leus 
kwam vandaag de dag ook bij de 
kinderen weer op tafel. Kortom, 
veel voer voor gemeentelijk be-
leid.

Jongerenpanel
25 Jongeren werden in de avond 

ontvangen in de hal van het 
Stadskantoor. De top 5 van the-
ma’s die voor de jongeren tussen 
13 en 23 jaar belangrijk zijn ver-
schillen niet veel van de jongere 
kinderen. De onderwerpen vei-
ligheid, gezondheid, armoede, 
onderwijs en discriminatie staan 
op de agenda. Beleidsambte-
naren gingen in gesprek met de 
jongeren hoe we dit aan kunnen 
pakken. Er kwamen hele con-
crete ideeën op tafel: verlicht de 
hoofdfietspaden vanuit het cen-
trum om na een stapavond vei-
lig de straat op te kunnen gaan. 
Pak het imago aan van Helmond 
en van bijvoorbeeld de bekende  

Heistraat, maak er de Blijstraat 
van was de suggestie! Daarnaast 
had de jeugd het plan om een 
vlogwedstrijd te organiseren 
voor de jongeren waarin ze hun 
leeftijdsgenoten vertellen over 
de effecten en risico’s rondom 
drugs, alcohol en roken.

Vervolg
De energie van de kinderen en 
jongeren is enorm, ook beleids-
ambtenaren zijn gevoed met 
goede ideeën waarmee ze aan 
de slag kunnen. In december 

en januari vinden er gesprek-
ken plaats met ondernemers en 
maatschappelijke partners uit 
de stad om ook met hen door 
te praten over de kinder- en jon-
gerenagenda van Helmond. De 
ideeën worden samen met de 
jeugd verder uitgedacht en op 
12 maart 2020 is de jeugdagenda 
klaar. 

Wil je meedenken over de agen-
da? Meld je dan aan via 
jeugdvriendelijkestad@
helmond.nl. s

(Bron foto; Gemeente Helmond).

‘Maak van de Heistraat de Blijstraat!’
Helmond
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Deurne – De heerlijke geuren van vers gebakken brood en banket 
kent u natuurlijk al van Bakkerij Vedder. Met de feestdagen voor de 
deur wordt er een heleboel extra lekkers gebakken. En omdat al onze 
verkoopsters helemaal in het nieuw zijn gestoken hebben we nu een 
dubbele reden voor een feestje! Vanaf 18 november vieren we feest 
in al onze winkels met als afsluiting op zondag 24 november een 
open dag in onze bakkerij in Deurne.  

Feestweek 18 t/m 23 november 
Onze feestweek is in volle gang; klanten genieten van o.a. traktaties en 
een leuke vul-je-tas-actie. Ook aan de kinderen is gedacht, zij kunnen 
meedoen aan een kleurwedstrijd en aan de raad en win actie. Volop 
feest dus! De verkoopsters zullen dan ook dubbel stralen deze week in 
hun nieuwe outfit.

Open dag op 24 november in Deurne
Als afsluiting van de feestweken geeft 
Bakkerij Vedder op zondag 24 november een 
kijkje in eigen bakkerij. Heeft u altijd al willen 
zien hoe ons brood nu echt wordt gebakken? 
En hoe ziet zo’n bakkerij er nu echt uit? Voor iedereen is er wat te zien 
en te beleven. Natuurlijk is er van alles te proeven. Maak alvast kennis 
met ons assortiment voor de feestdagen. De kinderen kunnen iets lek-
kers maken en middels een speurtocht de bakkerij ontdekken. 
Als klap op de vuurpijl zijn er mooie productaanbiedingen die u niet 
kunt laten liggen. 

Kom gezellig kijken en proef van al het lekkers op zondag 24 
november van 10.00 tot 17.00 uur bij Bakkerij Vedder.
Kerkstraat 3a 
Deurne
www.bakkerijvedder.nl

open
dag

24 nov.

Bakkerij Vedder | De Echte Bakker
Met liefde voor lekker & passie voor ambacht

Onze verkoopsters in hun nieuwe outfit.

Vader en zoon Evert en Roy Vedder samen aan het werk in de bakkerij.

Feestje bij Bakkerij Vedder en OPEN DAG!

Zondag 24 november spelen 
ODE uit B & D en hun bevriend 
Ons Hermenieke uit Eindhoven 
een dubbelconcert. Het concert 
begint om 14.00 uur en duurt 
tot 16.00 uur. De zaal gaat open 
13.00 uur en sluit om 17.00 uur.

Een aantal oud-leden van het 
eind 2008 opgeheven orkest DZ-
GAKEMV (De Zo Goed Als Ko-
ninklijk Erkende Muziek Vereni-
ging), dat in Beek en Donk zeer 
bekend was, hadden het initia-
tief genomen om een orkest op 
te richten dat overdag zou gaan 
repeteren. Het was dus bestemd 
voor muzikanten die niet meer 
werkzaam zijn in het arbeidspro-
ces of anderszins tijd hebben om 
overdag te repeteren. Daarmee 
was ook de naam OverDagEn-
semble geboren! ODE Laarbeek 
startte 1 januari 2009 met 22 en-
thousiaste muzikanten. Door de 
jaren heen zijn we uitgegroeid 
tot een volwaardig orkest met 
40 muzikanten. De muzikanten 
zijn afkomstig uit verschillende 
plaatsen in de regio. Dit jaar heb-
ben ze een concertreis gemaakt 
naar Polen. Het orkest staat on-
der leiding van dirigent Hubert 
Geurts.

Vandaag verzorgen zij dus het 

concert samen met “Ons Her-
menieke “ uit Eindhoven. Van 
oorsprong een carnavals muziek 
klubke maar ze maken heden 
ten dage geen carnavalsmuziek 
meer, ze treden met carnaval ook 
niet op. Zij bestaan ruim 40 jaar 
en het repertoire bestaat voor-
namelijk uit “ gouwe ouwe” van 
Andre Hazes, Bill Hayley, Cliff Ri-
chard, Boudewijn de Groot, Jan 
Smit en vele anderen. Het zijn al-
lemaal amateurs en hebben veel 
plezier op hun wekelijkse repeti-
tie onder leiding van een echte 
dirigent zodat ons muzikale ni-
veau volle aandacht krijgt.

Wederom een bijzonder concert 
in een bijzondere nostalgische 

omgeving. Vooraf, in de pauze 
en na afloop kunt u genieten van 
onze Helmondse draaiorgels. De 
toegang is gratis. Wel zien wij na 
afloop van het concert een vrij-
willige bijdrage in onze donatie-
pijp. 

De Gaviolizaal is te vinden aan 
de Torenstraat 36a, 5701 SH Hel-
mond. Openingstijden zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen van minimaal 10 perso-
nen ook mogelijk op afspraak. 

Meer informatie op onze website 
www.draaiorgelshelmond.nl 
of info per mail 
info@draaiorgelshelmond.nl 
of tel: 06-39682404. s

Ons Hermenieke. (Bron foto; Stichting Draaiorgels Helmond).

Stichting Draaiorgels Helmond 
presenteert een bijzonder concert

Binnenstad

Op het onlangs gehouden  
Ceciliafeest heeft Mannenkoor 
Lambardi zijn jubilarissen mo-
gen huldigen. Jo Sneijders en 
Ben Jacobs beiden 60 jaar lid, 
Piet Janssen 40 jaar lid, Cees 
van de Jagt en Harrie Swinkels 
beiden 25 jaar lid. 

Afgelopen januari was Tinie 
van Lieshout 50 jaar lid van het 
koor. Tinie is helaas in juli plot-
seling overleden en het koor 
heeft hem alsnog postuum ge-
huldigd. Zijn echtgenote Truus 
nam de oorkondes in ontvangst. 
Voornoemde jubilarissen zijn 
zeer trouwe bezoekers van re-
petities en concerten, maar heb-
ben zich ook op allerlei andere 
terreinen, zoals bestuur en com-
missies, binnen de vereniging 

verdienstelijk gemaakt.
Bijzonder is wel dat het koor dit 
jaar maar liefst twee leden kon 
huldigen met zestig dienstjaren 
achter de rug. Jo Sneijders zingt 
als tweede bas nog steeds met 
verve zijn partij en Ben Jacobs 
heeft onlangs aangekondigd 
zijn actieve carrière als bariton te 
willen beëindigen. Voor alle ju-
bilarissen geldt dat zij met recht 
de steunpilaren van het koor ge-
noemd mogen worden.

Voorzitter Meint Veninga reikte 
aan de jubilarissen de versierse-
len uit behorende bij het jubi-
leum en er waren bloemen voor 
de echtgenotes. Op de wekelijk-
se repetitie in Hotel West Ende 
werden de jubilarissen gehul-
digd door Frans Verhallen voor-
zitter van het Koninklijk Neder-
lands Zangersverbond afdeling 
Brabant-Zeeland. s

V.l.n.r. Ben Jacobs, Harrie Swinkels, Piet Janssen, Cees van de Jagt, 
Jo Sneijders. (Bron foto; Jan Dijstelbloem, www.jadijfoto.nl).

Helmond

Jubilarissen 
Mannenkoor Lambardi
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tNieuwe opslag ruimtes te huur!
Huur direct uw box!

Voor meer informatie BEL NU: 0800 2092
of bezoek onze website : www.garagebox.direct

NIJVERHEIDSWEG 15  IN GEMERT

MEER INFORMATIE 0800 2092 / WWW.GARAGEBOX.DIRECT

NIEUWE OPSLAG RUIMTES TE HUUR!

Vrijdag 29 november staat de 
derde thuiswedstrijd van Hel-
mond Sport van de maand 
november op het programma. 
Om 20.00 uur trappen Helmond 
Sport en Jong PSV af in het 
SolarUnie Stadion. Helmond 
Sport kent een positieve balans 
in deze Brabantse derby, van 
de zes eerdere ontmoetingen 
in Helmond werden er drie ge-
wonnen, eenmaal werden de 
punten gedeeld.

Vorig seizoen delfde Helmond 
Sport echter het onderspit tegen 
de jonge Eindhovenaren. Binnen 
een kwartier scoorde Mauro Ju-
nior (nu spelend voor Heracles 
Almelo) vanaf de strafschopstip 
nadat Zakaria Abouklal (voor 
twee miljoen Euro verkocht aan 
AZ) was neergelegd binnen de 
beruchte lijnen.
 
Na een directe rode kaart voor 
de Hongaar Bertalan Kun (te-

ruggekeerd naar zijn vaderland) 
had Helmond Sport de gehele 
tweede helft zowel een nume-
riek- als een veldoverwicht, maar 
Jong PSV doelman Mike van de 
Meulenhof bleek niet te pas-
seren. Deze 20-jarige geboren 
Helmonder maakt als een van 
de weinigen nog steeds deel uit 
van de beloftenselectie. Zo ver-
trokken ook Lennard Danneels 
(RKC Waalwijk), Nikolai Laur-
sen (FC Emmen), Justin Lonwijk 
(FC Utrecht), Matthias Verreth 
(Waasland-Beveren), Dirk Abels 
(Sparta Rotterdam), en werd 
Armando Obispo verhuurd aan 
Vitesse.
 
Verder stroomden Mohammed 
Ihattaren, Michal Sadilek en 
Cody Gakpo door naar de eerste 
selectie. Een evenaring van de 
hoge eindpositie in de afgelopen 
competitie (derde!) zit er dan ook 
niet in voor trainer Peter Uneken, 
vorig seizoen nog assistent trai-
ner van Jong PSV en in een veel 
verder verleden centrale verdedi-
ger bij Helmond Sport. s

(Bron foto; Wim van den Broek).

Steven Kruijswijk, nummer 3 
in de Tour de France van 2019,  
wordt gehuldigd in Nuenen. 
Dit gebeurt door op zondag 
24 november om 12.00 uur een 
Dikke Banden Race te organise-
ren voor de jeugd van 7 tot met 
12 jaar in samenwerking met 
“Klaar voor de Start”. 

De fietssport is buitengewoon 
populair, alleen is de drempel in 
sommige gevallen te hoog om er 
als kind aan te beginnen. Want 
hoe kom je aan de eerste fiets? 
En waar rijd je je eerste kilome-
ters? Klaar Voor De Start maakt 
de wielersport toegankelijk voor 
alle kinderen van 7 tot en met 16 
jaar en geeft hen een duwtje in 
de rug in de vaak lastige begin-
fase.

Klaar Voor De Start hoopt op veel 
kinderen bij elke Dikke Banden 
Race. Twijfelt uw zoon of doch-
ter? Neem dan eerst eens een 
kijkje. Is uw zoon of dochter al 
helemaal overtuigd, schrijf hem 
of haar dan digitaal in bij Klaar 
Voor De Start. Binnen 24 uur 
volgt er een digitale bevestiging, 
die gecombineerd wordt met een 
videoboodschap van een prof. 

Vervolgens gaat het allemaal 
vanzelf. Kort voor aanvang krijgt 
uw zoon of dochter nog een vi-
deo met tips van wielerprofs. 
Veel (ex) profs zijn ambassadeur 
van dit fietsgebeuren, zie foto ex 
Jumbo prof Twan Castelijns. Het 
evenement wordt gepresenteerd 
door sport presentator Patrick 
Houthooft.

Steven en vele andere bekende 
wielrenners zijn ambassadeurs. 
De intentie is om er een mooie 
sportieve ochtend van te maken 
met veel jeugd/leerlingen en om 
Steven nog even in het zonnetje 
te zetten. Hoog in het vaandel 

staat voor Steven dat hij jonge 
jeugd aan het sporten krijgt. 
Voor elke deelnemer is er een 
leuke attentie. Steven doet alle 
startschotten en na afloop gaan 
alle deelnemers met hem op de 
foto bij het klooster. Al met al een 
mooi initiatief.  Steven Kruiswijk 
vertrekt om 11 uur vanuit zijn wie-
lervereniging in Geldrop in op-
tocht met alle jeugdwielrenners 
naar het centrum in Nuenen. Zij 
zullen daar rond 11.30 uur arrive-
ren. Het eerste startschot van de 
dikke banden race wordt verricht 
om 12 uur.   Steven Kruiswijk  zal 
ook nog zijn verhaal  vertellen 
over het sportjaar 2019. s

Dikke Banden Race 
met Steven Kruijswijk

Regio

(Bron foto; Patrick Houthooft).

Helmond

Helmond Sport speelt 
tegen Jong PSV
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Helmondselaan 71, Helmond

Probeer-
speelochtend

voor kinderen van 0 tot 4 jaar

27 november

Je bent welkom  
met je kindje  
tussen 9.30 en  
11.00 uur.

vrijeschoolpeelland.nl/de-kindertuin/

Een voetdeskundige brengt donderdag 
28 november een bezoek aan Leef en 
Zorg aan de Geijssendorferstraat 7. Ge-
durende de dag zal deze specialist men-
sen met voetklachten te woord staan.

Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt 
en tekst en uitleg gegeven over de werking 
van de Vibrion-veer, een nieuwe Zweedse 
uitvoering. 
De Vibrion-veer is een vervangingsmiddel 
van de klassieke steunzool. In tegenstelling 
tot de rationele steunzool, die vaak hard en 
statisch is, heeft de Vibrion-veer een ve-
rende werking. Deze activeert de bloeds-
omloop. Het dagelijks elastisch verend op 
natuurlijke wijze lopen zonder vermoeid-
heid of pijnlijke voeten wordt hierdoor be-
vorderd. Met name in Duitsland en Ameri-
ka heeft de Vibrion-veer een grote opgang 
gemaakt onder mensen met voetklachten 

en daaruit voortvloeiende rugklachten. De 
veer verbetert op buigzame wijze de stand 
en de holling van de voet. De gevoelige 
voorvoet wordt extra door verende kupo-
len ondersteund en de voet kan weer na-
tuurlijk afrollen.

De pijn neemt door deze behandeling af 
en spieren en banden worden weer krach-
tiger. Ook wordt door het verende effect 
bij iedere stap de totale voetvlakte gemas-
seerd wat een goede doorbloeding bevor-
derd. Bijkomend voordeel van de Fussgold 
Vibrion-veer is het handzame formaat: de 
Zweedse vinding past in bijna alle mode-
schoenen. 

Mensen met voetklachten en uiteraard 
ook belangstellenden kunnen zich uitvoe-
rig laten informeren over deze Zweedse 
uitvinding. Het advies van de specialist is 
kosteloos. Wel is het zaak van tevoren een 
afspraak te maken. Leef en Zorg is telefo-
nisch bereikbaar 0492-555061 s

Donderdag 28 november 2019 in onze zaak in Helmond, hebben wij de gehele dag gereser-
veerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een voetkundige komt naar onze zaak en maakt 
dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een Zweedse uitvinding. 
In tegenstelling tot de bekende harde, statische steunzolen, is de Vibrion Veer verend. Deze 
activeert de spieren en bloedsomloop en zorgt er voor dat u weer dagelijks, zonder vermoeid-
heid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies en dan ook 
nog gratis krijgt u niet elke dag. Door het compacte formaat past deze steunzool moeiteloos in 
bijna alle schoenen. Ook in modieuze schoenen. Goed nieuws voor dames dus.bijna alle schoenen. Ook in modieuze schoenen. Goed nieuws voor dames dus.

Leef en Zorg
Geijssendorferstraat 7

0492-555061
www.fussgold.nl

Maak daarom even een afspraak

DEMONSTRATIE
STEUNVEREN

voor alle mensen met voetklachten

Voetspecialist bij Leef en Zorg
Helmond

Bij Kindercentrum De Kindertuin en Vrije 
School Peelland houden wij van de sei-
zoenen. Dé ingang om jonge kinderen de 
wereld om hen heen te laten ontdekken. 
En dat kun je heel goed zien en horen, als 
je op een probeer-speelochtend gewoon 
naar binnen stapt! In de groepen en klas-
sen komt de gezellige herfstsfeer je direct 
tegemoet.

Op 27 november kun je, samen met je 
kind(eren) kennismaken, sfeer proeven en 
zien hoe bijzonder onze kinder- en peuter-
opvang in De Kindertuin is. Via onze groe-
ne speelplaats, met door kinderen van de 
basisschool gemaakte bouwwerkstukken, 
kom je binnen in de vleugel voor de jong-
ste kinderen. 

Kindercentrum De Kindertuin 
Dagopvang ‘Hazeltje’ en peutergroep 
‘Hompeltje’ bieden een warme en rustige 
omgeving waar kinderen samen spelen 
onder de hoede van gediplomeerde leid-
sters. Spelen, broodjes bakken, knutselen 
en lekker naar buiten! Voor veel kinderen 
is De Kindertuin de eerste stap zonder het 
vertrouwde gezelschap van papa of mama. 
Vanuit een vast ritme bieden we baby’s, 
dreumesen en peuters vertrouwen, zodat 

ze zich gezond kunnen ontwikkelen totdat 
ze dan eindelijk 4 jaar zijn en naar de ‘echte 
school’ mogen. Voor basisschoolkinderen 
van 4 jaar en ouder verzorgt De Kindertuin 
buitenschoolse opvang. 

We kunnen je heel veel vertellen over 
hoe de Kinderen in De Kindertuin, gedu-
rende 50 weken per jaar,  genieten van 
‘alledaagse taakjes’ als brood of koekjes 
bakken, jam maken, soep koken, was 
vouwen, opruimen en afwassen. Hoe ze 
heerlijk spelen met elkaar en zich sociaal 
ontwikkelen, hoe we de kleintjes struc-
tuur bieden. Veel liever laten we zien en 
horen hoe we met de kinderen werken, 
hoe ze genieten van versjes, liedjes, spel 
en knutselwerkjes. Veel liever laten we je 
zien waarom dagopvang Het Hazeltje en 
peutergroep Hompeltje zich onderschei-
den in kwaliteit. 

Je bent dan ook welkom met je kind(eren) 
op 27 november, om te kijken, te luiste-
ren, vragen te stellen en vooral te ervaren. 
De leidsters en de juffen zijn blij met je 
komst. Zij (en kabouter Hompeltje) gaan 
je positief verrassen. Zeker weten! 

Kom ook kijken op woensdag 27 novem-
ber van 9.30 tot 11.00 uur in Kindercen-
trum De Kindertuin, Helmondselaan 71 
te Helmond. s

Kom gewoon 
eens langs op 
de probeer-

speelochtend! Kom ook beleven bij Kindercentrum De Kinder-
tuin. (Bron foto; Kindercentrum De Kindertuin).

Helmond-Noord

In zaal ’t Aambeeld in Stiphout werd van 
dertien tot en met zestien november ge-
streden  om de sprintkeizer-bokaal. De 
finale was op zaterdag zestien november. 
Uiteindelijk was Tim van de  Crommenac-
ker de snelste en werd hiermee de Sprint-

keizer van 2019. Op de tweede plek stond 
Giel Verstappen, op de derde plek Nic De-
rison en op de vierde plek Jeroen Wilde.

Een videoverslag van deze gebeurtenis is 
nu ook te zien op www.helmondnu.nl of 
op de Facebookpagina van Weekkrant De 
Loop Helmond. s

Sprintkeizer 2019, Tim van de Crommenacker. (Bron foto; Wim Klaasen).

Winnaar 
sprintkeizer 

bokaal

Stiphout
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Oldtimer Motor Bromfiets
& Fietsbeurs

23 & 24 november 2019
Tuinmarkthallen Boekel

Op 3500 m2 beursvloer is er vanalles te beleven op het gebied 
van oldtimer bromfietsen, motoren, fietsen en onderdelen.

Open van 10:00 - 17:00 Gratis parkerenEntree € 5,-

Gemertseweg 9a
5427ET Boekel

www.classicbikesevent.nl
info@classicbikesevent.nl

Voor inschrijven en meer informatie:

(kinderen tot  12 jaar gratis toegang)

PVC EN VINYL TAPIJT/KARPET

Advies op maat Meet service Monteer service Showroom

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

GORDIJNSTOFFEN DUETTE

JALOEZIEËN
PVC/HOUT/ALU.

PANEELGORDIJNEN

SHUTTERS

ROL- EN 
DUOROLGORDIJNEN

PLISSÉ/PLISSÉ XL EASYCLICK

LAMELLENVOUWGORDIJNEN

DE SFEERMAKER IN HUIS VAN “A” TOT “DEELEN”

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492-547023 

Het Goedkope Huis 
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495-533552

Hajar Yagkoubi uit Helmond 
is ‘Changemaker’ jongerenver-
tegenwoordiger bij de VN. Op 
zondagmiddag 24 november 
komt zij in de Bibliotheek Hel-
mond vertellen over jongeren 
en klimaat. Hajar was bij de 
klimaattop van de VN en sprak 
o.a. de Verenigde Naties toe in 
New York.

Ze reisde naar VN-bijeenkom-
sten in New York en Berlijn, geeft 
gastlessen, praat met politici en 
maakte met anderen een VN-
caravantour door het hele land. 
„We wilden met die tour eens 
een gaaf evenement organiseren. 

Met een elektrische camper gin-
gen we van Den Haag tot Zwolle 
en spraken duizend jongeren 
over de duurzaamheidsdiscus-
sie en hoe zij daar betrokken bij 
wilden worden. Alle ideeën gaf ik 
door aan minister Kaag en nam 
ik mee naar New York.” (*)
Na haar presentatie kun je met 
Hajar in gesprek over jongeren 
en duurzaamheid. Het is van 
13.30 tot 15.00 uur.
Groen4Life is ook aanwezig en 
onder het genot van een kopje 
´restjessoep´ kun je ook met hen 
in gesprek over duurzaamheid.
In november staat duurzaam-
heid centraal in de Bibliotheek 
vanwege de campagne Neder-
land Leest. s
*Bron: Metronieuws, 5-9-2019.

Hajar Yagkoubi. (Bron foto; NJR).

Hajar in gesprek over 
jongeren en duurzaamheid

Centrum

Afgelopen weekend vond in 
Sittard het Nederlands Kampi-
oenschap voor Teams plaats. 
Hiervoor moesten teams zich 
allereerst kwalificeren waarna 
de beste acht teams streden 
voor de titel Nederlands Kam-
pioen 2019. 

Namens HT’35 hadden twee 
teams zich gekwalificeerd. In 
supplement B Anne Dollekens, 
Kirsten Bevers, Fenna Vestjens, 
Sara en Laura Kloor. Zij kwali-
ficeerden zich als twee. Helaas 
verliep het NK voor hen niet ge-
heel foutloos, maar was dit toch 

voldoende voor een mooie bron-
zen medaille en beker.

Tezamen met twee turnsters 
van Turnlust Budel (Merel van 
Breugel en Lieke Broers) vorm-
den Kim van Lierop, Tessa van 
de Kerkhof en Lara Teerlink een 
team in het hoogste supplement 
A. Zij gingen als zevende de fi-
nale in. Hier turnden zij een fout-
loze wedstrijd en wisten hierdoor 
heel knap de tweede plaats te be-
halen!

Tevens vonden in Tilburg de 
Tilburgse Kampioenschappen 
plaats, een eerste oefenwed-
strijd aan het begin van het sei-
zoen. Namens HT’35 werden 

verschillende podiumplaatsen 
behaald: 3 keer goud, 3 keer zil-
ver en eenmaal brons door Cleo 
Cretuzburg, Sophie Meulendijks 
en Meyke Smits (goud), Sophie 
Steuten, Dana Vogels, Renske 
van der Vorst (zilver) en Day van 
der Ven (brons).

De volledige uitslagen staan op 
de website. Komend weekend 
staat in het teken van de Club-
kampioenschappen. In de turn-
hal (Rakthof 14, Helmond) wordt 
er het gehele weekend geturnd 
door alle wedstrijdturn(st)ers. 

Het programma is te lezen op 
onze website www.ht35.nl s

Zilver en goud HT’35 bij NK teams

Helmond

Supplement A en B. (Bron foto; HT’35 Helmond).
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mode en
schoenen

OUTLET STEENWEG 42
HELMOND

M E R K E N O U T L E T
DAMESMODE: CAMBIO – KNIT-TED ESSENTIALS – LOUIS AND MIA 

MILESTONE – ROSEMUNDE – DANTE6 – 7 FOR ALL MANKIND – ANA 
ALCAZAR – SET – MARELLA – DES PETIT HAUTS – MALVIN – LA CAMICIA – JC 

SOPHIE – STELLA NOVA – JUST IN CASE – MICHAEL KORS – DONNA

SCHOENEN (DAMES EN HEREN): SANTONI – FLORIS VAN BOMMEL  
MAGNANNI – HARRIS – P448 – POLLINI – AGL – K&S – ZINDA – PERTINI 

GUGLIELMO ROTTA – NALINI – SHABBIES – NUBIKK – UNISA

VAN DEN BOGAARD:
verkleinen tweedeling 

in Helmond
Het gaat de goede kant op in 
Helmond, maar in een aantal 
wijken zijn er gezondheidsach-
terstanden die het gevolg zijn 
van sociaaleconomische ver-
schillen. In Helmond is er een 
tweedeling ontstaan tussen de 
oudere binnenstadswijken en 
de buitenwijken. Kansenonge-
lijkheid is wat D66 betreft onac-
ceptabel. Zeker als er kinderen 
in het spel zijn. Ongeveer 7.500 
huishoudens in Helmond leven 
rond het bestaansminimum. 
Daaronder vallen een paar dui-
zend kinderen. Vaak zien we dat 
armoede overgaat van genera-
tie op generatie. 

Steeds duidelijker vormt op-
leiding daarbij de belangrijk-
ste verklaring voor dit verschil. 
Hoogopgeleide en laagopgeleide 
Helmonders verschillen in werk-
zekerheid, gezondheid, levens-
verwachting, optimisme en ver-
trouwen in politiek en overheid. 
Uit onderzoek van kennisplat-
form BrabantKennis blijkt dat 
deze tweedeling steeds groter 
wordt. Hoog- en laagopgeleiden 
leven langs elkaar in plaats van 
met elkaar. Relatief veel gezinnen 
in Helmond, vaak ook met kin-
deren, leven in armoede of heb-
ben grote schulden. De sociale 
atlas van Helmond laat zien dat 
er grote verschillen zijn tussen 
Helmondse wijken op het vlak 

van gezondheid, kansen en de 
levensverwachting van mensen. 
D66 vindt het belangrijk dat er 
ingezet wordt op het verkleinen 
van de grote welvaarts- en ge-
zondheidsverschillen tussen wij-
ken. Dit vraagt dan ook om actie.  
 
Deze negatieve trend willen we 
doorbreken door een meer inte-
grale, preventieve en effectieve 
aanpak, zodat we kansen en 
perspectief bieden voor iedere 
Helmonder. In Helmond pakken 
we dit aan door slim gebruik te 
maken van bestaande voorzie-
ningen en bewoners op te zoe-
ken daar waar ze zijn (zoals in 
een speeltuin of buurthuis) en 
door gebruik te maken van de 
goede contacten die bijvoor-
beeld buurtsportcoaches heb-
ben. Door het benutten van de 
professionals in de wijk creëer 
je beweging. Een ander belang-
rijk uitgangspunt is dat de ge-
meente samenwerkt met allerlei 
maatschappelijke organisaties 
en professionals in de wijken, 
waarbij de gemeente vooral re-
gisserend en steunend aanwezig 
is. Het echte werk wordt gedaan 
door de buurtsportcoaches, de 
healthy sisters en allerlei andere 
professionals en initiatieven. Die 
steunen we door subsidies be-
schikbaar te stellen.
Opleidingsniveau bepaalt ook de 
gezondheid en levensverwach-

ting van mensen. We kunnen 
niet accepteren dat mensen in 
Helmond-Oost gemiddeld zeven 
jaar korter leven dan in Stiphout 
of Dierdonk. De aanpak van so-
ciaaleconomische gezondheids-
verschillen vraagt om stevige in-
zet en een lange adem. Daarom 
trekt de gemeente € 1,3 miljoen 
uit voor wijkpreventieplannen 
en de uitvoering hiervan in onze 
aandachtswijken Helmond-
Noord, Helmond-West, Hel-
mond-Oost en de Binnenstad. 
Hiermee werken we met gerichte 
investeringen aan de gezondheid 
en het perspectief van mensen. 

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Wanneer wordt een mening 
een oordeel? We doen allemaal 
niets liever dan voor eigen rech-
ter spelen. De tijd die we nemen 
om ons oordeel te vellen wordt 
steeds korter. Wat blijft er dan 
nog over van onze moraal? In de 
multidisciplinaire theatervoor-
stelling De Rechtbank van het 
gezelschap Stormkamer, gaat 
het publiek de confrontatie aan 
met hun eigen oordeel.
 
Mening vs Moraal 
In Nederland ben je onschuldig 
tot het tegendeel bewezen is. 
Toch staan we allemaal snel klaar 
met ons oordeel op basis van 
wat we horen en zien. Bestaat 
het objectieve ‘goed’ en ‘slecht’ 
nog, of is ons oordeel toch emo-
tioneler dan wij denken? Hanna 
van Mourik Broekman, artistiek 
leider en regisseur van Stormka-
mer, nodigt je uit de confrontatie 
aan te gaan met je eigen mening 
en moraal in een theatrale zit-
ting, om zo te ontdekken hoe we 
ons als maatschappij gedragen. 

Over Stormkamer 
Theatergezelschap Stormkamer 
organiseert multidisciplinaire 
ontmoetingen, Stormkamers, 
buiten het rode pluche. Onder 
leiding van Hanna van Mourik 
Broekman wordt in een Storm-
kamer een maatschappelijk 
thema bekeken, gefileerd en bin-
nenstebuiten gekeerd. 

Een breed publiek gaat de con-
frontatie aan met hun eigen en 
elkaars waarheid. De vorm en 
inhoud van een Stormkamer is 
elke keer anders. Naast stand-
plaatsstad Breda, werkt Storm-
kamer samen met de Brabantse 
steden Eindhoven, Helmond, Til-
burg en Roosendaal.

Meer informatie en kaarten 
De Rechtbank vindt plaats op 
dinsdag 3 december om 20.15 uur 
in Het Speelhuis. Kaarten kosten 
€12,50 en kunnen worden be-
steld via 
www.theaterspeelhuis.nl. 

Kijk voor meer informatie over 
Stormkamer op 
www.stormkamer.nl  s

(Bron foto; Moon Saris).

Mening en moraal worden 
gedaagd in theatrale rechtbank 

Theatergezelschap 
Stormkamer binnenkort 

in Het Speelhuis 

Helmond

WWW.HELMONDNU.NL
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De nieuwe Hoogheid van carna-
valsvereniging CS de Brandeliers 
uit Brandevoort is dit jaar een 
vrouw: Prinses Jacqueline d’n 
Urste ofwel Jacqueline Le Doux. 

Jaqueline groeide op in Eindho-
ven, maar woont sinds 1988 in 
Helmond met haar man Jack en 
twee kinderen. Le Doux is werk-
zaam bij Signify als Real Estate 
Operations Manager. Verder is 
ze als bestuurslid van SV Brande-
voort actief.

Vanwege het Jubileum, CS de 
Brandeliers bestaat dit jaar elf 
jaar, zal er in de Hoftempel ‘t 
Brandpunt, komend carnavals-
seizoen veel georganiseerd wor-
den voor de Brandevoorters en 
andere carnavalsvierders. 

Volg daarom de Facebookpagina 
van CS De Brandeliers  

De Prinses wordt bijgestaan door 
Adjundante Patty (38) en gaat 
carnaval vieren met een spet-
terend motto; ‘Daor brandt nog 
licht’, want in Brandevoort kent 
gezelligheid geen tijd. s

Prinses Jacqueline d’n Urste (links) en Adjundante Patty. 
(Bron foto; CS De Brandeliers). (Bron foto; CV De Kluppels).

Helmond

Prinses Jacqueline d’n Urste 
bij CS De Brandeliers

In Mierlo-Hout is het boeren-
bruidspaar van CV De Kluppels 
weer bekend. Boerrebroid is Jo-
landa. Werkzaam als allround 
Makelaarsmaiske bai Andre 
Relou hoizer. Hawt van wijn-
tjes drinken, boxen en is ‘n aaw 
Kluppeldansmarieke. Doochter 
van moedder Jacqueline ‘oud 

boerenbroid’  oit de Houtwijk en 
van vadder Peter Rooijackers, 
superknuppel, kraanmasjienist 
in de VUT, oit ut Hout van langs 
ut spoor. 

Boerrebroidegom is Frans-Jozef, 
‘TOYA’ is cejo van ut Bakker-
tje, lekkerste worstuh broodjes 
bakker en regelmatig in gevecht 
mi un tijgerbroodje.   Zoon van 
vadder Koos Dirks, oud presi-

dent directeur van ‘t Bakkertje 
en moedder Diny Dirks bak-
kers, hoisvrouw oit de Stad, naw 
woonachtig in Alphonsus.

Ook is er een hele familie met 
ouders en getuigen bijgezocht. 
Het beloofd super gezellig te 
worden op de Antikkenavond en 
de boerenbruiloft op zondag 16 
februari 2020, van harte welkom! 
www.kluppels.nl s

Boerenbruidspaar 2020 bekend
Mierlo-Hout

Onder het toeziend oog van vele 
Ao-Kanters en Ao-Kanterinne-
kes en bevriende carnavalsver-
enigingen werden afgelopen 
vrijdag Prins Mike d’n Uurste en 
Prinses Wendy gekozen als het 
Prinselijk paar van carnavalsver-
eniging. De Ao-Kanters. Samen 
zullen zij de scepter gaan zwaai-
en over de wijk Helmond-Oost, 
het Ao-Kantersrijk.
 
Prins Mike d’n Uurste is geboren 
en getogen in Helmond en is in 
2020, 20 jaar getrouwd met Wendy.  
Ze hebben samen 2 kinderen, 
Brian en Megan. Prins Mike werkt 
volgend jaar 25 jaar bij SNA Euro-
pe Benelux Services in Helmond. 

Zijn ontspanning vindt hij bij S.V. 
Swift Helmond waar hij handbalt 
in het 2e heren team. Naast het 
sporten gaat hij graag naar Bospop 
en doet hij graag muziek draaien. 
Met zijn gezin leuke dingen on-
dernemen en op vakantie gaan 
vindt hij ook heerlijk.

Prins Mike verzorgt al jaren de 
muziek bij de carnavalsvereni-
ging. Dit jaar moet hij dat loslaten 
en dat was wel even een dingetje. 
Hoe kon hij immers zijn rol als DJ 
Mike vervullen en daarnaast prins 
zijn zonder een steek te laten val-
len? Toch heeft hij JA gezegd om-
dat 2020 voor hem toch een heel 
speciaal jaar wordt. 

Prins Mike d’n Uurste en Prin-
ses Wendy kijken erg uit naar de 
carnavalstijd. Samen met hun 
kinderen, adjudant Stef, alle Ao-
Kanters en Ao-Kanterinnekes, de 
wijkbewoners en iedereen die hun 
pad kruist, gaan zij er een gewel-
dig mooie Carnaval van maken. 

Zijn Motto: We draaien door!

Op zondag 12 januari wordt hen 
door het bestuur van de Ao-Kan-
ters een receptie aangeboden.  

Iedereen is dan van harte welkom 
om hen te komen feliciteren. s

Prinselijk paar voor de Ao-Kanters

Prins Mike d’n Uurste en Prinses Wendy. (Bron foto; CV de Ao-Kanters).

Helmond-Oost

Het begint inmiddels een tra-
ditie te worden: de aftrap van 
carnaval bij De Kluppels met 
5 Uurkes Vurraf. Op vrijdag 21 
februari start je jouw carnaval 
in Hoftempel de Geseldonk in 
Mierlo-Hout. De kaartverkoop 
start maandagavond om acht 
uur via www.helmondticket.nl. 
Wees er snel bij want op is op!

Dit jaar heeft de organisatie 
weer een mooie lijst aan topar-
tiesten weten te strikken. Zo zijn 
er vanaf 18.00 uur optredens van 

Lamme Frans, Immer Hansi, La-
wineboys, Duo Voor De Lol en 
Marco Kraats. De entree is vijf 
euro, inclusief twee consumptie-
bonnen. Kaartjes zijn te bestellen 
via www.helmondticket.nl. 

De avond begint om 18.00 uur 
en duurt tot 23.00 uur. Op deze 
avond is de garderobe gratis. 
Ook dit is weer een #fijnfisjenie 
©Omroep Brabant. s

Lamme Frans en Immer Hansi 
bij 5 Uurkes Vurraf 

Mierlo-Hout

Op 23 november maakt ECV de 
Heipoort voor de 67ste keer de 
prins voor komend carnavals-
seizoen bekend. Wie o wie zal 
de opvolger worden van jubile-
umprins Don Dion de 1ste?

De vereniging nodigt alle car-
navalsvierders van harte uit om 
aanwezig te zijn op 23 november 
bij Partycentrum de Molen aan 
de Molenstraat 104. De aanvang 
is om 20.30 uur en de toegang is 
gratis.  Er zullen ook diverse an-

dere carnavalsverenigingen aan-
wezig zijn met ook optredens 
van hun Dansgarden.

Tevens houdt de vereniging een 
ludieke actie voor ‘Kleurige Che-
mo’ van Bloemist Tini Roelofs. 

Ze hopen dat alle gasten iets 
lekkers zoals chocoladeletters, 
banketletters, kerstkransjes mee 
brengen zodat de vereniging  
deze kunnen gaan overhandigen 
op de afdeling Oncologie van het 
Elkerliek-Ziekenhuis zodat ook 
de patiënten fijne feestdagen 
zullen hebben. s

Prinsbekendmaking ECV de Heipoort 
Binnenstad
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 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Te Dik?  
  Bel Dick!

Hortsedijk 81, 5708 HC Helmond  |  t 088 500 9000
  www.totalbodybalance.nl/afslankproducten/zomeractie

Succesvol afvallen sinds 2003

Te Dik?  
  Bel Dick!

Wij zoeken 10 personen die minimaal 10 kilo  af willen 
slanken en met elkaar de uitdaging aan willen gaan.

Degene die procentueel het meeste afslankt, krijgt het traject GRATIS. De tweede 
betaalt 50% en de derde 25%. Veel kans om in de prijzen te vallen dus!

Ga jij ervoor?
Meld je vóór 30 september aan via www.totalbodybalance.nl/10x10

Wij zoeken 10 personen die minimaal 10 kilo  af willen Wij zoeken 10 personen die minimaal 10 kilo  af willen 

PR-19094 ADV 130x90 De Loop 10x10 Challenge_v2.indd   1 11-09-19   12:16

Vloer Het Zelf is een landelijk bekende parketspeciaalzaak voor de doe-het-zelver, met 
vestigingen in Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda, Capelle aan den IJssel, Eindhoven 
en Helmond. De klant heeft een grote keuze uit planken, kant-en-klaar parket, laminaat 
en PVC. Een groot gedeelte van het assortiment is als palletvoorraad in de winkel 
aanwezig waardoor de klant direct over het gekochte product kan beschikken.

I.v.m. uitbreiding zijn wij voor onze vestiging in 
Eindhoven en Helmond op zoek naar een:

FULL-TIME VERKOPER M/V

Taken:
• Adviseren van de klant bij de aankoop van een parket- PVC- of laminaatvloer, 
 accessoires en aanvullende diensten.
• Plaatsen van bestellingen en het gereedmaken ervan.
• Verrichten van alle voorkomende showroomwerkzaamheden.
• Uitvoeren van licht-administratieve werkzaamheden.

Profiel:
• Eigen initiatief en een zekere mate van zelfstandigheid.
• Commerciële beroepsopleiding op tenminste MBO-niveau.
• Verkoop ervaring met laminaat en parket is een pré. (in bezit van rijbewijs B).
• Flexibiliteit, optimisme en een leergierige instelling.
 Goede contactuele eigenschappen en uitdrukkingsvaardigheid.
• Hoog in het vaandel staan, collegialiteit en vriendelijkheid.
• Kortom een echte teamplayer.

Geboden wordt: Vloer Het Zelf biedt jou een zelfstandige, verantwoordelijke en 
afwisselende functie met toekomstperspectief. Een goede honorering alsmede 
opname in het pensioenfonds. Jouw toekomstige collega’s hebben een belangrijke 
inbreng in deze sollicitatieprocedure. 

Uw reactie: Voel jij je aangetrokken tot deze leuke en afwisselende functie? 
Richt dan jouw sollicitatiebrief met CV binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad 
aan onderstaand adres t.a.v. Dhr. Dirk Versteeg, of per e-mail: info@vloerhetzelf.nl  
Vloer Het Zelf hoofdkantoor, Venlosingel 17, 6845 JL  Arnhem.

www.vloerhetzelf.nl

Op zaterdag 14 december ne-
men De Spekzullekes afscheid 
van Prins Willem d’n Uurste. 
De Spekzullekes nodigen ieder-
een van harte uit om er op deze 
avond bij te zijn en samen een 
geweldig carnavalsseizoen af te 
sluiten.

Prins Willem d’n Uurste die De 
Spekzullekes voor mocht gaan 
tijdens carnaval 2019, mag terug-
kijken op een meer dan geslaagd 
Carnavalsseizoen! Op deze 
avond zullen alle geledingen op 
een ludieke manier afscheid ne-
men van hun Prins van 2019.

De avond wordt georganiseerd 
door het Genootschap Oud 
Prinsen (GOP) en wordt in het 
cafégedeelte van Zaal Vissers ge-
houden. Het ontvangst van Prins 
Willem d’n Uurste en zijn vrouw 

Loes vindt plaats rond 20.00 uur. 
Hij zal met zijn vrouw en kinde-
ren voor de laatste keer gaan ge-
nieten als de Prins van De Spek-
zullekes.

Na het opnemen van Prins Wil-
lem d’n Uurste in het Genoot-
schap Oud Prinsen, kan het spe-
culeren beginnen over wie er op 
zaterdag 11 januari 2020 bekend 
zal worden gemaakt als nieuwe 
Prins van De Spekzullekes!

U komt toch ook? De avond 
wordt gehouden in het cafége-
deelte van Zaal Vissers en de toe-
gang is gratis! s

Spekzullekes nemen afscheid 
van Prins Willem d’n Uurste 

Brouwhuis

Binnenstad

Op zondagmiddag 8 december 
treedt El Prado voor de laatste 
keer op in Wijkhuis de Fonkel. 
De middag start om 14.00 uur 
en de entree is gratis.

De populaire band trok volle za-
len in de zeven- en tachtiger jaren 
van de vorige eeuw in Helmond 
en ver daar buiten en stopte  in 
1995 met optredens. 
20 Jaar later eind 2014 besloten 
ze het podium met dezelfde  

bezetting weer op te zoeken. 

De tray-out vond plaats in Stip-
hout en het eerste concert in 
Helmond  gaven ze in half maart 
2015 voor een volle zaal met weer 
een enthousiast publiek in de 
Fonkel. 

Helaas werd zanger en gitarist 
Wim Smits ernstig ziek en over-
leed korte tijd later. Mede door 
zijn wens maakte El Prado een 
doorstart en werd zijn plaats 
ingevuld door de bekende Hel-
mondse zanger Harrie Nooyen. 

Na vele  succesvolle optredens 
hebben ze  besloten eind dit jaar 
te stoppen en dat willen ze graag 
doen met hun laatste optreden 
in de Fonkel.

De bezetting van de band:  Willy 
Vermuls, gitaar en zang, Louis 
Hoebenaars, keyboard, Henk 
Meeuwsen drums en Harrie 
Nooijen zang.

Kom allen nog een maal luiste-
ren en genieten van El Prado in 
Wijkhuis de Fonkel, Prins Karel-
straat 123. s

De band treedt nog een keer op. (Bron foto; El Prado).

Afscheidsconcert van Helmondse band El Prado
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BLACKFridayEen uitgave van Adcommunicatie
Steenovenweg 20
5708 HN Helmond
0492-845350
www.grootpeelland.nl

Heeft u nog vragen? Wij beantwoorden ze graag.

Christel Sanders 
Daniëlle Huissoon

HELMOND
weekkrant de loop

Wekelijkse uitgave vrijdag.
Oplage 39.500 ex. in geheel Helmond!
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1/4 pag. voorpagina 130x155 € 300,-

Prijzen excl. btw. Per plaatsing
(Plaatsing in full color).
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MARJO
lingerie

HELMOND: Steenweg 33 
GELDROP: Korte Kerkstraat 19

 WEEKACTIE 
ACTIE GELDIG VAN 27 t/m 30 NOV.

25% KORTING
Op de gehele collectie!!

Eglo Vloerlamp 
Scigliati

89.99

59.-

GRATIS Eglo Connect Smart
lamp t.w.v. 24.99

Mierloseweg 52 5707AN Helmond helmond@hubo.nl

BLACK FRIDAYBLACK FRIDAY

Het weekend van 9 en 10 no-
vember was het bestuur van 
stichting UrbanMatterz op uit-
nodiging van Together In Pieces 
Interactive in Noord Ierland, om 
onder andere te praten over een 
mogelijke internationale sa-
menwerking.  Het stichtingsbe-

stuur kijkt terug op mooie ont-
moetingen met enthousiaste, 
lieve en gedreven mensen, die 
geloven in de kracht van Hip-
Hop om een positieve bijdrage te 
leveren aan hun gemeenschap. 

Verbinding
Uit de vele gesprekken met tal van 
organisaties bleek nogmaals dat 
HipHop een verbindende kracht 

is binnen een gemeenschap die 
tot op het bot is verdeeld. Teke-
nend hiervoor is het verhaal van 
de oude jeugdvrienden Geoff en 
Michael (beiden 50). Vol emotie 
deelden zij hun verhaal met Ur-
banMatterz. Tijdens de meest 
donkere periode in de geschie-
denis van Belfast, vonden zij el-
kaar in hun gezamenlijke liefde 
voor HipHop. Terwijl om hen 

heen verschillende groeperingen 
elkaar naar het leven stonden, 
trokken zij de stad door met een 
gettoblaster en vloertje om daar 
waar kon te dansen. Het gaf hun 
richting en houvast om zich niet 
te laten meeslepen in de onder-
linge geschillen en verschillen in 
hun stad. HipHop was hun red-
ding in die moeilijke tijd.

De jeugd heeft de toekomst
In een land waar de tegenstel-
lingen nog steeds (zichtbaar en 
voelbaar) aanwezig zijn, is alle 
hoop gevestigd op de jeugd die 
verder kijkt en wil. HipHop kan 
daarbij een belangrijke rol spelen. 
De focus ligt namelijk op de ge-
zamenlijke cultuur bestaande uit 
o.a. graffiti, b-boying, rap, sport 
en educatie en niet op onder-
linge geschillen. Die worden op 
een creatieve manier uitgevoch-
ten binnen het competitieve ele-
ment van HipHop (‘battles’). En 
niet alleen voor de “happy few” 
maar voor iedereen ongeacht 
leeftijd, ras, religie of afkomst.  
Juist in een niet ideale situatie 
blijkt dat HipHop een gemeen-
schap kan laten opleven, men-
sen hoop kan geven én kan 
verbinden en verbroederen.  

Peace Unity Love & Having Fun 
Het bestuur van UrbanMatterz 
heeft een presentatie gegeven in 
de prachtige “cityhall” van (Lon-
don)Derry: een stad vergelijkbaar 

qua omvang met Helmond. De 
festivalvoorzitter van de stad en 
de city counselor hadden tal van 
vragen hoe men in Helmond dit 
concept ontwikkelt had en welke 
rol het gemeente bestuur hierin 
speelde. Ze waren met name 
onder de indruk dat de stichting 
UrbanMatterz uit louter vrijwil-
ligers bestaat, die hun specifieke 
kennis en vaardigheden belan-
geloos inzetten. UrbanMatterz 
wordt gesteund door tal van par-
tijen en een gemeente die mee-
denkt. Een gemeente die zorgt 
dat Helmond aansluiting houdt 
bij de ontwikkelingen in de B5 en 
die als sparringpartner fungeert.    

Geen muren maar bruggen 
bouwen
De rondleiding die het bestuur 
van UrbanMatterz kreeg in Oost 
en West Belfast heeft een grote 
indruk achtergelaten. Tijdens 
de korte trip is gesproken met 
Noord Ierse beleidsmakers, jon-
gerenwerk, enthousiaste vrijwil-
ligers en bezorgde burgers. Ze 
waren het over één ding roerend 
eens: er is voor hen nog een lan-
ge weg te gaan. 
De stichting UrbanMatterz zet 
graag hun expertise en ervaring 
in, om hen te helpen de verbin-
ding aan te gaan en de opgedane 
kennis(sen) en best practices te 
delen. Geen muren maar brug-
gen bouwen. 
Wordt vervolgd dus! s

UrbanMatterz Building Bridges. (Bron foto; Hans van den Berkmortel).

Helmond
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Een prachtige plek in de rust en schoonheid van de natuur
Natuurbegraafplaats Schoorsveld

In het zuidelijkste puntje van Brabant, nabij de 
Strabrechtse Heide, ligt natuurbegraafplaats 
Schoorsveld. Een prachtig natuurgebied met 
open velden, bossen en prachtige vennen. In dit 
bijzondere gebied kun je nu al zelf of samen met 
je partner een plekje vastleggen, voor later. 
Een plek die voor altijd van jou is, in het mooie 
open veld, of bij een fris geurende douglasspar. 
Een plek die onderdeel is en blijft van de natuur. 
Samen met Natuurmonumenten zorgen we 
ervoor dat deze plek voor altijd behouden blijft. 
 
Een eeuwige plek in de natuur:
•  Je bent vrij om een plek te kiezen die bij jou past.  

Je kunt de plek nu al aanschaffen.
•  Eenmalige kosten. Geen zorgen over 

grafverlenging, een graf wordt nooit geruimd.
•  Geen zorgen over het onderhoud, de natuur  

zorgt voor het graf.
•  Juridisch goed geborgd door de notaris, voor nu 

en in de toekomst. 

Misschien heb je al eens gelezen of gehoord 
over natuurbegraven. Maar wat is dat nou precies, 
een natuurbegraafplaats? Wat zijn de verschillen 
met traditioneel begraven? En waarom is het zo 
prettig om nu al te kiezen voor een plekje? Je 
bent van harte welkom om eens langs te komen. 
We vertellen je graag over deze mooie plek en 
de mogelijkheden. Ook kun je in alle rust een 
wandeling maken door het gebied, samen 
met ons of juist alleen. 
  

Elke 2e dag van de maand organiseren 
we een informatieve wandeling over 
natuurbegraafplaats Schoorsveld. De 
wandeling start om 10.30 uur en duurt 
ongeveer 60 minuten. Meld je aan via 
contact@schoorsveld.nl. 

Ons informatiecentrum is 7 dagen in de week 
geopend: maandag – zaterdag 9.00 tot 17.00 uur 
en zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Je bent van 
harte welkom, de koffie staat klaar.

Somerenseweg 116, Heeze, 040 303 23 00, www.schoorsveld.nl

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

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 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 24 november
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
intentie voor de levende en overleden leden van het kerkkoor 
Cantemus Domino;
Jan en Lien Verrijt-van Mierlo en hun zoon Johan; Annemarie van 
Bussel-Hendriks v.w. verj.; Truus van de Rijt – Beekers; Giel Verspaget 
en Martina Verspaget-van Dijk;

Donderdag 28 november
19.00 uur Damiaanhuis;

Zaterdag 30 november
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, 
volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout, volkszang;
Uit dankbaarheid voor 50 jaar huwelijk; overleden familieleden 
familie van Ooijen en familie Janssen; Ben van de Westerlo vanwege 
verjaardag; Harrie van Oorschot vanwege verjaardag.

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 en dochter en schoonzoon Mark en Marcia 
Schriks, Martje van den Heuvel-Verkuijlen, Martin van de 
Kimmenade.

Zondag 1 december
10.30 uur Trudo koor
Jac en Trees Jansen-Wijnheimer, familie Wijnheimer-Roelofs, 
Arnold van de Laar, Do Sanders-Peulen, Trudo van Dijk.

AL UW DRUKWERK

SNEL
GOEDKOOP 
KWALITEIT

info@adcommunicatie.nl
0492-845350
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Evenementen

save
the 

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

FROZEN 2

Le Mans ‘66

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Le Mans ‘66

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Le Mans ‘66

Last Christmas

STAR WARS: 
The Rise of Skywalker

MIDWAY

ZOMBIELAND:
DOUBLE TAP

FILMPJE 
PAKKEN?

NOV.

SLACHTDAG 
IN HET JAN 
VISSERMUSEUM

De jaarlijkse slachtdag in 
het Jan Visser Museum. 
Traditioneel werd vroeger 
in de maand november 
het huisvarken geslacht 
nadat het eerst zorgvuldig 
was vetgemest.
Jan Visser Museum, 
Keizerin Marialaan 5
Zo 24 november 2019 
12:00 - 17:00 uur.

22 
NOV.

22 
NOV.

22 
NOV.

22 
NOV.

23 
NOV.

23 
NOV.

23 
NOV.

23 
NOV.

23 
NOV.

23 
NOV.

24 
NOV.

24 
NOV.

A Tribute to 2016

Biologische markt 
Brandevoort

Friday Night Fever

Tim Akkerman & 
The Ivy League

Beat Goes On XL - 
The Journey

De Vijfhoeck Live

HMC & Fanfare De 
Vooruitgang

RPWL

Sinterklaas-
voorstelling

Weekmarkt 
Helmond Centrum

Design thinking 
voor de Literaire 
Speeltuin

Hajar in gesprek 
over jongeren en 
duurzaamheid

Prachtig muziekfeest ter ere van vele in 
2016 overleden pophelden
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Vr 22 november 20:15

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 
uur een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort, 
de Plaetse 1
Vr 22 november 2019 14:00 - 18:00 
uur.

Glitter Glamour: Muziekcafé is voor 
de gelegenheid omgetoverd tot een 
danspaleis van weleer compleet met 
een heuse verlichte dansvloer en 
spiegelballen. Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39
Vr 22 november 22:00 - 03:00 uur.

Lions Don’t Cry Tour 2019
Je zou denken dat als je al 20 jaar 
muziek maakt een nieuw album 
uitbrengen niet meer heel spannend is. 
Niets is echter minder waar in 
het geval van Tim Akkerman. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Vr 22 november 20:45 - 22:45 uur.

Heeft u zin in een duizelingwekkende 
trip Stap dan achterop bij de 
slagwerkers van Fanfare De 
Vooruitgang Helmonds Muziek Corps 
en Harmonie Amicitia m.m.v. 
De Opkamerkomedianten en
vocal group Onyx
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Za 23 november 20:15

De O.D. Rock n Blues Band is een 
ervaren muzikale vijfmans-formatie 
waar de Rock n Blues vanaf druipt. Het 
repertoire bestaat echter niet alleen uit 
bluesrock. Een must hear 
and see voor iedereen
Grand Café De Vijfhoeck, Kamstraat 26
Za 23 november 21:00 - 01:00 uur.

Een duizelingwekkende muzikale trip
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Za 23 november 2019 20:15 
Sonny Ragg is een strakke funk-soul-
rock band. De leden van de groep zijn 
een mix van ervaren muzikanten uit de 
Nederlandse muziekscene. De sound 
doet je denken aan de 70s met een 
“Pop” attitude.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39
Za 23 november 22:00 - 00:05 uur.

Tour 2019 With Special Guest Yogi 
Lang & Band
Negen studio -en acht live albums: 
RPWL mag met recht een van 
de meest succesvolle Europese 
progressieve rockartrock bands van de 
laatste 20 jaar genoemd worden.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Za 23 november 20:30 - 22:30 uur.

Piepgemuis in het Pietenhuis
Een muzikale vrolijke en spannende 
Sinterklaasvoorstelling over zien wat je 
eerder niet zag en hoort wat je eerder 
niet hoorde. Met een knipoog naar de 
bekende sprookjes van Grimm.
Mini Theater Moes, Dorpsstraat 99
Za 23 november 2019 15:00 - 16:30 
uur, za 23 november 2019 19:00 - 
20:30 uur, zo 24 november 2019 11:00 
- 12:30 uur, zo 24 november 2019 
15:00 - 16:30 uur, za 30 november 
14:00 - 15:30 uur.

Beleef de Helmondse markt
Helmond Centrum , Markt 38
Za 23 november 08:30 - 16:00 uur.

Leren en doen als een ontwerper. In 
deze workshop ga je aan de hand van 
leuk actieve werkvormen leren denken 
in mogelijkheden. Jeugd vanaf 8 jaar.
Bibliotheek Helmond
 Watermolenwal 11
Zo 24 november 13:30 - 15:30 uur.

Hajar Yagkoubi uit 
Helmond is ‘Changemaker’ 
jongerenvertegenwoordiger bij de VN. 
Op zondagmiddag 24 november komt 
zij vertellen over jongeren en klimaat. 
Zij was ook bij de klimaattop van de 
VN en sprak o.a. de Verenigde Naties 
toe in New York.
zo 24 november 13:30-15:00 uur

(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
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EVENEMENTEN DIVERSEN

Houten vloer 
nodig?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

Lage Dijk 2A Helmond | 0492 - 33 00 39 | helmond@regbat.nl 
OPENINGSTIJDEN: MA-VR 8.30-17.00 UUR | ZA 8.30-12.00 UUR

 ACCU’S & TRACTIEBATTERIJEN
 TOT 50% GOEDKOPER

  GRATIS ACCUTEST GRATIS MONTAGE

WWW.REGBATHELMOND.NL

Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg

Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reperaties!
Tevens uw adres voor zonneschermen.

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

ZWARTE 
MARKT

Venray 
Zondag 26 jan.

Evenementenhal.
600 kr.

www.vanaerlebv.nl 
0492-525483

zo. 24 november 
Vlooienmarkt

Sporthal de 
Genderbeemd

Sterkenburg 616,  
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 (Forever Business Owner).  

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

BEZORGERS
GEVRAAGD

APP NAAR   06-18938912
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl
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DE 2E FIETS 
GRATIS

fietsen met rood label

VOLOP KEUZE 
MAAR OP=OP

Vraag naar de voorwaarden. Betaling pin of contant. 
Geen NFP/Fiscfree enz., Geen handelaren.

ALLEEN OP 
BLACK FRIDAY 

29 november 
9.00 tot 20.00 uur

BLACK FRIDAY


