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Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl

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!

17e Jaargang | nummer 48 | Oplage 39.500 exemplaren | LAATSTE NIEUWS: WWW.HELMONDNU.NL    d facebook.com/weekkrantdeloop   f twitter.com/De_Loop
HELMONDNU.NL De enige echt Helmondse krant met hart voor de regio - Vrijdag 29 november 2019

GROTE INDOOR
VLOOIENMARKT
ZONDAG 1 DECEMBER
van 9.00 t/m 16.00 uur

± 275 standplaatsen

GROTE INDOOR 
VLOOIENMARKT

zondag 14 december
van 9.00 t/m 16.00 uur

Tuinmarkthallen Boekel
beurzen & evenementen

Gemertseweg 9a
Boekel

www.tuinmarkthallen.nl

kersteditieZONDAG 
22 FEBRUARI

Gemertseweg 9a
Boekel

www.tuinmarkthallen.nl vd wiel    Tuinmachines - Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

*Zie Actievoorwaarden op onze website

10%korting
op uw servicebeurt

Meld uw tuinmachine aan voor 31-12-2019 
en ontvang: 

ZONDAG 8 DECEMBER
16.00 UUR

LES MISÉRABLES –
THE STAGED CONCERT

TICKETS E 12,50

OOK  
IN 
DEZE 
UITGAVEUITGAVE

De nummer 1 
van Brabant in 

kunststof kozijnen

• ‘s-Hertogenbosch
• Breda

• Udenhout
• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:
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Nuenen

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

*Kortingen nooit i.c.m. andere acties. geldig t/m 15 decemBer  en zolang de voorraad stre

er  en zolang de voorraad stre
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kom naar de winkel
voor de allerbeste deals

TOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJS • GROOT ASSORTIMENT OUTDOOR & SPORT

GRATIS PARKEREN • PERSOONLIJK EN DESKUNDIG BEGELEIDING

BLACK FRIDAY. NO WAY.
kom naar de winkel

voor de allerbeste deals

NO WAY.NO WAY.
kom naar de winkel

topkwaliteit tegen de beste prijs
kom naar de winkel

NO WAY.NO WAY.topkwaliteit tegen de beste prijstopkwaliteit tegen de beste prijstopkwaliteit tegen de beste prijstopkwaliteit tegen de beste prijstopkwaliteit tegen de beste prijstopkwaliteit tegen de beste prijs

NO WAY.NO WAY.topkwaliteit tegen de beste prijstopkwaliteit tegen de beste prijstopkwaliteit tegen de beste prijstopkwaliteit tegen de beste prijs
kom naar de winkel

topkwaliteit tegen de beste prijstopkwaliteit tegen de beste prijstopkwaliteit tegen de beste prijstopkwaliteit tegen de beste prijstopkwaliteit tegen de beste prijs

aanbiedingen tm 15 december

Heb jij je schoen al gezet?

Sportief de kerstvakantie in

De inschrijving voor de Jibb+ 
activiteiten tijdens de kerstva-
kantie start op maandag 2 de-
cember om 9.00 uur. Ook dit 
jaar staat de vakantieweek weer 
vol met sportieve activiteiten. 
Via de website www.jibbplus.nl 
vind je het volledige program-
ma en kun je je inschrijven.

Van peuters tot 
voortgezet onderwijs
Giel, buurtsportcoach bij Jibb+: 
‘De wintermaanden zijn gezellig 

en knus, maar de hele dag bin-
nen zitten is natuurlijk helemaal 
niks! Gelukkig organiseren we bij 
Jibb+ ook dit jaar weer superleu-
ke activiteiten tijdens de kerstva-
kantie.’ 

Het programma is gericht op alle 
basisschoolkinderen van Hel-
mond, maar ook aan peuters en 
klas 1 en 2 van het voortgezet on-
derwijs is gedacht. 
‘Denk aan schaatsen, rugby, 
freerunnen, CrossFit Kids en ko-
ken met Jessie. En voor de aller-
kleinsten is bijvoorbeeld Ouder-
Kind Yoga en kleuterhandbal. Na-

tuurlijk gaan we ook schaatsen!’, 
zegt Giel.

Zaalvoetbaltoernooi
Tijdens de kerstvakantie orga-
niseert Jibb+ het jaarlijkse zaal-
voetbaltoernooi. Op maandag 23 
en dinsdag 24 december wordt 
voor de 5e keer dit toernooi ge-
organiseerd. Er wordt 5 tegen 5 
gespeeld (inclusief 1 keeper). Dis-
pensatiespelers zijn dit jaar niet 
toegestaan. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 5,- per team. Wees er 
snel bij, want een aantal catego-
rieën zitten al vol. Inschrijven kan 
via www.jibbplus.nl. 

Actieve vakanties met Jibb+
Jibb+ organiseert iedere vakantie-
periode diverse sport- en beweeg-
activiteiten voor alle basisschool-
kinderen in Helmond. Een aantal 
activiteiten worden in samenwer-
king met sportaanbieders in Hel-
mond opgezet. Giel: ‘Tijdens de 
vakanties hebben we als doel om 
de kinderen van Helmond in be-
weging te brengen en misschien 
zelfs wel een nieuwe sport te laten 
ontdekken. Het zou dan ook erg 
leuk zijn als kinderen blijven han-
gen bij een sportvereniging en lid 
worden na een kennismakingsles 
in de kerstvakantie!’ s

Helmond

BEZORGER WORDEN?  
APP NAAR: 

0618938912

EEN EXTRA 
BONUS VAN 

€50,00 
VERDIENEN?

BEZORGER WORDEN?  

VERDIENEN?
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36 koopwoningen 
in Brandevoort

Onze makelaars verwelkomen je graag op 
donderdag 12 december tussen 17:30 en 
19:30 u in het Wijkhuis ’t BrandPunt, 
Biezenlaan 29 in Helmond.

• Diversiteit aan woningen
• Start bouw medio 2020
• Prijzen vanaf € 269.000,- v.o.n.

WWW.LEEFLIVERDONK.NL

START VERKOOP
12 DECEMBER

Plant ze nu!
Alle maten & soortenAlle maten & soorten

Breng ook een bezoek 
aan ons tuincafe.

www.tuincentrumdebiezen.nl

met extra grote bessen
Ø20-cm in 11-cm pot

€1,99

Bloembollen Theelichten

Arrangement
25-cm hoog 
compleet met 
amaryllis 
& versiering

Van
€14,99

“Potloodplant”“Potloodplant”
Sterke kamerplantSterke kamerplant
40-cm hoog40-cm hoog
in 13-cm potin 13-cm pot

Van
€7,99

Gaultheria “Big Berrry”

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

Als snijbloem
Top kwaliteit
Met 4 bloemknoppen Met 4 bloemknoppen Met 4 bloemknoppen 
per steel.

€2,49

“Winterheide”
Div. kleuren
Ø25-cm in 12-cm pot

€1,99

Amaryllis Erica Darleyensis

Euphorbia tirucalli

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Vrijdag koopavond
Tot 20:00 uur

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 27 nov t/m 3 dec 2019

nu
€4,99

nu
€49,99

20%
Korting

nu
€4,99

nu
€9,99

Bolsius - brandtijd 4 uurBolsius - brandtijd 4 uur
Zak á 100 stuks

Van
€6,49

Tip! 

 Kerst- en 

sfeer show

Nu op zijn mooist

Kerst engeltjes
Bij De Biezen kan je kiezen!Bij De Biezen kan je kiezen!
Nu alle maten & soortenNu alle maten & soorten

20%
Korting

1 + 1
GRATIS

“Winterheide”
Div. kleuren
Ø25-cm in 12-cm pot

Erica Darleyensis ArrangementArrangementArrangement
25-cm hoog 
compleet met 

& versiering

€9,99

Voordeurversiering
Set van 3 stuks
2x kerstboom 
90-cm hoog
1x krans Ø45-cm
Compleet met 
LED verlichting

Van
€69,95
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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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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!

Fijn reclamefolders doornemen 
om cadeaus uit te zoeken voor 
Sinterklaas of kerst, aanbiedin-
gen spotten of het doornemen 
van het nieuwsblad voor alle 
nieuwtjes in de regio. Of zit je 
juist helemaal niet te wachten 
op ongeadresseerde reclame in 
je brievenbus? 

Sinds 1 januari 2018 mag in Am-
sterdam ongeadresseerde recla-
me uitsluitend in brievenbussen 
worden gestopt met een Ja/Ja 
sticker. Doel van deze maatregel 
is het tegengaan van papierver-
spilling. Iedere gemeente mag 
hier zelf zijn regels in bepalen. 
Wat vindt de Helmonder hier nou 
van? Voor Weekkrant de Loop 
een goede reden om opdracht 
te geven aan Toponderzoek voor 
een onderzoek naar de mening 
van de Helmonders. Toponder-
zoek is een onafhankelijk onder-
zoeksbureau uit Horst wat veelal 
werkt voor overheidsinstellingen 
in Nederland. Het burgerpanel 
Tip Helmond kreeg vier vraag-
stellingen voorgelegd over dit 
onderwerp. In dit artikel delen we 
graag de resultaten met u.

Heeft u een sticker 
op uw brievenbus geplakt? 
Een ruime meerderheid van 72 
procent heeft nu geen sticker op 
de brievenbus. 16 procent heeft 
een Nee/Ja sticker en 10 procent 
heeft een Nee/Nee sticker. 

Op de vraag waarom 10 procent 
een Nee/Nee sticker op de brie-
venbus heeft, antwoordt 76 pro-
cent van de respondenten dat zij 
deze sticker hebben vanwege pa-
pierverspilling, 62 procent leest 
de reclame nooit en 14 procent 

leest de huis aan huis bladen 
nooit op papier maar digitaal. 
Op de vraag ‘hoe leest u huis-
aan-huisbladen’ komt naar vo-
ren dat 81 procent de huis-aan-
huisbladen graag op papier, 9 
procent op de computer,  9 pro-
cent op de mobiele telefoon en 
11 procent leest nooit huis aan 
huisbladen.

Ik ben voorstander van 
de invoering van de Ja/Ja 
sticker in onze gemeente?
20 procent is voorstander van de 
Ja/Ja sticker in de meeste geval-
len vanwege het milieu terwijl 46 
procent van het panel het oneens 
is. Als antwoord hierop kregen 
we veelal de opmerking dat zo’n 
sticker de brievenbus ontsierd en 
er toch graag een papieren krant 
wordt gelezen, 28 procent heeft 
hier geen mening over. De voor-
standers van de Ja/Ja sticker ge-
ven als argument dat de sticker 
papierverspilling tegen gaat en 
dus milieuvriendelijker is.
De tegenstanders geven aan dat 

als je zowel reclamefolders als 
het nieuwsblad wil ontvangen, 
een sticker plakken overbodig. 
De bestaande stickers zijn prima. 
Iedereen is nu gewend aan dit sy-
steem. Waarom veranderen wat 
goed werkt en een groot deel van 
het panel vindt een sticker op de 
brievenbus niet mooi.

Conclusie
Een meerderheid is het niet 
eens met de invoering van de 
Ja/Ja sticker. Zij vinden dat de 
bestaande stickers prima zijn 
en iedereen gewend is aan dit 
systeem dus waarom zou de ge-
meente dit veranderen. De voor-
standers vinden dat het goed is 
tegen papierverspilling en dus 
vriendelijker voor het milieu.

U kunt zich ook aanmelden 
voor het burgerpanel
Zes tot tien keer per jaar stellen 
we aan ons Burgerpanel Tip Hel-
mond via e-mail enkele vragen 
over Helmond. Weekkrant De 
Loop Helmond wil, in samen-

werking met onderzoeksbureau 
Toponderzoek, er op deze ma-
nier aan bijdragen dat inwoners 
van Helmond hun betrokken-
heid bij onze stad kenbaar kun-
nen maken. De resultaten van 
deze raadplegingen leest u door-
gaans heel snel, vaak nog in de-
zelfde maand, in ons Weekblad 
De Loop en op onze website.

Ook u kunt meedoen! Deelname 
is gratis, kost weinig tijd en is vol-
ledig anoniem. Het invullen van 
een enquête duurt slechts enkele 
minuten en de onderwerpen zijn 
sterk afhankelijk van de actuali-
teit. U bent en blijft anoniem en 
kunt per raadpleging zelf beslis-
sen of u meedoet. U bent niets 
verplicht. 

U kunt ook zelf onderwerpen 
voorstellen voor de raadplegin-
gen. Aanmelding is mogelijk via 
onze website of rechtstreeks via 
www.tipdeloophelmond.nl. Wij 
nodigen vooral ook jongeren uit 
om deel te nemen. s

Zegt Helmond ja tegen de Ja/Ja sticker?
Helmond

 
 
 

 
13 

 

Huis-aan-huisbladen 
'Op dit moment zijn in onze gemeente twee stickers verkrijgbaar om op uw brievenbus te 
plakken om geen ongeadresseerde post, zoals reclamefolders meer te ontvangen. Er zijn 2 
varianten stickers:  

- NEE/NEE. Met deze sticker krijgt u geen reclame, huis-aan-huisbladen of telefoongids 
- NEE/JA. Met deze sticker krijgt u geen telefoongids of reclamefolders meer. U krijgt nog wel 
de huis-aan-huisbladen. 

 
Op vraag "5 Heeft u een sticker op uw brievenbus geplakt?" antwoordt 72% van de respondenten: "Ik 
heb geen sticker op mijn brievenbus". 16% van de respondenten antwoordt met: “Ik heb een NEE/JA 
sticker”. 

Anders, namelijk: 
• Alleen met vakantiestemming nee/nee sticker . 
• Geen collectanten of huis aan huis verkoop 
• Geen colportage 
• Heb ik klaar liggen 

 
 
Toelichting 

Ik heb een 
NEE/JA sticker 

• Mijn man leest graag papieren kranten, maar voor mij hoeft dat niet. Ik vind 
het nogal papierverspilling 

• Reclame zoek ik/zoeken we op internet wel op, de huis-aan-huisbladen lees 
ik/lezen we nog graag op papier. 
 

• Anders ontvang ik niet alles wat ik wel wil ontvangen. Wijkblad kwam niet 
eens meer met de sticker. 

10%
16%

72%

2% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Ik heb een NEE/NEE
sticker

Ik heb een NEE/JA
sticker

Ik heb geen sticker
op mijn brievenbus

Anders Weet niet

5 Heeft u een sticker op uw brievenbus geplakt?
- NEE/JA. Met deze sticker krijgt u geen telefoongids of reclamefolders meer. U krijgt 

nog wel de huis-aan-huisbladen.'
(n=204)

Op zondagmiddag 8 december 
staan vijf enthousiaste restau-
rateurs klaar om een mooie 
wijn-spijs combinatie te ser-
veren aan culinaire liefhebbers 
tijdens de eerste editie in Hel-
mond. 

Van 12:00 tot 17:00 uur zijn de stra-
ten gevuld met WijnSpijs Wan-
delaars. De deelnemers wande-
len op eigen gelegenheid, met 
behulp van de WijnSpijs app, een 
persoonlijke route door de stad. 
Bij ieder restaurant wordt een 
‘signature dish’ geserveerd, met 
een bijpassend glas wijn. Met 
het eigen gezelschap genieten 

de Wandelaars van vijf prach-
tige combi’s. Het personeel in 
de restaurants doet er alles aan, 
om de gasten een onvergetelijke 
middag te bezorgen. De deelne-
mende restaurants zijn Warande 
Park Restaurants, Belcapo, Villa 
Rubenshof, D’n Deftige Aap en 
Dolce & Gusto Ristorante.

De allereerste WijnSpijs Wan-
deling was in 2010 in Haarlem. 
Ondertussen zijn er al meer dan 
500 WijnSpijs Wandelingen ge-
organiseerd, verspreid over heel 
Nederland. Sinds dit jaar is de 
WijnSpijs Wandeling ook België 
te vinden. 
Naast WijnSpijs Wandelingen, 
organiseert WijnSpijs ook ande-
re leuke manieren om uiteten te 
gaan, zoals Walking Dinners en 
Suprise Dinners! s

Helmond

De WijnSpijs Wandeling 
komt naar Helmond 

Haal nog snel je kaarten! (Bron foto; Organisatie WijnSpijs).

De laatste kaarten 
voor deze culinaire 
zondagmiddag zijn 
enkel in de voorverkoop 
verkrijgbaar via:
www.wijnspijs.nl.
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Helmond start met pilot Vroegsignalering van 
Schulden in Helmond
Om inwoners met financiële problemen sneller in beeld te krijgen start in 
Helmond de pilot vroegsignalering van schulden. Achterliggende gedachte is 
dat snel ingrijpen bij beginnende schulden veel problemen in de toekomst kan 
voorkomen. Op maandag 18 november tekenden de gemeente en een grote 
groep maatschappelijke partners hiervoor een convenant. 

Vroeg Eropaf 
De pilot start in de wijk Helmond Noord en hanteert de werkwijze Vroeg Eropaf. 
Kern is dat inwoners met betalingsachterstanden, bij één van de deelnemende 
partners, actief opgezocht worden. Er wordt dus niet gewacht totdat een inwoner 
met schulden zichzelf meldt. De deelnemende partijen leveren maandelijks 
gegevens van hun Helmondse klanten met een betalingsachterstand aan bij het 
meldpunt. Bij twee of meer betalingsachterstanden benaderen hulpverleners 
van gemeente Helmond en de Sociale teams Helmond de inwoner en bieden 
ondersteuning aan. 

Partners 
Voor de pilot werkt de gemeente samen met energiebedrijven Ennatuurlijk en 
Essent, drinkwaterbedrijf Brabant Water, zorgverzekeraars Achmea, Menzis, 
VGZ en Zorg & Zekerheid en de woningcorporaties WoCom, Woonpartners, 
Volksbelang, Compaen en Bergopwaarts. 

Inloopavond over ontwikkelingen in het centrum

Op maandagavond 9 december laat de gemeente u zien waaraan gewerkt wordt 
in het centrum van Helmond. Want er gebeurt veel: er komen bijvoorbeeld veel 
woningen bij, zoals op Suytkade en Oranjekade. Het Burgemeester Geukerspark 
opent volgend jaar. Er zijn nieuwe kansen voor het stationsgebied. En de 
gemeente werkt aan een autoluw centrum.  

U bent van harte welkom tijdens de inloopavond 
Wanneer: op 9 december tussen 17.30 en 21.00 uur 
Waar: De Cacaofabriek, Cacaokade 1 in Helmond 

Meer informatie 
Op www.helmond.nl/jouwcentrum vindt u informatie over het programma en de 
opzet van de inloopavond.

Raadsvergadering
3 december 2019

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 3 december aanstaande in de 
raadzaal in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.  

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. Via 
www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal 
kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar ook een overzicht van 
alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast kunt u de 
vergadering ook op een later moment terugkijken

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Huisvestingsverordening gemeente Helmond 2020-2023
• Bestemmingsplan Stationskwartier – Binnen Parallelweg 10-72
•  Technische aanpassingen WMO verordening 

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

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

Bekendmakingen

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

Hazewinkel HZ 31 13-11-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4539893

U.N.O.-weg 5 15-11-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4778729

Achterdijk 33 15-11-2019 wijzigen voorgevel kantoor OLO 4778409

Heistraat 132 15-11-2019 oprichten garage en maken uitweg OLO 4779653

President Rooseveltlaan 53 19-11-2019 realiseren bijgebouwen OLO 4787019

Burgemeester Krollaan 66 19-11-2019 vergroten woning OLO 4786919

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

Zoete Kers 7 07-01-2019 melding gesloten bodem  OLO 4128297

  energiesysteem

 

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

Automotive Campus 70 19-09-2019 functiewijziging sociale ruimten OLO 4661165

Nierslaan 21 15-08-2019 plaatsen carport/overkapping OLO 4600849

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

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

Frontonstraat 2-4-6- 14-11-2019 oprichten 76 appartementen OLO 4632273

8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38-40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60-62-64-

66-68-70-72-74-76 / Timpaanstraat 1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-

39-41-43 

Ansemhoek 3 15-11-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 4495417

Hoogeindsestraat 46 18-11-2019 maken uitweg OLO 4719569

Speltdijk 8 19-11-2019 plaatsen naamsvermeldingen  2019-X1239 

  en bewegwijzering 

Twentehof 94 19-11-2019 maken trapgat OLO 4693911

Havenweg 6 19-11-2019 tijdelijk dichtmaken zijkanten  2019-X1147 

  overkapping 

Wallsteijndreef 26 19-11-2019 vergroten woning met erker OLO 4558197

Aarle-Rixtelseweg 73 19-11-2019 oprichten woning OLO 4407267

Mierloseweg 309 21-11-2019 wijzigen voorgevel OLO 4448197

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• 2 parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische 

 auto’s met gebruik van de laadpaal in de Vinkelaan 236 (VKB 1941). 

• De Loop voor al het doorgaande verkeer af te sluiten. 

Bezwaar maken 

Indien u bezwaar 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 verzonden. Het bezwaarschrift kunt u sturen 

naar: 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. 

Voorlopige voorziening 

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 bellen naar 14 0492. 
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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 27 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.

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

Mierlo-Hout 14-11-2019     Carnavalsoptocht Mierlo-Hout  2019-02975

  (22 februari 2020) 

Houtsestraat 64 18-11-2019     Carnaval 2020 (15 t/m 25 februari 2020) 2019-02982

Kasteellaan/Havenweg 15-11-2019     Carnaval 2020 plaatsen overkappingen  2019-02984

  Kasteellaan/Havenweg (22 t/m 25 februari 2020) 

Cacaokade 1 18-11-2019     Franse Markt 2020 (21 mei 2020) 2019-02987

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.

Vastgesteld wijzigingsplan ”Centrum II- Torenstraat-Hoek Anna van 
Eekerenstraat”

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

de Wet ruimtelijke ordening,  het College op 19 november 2019 het wijzigingsplan “Centrum 

II-Hoek Torenstraat-Anna van Eekerenstraat” heeft vastgesteld. Dit wijzigingsplan maakt de 

bouw van 30 (huur)appartementen op een voormalig bedrijfsperceel mogelijk,  gelegen op de 

hoek van de Torenstraat-Anna van Eekerenstraat in het centrum van Helmond.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link op

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. 

De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1000WP190081-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar 

in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 

openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie op www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch 

bindend.  

Beroep

Tegen het vastgestelde wijzigingsplan kan met ingang van 29 november 2019 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij het college hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij het college in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

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

treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van 

het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een 

beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen 

bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand 

adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan uitgesteld totdat er een beslissing is 

genomen over het verzoek. 

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit 

betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen 

en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden 

aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid wijzigingsplan 
“Centrum II - Hoek Torenstraat -Anna van Eekerenstraat”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij ten behoeve van het 

wijzigingsplan “Centrum II - Hoek Torenstraat - Anna van Eekerenstraat” op 15 oktober 

2019 hogere waarden voor de geluidbelasting hebben vastgesteld als bedoeld in de Wet 

geluidhinder. Deze waarden bedragen maximaal 54 dB ten gevolge van het Oostende.

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreffen 30 (huur)appartementen zoals deze 

worden geprojecteerd in het wijzigingsplan “Centrum II -  Hoek Torenstraat - Anna van 

Eekerenstraat”.

Inzage

Met ingang van 28 november 2019 kan het besluit en het akoestisch onderzoek zes weken 

door een ieder worden geraadpleegd op www.helmond.nl/bestemmingsplannen.

Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. 

Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel.

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 29 november 2019 gedurende zes weken schriftelijk 

beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“4 stadswoningen Zuid Koninginnewal”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 20 november 

2019 hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van 

maximaal 56 dB ten gevolge van de Kasteel-Traverse hebben vastgesteld ten behoeve van de 

omgevingsvergunning “4 stadswoningen Zuid Koninginnewal”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 28 november 

2019 gedurende zes weken (t/m 9 januari 2020) ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den 

Heuvel 35. Het inzien van het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 29 november 2019 gedurende zes weken schriftelijk 

beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“44 appartementen aan het Beugelsplein”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 20 november 

2019 hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van 

maximaal 54 dB ten gevolge van de Kasteel-Traverse hebben vastgesteld ten behoeve van de 

omgevingsvergunning “44 appartementen aan het Beugelsplein”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 28 november 

2019 gedurende zes weken (t/m 9 januari 2020) ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den 

Heuvel 35. Het inzien van het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.

Beroep

Tegen het besluit kan met ingang van 29 november 2019 gedurende zes weken schriftelijk 

beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

 burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres. 

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

Schootense Loop tijdelijk plaatsen gronddam met duiker  OLO 4671873

(perceel T 4527) in watergang t.b.v. bouw verkeersbrug

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



6 week nummer 48 vrijdag 29 november 2019 de loop weekkrant HELMOND

Iedere vierkante centimeter 
gebruiken in een kleine ruimte

Ook binnen jouw budget 
een keuken op maat

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

*Geldig op keukens gekocht vanaf 25 november 2019. Vraag naar de actievoorwaarden.

Gratis 
montage*

Als je jouw keuken in 
februari 2020 laat plaatsen

Algemene 
Ledenvergadering 
RKSV Mierlo-Hout 
Op maandag 18 november werd 
de jaarlijkse algemene leden-
vergadering gehouden bij RKSV 
Mierlo-Hout. Het was dit keer 
een memorabele vergadering 
en niet zozeer omdat hij plaats 
vond in het jubileumjaar, maar 
meer door verschillende agen-
dapunten. 

Er traden dit jaar maar liefst 3 be-
stuursleden af met samen onge-
veer 80 jaar bestuurlijke ervaring. 
Op gepaste wijze werd dan ook 
afscheid genomen van Adriaan 
van de Laar, Jan Lijten en Leon 
van Stiphout. Na dit afscheid 
werden er twee nieuwe be-
stuursleden, Patrick Verhoeven 
en Peter van de Kerkhof welkom 
geheten door de voorzitter die di-
rect aangaf dat het bestuur nog 
niet compleet is en dat er nog di-
verse rollen zijn in te vullen. 

Hij riep, vooral de jongeren, op 
om om iets voor de vereniging 
te gaan betekenen. Na dit agen-
dapunt vond vervolgens de hul-
diging plaats van vier leden voor 
een 40-jarig lidmaatschap en één 
voor een 25-jarig lidmaatschap. 

25 jaar lid is Berry van de Wester-
lo en 40 jaar lid zijn Jurgen van de 
Ligt, Jan van Aerle, Freek van Bla-
del en Gert Jan Neervens. Voor 
alle jubilarissen had de voorzitter 
een welkomstwoord en onder 
luid applaus van de aanwezigen 
werden zij door hem gehuldigd.

Als klap op de vuurpijl werden 
er vervolgens, op voordracht van 
het Bestuur, nog twee personen 
benoemd tot lid van verdien-
ste: Leon van Stiphout voor 22 
jaar deelname in het bestuur en 
mede vorm geven aan het be-
leid van de vereniging en Berti 
Verhoeven voor de diverse taken 
die hij heeft vervuld waaronder 
de laatste 25 jaar kampleider van 
het jaarlijkse jeugdkamp. 

Na de vraag van de voorzitter of 
beide heren benoemd konden 
worden tot lid van verdienste 
werd hier door de vergadering 
unaniem mee ingestemd.  Onder 
een luid applaus ontvingen beide 
heren het bijbehorende horloge 
en een boeket bloemen.

Zoals gezegd het was een me-
morabele vergadering waarover 
na afloop nog gezellig een uurtje 
werd nagepraat.s

Mierlo-Hout

Twee leden van verdienste. (Bron foto’s; RKSV Mierlo-Hout).

Berry van de Westerlo  25 jaar lid.

Laatste keer 
Hilarisch kienen

Vier jaar en vijf edities later 
komt er een einde aan de 
hilarische kienavond in Stip-
hout. Dit simpelweg omdat 
Striepke Veur ermee stopt. 
Op 14 december organiseert 
de Krejaklup Stippent voor 
de laatste keer de Hilarische 
Kerstkien. Een avond vol 
amusement en lachen, gie-
ren en brullen.

Er zijn nog kaartjes á € 12,50 
beschikbaar bij zaal ’t Aam-
beeld, Dorpsstraat 38. Met 
tweehonderd plaatsen zit de 
zaal waarschijnlijk weer bom-
vol en voor de echte kieners 
die van stilte houden is beslist 
geen plaats. Stil zijn is geen 
optie. Vol is echt vol en het 
wordt weer één groot feest. s

Stiphout
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PEIJS:
Weg met de bureaucratie, 

weg armoede?
Vorige week was ik op bezoek bij 
de Super Sociaal.Super Sociaal is 
een supermarkt waar minima 
met een gemeentelijke inko-
mensverklaring tegen lage prij-
zen hun boodschappen kunnen 
doen (meer weten over de inko-
mensverklaring? Zie: /www.hel-
mond.nl/1/producten/Gemeen-
telijke-inkomensverklaring). 

Ik verliet de Super Sociaal met 
een dubbel gevoel. Een rotge-
voel, omdat steeds meer mensen 
financiële problemen hebben, 
maar ook trots. Trots dat Hel-
mond zo’n mooie voorziening 
heeft voor mensen met flinke 
financiële tegenwind.  

Een paar cijfers uit 
de Helmondse Armoedemonitor:
In Helmond leven meer dan 
5.600 mensen in armoede, waar-
onder 1.779 kinderen, 503 gepen-
sioneerden, 435 zelfstandigen en 
672 werkenden. Afgelopen jaar 
konden 1.320 Helmonders hun 
zorgpremie niet betalen.  17% van 
de Helmonders is laaggeletterd. 
En volgens het NIBUD kan 40% 
van de huishoudens een tegen-
valler van € 300 niet opvangen. 
Cijfers waar ik steeds weer van 
schrik. 

Werk aan de winkel dus, ook 
voor de politiek. Allereerst moe-
ten we uiteraard voorkomen dat 
mensen in een armoedesitu-

atie komen. In Helmond hebben 
meer dan 6.000 mensen een risi-
co op problematische schulden, 
terwijl maar 511 mensen schuld-
hulpverlening krijgen. Blijkbaar 
komt iedereen pas in actie als 
het water aan de lippen staat. 
Maar we moeten als overheid 
van nazorg naar voorzorg. Daar 
heeft de gemeente Helmond 
goede plannen voor, waar de 
nodige vaart achter gezet moet 
worden. Bijvoorbeeld preven-
tieve begeleiding van mensen die 
betaalachterstanden hebben op 
hun huur, nutsvoorzieningen of 
zorgpremie.
 
Maar vooral moeten we de we-
reld minder moeilijk maken, juist 
voor mensen die het het moei-
lijkst hebben. Om aan hulp en 
ondersteuning te komen moet je 
digitaal vaardig zijn, moet je goed 
kunnen lezen, moet je inzicht 
hebben in je financiële situatie 
en zijn er een heleboel voorwaar-
den en regels, die ook nog eens 
vooral uitgaan van wantrouwen. 
Weg met deze bureaucratie! En 
laat de gemeente daar zelf het 
goede voorbeeld in geven. Heel 
concreet: waarom wordt een 
Helmonder, die een stadgenoot 
met problemen onderdak biedt, 
gekort op zijn bijstandsuitkering 
vanwege de kostendelersnorm? 
We zouden zo iemand een – pro-
portionele - beloning moeten 
geven! We willen in onze partici-

patiemaatschappij toch juist dat 
mensen elkaar helpen en onder-
steunen?

Armoede gun je niemand. Toch 
zijn er vandaag de dag nog teveel 
mensen die in armoede leven. 
Helaas ook in Helmond. Maar 
ik ben er trots op dat er in onze 
stad mooie initiatieven zijn, waar 
mensen zonder schaamte en 
met respect terecht kunnen!

Nathalie Peijs, 
gemeenteraadslid PvdA

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Introductiemiddag Handweven 
in het Industrieel Atrium

Op 1 december aanstaande 
sluit het Industrieel Atrium, 
het succesvolle “Jaar van de 
Ambachten af met het am-
bacht Handweven. Voor deze 
introductiemiddag hebben 
we speciaal Anneke Kersten 
uit Nijmegen uitgenodigd. 

Anneke Kersten (1954) heeft 
haar eerste weeflessen aan 
een college in de Amerikaanse 
staat Oregon gevolgd tijdens 
een tweejarig verblijf begin ja-
ren tachtig. In Nederland heeft 
zij zich verder ontwikkeld in de 
textielkunst tijdens een weef-
opleiding in textielmuseum 
Tilburg, de kaderopleiding 
'weven speciaal' en deelname 
aan museum masterclasses. 
De basis van haar werk is het 
gebruik van verschillende ma-
terialen, zoals metaaldraden, 
papier, hennep, linnen, cot-
tonlin, hout, verf en lijm. De 
weeftechnieken gebruikt zij 
als middel om haar inspiraties 
vorm te geven. Opvallend is 
het kleurgebruik. Zij laat zich 
inspireren door kleur, vorm 
en structuur van landschap-
pen en de geometrische kunst; 
zoals die van het Bauhaus. 
Kenmerkend is een vleugje hu-
mor. Exposities van zowel haar 
ruimtelijk als haar vlak werk 
laten de veelzijdigheid van 

weefkunst zien. Samen met 
Anneke hebben wij, het team 
Atrium, een leuk programma 
voor u samengesteld met een 
open dag en aansluitend een 
expositie. De open dag zal van 
13.00 tot 17.00 uur plaatsvinden 
op zondag 1 december.

Tijdens de open dag kunt u 
van 13.00 tot 13.30 uur de film: 
van weefraam tot maatpak 
bekijken. Ook vindt er van 
13.30 tot 14.30 uur een lezing 
plaats, wordt er een demon-
stratie gegeven tussen 15.00 
en 16.00 uur en zal de expositie 
om 14.30 geopend worden. De 
entree bedraagt 4,50 euro per 
persoon. De expositie hand-
geweven kunstwerken is van 
2 december 2019 tot 9 januari 
2020 te bewonderen bij het In-
dustrieel Atrium. Bezoektijden: 
op woensdagen van 10.00 tot 
12.30 uur en op donderdagen 
van 10.00 tot 16.00 uur. De en-
tree bedraagt 3,50 euro per 
persoon. Meer weten en bekij-
ken? U bent van harte welkom 
in Het Industrieel Atrium, Ka-
naaldijk NW 29 in Helmond.
www.industrieel-atrium.nl s

Helmond

Toneelgroep Genesius speelt: Winnie de Poeh
In het kader van het 120-jarig 
bestaan van Toneelgroep Gene-
sius, brengt de toneelgroep in 
de kerst- en nieuwjaarsperiode 
een grandioze familievoorstel-
ling in Het Speelhuis. Het is een 
bewerking van Winnie de Poeh. 

‘Over Nietsdoen en andere 
Noodzaken’ gaat over vriend-
schap en verwachtingen, over 
avonturen en expedities, over 
partijtjes en cadeautjes, over te-
leurstelling en verdriet en nog 
véél meer essentiële dingen. Een 
stuk vol humor, beweging, span-
ning en: muziek! Het wordt een 
echte familievoorstelling voor 
iedereen van 3 tot 103! Onder re-
gie van Vincent van den Elshout 
gaat de voorstelling op tweede 
kerstdag in première. Vincent 
regisseerde 20 jaar geleden bij 
Genesius het prachtige ‘Les Mi-
sérables’ wat een ongelooflijk 
succes was. Vincent heeft een 
allround professionele ervaring 

als leraar, acteur en regisseur. Hij 
werkte aan de Hogeschool voor 
de Kunsten in Utrecht. Verder in 
England, Madrid, New York en 
nu in Brussel en Gent. Hij heeft 
ook de regie gedaan voor vele 
grote gezelschappen in Neder-
land met onder andere Mauri¬ce 
Hermans en Loes Luca. Met dit 
familiestuk wil Genesius een 
nieuwe traditie starten. Fami-
lievoorstellingen in de periode 
waarin mensen graag samen 
zijn: de feestdagen. Kom samen 
genieten van een prachtige, hart-
verwarmende voorstelling! 

De kaartverkoop is al begonnen! 
Kaarten zijn te reserveren bij 
Theater Speelhuis: www.thea-
terspeelhuis.nl. Toegangsprijs: € 
20,- , en kinderen tot 15 jaar krij-
gen 50 procent korting! 

Speeldata en tijden:
• 26 december (première) 19:00 uur 
• 27 december 19:00 uur 
• 29 december 14:30 en 19:00 uur 
• 30 december 19:00 uur 
• 2 januari 14:30 en 19:00 uur s

Helmond

(Bron foto; Toneelgroep Genesius).
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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 20 november t/m dinsdag 3 december 2019. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

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

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

Normaal 2,

5,99

Chinese tomatensoep,
Erwtensoep of 
Goulashsoep
1 liter - Diepvriesspecialist

Normaal vanaf 3,99

1 liter - Diepvriesspecialist

Normaal vanaf 3,

5,99
2 emmers 

voor

Dat wordt
genieten

deze Sint!

Dat wordt
genieten

deze Sint!

Dat wordt
genieten

deze Sint!

Dat wordt
genieten

deze Sint!

salesale

BLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACK
sale

BLACK
sale

BLACKBLACKBLACKBLACKFridayFridayFridayBLACKFridayBLACKBLACKFridayBLACKFridayFridayFridayFridayBLACKFridayBLACKBLACKFridayBLACK
sale

BLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKBLACKFridayBLACKFridayFridayFridayBLACKFridayBLACK

BLACKFriday

FridayFridayFriday
HELMOND
weekkrant de loop

Een 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!

1/1 pag. voorpagina 263x320 € 800,-
1/2 pag. voorpagina 263x155 € 450,-
1/4 pag. voorpagina 130x155 € 300,-

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

BH prijs 
max.€29.95

Hoofdstraat 126, Helmond (Mierlo-Hout) 
Tegenover Jan Linders en de Rabobank | Gratis parkeren voor de deur

Zjana Bodyfashion
Lingerie Speciaalzaak 

cup A–K, omvang 65-125

Rosme   

Lauma      

Valeria      

Wadima 

Cheryomushki  

Self      

Infinitty  

Tribuna

Fiora 

Charmante

Sensera

Palada

Innamore

Minimi

DECEMBER ACTIE
GRATIS luxe cadeaubox 
bij aankoop van lingerie

Op zondag 8 december is er iets speci-
aals te doen in De Cacaofabriek. De fi lm 
‘Fisherman’s Friend’ zal draaien in de 
fi lmzaal en aansluitend zal na de fi lm een 
shantykoor van circa dertig zangers op-
treden in de foyer. 

Het shantykoor uit Nuenen zingt hoofd-
zakelijk de authentieke liederen zoals deze 
aan boord werden gezongen op vissers-

boten, oude zeil- en walvisvaart en aan 
de wal. Het shantykoor heeft vele van de 
nummers uit de film ook in hun eigen re-
pertoire zitten, waaronder nummers van 
o.a. John Kanaka. 

Ook zal het shantykoor uitleg geven over 
de liederen die ze zullen zingen. De film zal 
op zondag 8 december om 14.00 draaien. 
Aanvang van het optreden na de film zal 
rond 15.45 uur zijn. Het optreden duurt cir-
ca één uur. Kosten voor de film bedragen 
€ 9,95. Entree voor de show is gratis. s 

Dertig Fisherman’s Friends in De Cacaofabriek! 
Helmond

Het shantykoor(Bron foto; De Cacaofabriek).

Initiatiefvoorstel 
Blijwilliger

Ingezonden politiek bericht

Tijdens de begrotingsbehandeling van 
de gemeente Helmond op 5 novem-
ber jongstleden is door Désirée Meu-
lenbroek, namens de CDA fractie, het 
witboek ‘Blijwilligers’ overhandigd aan 
burgemeester Blanksma. 

Toegezegd is, om bij de eerstvolgende ge-
meenteraadsvergadering van 3 december 
een initiatiefvoorstel in te dienen, om de 
aanbevelingen van het witboek om te zetten 
in beleid. Doel is waar nodig en mogelijk het 
vrijwilligersbeleid in Helmond te versterken. 

Helmond

Désirée Meulenbroek overhandigd het 
witboek ‘Blijwilligers’ aan burgemeester 
Blanksma. (Bron foto; CDA Helmond).
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Vurige week waren er stakingen in 
de zorg. De grootste zorgstaking 
ooit. En ook medewerkers van het 
Elkerliek ziekenhuis deden daar aan 
mee. Reden vur men om daar ins een 
kijkje te gaan nemen. Ze willen een 
structurele loonsverhoging en een 
betere CAO, want het kan zo niet 
langer.  Avonddiensten, nachtdien-
sten, weekenddiensten ze draaien er 
hun hand niet vur om. Er moet een 
fatsoenlijke loonsverhoging komen 
en daar maken ze zich met zijn alle 
hard voor.

Toen ik binnenkwam was het een 
drukte van jewelste in de hal. Span-
doeken hingen overal en er liep zelfs 
een sneeuwwitje rond met appels. Er 
was ook andere muziek als normaal, 
twee gitaristen met een paar zange-
ressen die allemaal werkzaam zijn in 
het ziekenhuis.
Eerlijk gezegd vond ik dieje muziek 
leuker en opwekkender als wat er 
normaal gespeuld wordt.

In de kapel waren allerlei work-
shops, van spandoeken maken tot 
gevechtskunst. Alles gaat om een 
betere CAO. Ze willen meer loon en 
minder werkdruk. Van men meugen 
ze dat vanaf vandaag hebben want 
wat doen ze belangrijk werk. Dat je 
voor dit beroep in de wieg moet zijn 
gelegd is geen verrassing. Ik zou het 
niet kunnen. Als het op deze manier 
zo doorgaat, dan is er straks nie-

mand meer die in de zorg wil werken 
ook daar moeten we aan denken. En 
laat men even zeggen dat het perso-
neel niet graag staakt want hun hart 
ligt altijd bij de zorg voor de mensen.

Op zonne stakingsdag bieden ze al-
leen de hoogstnodige zorg. Deze sta-
king  is echt heul hard nodig vertelt 
iedereen me, ik heb er begrip voor 
en ik leef met ze mee ik snap ze en ik 
gun hun zeker die loonsverhoging. 
Mensen die in een ziekenhuis wer-
ken doen dat niet om er rijk van te 
worden ze willen patiënten helpen.  
En wat is het belangrijkste in je le-
ven? Juist je gezondheid en dat is met 
geen geld te betalen. Onze economie 
bloeit weer op, veel mensen profite-
ren daarvan, maar de zorg niet ter-
wijl ze zich helemaal het leplazarus 
werken en dat steekt. Dat kan ik me 
heel goed voorstellen.

Daarom deze week mijn column 
voor iedereen die in de zorg werkt. 
Samen staan jullie sterk en ik hoop 
dat het staken zijn vruchten afwerkt. 
Om met de slogan van de stakings-
dag van het Elkerliek af te sluiten: 
“Fight for your right.”
Iedereen een fijn weekend.
Tot volgende week.

Ik steun de zorg

Ons vertelt…

Zaterdag 23 november bracht 
Sinterklaas met zijn Pieten weer 
een bezoek aan Winkelcentrum 
de Bus. Zoals elk jaar maakten 
Bart en Theo er weer een feestje 
van en Sint nam ruim de tijd 

om met ieder kind op de foto 
te gaan.

 Ondertussen deelden de Pieten 
volop lekkers uit aan alle aan-
wezigen. Kortom, het was weer 
een geslaagde ochtend, welke 
de ondernemersvereniging heeft 
georganiseerd in samenwerking 

met Ondernemersfonds Hel-
mond. We hebben ook al bericht 
ontvangen van de Kerstman, dat 
hij op dinsdag 24 december een 
bezoek brengt aan Winkelcen-
trum de Bus zodat kinderen met 
hem op de foto kunnen. Noteer 
deze datum dus in uw agenda en 
graag tot ziens in De Bus. s

Helmond-Noord

(Bron foto; Winkelcentrum de Bus).

Geslaagd Sinterklaasfeest 
in Winkelcentrum de Bus 

Het podium in Muziekcafé Helmond
krijgt kernpodium-status 

Vanaf 1 januari 2020 mag het po-
dium van Muziekcafé Helmond 
de status van kernpodium dra-
gen. Deze status werd toegewe-
zen door Nationaal Fonds Podi-
umkunsten en hiermee behoort 
Muziekcafé Helmond tot een 
groep van circa 54 toonaange-
vende poppodia in Nederland. 
Andere podia met deze status 
zijn o.a. De Pul in Uden, MEZZ in 
Breda, Melkweg in Amsterdam, 
De Bosuil in Weert, De Eff enaar 
in Eindhoven, 013 in Tilburg.
 
De muziek- en activiteitenpro-
grammering van Muziekcafé 
wordt sinds 2016 gedaan door 
Stichting Cultuur in Helmond, 
bekend van o.a. Cacao aan de Ka-

de en Bluesroute Helmond. Het 
is Stichting Cultuur in Helmond 
die de honorering tot Kernpo-
dium mag dragen op basis van 
het podium van Muziekcafé. In 
2016 ontving de Cacaofabriek 
reeds deze status en had daar-
mee de primeur voor Helmond 
te pakken. Doordat Muziekcafé 
Helmond ook voortaan als pre-
dicaat kernpodium mag dragen, 
is Helmond de 6e stad in Neder-
land met 2 kernpodia.
 
Door deze kernpodium-status 
worden bepaalde bands bereikt, 
die anders niet in kleinere venues 
zouden optreden. Deze status 
garandeert een bepaald hoog 
niveau wat betreft livemuziek- 
en artiestenfaciliteiten zoals o.a. 
backstage, podium, geluid, licht, 
gages, maar ook promotie-in-

spanningen zijn medebepalend 
voor de toewijzing van de kern-
podiumstatus.  

Hoofd Programmering Mar-
cel de Beer reageerde verheugd 
op deze toekenning, “Dit is een 
enorme opsteker voor de muzi-
kale beleving in Helmond. Dit de 
kroon op een traject van profes-
sionalisering dat 4 jaar geleden 
werd ingezet. Het programme-
ringsteam gaat deze week nog 
om de tafel zitten om de extra 
mogelijkheden te bekijken en 
hoe we vorm gaan geven aan 
deze positieve ontwikkeling. Het 
Muziekcafé-programma zal ze-
ker in de loop van 2020 nòg in-
teressantere acts gaan bevatten, 
zonder het intieme en laagdrem-
pelige karakter van Muziekcafé 
aan te tasten.” s

Centrum

Het Muziekcafé. (Bron foto; Het Muziekcafé).

Tijdens het huidige ‘geweld’ 
van de verkiezingen van car-
navalsprinsen en prinsenre-
cepties werd afgelopen zater-
dagavond de koningsreceptie 
van Adri van de Laar, schuts-
koning van Gilde St.Antonius 
Abt Mierlo-Hout, gehouden. 

Familie, vrienden, kennissen, af-
gevaardigden van Kring Peeland 
gilden en Houtse verenigingen 
kwamen Adri en echtgenoot 
Francis in het schuttershome 
aan de Heeklaan, de handdruk-
ken vanwege het koningschap 
wat Adri op 19 september had 
behaald. Adri is koning van gilde 
St.Antonius Abt van 2019 tot en 
met 2021 en is de opvolger van 

Tiny Bogers, die 4 jaar koning is 
geweest. Na de gezellige recep-
tie volgde voor de genodigden 
en gildeleden een feestavond. 
Zondagwaren Adri met de no-
dige gildeleden weer aanwezig 
om samen met gildeleden van 
St. Catherina gilde Helmond Sin-
terklaas te begeleiden bij zijn be-
zoek aan de St. Lucia kerk Mier-
lo-Hout. ’t Gilde leeft op ‘t Hout

Mierlo-Hout

Koningsreceptie Adri van de Laar 
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Hoofdprijs:  reischeque t.w.v. € 500,00
2e prijs:  fl atscreen TV
3e prijs:  spelcomputer

en vele andere prijzen!

Hoofdprijs:  reischeque t.w.v. € 500,00
2e prijs:  fl atscreen TV
3e prijs:  spelcomputer

en vele andere prijzen!

Decemberactie Brandevoort
Spaar van 1 t/m 22 december 2019 kassabonnen bij Winkelcentrum 
Brandevoort voor een bedrag van minimaal € 150,- , doe deze in de 
beschikbare envelop en deponeer deze in de daarvoor beschikbare bussen. 
Daarmee maakt u kans op fantastische prijzen!

Albert Heijn
Bakkerij ‘t Bakkertje 
Boutique 4MORE 
Cafetaria Brandevoort
Cappadocia
Domino’s 
Freestyle kappers 
Hema
Hip & Co
Ink United

InShape
Jumbo
Kruidvat
Primera
Seringe
Shu Shu
Slagerij Vogels
TRIA Fietsen
Villa Vesper
Zus

Decemberactie Brandevoort

spaar meevoorprachtigeprijzen!

W W W. W I N K E L C E N T R U M B R A N D E V O O RT. N L

Deelnemende winkeliers: 

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.

Dag van de vrijwilliger 
Helmond waardeert zijn vrijwilligers elk 
jaar op en rond de dag van de vrijwilliger, 
7 december. Ook in 2019 zal LEVgroep in 
opdracht van de gemeente Helmond alle 
vrijwilligers in het zonnetje zetten.

De vrijwilligers van Helmond zijn de sterren 
van 0492. Heeft u bij u in de buurt afgelo-
pen jaar een ster op de grond met de tekst 
‘vrijwilligers bedankt’ gezien? Dit jaar ko-
men alle sterren samen in het centrum. De 
Kiosk op de Markt wordt vanaf 6 decem-
ber omgetoverd zodat alle mensen zien dat 
vrijwilligerswerk gewaardeerd wordt. 

Ook zijn daar tien verhalen van vrijwilli-
gers uit Helmond te lezen. Gewone men-
sen zoals jij die vrijwilligerswerk doen. Wat 
is hun drijfveer en wat geven zij als tip? Je 
kunt het allemaal lezen door de qr-code 
in de Kiosk te scannen vanaf 6 december. 

Op 6 december zullen de mensen achter 
de verhalen vanaf 15.00 uur in de Kiosk 
zijn. Zij krijgen hier hun waardering van 
een vertegenwoordiger van de gemeente 
en van LEVgroep. Iedereen is van harte 
welkom om hier bij te zijn en op het vrij-
willigerswerk met ons te proosten met 

warme chocolademelk en sterrenkoekjes.
Naast deze actie in de stad die iedereen 
kan zien, is er ook de mogelijkheid om 
als vrijwilligersorganisatie of bewoners-
initiatief, de eigen vrijwilligers een atten-
tie te geven. Er zijn duizenden attenties 
beschikbaar. Ook dit jaar is hier door veel 
organisaties gebruik van gemaakt. Er zijn 
ruim 140 organisaties die hun vrijwilliger 
via deze actie kunnen bedanken. Zit jij 
hier niet bij? Vergeet dan niet dat bedan-
ken altijd kan!

Ophalen van de attenties is op vrijdag 6 
december tussen 16.30 uur en 18.30 uur 
op drie verschillende locaties in Helmond. 
Voor vragen kun je contact opnemen met 
vrijwilligerswerkhelmond@levgroep.nl 
of bel: 0492 59 89 89. s

Helmond

(Bron foto; LEVgroep).

Gezocht: Junior 
Stadskunstenaar 
voor een maand 

Op 31 december 2019 eindigt de eerste 
termijn van Stadskunstenaar Tahné 
Kleijn. Waar haar voorgangers na een 
jaar moesten stoppen mag zij er nog één 
extra aanplakken. Toch biedt ze ruimte 
voor nieuw talent. De zoektocht naar 
een Junior Stadskunstenaar start dins-
dag 26 november.

Junior Stadskunstenaar word je niet zo-
maar. Vanaf dinsdag 26 november tot en 
met zondag 5 januari kunnen jongeren 
tussen de 11 en 18 jaar zich aanmelden via 
www.tahnekleijn.nl/junior-stadskunste-
naar. Begin januari zal een jury (onder lei-
ding van Kleijn) een keuze maken. De Ju-

nior Stadskunstenaar mag vervolgens in 
februari eerst een maand meelopen met 
de huidige Stadskunstenaar. Daarna gaat 
de eigen termijn van start. 

Eind maart zal de junior zijn/haar resul-
taten presenteren in een expositie of ten-
toonstelling. Natuurlijk wordt de Junior 
niet in het diepe gegooid. Naast de mee-
loop-maand blijft hij/zij ook in maart on-
der begeleiding van de huidige Stadskun-
stenaar. Daarnaast is er een werkbudget 
van €1.000,- en een gratis werkplek bij Ni-
co’s; een creatieve broedplaats voor jong 
talent in het centrum van de stad. 

Ook de expositie/ voorstelling wordt ge-
financierd. Net als bij de volwassen ver-
sie mag de Junior Stadskunstenaar alle 
kunstvormen beoefenen. Van dansen tot 
schilderen en van filmen tot de muziek. 
In het online aanmeldformulier moeten 
kandidaten onder andere een klein plan 
indienen voor hun maand. Daarnaast is 
een online portfolio met voorbeelden van 
het werk (op bijvoorbeeld Instagram of 
YouTube) een must. s

Helmond

www.tahnekleijn.nl/junior-stadskunstenaar
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Een jaar geleden werd je

verkozen tot VN jongeren-

vertegenwoordiger. Wat is er 

voor jou veranwderd dit jaar?”

Hajar: “Ik ben dankzij mijn er-
varingen nóg positiever gaan 
kijken naar ‘de mens’. Dit jaar 
heb ik ontzettend veel mensen 
gesproken: van jongeren tot po-
litici en hoewel iedereen anders 

is, lijkt iedereen op elkaar. We la-
chen als er iets grappigs is en hui-
len als er iets verdrietigs gebeurt. 
Dat heeft mij een sterker gevoel 
voor empathie gegeven en ik heb 
ook meer begrip voor bepaalde 
situaties. Wat ook veranderd is, 
is mijn kennis van de Verenigde 
Naties. Mert Kumru, die Jahkini 
Bisselink opvolgt als jongeren-
vertegenwoordiger mensenrech-

ten en veiligheid, ben ik op dit 
moment wegwijs aan het maken 
binnen zijn ‘nieuwe’ rol. 

Ik merk dat ik soms termen ge-
bruik die voor mij heel vanzelf-
sprekend zijn geworden, maar 
voor hem en anderen niet. Re-
gelmatig word ik dan ook aan-
gekeken met vragende blikken 
en hoor ik: “Hajar, we hebben 
geen idee waar je het over hebt. 
Natuurlijk begrijp ik dat, want 
toen ik een jaar geleden als jon-
gerenvertegenwoordiger begon, 
had ik ook geen idee hoe het al-
lemaal in elkaar zat.”

Het klinkt erg leerzaam om 
zoveel mensen te mogen 
spreken. Hoe kwam je 
op het idee: ik wil ook 
jongerenvertegenwoordiger 
worden? 

“Ik zag de vacature op de dag van 
de deadline staan en heb mijn 
motivatiebrief twee minuten 
voor die deadline ingestuurd. En 
ik kwam door alle rondes!  Wat 
ik was vergeten te lezen, was dat 
ik campagne moest voeren voor 
mezelf. Ik ga bij wijze van spre-
ken gemakkelijk de straat op om 
handtekeningen te verzamelen 
voor een goed doel, maar ‘re-
clame maken’ voor mezelf? Dat 
vond ik wel lastig. Ik vraag me 
weleens af: Als ik had geweten 
dat ik die campagne had moe-
ten voeren, had ik dan mijn sol-
licitatiebrief ingestuurd?  Maar 
ik ben blij dat ik het niet gezien 
heb, want achteraf gezien is het 
een van de meest leerzame erva-
ringen geweest van het hele jaar. 
Ik ben jaren geleden ook begon-
nen met Adviesvangers. Dit is 
een club jongeren die feedback 

vanuit de pleegzorg ophaalt en 
dit dan doorzet naar instanties. 
Ik sprak een keer een jongen die 
zei: wat ik zeg maakt toch niet 
uit. Dat vond ik heel jammer, 
want het ging om zijn eigen zorg! 
Dat is wel een drijfveer geweest. 
Ik wil graag mijn steentje bijdra-
gen en de jongeren een stem ge-
ven in de maatschappij. Daar is 
mijn functie nu ideaal voor.”

Het klinkt als een drukke 
taak: speeches geven over 
polarisatie en dagelijks veel 
reizen naar plekken buiten 
Helmond. Helmond blijft 
wel je thuisstad, wat is je 
favoriete stukje Helmond?

“Heel cliché: de mensen. Ze zijn 

zo lekker direct. En Helmond is 
natuurlijk mijn thuis. Ik ben hier 
geboren en opgegroeid en ik voel 
me wel een échte Helmondse. Ik 
kom vaak in de Cacaofabriek 
met vriendinnen. Ondertussen 
ben ik een bekende geworden 
voor het personeel. Ik kom hier 
graag. En ze hebben hier écht 
fantastische taart!”

Dan heb je hier váák 
afspraken als ze je herkennen 
Je bent in je rol veel bezig 
met mensenrechten en de 
rechten van jongeren en de 
toekomst daarvan. Welke 
verandering zou jij graag in 
de toekomst willen zien?

“Ik hoop in de toekomst op meer 
jongerenparticipatie. Als het 
gaat over onderwerpen waar 
over ‘onze’ toekomst, dan moe-
ten wij daar zelf ook inspraak in 
hebben. Nu lijkt het vaak alsof 
jongeren ergens bij betrokken 

worden, maar in werkelijkheid 
zijn we afhankelijk van de ‘good-
will’ van anderen. 
We kunnen niet telkens op de 
goedheid van anderen vertrou-
wen. Als die goedheid verdwijnt, 
zijn wij onze plek aan de tafel 
kwijt. Een van mijn favoriete ta-
ken als jongerenvertegenwoor-
diger vind ik de gastlessen. Dat is 
supertof om te doen. Ik wil graag 
jongeren motiveren en meege-
ven dat ze zelf het recht hebben 
om zich uit te spreken over hun 
toekomst.”

Klinkt als een mooie 
uitdaging! Over de toekomst 
gesproken, je studeert op 
dit moment international 
business aan de Tilburg 
University, wat wil jij met je 
toekomst gaan doen?

“Ik weet niet of ik in het bedrijfs-
leven verder wil of wat ik über-
haupt wil gaan doen, maar het 
is mij wel duidelijk geworden 
dat ik met mensen wil werken. 
Ik ben ook heel dankbaar voor 
alle mensen om mij heen die me 
steunen, zeker ook mijn familie. 
Dat is fijn. Maar ik heb wel aan 
mijn ouders beloofd dat hoe 
druk ik het ook mag hebben, ik 
mijn school ga afmaken.”

GEEF
ME DE 

5
5 vragen, 5 antwoorden.
 
Deze week Eddy Huissoon
Eigenaar van de Adventure Store.

Volg Hajar en haar 
collega Mert ook

op Instagram

@ vn_jongeren
vertegenwoordigers

Hajar 
Yagkoubi

Je moet het maar durven: een speech geven 

voor de Verenigde naties in New York. Toch is 

dit voor de Helmondse Hajar Yagkoubi (19) niet 

ongewoon. Sterker nog; als een van de twee VN 

jongerenvertegenwoordigers mensenrechten en 

veiligheid hoort dit bij haar taken. Haar eerste jaar 

zit er nét op en dat betekent dat ze op de helft is. 

Tekst: Mandy Meeuwsen
Foto: NJR
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KERST-
BOMEN
VERKOOP VANAF 

30 NOVEMBER

Let op! Wij zijn verhuisd. Nieuwe locatie: 

Hof van Huijbers, Bekelaar 20, Mierlo
Bij ons verkrijgbaar: Easy-Fix kerstboom standaardBij ons verkrijgbaar: Easy-Fix kerstboom standaard

KERST-
BOMEN
VERKOOP VANAF 

Circle of Gentlemen ®

STEENWEG 34 HELMOND
0492-553038 PIMJAGERSHERENMODE.NL

HET HUIS MET DE 

MERKEN

Exclusieve
HET HUIS MET DE Exclusieve
HET HUIS MET DE 

KORTING*
OPRUIMING

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

Exclusieve
merken voor
Exclusief lage prijzen

In december 
alle zondagen geopend 
van: 13.00-17.00 uur.

(*BEHALVE STANDAARD COLLECTIE, PAUL & SHARK EN PARAJUMPERS)

20% tot 
50%

Circle of Gentlemen®

Circle of Gentlemen®

Circle of Gentlemen® Circle of Gentlemen®

Circle of Gentlemen®
Circle of Gentlemen®Circle of Gentlemen®

Mijn ex en ik hebben samen besloten 
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 allebei onze eigen weg 
gaan. We hebben het de kinderen zo 
goed mogelijk verteld. Ook dat het niet 
aan hen ligt, en dat papa en mama geen 
ruzie hebben. We hebben co-ouder-
schap en bij het brengen van de kinde-
ren drinken we altijd even samen koffie 
om te vertellen hoe de afgelopen dagen 
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 zichzelf wil en zijn verant-
woordelijkheid 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 va-
der. Hoe ga ik hiermee om?

Sinds vijf maanden hebben wij een 
kindje. We hadden daar heel erg naar 
uitgekeken. We waren al zes jaar samen 
en waren toe aan het stichten van een 
gezinnetje, vonden wij. Maar nu weet 
ik het niet meer zo zeker. Sinds de baby 
er is heeft mijn vrouw nergens anders 
meer oog voor. Ze reageert op elke kik 
die ons dochtertje geeft, past haar hele 
dagritme op haar aan, en kruipt elke 
avond uitgeput in bed. 

Vooraf hadden we gezegd dat we het 
belangrijk vonden om ook dingen sa-
men te blijven doen, maar dat komt er 
nooit van. Ze is te moe, of wil ons doch-
tertje niet bij de oppas achter laten. Al 
met al heb ik het idee dat ik er maar een 
beetje bij hang en niet meer belangrijk 
voor haar ben. Ik weet echter ook niet 
meer hoe we hier uit moeten komen, 
want alles wat ik voorstel wijst ze af. 
Wie geeft mij een tip?

Dilemma 17: Echtscheiding

Dilemma 18: Baby

Dat is inderdaad lastig. Misschien kun  
je de kinderen uitleggen dat opa en oma 
het heel jammer vinden dat jullie uit el-
kaar zijn en dat ze daarom boos reage-
ren. Kinderen worden zelf ook wel eens 
boos als ze eigenlijk heel teleurgesteld 
zijn. Dat snappen ze wel.

Je kunt natuurlijk niet tolereren dat je 
ouders zich negatief uitlaten over je ex. 
Een goede relatie met hun vader is be-
langrijk voor kinderen, en die moeten ze 
kunnen opbouwen zonder dat ze  aller-
lei vervelende dingen over hem horen. 
Wees heel duidelijk tegen je ouders: óf 
ze stoppen met negatief praten over de 
vader van hun kleinkinderen, óf ze gaan 
in het vervolg naar de kinderopvang.

Reactie 1

Reactie 2

Dat lijkt me heel erg lastig. Kinderen 
hebben een vader nodig, maar ook een 
opa en oma die met hen meevoelen. En 
jij hebt ook ouders nodig die jou steu-
nen. Kijk eens op www.SamSara-hel-
mond.nl voor tips onder familie en be-
kenden. Misschien kun je daar je ouders 
op attenderen. 

Of kijk eens samen met hen op Villa 
Pinedo, ook daar kun je veel informatie 
vinden over wat kinderen nodig hebben 
als hun ouders gaan scheiden. Opa’s en 
oma’s kunnen namelijk een heel mooie 
rol spelen tijdens een scheiding, door 
juist geen partij te kiezen en er vooral 
te zijn voor kleinkinderen als zij een van 
beide ouders missen. Veel succes!

Reactie 3

ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Echtscheidingsdilemma 17: 
Sinterklaas

Elke twee weken wordt er in Weekkrant 
de Loop een echtscheidingsdilemma met 
u gedeeld. Hierop kunnen de lezers een 
reactie of advies geven. Om uw geheugen 
op te frissen, wordt het eerste dilemma 
hieronder 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 mogelijk wordt uw reactie 
over twee weken geplaatst. s

Helmond
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bij inLEvERing vAn DE bOn
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OP 1 ARTikEL nAAR kEUzE

gratis
ERwTEn

SOEP

bOn gROOT PEELLAnD wk 48✃
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✃
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De collectie van ON- Perfomance running en outdoor schoenen zijn exclusief verkrijgbaar bij:

C o l l e C t i e  R u n n i n g  &  t i e  R u n n i n g  &  o u t d o o R  s C h o e n e n

Lopen      op wolken.
Welkom bij de ultieme lichtgewicht loopsensatie van On, het revolutionaire Zwitserse  
performance merk in hardloop & outdoor wandelschoenen.
De gepatenteerde CloudTec®-technologie van On is ontwikkeld om een   zachte landing te  
maken, gevolgd door een explosieve start. Het resultaat? Een ongelooflijk licht lopende  
sensatie. En geen concessies aan demping en schokbescherming. Met andere woorden,  
rennen op wolken. Demping die uw pas niet verbreekt, maar zich eraan aanpast. Wanneer je 
de grond raakt met een On-schoen, vangen de zeer adaptieve rubberen Cloud-elementen 
zowel verticale als horizontale krachten op voor een zachte landing en maken je klaar om 
vooruit te gaan. CloudTec® is het eerste systeem dat alleen demping biedt tijdens de 
landingsfase (wanneer u het echt nodig hebt). Zodra je de grond raakt, vergrendelen 
de Cloud-elementen stevig en vormen ze een solide basis voor natuurlijke, krachtige 
aandrijving. Bereid je voor op de start.  Op conventionele schoenen met een stijve zool 
heb je geen controle over je loopbeweging. In plaats daarvan reageert een heel team 
van cloud-elementen op de zool actief op uw individuele loopbeweging. Ze hebben 
geen vooraf gedefinieerde rollijn. In plaats daarvan vangen de wolkenelementen uw 
landing op door zich aan te passen aan uw voetaanval. Dit geeft je weer de controle en 
stelt elke loper in staat om te rennen zoals hij of zij bedoeld is om te rennen.

5december 2019Groot PEELLAND

Winnaar Senzer Award 
categorie Kleine ondernemingen
In de categorie ‘Kleine onderne-
mingen (tot 50 medewerkers)’ 
wist SolarUnie uit Gemert de 
Senzer Award in de wacht te sle-
pen. SolarUnie is een bedrijf dat 
zich op twee manieren duurzaam 

inzet, namelijk op het gebied van 
zonne-energie, maar ook op het 
inzetten van personeel. Dit doet 
het bedrijf door kansen te bieden 
aan iedereen die bij SolarUnie wil 
werken. Iedereen met de juiste 
motivatie en bereidheid te leren 
krijgt een kans. Als iemand de 

functie nog niet meester is, zorgt 
SolarUnie met een opleiding er-
voor dat deze medewerker de 
juiste kennis opdoet. Zo wordt 
een medewerker begeleid en op-
geleid tot zonnepanelenmonteur 
met de juiste bijbehorende certi-
ficaten.

Het onderscheidend vermogen 
van SolarUnie uit zich in een be-
paalde manier van denken. Zo 
wil het bedrijf doorbreken dat  
mensen in een hokje geplaatst 
worden met de stempel dat zij 
niets kunnen. 

SolarUnie is ervan overtuigd dat 
er voor mensen, met de juiste be-
geleiding en de juiste instelling,  
altijd een plek is op de arbeids-
markt. Zo begeleiden ze veel 
statushouders die de taal niet 
meester zijn, en verwelkomen ze 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Iedereen krijgt een 
kans bij SolarUnie. 

Dit bedrijf gelooft dat wan-
neer je oprecht aandacht geeft 
aan de mens en bereid bent 
te investeren in meer dan al-
leen arbeidsgerelateerde zaken, 
mensen succesvoller worden. 
Zo geeft SolarUnie de werkne-
mers vertrouwen waardoor zij 
zich meer verbonden voelen met  
het bedrijf. 

Winnaar Senzer Award 
categorie Middelgrote tot 
grote ondernemingen
Fletcher Kloosterhotel Willi-
brordhaeghe uit Deurne ging er 
in de categorie ‘Middelgrote tot 
grote ondernemingen (vanaf 
50 medewerkers)’ met de Sen-
zer Award vandoor. Bedrijven 
zijn op zoek naar het perfecte 
plaatje: geschoolde mensen die 
zich goed kunnen presenteren. 
Het Fletcher Kloosterhotel Wil-
librordhaeghe prikt hier door-
heen, door mensen die het wat 
lastiger hebben op de arbeids-
markt een kans te bieden. 

Ze geven nieuwe werknemers de 
juiste begeleiding en met wat ge-
duld ontstaat er uiteindelijk een 
heel goed team waarin iedereen 
perfect op elkaar inspeelt. Zo 
luistert de leiding naar ieders 
verhalen, en begrijpt ze dat niet 
iedereen (meteen) voor de volle 
honderd procent kan presteren. 

Medewerkers worden bijvoor-
beeld aan een buddy gekoppeld 
waardoor collega’s vaak meer 
begrip voor elkaar krijgen. Bo-
vendien vermindert het de werk-
druk en fysieke belasting. Ook 
zorgt dit hotel ervoor dat mede-
werkers intensief worden bege-
leid, dat zij taalcoaching krijgen 
en waar mogelijk scholing wordt 
aangeboden. 

Dat deze formule succesvol is, la-
ten de resultaten van de house-
keeping zien. Doordat de werk-
zaamheden van housekeeping  
worden uitgevoerd door mede-
werkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, kunnen er meer 
mensen tegen dezelfde loonkos-
ten ingezet worden. 

Hierdoor maken zij 3,5 kamer 
per uur schoon, terwijl de norm 
bij Fletcher op 3 kamers per uur 
ligt. De werkdruk is inmiddels 
nihil, de taken zijn fysiek behap-
baar en er is een enorme saam-
horigheid in het team ontstaan.

Versterking regionale 
arbeidsmarkt
Initiatiefnemer Senzer zette tij-
dens de Dag van de Onderne-
mer innovatieve ondernemers 
in de schijnwerpers. Volgens 
Senzer hebben bedrijven door 
allerlei veranderingen meer be-
hoefte aan verrassende oplossin-
gen voor hun arbeidsvragen. ‘We 
zien steeds meer dat verschil-
lende bedrijven anders naden-
ken over de werkgelegenheid die 
zij bieden. Ze geven bijvoorbeeld 
geen baan- maar werkgarantie, 
waardoor iemand binnen een 
bedrijf verschillende functies kan 
uitoefenen. 

Of ze selecteren niet op functie-
profielen, maar kijken naar ie-
mands mogelijkheden met een 
takenpakket in gedachten. Deze 
bedrijven zijn een inspiratiebron 
en versterken de regionale ar-
beidsmarkt. Dat moet beloond 
worden!’, aldus Senzer. 

SolarUnie en 
Fletcher Kloosterhotel 
Willibrordhaeghe 
winnaars Senzer Award

Links: Jeffrey Otten van SolarUnie, in het midden Marion van Limpt algemeen directeur Senzer en rechts  
Melissa Stienen van Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe. (Bron foto; Senzer).

Op vrijdag 15 november hebben SolarUnie uit Gemert en Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe 
uit Deurne tijdens de Dag van de Ondernemer de Senzer Award in de wacht gesleept! Met het 
winnen van deze award bewijzen beide bedrijven dat zij op vernieuwende wijze omgaan met 
werkgelegenheid en de arbeidsmarkt in de regio Helmond-De Peel.

Hans van Gorp, Toon Maas & Piet 
Snijders, de mannen van Naw-
dèwir, maken drukke tijden door. 
Nog voor hun korte kerstreces 
brengen ze hun theaterprogramma 
op vier plaatsen in Peelland, terwijl 
er tussendoor ook nog optredens 
elders in Brabant gepland staan. 

Nawdèwir draait lekker, zowel in 
dorpshuizen als in theaters. Het 
publiek laat zich meegaand mee-
voeren in de theatrale gedachte-
kronkels van het trio Van Gorp, 
Maas & Snijders. In Nawdèwir 
pakt de krachtenbundeling van 
de troubadour, de theatermaker/
clown en de schrijver/dichter nog 
beter uit dan in hun eerste pro-
gramma 'Vruger waar alles bit-
ter'.  De komende tijd is het aan 
het theaterminnend publiek in 
Helenaveen (De Gouden Helm), 
Asten (De Klepel), Someren (De 
Ruchte) en Gemert (De Eendracht) 
om zich daarvan te vergewissen.

In 'Nawdèwir' diepen de mannen 
uit Asten en Someren hun eerder 
bedachte 'Brabants literair enter-
tainment' uit. Milde maatschap-
pijkritiek, poëtische beschouwin-

gen en absurdisme gaan in het 
programma hand in hand. Soms 
op 't randje, maar nooit erover-
heen, want de platte lol is aan dit 
trio niet besteed. Inhoudelijk gaat 
Nawdèwir over de gemakken en 
soms hilarische ongemakken van 
het ouder worden, een realiteit 
waarmee intussen ook de 'genera-
tie van '68' wordt geconfronteerd. 
Als Maas, Van Gorp & Snijders 
'horen, zien & zingen' gaat het 
over pillen en pijntjes; over slikken 
en prikken en over van alles wat 
je niet wilt, maar overkomt. Naw-
dèwir is kleinschalig theater; van 
aandoenlijk tot abnormaal, van 
broos tot brutaal. 

Nawdèwir is te zien en te horen: 
donderdagavond 28 november, 
20.15 uur in De Gouden Helm in 
Helenaveen; zondag 1 december, 
14.00 uur in De Klepel in Asten; 
zondag 8 december,14.00 uur in 
De Ruchte in Someren en vrijdag 
13 december om 20.15 uur in De 
Eendracht in Gemert. Kaarten te 
koop bij respectievelijk De Gou-
den Helm; VVV Asten; www.hans-
vangorp.nl  of de websites van de 
betrokken theaters. 

Drukke dagen voor Nawdèwir in Peelland
Hans van Gorp, Toon Maas en Piet Snijders. (Bron foto: Kees Martens).
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mensen tegen dezelfde loonkos-
ten ingezet worden. 

Hierdoor maken zij 3,5 kamer 
per uur schoon, terwijl de norm 
bij Fletcher op 3 kamers per uur 
ligt. De werkdruk is inmiddels 
nihil, de taken zijn fysiek behap-
baar en er is een enorme saam-
horigheid in het team ontstaan.

Versterking regionale 
arbeidsmarkt
Initiatiefnemer Senzer zette tij-
dens de Dag van de Onderne-
mer innovatieve ondernemers 
in de schijnwerpers. Volgens 
Senzer hebben bedrijven door 
allerlei veranderingen meer be-
hoefte aan verrassende oplossin-
gen voor hun arbeidsvragen. ‘We 
zien steeds meer dat verschil-
lende bedrijven anders naden-
ken over de werkgelegenheid die 
zij bieden. Ze geven bijvoorbeeld 
geen baan- maar werkgarantie, 
waardoor iemand binnen een 
bedrijf verschillende functies kan 
uitoefenen. 

Of ze selecteren niet op functie-
profielen, maar kijken naar ie-
mands mogelijkheden met een 
takenpakket in gedachten. Deze 
bedrijven zijn een inspiratiebron 
en versterken de regionale ar-
beidsmarkt. Dat moet beloond 
worden!’, aldus Senzer. 

SolarUnie en 
Fletcher Kloosterhotel 
Willibrordhaeghe 
winnaars Senzer Award

Links: Jeffrey Otten van SolarUnie, in het midden Marion van Limpt algemeen directeur Senzer en rechts  
Melissa Stienen van Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe. (Bron foto; Senzer).

Op vrijdag 15 november hebben SolarUnie uit Gemert en Fletcher Kloosterhotel Willibrordhaeghe 
uit Deurne tijdens de Dag van de Ondernemer de Senzer Award in de wacht gesleept! Met het 
winnen van deze award bewijzen beide bedrijven dat zij op vernieuwende wijze omgaan met 
werkgelegenheid en de arbeidsmarkt in de regio Helmond-De Peel.

Hans van Gorp, Toon Maas & Piet 
Snijders, de mannen van Naw-
dèwir, maken drukke tijden door. 
Nog voor hun korte kerstreces 
brengen ze hun theaterprogramma 
op vier plaatsen in Peelland, terwijl 
er tussendoor ook nog optredens 
elders in Brabant gepland staan. 

Nawdèwir draait lekker, zowel in 
dorpshuizen als in theaters. Het 
publiek laat zich meegaand mee-
voeren in de theatrale gedachte-
kronkels van het trio Van Gorp, 
Maas & Snijders. In Nawdèwir 
pakt de krachtenbundeling van 
de troubadour, de theatermaker/
clown en de schrijver/dichter nog 
beter uit dan in hun eerste pro-
gramma 'Vruger waar alles bit-
ter'.  De komende tijd is het aan 
het theaterminnend publiek in 
Helenaveen (De Gouden Helm), 
Asten (De Klepel), Someren (De 
Ruchte) en Gemert (De Eendracht) 
om zich daarvan te vergewissen.

In 'Nawdèwir' diepen de mannen 
uit Asten en Someren hun eerder 
bedachte 'Brabants literair enter-
tainment' uit. Milde maatschap-
pijkritiek, poëtische beschouwin-

gen en absurdisme gaan in het 
programma hand in hand. Soms 
op 't randje, maar nooit erover-
heen, want de platte lol is aan dit 
trio niet besteed. Inhoudelijk gaat 
Nawdèwir over de gemakken en 
soms hilarische ongemakken van 
het ouder worden, een realiteit 
waarmee intussen ook de 'genera-
tie van '68' wordt geconfronteerd. 
Als Maas, Van Gorp & Snijders 
'horen, zien & zingen' gaat het 
over pillen en pijntjes; over slikken 
en prikken en over van alles wat 
je niet wilt, maar overkomt. Naw-
dèwir is kleinschalig theater; van 
aandoenlijk tot abnormaal, van 
broos tot brutaal. 

Nawdèwir is te zien en te horen: 
donderdagavond 28 november, 
20.15 uur in De Gouden Helm in 
Helenaveen; zondag 1 december, 
14.00 uur in De Klepel in Asten; 
zondag 8 december,14.00 uur in 
De Ruchte in Someren en vrijdag 
13 december om 20.15 uur in De 
Eendracht in Gemert. Kaarten te 
koop bij respectievelijk De Gou-
den Helm; VVV Asten; www.hans-
vangorp.nl  of de websites van de 
betrokken theaters. 

Drukke dagen voor Nawdèwir in Peelland
Hans van Gorp, Toon Maas en Piet Snijders. (Bron foto: Kees Martens).
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...gooi wat in m’n schoentje!

Sinterklaas
kapoentje...

Wie kent hem niet?  Ook Sinterklaas weet waar hij zijn

cadeautjes het liefste vandaan haalt. 

Bijna alles op het gebied van wonen, koken, tafelen, huishouden 

en bijvoorbeeld hobby en vrije tijd weet Sinterklaas op de 

 Engelseweg te Helmond te vinden. Van woonaccessoires voor 

het interieur, decoratie van de woonkamer tot van alles op het 

gebied van tuin en auto. 

De Engelseweg, de plek waar Sinterklaas urenlang zorgeloos kan 

shoppen bij meer dan 50 winkels en kan genieten van een lekkere 

lunch. En natuurlijk deskundige medewerkers, service en gratis 

parkeren voor de deur.  

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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ADV CENTERPARCS

Ik ben 22 jaar en sinds 2014 werkzaam bij Center Parcs.
Ik ben begonnen bij Sports en Fietsenverhuur en nu werk ik ook voor
het Entertainmentteam waar we kinderactiviteiten en entertainment
voor volwassenen verzorgen.
Wat maakt dit werk nu zo leuk? Een van de belangrijkste dingen vind
ik het contact met gasten. Jij zorgt ervoor dat gasten een leuk verblijf
hebben en een lach op hun gezicht krijgen. Dit doe je samen met
de leukste collega’s en binnen een gezellig team. Doordat je op een
vakantiepark werkt heb je zelf altijd een beetje het vakantiegevoel! 
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voor volwassenen verzorgen.
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de leukste collega’s en binnen een gezellig team. Doordat je op een
vakantiepark werkt heb je zelf altijd een beetje het vakantiegevoel! vakantiepark werkt heb je zelf altijd een vakantiepark werkt heb je zelf altijd een vakantiepark werkt heb je zelf altijd een vakantiepark werkt heb je zelf altijd een vakantiepark werkt heb je zelf altijd een 

Ik ben bijna 3 jaar in dienst als Schoonmaker. Het leukste van mijn 
werk vind ik ervoor zorgen dat de gasten een prettig verblijf hebben!
De tijd vliegt voorbij want op mijn klok kijk ik tegenwoordig niet meer 
haha. Ik vind het gezellig om met mijn collega’s in de pauze en na 
werktijd te spreken maar poetsen doe ik zelfstandig.
Verder kun je doorgroeien en werk je in een mooie natuur. Door 
bijvoorbeeld de Housekeepingdag die wordt georganiseerd voel ik 
me gewaardeerd. »

Ik ben bijna 3 jaar in dienst als Schoonmaker. Het leukste van mijn 
werk vind ik ervoor zorgen dat de gasten een prettig verblijf hebben!
De tijd vliegt voorbij want op mijn klok kijk ik tegenwoordig niet meer 
haha. Ik vind het gezellig om met mijn collega’s in de pauze en na 
werktijd te spreken maar poetsen doe ik zelfstandig.
Verder kun je doorgroeien en werk je in een mooie natuur. Door 
bijvoorbeeld de Housekeepingdag die wordt georganiseerd voel ik 
me gewaardeerd. »
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HUP is dan wel het sportiefste hotel van 
Nederland, maar met de feestdagen gaat 
het echt om genieten! Hoe jij je laat gaan 
met kerst, mag je helemaal zelf weten. 
Schuif je lekker aan ons kerstbu� et? 

Geen gewandel tijdens de tweede gang, 
het hoofdgerecht wordt namelijk uit-
geserveerd. Of ga je helemaal los op de 
bowlingbaan, om vervolgens zelf je maal-
tijd te bereiden in ons grillrestaurant?

Wij hebben vier overnachtingsarrange-
menten rond de feestdagen voor je sa-
mengesteld, waar genieten de hoofdrol 
speelt. Vol entertainment, met heerlijk 
eten en een spetterend feest met oud en 
nieuw. Elk arrangement heeft een sportief 
tintje, tenminste als jij dat wilt. Bij ieder ar-
rangement heb je gratis toegang tot alle 
sportfaciliteiten van HUP.

Bekijk de arrangementen op onze feestda-
gen pagina op onze website www.hup.eu   
Bij HUP is de keuze reuze qua activiteiten! 
Samen een kerstfilm kijken in de Cinema, 
een  kerstwandeling maken in de bosrijke 
omgeving van Mierlo óf een actief kerst-
circuit in de fitness. 

Even wat tijd voor jezelf? Boek een heer-
lijke massage of laat je nagels mooi lak-
ken. De kinderen kunnen hun energie 
kwijt met rendier tikkertje, sneeuwballen 
trefbal of met kerstbal knutselen. Ga met 
de kleintjes naar het voorlees uurtje bij de 
open haard voor de leukste kerstverhalen 
of kom ’s Avonds borrelen onder het genot 
van een drankje en live muziek. 

HUP | Arkweg 3 -17 | Mierlo
492 67 89 11 | www.hup.eu 

jingle bowls 
Ga los op de bowlingbaan en bereid je eigen maaltijd in ons 
grillrestaurant tijdens de Kerstdagen. 

• 1 uur bowlen
• 2 uur onbeperkt grillen 
• 3 uur onbeperkt drankjes

Vanaf € 52,50 per persoon
Ook ouders maken we graag blij, want kinderen t/m 11 jaar
krijgen 50% korting en kids tot en met 3 jaar zijn helemaal gratis!

Hup, gelijk reserveren  
Voor meer informatie en/of reserveringen 
0492 - 67 89 11 of mail naar: hello@hup.eu

HUP  |  Arkweg  3 -17  |  Mierlo  |  0492 67 89 11  |  hup.eu 

hup

TE HUUR
Kantoor-, praktijkruimte en

bedrijfsruimte Gemert-Bakel

0492-368198

KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

LAAT JE 
LEKKER 
GAAN MET DE 
FEESTDAGEN 
BIJ HUP!

WWW.HUP.EU

‘An Adventure of Travel and Discovery’ 

Rollerclub De Oude Molen presenteert 
zaterdag 14 en zondag 15 december met 
trots weer een unieke editie van de jaar-
lijkse KerstROLLERshow. Dit spektakel 
zal plaatsvinden in sporthal D’n Ekker in 
Beek en Donk. Fenne Hermans uit Hel-
mond zal dit jaar voor het eerst meedoen 
aan deze show. Met haar 4 jaar is zij een 
van de jongste rijdsters. 

De KerstROLLERshow is een ongeveer 
twee uur durende show op rolschaatsen, 
wat wel eens vergeleken wordt met het be-
kende ‘Holiday On Ice’. De voorbereidingen 
lopen op volle toeren, de rijdsters zijn hard 
aan het trainen om stuk voor stuk mooie 
nummers neer te kunnen zetten. Het blijft 
steeds een uitdaging om dat van vorig jaar 
te overtreffen, maar dat is natuurlijk wel 
het streven. Tijdens de KerstROLLERshow 
zal dit jaar alles draaien om een reis rond 
de wereld. Vol vaart en ritme wordt u mee-
genomen naar veel verschillende landen en 
culturen vertolkt op rolschaatsen, wat zal 
zorgen voor veel diversiteit en verrassingen.

Behalve onze rolschaatssters die u versteld 
laten staan van de emoties, bewegingen 
en formaties, zullen onder andere ook het 
decor, de muziek en de kleding een indruk 
achter laten. Sporthal D’n Ekker wordt 
helemaal omgetoverd tot een waar rol-
schaatstheater en dit zal u helemaal mee-
nemen naar de verschillende werelddelen. 
De vrijwilligers schrikken zeker niet terug 
van een professionele aanpak. Dat belooft 
een waar spektakel, wat u zeker niet wilt 
missen!

De KerstROLLERshow wordt gereden in de 
sporthal D’n Ekker, Muzenlaan 2a te Beek 
en Donk. Voorstellingen zijn op zaterdag 
14 december om 19:00 uur en op zondag 15 
december om 11:00 en 16:00 uur. 

Kaarten in de voorverkoop kosten € 13,00, 
kinderen tot en met 11 jaar € 9,00, deze zijn 
te bestellen via de website: www.rcdeoude-
molen.nl en bij verschillende voorverkoop-
adressen, zie website. Na 13 december zijn 
kaarten te koop aan de kassa voor € 14,00.

Kerstrollershow 2018. (Bron foto; RC de Oude Molen).
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ALLEEN BIJ VLOER HET ZELF EINDHOVEN 
OP 29 EN 30 NOVEMBEROP 29 EN 30 NOVEMBEROP 29 EN 30 NOVEMBER

VLOER-HET-ZELF EINDHOVEN 
Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade. Tel. 040-2468180
DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND.  MEER DAN 200.000 m2  OP VOORRAAD. DIRECT UIT VOORRAAD LEVERBAAR. 
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Cabaretdiner Rotary Quartier van Peellandt levert 
€ 9.500,- op voor Wensambulance en Supersociaal

(Links) Giel van Genuchten (Stg. Wensambulance Brabant) en Joop van Stiphout (SuperSociaal) nemen de cheques in ontvangst van 
Rotary Quartier van Peellandt. (Bron foto; Frank Kemme).

Zaterdagavond 16 november 
was het restaurant van Auto-
motivecampus Helmond het 
toneel voor een geweldig optre-
den van cabaretgroep KUUB. 
Bijna 150 gasten hebben ge-
noten van een fantastisch ca-
baretdiner dat werd georgani-
seerd door Rotary Quartier van 
Peellandt. Op het einde van de 
avond werden twee cheques 
van € 4.750,- overhandigd aan 
Wensambulance Brabant en 
SuperSociaal.

Het optreden van KUUB was fe-
nomenaal. Tijdens deze try-out 
met een goeddeels nieuw reper-
toire konden de gasten genieten 
van de prachtige muziek en hila-
rische sketches. Tussen de gan-
gen door werden enkele items 
geveild door veilingmeester Leo 
Kivits en dat heeft geen windei-
eren gelegd. 

Een fles Borolo uit 1964 bracht 
€ 250,- en ook een rondleiding 
door de fabriek van Bavaria door 
Tonny Swinkels ging ook door 
het dak. Het was een zeer ge-
slaagde avond die zeker navol-
ging krijgt.

Super Sociaal biedt inwoners 
van Helmond en Laarbeek die 
moeilijk rond kunnen komen de 
mogelijkheid om boodschappen 
te doen tegen een sterk geredu-
ceerd tarief. 
WensAmbulance Brabant 
brengt terminaal zieke mensen 
nog één keer naar hun favoriete 
plek met behulp van professio-
nele vrijwilligers. 
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IN KASTEEL HELMOND

Geniet, proef en bewonder bij

Winterkasteel Helmond

Wat kun je doen in het Winterkasteel? 
Luister naar Verhalenverteller Gast Fan-
tast, hij vertelt je de prachtigste kerst- en 
fantasieverhalen in een warm ingerichte 
kasteelkamer vol met vreemde maar won-
derlijke spullen. 

Kinder Kerst Leckerny. Zin in iets lekkers 
en wil je zelf ook iets maken? Kom dan 
naar het sfeervolle Kasteelcafé en versier 
je eigen Kerstcrêpe.  Voor iedereen heb-
ben we smakelijke winterse gerechten en 
warme dranken in de aanbieding tijdens 
de gehele periode van het Winterkasteel.
Ontmoet de kasteelgidsen.  Elke dag zijn de 
kasteelgidsen aanwezig om spannende ver-
halen over dit eeuwenoude kasteel te vertel-
len en de mooiste plekken te laten zien.  

Fotoshoot bij de Arrenslee, spelen en speu-
ren en roofvogels: bij de arrenslee op voor-
plein van het Winterkasteel is jouw kans 
voor een unieke selfie. Ook kun je elke dag 
spelen en speuren bij en in het kasteel. 
Maak een speurtocht door de kelder en 
speel met de middeleeuwse spellen. Of zet 
eens een sneeuwuil op je hand en bekijk 
‘m van heel dichtbij tijdens de roofvogel-
demonstratie. Kasteelkaarsen versieren en 
nog veel meer. Ben je graag creatief bezig 
en wil je eens iets anders maken? Versier 
dan een grote kasteelkaars met waxvellen 

en – stiften in jouw eigen stijl en kleuren. 
Naast deze activiteit zijn er nog meer din-
gen te doen maar dat is teveel om op te 
noemen. Kijk voor alle activiteiten en tij-
den op de website van Museum Helmond, 
www.museumhelmond.nl.

Brand op zolder!
Loop mee met de tour op de eeuwenoude 
zolder van het Winterkasteel. Weet jij wie de 
brand op zolder heeft veroorzaakt? De zol-
dertour hoef je niet te reserveren, aanmelden 
kan op de dag zelf. Daarnaast kun je alvast in 
de sfeer komen door met je familie het XXL 
bordspel te spelen in de ronde torenruimte. 
‘Wie wint, die verliest’ dus kijk uit!

Winterkasteel Helmond is geopend van 
dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 17.00 
uur. Op zaterdag en zondag en op 2e Kerst-
dag is het Winterkasteel geopend van 12.00-
17.00 uur. Op 23 en 25 december, 1e Kerst-
dag, 30 december en 1 januari is het Win-
terkasteel gesloten. Meer informatie vind 
je op www.museumhelmond.nl. Kasteel 
Helmond is gemakkelijk bereikbaar met de 
auto en het openbaar vervoer, het stads-
kasteel ligt in het centrum van Helmond. 
Kom je met de trein, stap uit op station Hel-
mond, en loop in circa 10 minuten naar het 
kasteel. Met de fiets? Stal je fiets gratis in de 
fietsenstalling vlakbij het kasteel.

Tijdens de Kerstvakantie zijn er diverse leuke activiteiten te beleven voor gezinnen, 
families en kasteelliefhebbers bij Museum Helmond. Kasteel Helmond, de 

grootste waterburcht van het land, wordt van tien december tot en met vijf januari 
omgetoverd tot Winterkasteel Helmond. Het kasteel is sfeervol aangekleed, met 

gezellige lichtjes, winterse muziek en chique gedekte tafels. En doe een wens, schrijf 
‘m op en hang deze in de prachtig versierde wensboom. Wie weet heb jij prijs! 

(Bron foto; www.fotostudio5700.nl).

Open middag nieuw 
Agrarisch Kinderdagverblijf bij 

Boerderij Krakenburg 
De afgelopen tijd is er door vele han-
den fl ink geklust op de boerderij. Er is 
een fonkelnieuw agrarisch kinderdag-
verblijf gerealiseerd, met een speciale 
binnen- en buitenruimte voor kinde-
ren van 0 tot 4 jaar. 
Kinderen kunnen hier genieten in een 
groene omgeving, omringd door na-
tuur en dieren.

Tevens is er een spiksplinternieuwe huis-
kamer gebouwd voor de kinderen en 
jongvolwassenen die op de (zorg)boerde-
rij komen voor dagbesteding. Ben jij ook 
zo benieuwd geworden naar het eindre-
sultaat? Je bent van harte welkom tijdens 
de open middag op zaterdagmiddag 30 
november tussen 14:00 uur en 16:00 uur. 
Olen 50, Nuenen. www.krakenburg.nl 

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

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

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

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

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

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

aloe inspired
Jouw Forever 

Business Owner: 
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Maak kennis met de vernieuwde aloë vera dranken 
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Stel je eens voor dat je op een aloë vera plantage staat, 
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FRISSE CRANBERRY EN APPEL
Forever Aloe Berry Nectar. De frisse smaak van cranberry 
en appel geeft aloë een fruitige twist! Forever.

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

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

BUSINESS     OWNER

Voor meer 
informatie bel
Lenie Klaasen
06-52716622
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Vrijdag 29 november en zaterdag 30 november zijn de ideale dagen voor  de beste deals op overjarige modellen.

BLACK 
FRIDAYbij

Vrijdag 29 november en 

WIJ MAKEN PLAATS 
VOOR COLLECTIE 2020 

LAAT U VERRASSEN IN ONZE 
WINKEL TIJDENS DEZE DAGEN 
MET ZEER LEUKE KORTINGEN
OP DIVERSE MERKEN ZOALS:

GIANT

DIVERSE FLYER 
MODELLEN

En nog velen meer van stads E-bikes tot  E-mountainbikes.

Trambrugweg 2,  5707XZ Helmond
www.drumo.nl | 0492-520760

van €2899
voor €2199

voor €3199

KALKHOFF
van €2999
voor €2299

van €3899

Bij Drumo zien we dat de elektri-
sche fiets steeds populairder wordt 
in allerlei doelgroepen: jongere 
gezinnen, schooljeugd, sportiever 
fietsers en nog meer. Wij, als spe-
cialist in elektrische fietsen, willen 
onze klanten maatwerk leveren 
zodat we de juiste elektrische fiets 
kunnen aanbieden.  Onze A-mer-
ken zijn persoonlijk getest en over-

wogen zodat we overtuigd zijn van 
de kwaliteit en u als klant het aller-
beste kunnen aanbieden. Wij heb-
ben zelfs een elektrische fiets van 
18,7 kilogram inclusief accu.
Het grootste deel van onze elek-
trische fietsen zijn uitgerust met 
een middenmotor. Het voordeel 
van de middenmotor is een laag 
zwaartepunt en de ondersteuning 

die rechtstreeks op de trapas zit. U 
bepaalt zelf de kracht die de motor 
moet leveren en als veiligheids-
maatregel zal de motor (als u niet 
trapt) direct stoppen en niet verder 
ondersteunen. Ook voor het ver-
zekeren en de garantie leveren wij 
maatwerk zoals 5 jaar garantie op 
accu en motor.

Onze kenmerken als 
elektrische fi ets specialist:
• Elektrische fietsen van 
 A-kwaliteit
• Maatwerk. De fiets kan 
 naar wens worden 
 samengesteld
• Zitpositie en comfort 
• Veiligheid
• Service voor de klant na 
 aankoop van de fiets door 
 ons als dealer en fietsfabrikant.

maatwerk in elektrische fietsen
Elektrische fi etsen komen steeds vaker in het straatbeeld voor. 
Van stadsfi ets tot mountainbike. De tijd dat enkel senioren met 
een elektrische fi ets naar buiten gingen, is zo goed als voorbij.

(Bron foto; Drumo).

Ouders beloven hun kind
eeuwige trouw
Op acht januari kunnen ou-
ders in het kasteel van Hel-
mond hun kind een belofte 
doen om voor altijd hun 
ouder te blijven. Dit is een 
initiatief vanuit Duurzaam 
Ouderschap, een project in 
opdracht van de gemeente en 
uitgevoerd door LEVgroep.

Vanaf dit najaar krijgen alle 
toekomstige ouders in Hel-
mond bij de verloskundige een 
boekje uitgereikt met daarin 
een Persoonlijke Ouderschaps-
belofte. Deze is bedoeld om als 
ouders samen te praten over 
hoe je graag op wilt voeden, 
hoe je samen ouders wilt zijn, 
en over hoe je zorgt dat jij altijd 

die ouder blijft, indien de relatie 
geen stand zou houden. Op 8 
januari hebben ouders de ge-
legenheid om in een feestelijke 
ceremonie op het kasteel van 
Helmond deze belofte aan hun 
kind uit te spreken tegenover 
een speciale belofteambtenaar. 
Liedjeskunstenaar Dirk Scheele 
zal het geheel opluisteren met 
een voorstelling van zijn mooi-
ste liedjes.

Ouders kunnen zich aanmel-
den via 
duurzaamouderschap@lev-
groep.nl 

Orgelmuziekbeurs in Bakel
Op zaterdag 30 november aan-
staande is er een speciale beurs 
voor geïnteresseerden in orgel-
muziek. Dit betreft een éénma-
lige gelegenheid, georganiseerd 
door koor Kunst en Vermaak.

Er zijn meer dan 200 LP vinyl 
platen, waaronder veel unieke 
platen uit de jaren zeventig van 
beroemde organisten, en meer 
dan honderd boeken, het meren-
deel vakliteratuur. Het betreft de 
collectie van verzamelaar Harrie 

Scheepers, organist en muziekle-
raar uit Deurne. De heer Schee-
pers is overleden in 2016. 
 
Wij denken aan prijzen vanaf 
drie à vijf euro. Na deze beurs 
worden de platen aangeboden 
aan in dit genre gespecialiseerde 
muziekwinkels.

De beurs vindt plaats op zater-
dag dertig november van 10.00 
tot 16.00 uur in Het Parochiehuis, 
Gemertseweg 2, te Bakel.
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Black Friday? No Way! Bij Adventure 
Store Helmond gelden áltijd de beste 
prijzen en de scherpste deals voor al-
les op het gebied van sport- en outdoor 
benodigdheden. En dat met de bekende 
persoonlijke bediening, het assortiment 
met topkwaliteit merken en het gratis 
parkeren voor de deur

Kortingen tijdens Black Friday lijken vaak 
gunstig, maar schijn bedriegt. In veel ge-
vallen zijn de Black Friday Deals niet zo 
mooi en gunstig als ze lijken, aldus de con-
sumentenbond. Uit een eerder artikel van 
het Eindhovens 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 profiteer nu van twintig procent 
korting op een product naar keuze bij inle-
vering van de originele bon uit deze krant. 

En als je er dan tóch bent, vergeet dan niet 
om eens te kijken naar alle prijspakkers en 
andere opruimacties die op dit moment in 
de winkel aanwezig zijn.
Daarnaast gelden er super acties tot en 
met 15 december met twintig procent kor-
ting op alle tassen, 15 procent korting op 
alle winterjassen, dertig procent korting op 
alle kinderregenlaarzen en twintig procent 
korting op kampeer- en recreatie spullen 
zoals relaxstoelen, barbecues, slaapzak-
ken, matten, tenten en alle accessoires. 
Naast hoge kortingen, kun je ook rekenen 
op een uitstekende service en goedpas-
send advies. Onze outdoor adviseurs staan 
voor je klaar om je te helpen! Of je nu op 
zoek bent naar een perfect paar wandel-
schoenen óf een gloednieuwe barbecue, 
Adventure Store heeft het allemaal! 

Kijk ook op wwww.adventurestore.nl
voor alle details.

Adventure Store is altijd
de beste keuze! 

Jubileumeditie: 
5 jaar New Years Eve 
in de Cacaofabriek

Met onder andere een silent dis-
co, twee verlichte dansvloeren, 
een live disco band, diversen DJ’s 
en natuurlijk geweldige dansmu-
ziek beleeft u op voorhand een 
onvergetelijk oud en nieuw feest! 

Tickets en arrangementen 
De online tickets zijn nu verkrijg-
baar en zijn erg populair. Ben er 
dus snel bij om zeker te zijn van 
je ticket. Het arrangement ziet 
er als volgt uit: een hele avond 
onbeperkt bier, fris, wijn en mix-
dranken inclusief bubbels, vuur-

In navolging van vier succesvolle edities organiseert de Cacaofa-
briek voor de vijfde keer een spetterende, grootse en geweldige af-
sluiter van het jaar! Voor deze jubileumeditie pakt de organisatie 
flink uit. New Years Eve: The Party vindt in meerdere ruimten in De 
Cacaofabriek plaats. 

werk, oliebollen en spetterende 
12 uur show voor 60 euro. Er 
staan gedurende de hele avond 
diverse foodstands voor u klaar, 
waar onbeperkt gebruik van kan 
worden gemaakt. 

New Years Eve: 
The Party Dit jaar zullen diverse 
dj’s zorgen voor heerlijke herken-
bare en knallende disco hits. De 
avond is compleet met een spet-
terende live disco band. De pop-
zaal en de foyer krijgen ieder een 
complete metamorfose met ver-
lichte dansvloer. Er vindt een si-
lent disco plaats in de foyer en ook 
aan een foodcorner en fotobooth 
is gedacht! We toosten samen 
om 00.00 uur op een spetterende 
uiteinde met heerlijke bubbels en 
vuurwerk. Zorg dat je bij deze ju-
bileum editie aanwezig bent en tel 
samen met jouw vriendengroep, 
familie of collega’s af tot 2020. Be-
stel uw tickets online via de web-
site van De Cacaofabriek: www.
cacaofabriek.nl of aan de recep-
tie van De Cacaofabriek. Volg De 
Cacaofabriek ook op facebook en 
zet jezelf op aanwezig bij het eve-
nement. De party start om 21.00 
uur en zal tot 04.00 uur duren. De 
Cacaofabriek bevindt zich op de 
Cacaokade 1 te Helmond.

Heb je behoefte aan meer infor-
matie? Dan kun je contact opne-
men met sales@cacaofabriek.nl 

Het wordt weer feest 
met oud- en nieuw! 
(Bron foto; De Cacaofabriek).

Op maandag 2 december zal in Mu-
seum klok & Peel een lezing plaatsvin-
den als onderdeel van de lezingenreeks 
over 75 jaar vrijheid. De lezing zal wor-
den verzorgd door François van Hövell 
tot Westervlier. 

Na de oorlog kwamen de overwinnaars 
onder andere tot de conclusie dat de na-
tionalistische rivaliteit in Europa  moest  
worden  bedwongen  met  internationa-
le  samenwerking. Via het Marshallplan  
werd  de  kiel  gelegd  voor  de  EU.  Nu,  
75  jaar  later,  staat  de  moeizaam op-
gebouwde  samenwerking  weer  onder  
druk,  onder  meer  door  de  Brexit.  Die  
is  negatief voor Europa, maar gelukkig 
is daar niet alles kommer en kwel. Neem 
de geslaagde invoering van de Euro als 
eerste stap op weg naar een monetaire 
unie. Ook die is van essentieel belang 
voor het behoud en de verdere ontwik-
keling van het Europese vredesproject. 

Een man die uit eigen ervaring over Eu-
ropese aangelegenheden kan vertellen 
is François baron Van Hövell tot Wester-
vlier. Hij is de zoon van Clemens Frans 
Marie van Hövell, de laatste 'Heer van 
Asten'. François van Hövell werkte meer 
dan 35 jaar bij het Secretariaat Generaal  
van de Raad van de Europese Unie in 
Brussel. In die periode vonden binnen 
de Europese Unie belangrijke ontwik-
kelingen plaats, waaronder de invoering 
van de interne markt, de introductie van 
de Euro en de uitbreidingen van 9 tot 
en met 28 lidstaten.François van Hövell 
deed ervaring op in onder andere mi-
lieubescherming en buitenlandse be-

trekkingen. In de laatste jaren voor zijn 
pensionering in 2013 was hij directeur 
van de Begroting en het Sociale Beleid 
van de Europese Unie.   

Bij de cultuurhistorische lezingenreeks 
zijn betrokken: Museum Klok & Peel; 
Heemkundekring De Vonder Asten-
Someren; Heemkundekring H.N. Ou-
werling Deurne en Stichting Behoud 
Kasteelerfgoed Asten. 

Belangstellenden voor de lezing zijn 
vanaf 19.30 uur welkom in Museum 
Klok & Peel. Aanvangstijd van de lezing 
is 20.00 uur. De lezing inclusief koffie/
thee kost € 8,00 p.p.

Lezing EU-Brexit & Monetaire 
samenwerking in het kader 
van 75 jaar vrijheid

François van Hövell. 
(Bron foto; Museum Klok en Peel).
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13december 2019Groot PEELLAND

LEKKER LOPEN EN BEWEGEN, 
DAT WILLEN WE  TOCH ALLEMAAL?

Al ruim 20 jaar zorgen wij voor Voeten en zorgen wij voor U! 
En dat doen we met passie en kennis van zaken. Of het nu gaat om uw dreumes die 
vaak valt, uw sportende kind dat klaagt over hielen of knieën, uw doorgezakte voet, 

pijnlijke tenen of moeite met lopen; wij staan voor u klaar! Omdat wij graag willen dat u 
ongehinderd kunt blijven lopen, dansen en sporten en omdat wij wéten wat u beweegt.

Wij zetten de juiste stappen voor een effectieve behandeling van uw klacht en lopen 
net dát stapje harder om u vooruit te helpen. Of je nu 2 of 92 bent, voor elk probleem 
zoeken onze specialisten met u naar een oplossing die loopt.  Stap gerust binnen op 

een van onze locaties en voel u welkom! 

Wij staan voor u klaar op de volgende locaties:
Zorgcentrum Alphonsus Mierlo-Hout | Gezondheidscentrum Brandevoort Helmond

Gezondheidscentrum Deltaweg Helmond | Gezondheidscentrum Leonardus Helmond
Paramedisch Centrum Stiphout | Hof van Bethanië Mierlo

Elkerliek Ziekenhuis Helmond

Telnr: 0492-504720
 www.podotherapiehelmond.nl | www.podotherapiemierlo.nl

Wat kunnen wij u bieden voor uw onderneming:Wat kunnen wij u bieden voor uw onderneming:

• Begeleiding voor startende ondernemers
• Verzorgen van de boekhouding/administratie
• Loonadministratie
• Aangifte voor alle belastingen
• Fiscaal adviezen etc
• Samenstellen jaarlijkse balansen

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek
(ook in de avonduren en op zaterdag)

UW BOEKHOUDING

ONZE ZORG

Henry Tinnemans & Claire Witlox 
Postelstraat 22, 5711 EN Someren
0493-473717
info@taksomeren.nl
www.taksomeren.nl

SNEL, GOEDKOOP 
EN KWALITEIT

info@adcommunicatie.nl
0492-845350

AL UW 
DRUKWERK
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Black Friday? No Way! Bij Adventure 
Store Helmond gelden áltijd de beste 
prijzen en de scherpste deals voor al-
les op het gebied van sport- en outdoor 
benodigdheden. En dat met de bekende 
persoonlijke bediening, het assortiment 
met topkwaliteit merken en het gratis 
parkeren voor de deur

Kortingen tijdens Black Friday lijken vaak 
gunstig, maar schijn bedriegt. In veel ge-
vallen zijn de Black Friday Deals niet zo 
mooi en gunstig als ze lijken, aldus de con-
sumentenbond. Uit een eerder artikel van 
het Eindhovens 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 profiteer nu van twintig procent 
korting op een product naar keuze bij inle-
vering van de originele bon uit deze krant. 

En als je er dan tóch bent, vergeet dan niet 
om eens te kijken naar alle prijspakkers en 
andere opruimacties die op dit moment in 
de winkel aanwezig zijn.
Daarnaast gelden er super acties tot en 
met 15 december met twintig procent kor-
ting op alle tassen, 15 procent korting op 
alle winterjassen, dertig procent korting op 
alle kinderregenlaarzen en twintig procent 
korting op kampeer- en recreatie spullen 
zoals relaxstoelen, barbecues, slaapzak-
ken, matten, tenten en alle accessoires. 
Naast hoge kortingen, kun je ook rekenen 
op een uitstekende service en goedpas-
send advies. Onze outdoor adviseurs staan 
voor je klaar om je te helpen! Of je nu op 
zoek bent naar een perfect paar wandel-
schoenen óf een gloednieuwe barbecue, 
Adventure Store heeft het allemaal! 

Kijk ook op wwww.adventurestore.nl
voor alle details.

Adventure Store is altijd
de beste keuze! 

Jubileumeditie: 
5 jaar New Years Eve 
in de Cacaofabriek

Met onder andere een silent dis-
co, twee verlichte dansvloeren, 
een live disco band, diversen DJ’s 
en natuurlijk geweldige dansmu-
ziek beleeft u op voorhand een 
onvergetelijk oud en nieuw feest! 

Tickets en arrangementen 
De online tickets zijn nu verkrijg-
baar en zijn erg populair. Ben er 
dus snel bij om zeker te zijn van 
je ticket. Het arrangement ziet 
er als volgt uit: een hele avond 
onbeperkt bier, fris, wijn en mix-
dranken inclusief bubbels, vuur-

In navolging van vier succesvolle edities organiseert de Cacaofa-
briek voor de vijfde keer een spetterende, grootse en geweldige af-
sluiter van het jaar! Voor deze jubileumeditie pakt de organisatie 
flink uit. New Years Eve: The Party vindt in meerdere ruimten in De 
Cacaofabriek plaats. 

werk, oliebollen en spetterende 
12 uur show voor 60 euro. Er 
staan gedurende de hele avond 
diverse foodstands voor u klaar, 
waar onbeperkt gebruik van kan 
worden gemaakt. 

New Years Eve: 
The Party Dit jaar zullen diverse 
dj’s zorgen voor heerlijke herken-
bare en knallende disco hits. De 
avond is compleet met een spet-
terende live disco band. De pop-
zaal en de foyer krijgen ieder een 
complete metamorfose met ver-
lichte dansvloer. Er vindt een si-
lent disco plaats in de foyer en ook 
aan een foodcorner en fotobooth 
is gedacht! We toosten samen 
om 00.00 uur op een spetterende 
uiteinde met heerlijke bubbels en 
vuurwerk. Zorg dat je bij deze ju-
bileum editie aanwezig bent en tel 
samen met jouw vriendengroep, 
familie of collega’s af tot 2020. Be-
stel uw tickets online via de web-
site van De Cacaofabriek: www.
cacaofabriek.nl of aan de recep-
tie van De Cacaofabriek. Volg De 
Cacaofabriek ook op facebook en 
zet jezelf op aanwezig bij het eve-
nement. De party start om 21.00 
uur en zal tot 04.00 uur duren. De 
Cacaofabriek bevindt zich op de 
Cacaokade 1 te Helmond.

Heb je behoefte aan meer infor-
matie? Dan kun je contact opne-
men met sales@cacaofabriek.nl 

Het wordt weer feest 
met oud- en nieuw! 
(Bron foto; De Cacaofabriek).
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pensionering in 2013 was hij directeur 
van de Begroting en het Sociale Beleid 
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Van 13.00 tot 17.00 uur in het centrum 
van Asten. Vossenjacht Zwarte Pieten 
in Asten, ASTEN
Zo 1 december 2019 13:00 - 17:00 uur.

1 
DEC

Vossenjacht Zwarte 
Pieten in Asten

Met dezelfde ongeëvenaarde slapstick 
waarmee die rare Henry zich door de 
doldrieste realiteit van dit bestaan 
heen wurmt, rijgt hij in deze hilarische 
solo louter hoogtepunten aaneen.
Cultuurcentrum Martien van Doorne, 
DEURNE
Vr 6 december 2019 20:30 uur.

6 
DEC

Henry van Loon

Asten

PEEL

OP PAD

PEEL

OP PAD
in de

8 
DEC

High tea en 
rondleiding 
Kasteel Croy voor 
het goede doel

Stichting Britt Helpt houdt high tea en 
rondleiding door Kasteel Croy voor het 
goede doel.
Kasteel Croy, AARLE-RIXTEL
Zo 8 december 2019 11:00 uur, zo 8 
december 2019 15:30 uur.

4 
DEC Brei-groep 

Stitch 'n Bitch

Van 19.00 tot 21.30 uur In Zorgcentrum 
De Lisse, Deken Meijerstraat 7, 5721 
BZ Asten. Wij doen van alles met een 
steekje, haken, breien, borduren en 
naaien.  Voor info 0493-693630

5 
DEC

Amateur-
kunstenaar 
schildersgroep 
Asten

Van 13.30 tot 17.00 uur is het ART-
Astique schildermiddag. Locatie: 
De Beiaard bij Pinkeltje, Pastoor de 
Kleynhof 21, 5721 CR Asten. Voor info: 
0493-692085.

10 
DEC

Thema avond 
Bloemschikken 
Groei en Bloei 
Asten

Aanvang 20.00 uur in de Beiaard, 
Pastoor Kleijnhof 21, Asten. Kerst 
bloemschikken. Entree leden gratis, 
niet leden € 5.-. Org. Groei en Bloei 
Asten-Someren. Telefoon: 0493-
693593. Di 10 december 2019 20:00 
- 22:00 uur.

20 
DEC

Samen 
Creatiever in 
Asten

Van 10.00 tot 12.00 uur in de huiskamer 
van De Beiaard, Pastoor Kleijnhof, 
Asten. We hebben ook een (simpele) 
niet verplichte thuisopdracht die de 
ochtenden nog meer invulling blijkt te 
geven. SamenCreatiever is in september 
2018 gestart de groep bestaat nu 
uit ongeveer 5-6 (vaste) bezoekers.  
SamenCreatiever is laagdrempelig; geen 
verplichting om iedere keer te komen, 
geen verplichte aanmelding, geen 
contributie (consumptie is wel voor 
eigen rekening) alleen wordt er gevraagd 
of je per ochtend een eigen werk mee 
wilt nemen.

T/M 
31
JAN

Cactus- en 
Vetplanten 
vereniging 
Succulenta Asten

Kas open van de Cactus- en vetplanten 
na telefonisch afspraak. In de kas is 
een verzameling van ongeveer 4000 
cactussen te zien. Toegang gratis.
Cactus- en Vetplanten vereniging 
Socculenta Asten, ASTEN
t/m vr 31 januari 2020 ma-za: 10:00 
- 17:00 uur, Gesloten op zon- en 
feestdagen Toelichting: Alleen open na 
telefonische afspraak 0493-694160 of 
06-38267573.

T/M 
31
MAART

Expositie in Klok 
& Peel Museum 
Asten Meisjes 
van toen

De oorlog was nog maar net voorbij 
toen tekenleraar Karel Vermeeren 
zijn leerlingen, meisjes van het St. 
Catharinalyceum in Eindhoven, vroeg 
om hun herinneringen aan De Tweede 
Wereldoorlog op papier te zetten. Aan 
de hand van hun tekening vertellen de 
oud-leerlingen over hun belevenissen 
van toen. Entree: Volwassenen € 10,-, 
kinderen van 4 tot 15 jaar € 5,-, CJP pas 
€ 8,- Expositie in Klok & Peel Museum 
Asten, ASTEN Vr 8 december 2017 t/m 
di 31 maart 2020 ma: 13:00 - 17:00 uur, 
di-vr: 09:30 - 17:00 uur, za, zo: 13:00 - 
17:00 uur.

T/M 
31
MAART

Oude foto's archief 
Gemeente in 
Gemeentehuis 
Asten

Expositie oude foto's archief van 
de Gemeente Asten , verzorgd door 
Heemkundekring De Vonder De 
tentoonstelling is met de lift bereikbaar. 
Toegang gratis. Openingstijden: 
Werkdagen: 08.30 - 12.30 uur & 13.30 - 
17.00 uur (vrijdagmiddag gesloten)

29 
NOV Rob 

Scheepers

Waarom schreeuwt iedereen 
tegenwoordig zo? En gaan we hier in 
2020 onverstoord mee verder? Of 
zullen we in het nieuwe decennium 
gewoon wat vaker luisteren naar elkaar?
Cultuurcentrum Martien van Doorne, 
DEURNE
Do 28 november 2019 20:30 uur, vr 29 
november 2019 20:30 uur.

14 
DEC

Kerstmarkt 
Deurne/Zeilberg 
2019

Een kerstmarkt waar Kinderen uit 
heel Deurne allemaal leuke en lekkere 
dingen kunnen knutselen
Blokhut, DEURNE
Za 14 december 2019 10:00 - 12:00 uur.

17 
DEC Ondernemerscafé 

Deurne

Een unieke netwerkbijeenkomst waar 
op informele wijze van gedachten 
gewisseld wordt over tal van zaken die 
ondernemend Deurne bezighoudt. De 
avond heeft een open karakter; ook 
niet ondernemers zijn welkom. Het 
ondernemerscafé Deurne is altijd de 
derde dinsdag van de maand, behalve 
in juli en augustus. De Brouwer
Di 17 december 2019 21:00 uur.

18 
DEC

PubQuiz Plein Vijf

Wat weet jij van........sport, geschiedenis, 
topografie, muziek en vele andere 
onderwerpen?
Hotel Boetiek Plein Vijf, DEURNE
Wo 18 december 2019 19:30 uur.

13 DEC 
T/M 
5 JAN IJsfestijn Deurne 

2019 - 2020

IJspret in Deurne op de Markt. Je 
kunt er schaatsen en er worden leuke 
activiteiten op het ijs georganiseerd. In 
het horecapaviljoen en bij de horeca op 
de Markt kun je terecht voor een drankje 
of hapje
Centrum, DEURNE
Vr 13 december 2019 t/m zo 5 januari 
2020 ma-zo: 09:30 - 22:30 uur.

T/M 
12 
JAN

Expositie Charles 
Eyck - Schilderen 
met explosieve 
handen

Schilderijen, tekeningen en keramische 
werken van Charles Eyck getoond uit de 
jaren ‘20 tot en met de jaren ’70
Museum De Wieger, DEURNE
t/m zo 12 januari 2020 wo-zo: 12:00 - 
17:00 uur.

30 
NOV

KPN NetwerkNL
Zandbos
wandeltocht
2019

Midden vanuit het Zandbos 
tussen Deurne en Helmond gaan 
de wandelroutes door de mooie 
bosgebieden in deze omgeving
Bosschuur Zandbos, DEURNE
Zaterdag 30 november 2019 10:30 - 
17:00 uur.

T/M 
5
DEC Pubquiz 

Dientje

Dientje's Pubquiz wordt elke eerste 
donderdag van de maand gespeeld 
in Dientje's Pub. De kandidaten 
beantwoorden in teamverband vragen 
die door de quizmaster gesteld worden. 
De quiz bestaat uit verschillende 
rondes waaronder een geluidsronde en 
plaatjesronde. De vragen gaan over van 
alles en nog wat, maar vaak is er een 
grote rol weggelegd voor actualiteiten, 
muziek, film, reizen. De pubquiz 
moet dus niet verward worden met 
een popquiz, waarbij alle vragen over 
muziek gaan. Dientje's Pubquiz start 
om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 
23.00 uur. Deelname kosten zijn € 2,50 
p.p. Dientje, GEMERT

T/M 
31
DEC

Fietstocht 
Gemert-Bakel 
herdenkt.

De fietsroute Gemert-Bakel 
herdenkt. In samenwerking met de 
Heemkundekring Gemert, is er een 
fietsroute gemaakt over 40 km met 
diverse herkenningspunten over de 
tweede wereldoorlog. Nu in de VVV 
winkel aan het Ridderplein.
VVV Gemert-Bakel, GEMERT
Wo 17 juli 2019 t/m di 31 december 
2019 ma: 13:00 - 16:30 uur, di-vr: 10:00 
- 16:30 uur, za: 10:00 - 15:00 uur.

T/M 
19
DEC Winterpleinfestijn 

Gemert

Schaatsen op het dorpsplein van het 
Boerenbondsmuseum tijdens het 
Winterpleinfestijn wat zal worden 
gehouden van 14 december 2019 tot en 
met 5 januari 2020.Schaatsen op het 
dorpsplein van het museum Tevens is 
er in het schooltje bij het museum een 
kerstgroepententoonstelling
Boerenbondsmuseum Gemert, 
GEMERT. Za 14 december 2019 t/m do 
19 december 2019 za: 10:00 - 21:00 uur, 
zo: 10:00 - 20:00 uur, ma-do: 09:00 - 
18:00 uur, vr 20 december 2019 t/m do 
26 december 2019 di: 10:00 - 17:00 uur, 
wo, do: 10:00 - 20:00 uur, vr: 09:00 
- 20:00 uur, za: 10:00 - 21:00 uur, zo: 
10:00 - 17:00 uur, vr 27 december 2019 
t/m zo 5 januari 2020 di-vr: 10:00 - 
20:00 uur, za: 10:00 - 21:00 uur, zo: 
10:00 - 17:00 uur, Gesloten op wo 
25 december 2019 Gesloten op wo 1 
januari 2020.

30 
NOV

Gemert Feest

30 november is het eindelijk zo 
ver: GEMERT FEEST! Ze stonden 
al op Wish Outdoor en 7th Sunday: 

1 
DEC

Klassieke 
Klanken In De 
Gloria in Asten

Aanvang 11.30 uur in De Gloria, 
Linderstraat 1 te Asten. Jan Terlouw 
en het Leonard ensemble verzorgen 
een literair muziekprogramma waar 
de 'Wankele Wereld' centraal staat. 
Het is een politieke beschouwing over 
de wijze waarop wij omgaan met de 
rijkdommen van onze wereld waarbij 
onder andere klimaatveranderingen 
en milieuvervuiling aan de orde 
zullen komen. Dat alles omlijst met 
muziek van Astor Piazzola. Het 
programma wordt aangevuld met een 
gezamenlijk optreden van Jan Terlouw 
en Dries van Agt. Entree € 15,-. Voor 
meer info: www.indegloria.nl/www.
klassiekeklanken.nl 
In De Gloria Asten, ASTEN

30 
NOV

Poppenkast 
theater in Grotel's 
Genieten

Iedere laatste zaterdag van de maand 
een wisselend poppenkasttheater voor 
kinderen van 3-8 jaar. Entree is € 3,- 
pp. in Grotel's Genieten te Bakel op 26 
oktober, 30 november en 28 december 
2019 om 15.00 uur

14 
DEC Het Jut en Jul 

winterfest

Op 20,21,22 december 2019 wordt 
weer het winterfest Bakel gehouden 
van een prima feest bij Jut en Jul te 
Bakel. Foodtrucks, speciaal bieren, 
live muziek Terras Jut en Jul en 
St.Wilbertsplein Bakel.

8 
DEC

Prinsreceptie van 
Carnavalsvereniging 
de Krulstarte 
uit de Mortel

Op 8 december 2019 wordt de 
prinsreceptie van carnavalsvereniging 
de Krulstarte uit de Mortel 
georganiseerd in MFA de Sprank te de 
Mortel vanaf 14.00 uur.

30 

BAKEL

de mortel

Mortel vanaf 14.00 uur.

deurne

gemert

aarle-rixtel

Beleef een speciale avond met 
vrienden familie collega's of zakelijke 
relaties bij café-rest. 't Ridderhof te 
Gemert. Diverse data dinnertainment 
dreamteam Programma 19.00 
uur ontvangst zaal open 19.30 uur 
start dinnershow. 23,30 uur einde. 
reservering tafel 67,50 p.p. 't Ridderhof 
Eten Drinken Feesten, GEMERT.

6 
DEC

Dinnershow Babes behind bars

REPOP! Met 110% FEEST, vette dance 
moves, oogverblindende zangeressen, 
uitzinnige medley's en waanzinnige 
blazers wordt een gigantisch feest! Met 
de nadruk op Feest! En voor twee teams 
wordt het dubbel feest, zij worden 
gehuldigd als winnaars van Gemert 
Weet 2019. Dus zorg dat je met al je 
teamgenoten op deze avond aanwezig 
bent. - Datum: Zaterdag 30 november 
- Locatie: Eendracht Gemert - Tijd: 
20:00 uur tot in de late uurtjes - Entree: 
Gratis – Le
Cultuurhuis DE EENDRACHT, GEMERT
Za 30 november 2019 20:00 uur.
donderdag 5 december

www.groot
peelland.nl
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mierlo

Oud circus directeur Robert Ronday 
presenteert in samenwerking 
met Familie Donnert een unieke 
voorstelling in een echte circustent
Helmond - Naast het Kasteel van 
Sinterklaas, HELMOND
Meerdere data: Vanaf zo 17 november 
2019 t/m wo 4 december 2019.

30 
NOV

Sinterklaas in de Piste

ommel

29 
NOV Vijand 

van het volk

'Vijand van het volk' gaat over politieke 
intriges, fake news en integriteit. Zet de 
klokkenluider Thomas Stockmann zijn 
jonge gezin en zijn carrière op het spel 
voor zijn idealen?
Het Speelhuis, HELMOND
Vr 29 november 2019 20:15 uur.

30 
NOV

Maarten Westra 
Hoekzema - Tired 
of being young

In Tired of being young vraagt Maarten 
zich af wat volwassen zijn nu eigenlijk is 
en vooral of het uberhaupt wel nodig is 
volwassen te worden...
Annatheater, HELMOND  Za 30 
november 2019 20:30 - 22:00 uur.

14 
DEC

Accordeana met 
een wonderlijke 
kerst

Na haar medewerking aan de Mattheus 
Passie in 2014 en de eigen succesvolle 
theaterproductie "Umde039k er zo 
van haaw" in 2016 komt Accordeana 
uit Helmond met een muzikale 
kerstvertelling.
Kapel Elkerliek Ziekenhuis, HELMOND

11 
DEC

De Plankeniers 
- High Tea in 
Bakkerij van Schie

Een klucht in 3 bedrijven De Kastanje, 
LIESSEL Wo 11 december 2019 14:00 
uur, za 14 december 2019 20:00 uur, zo 
15 december 2019 20:00 uur.

30 
NOV Vlooienmarkt 

Deurne in Vlierden

Wekelijkse markt. Ieder vindt er altijd 
wel iets van zijn of haar gading. De 
vlooienmarkt in Vlierden is al ruim 
vijfenveertig jaar een begrip in de regio.
Gebouwen, VLIERDEN

30 
NOV Expositie 

Neerkant herdenkt

Expositie van kunstenaars in en rond 
Neerkant die hun eigen impressie van of 
van hun gevoel over de 2e wereldoorlog 
in beeld hebben uitgedrukt. Tevens zijn 
er werkstukken te zien van leerlingen 
van de basisschool van groep zeven 
en acht

Museum Techniek met 'n Ziel, 
NEERKANT
Zo 27 oktober 2019 t/m zo 15 december 
2019 wo-vr: 13:30 - 16:30 uur, zo: 13:30 
- 16:30 uur.

21 
DEC Kerstmarkt 

Geldrop

Een sfeervolle Kerstmarkt in Geldrop 
Centrum tijdens Wintersfeer Geldrop. 
Jaarlijks staat er een grote ijsbaan van 
600m2. Net zoals voorgaande edities 
beloofd ook dit jaar weer een groots en 
bovenal sfeervol festijn te worden! Vele 
sfeervolle kraampjes 45+
Van 11.00 tot 17.00 Geldrop Centrum

14 
DEC Dickensnight 

Brandevoort

De 17e editie is op zondag 15 
december. De sfeer van Dickensnight 
Brandevoort wordt bepaald door drie 
hoofdingredienten: de aankleding de 
koopwaar en het vermaak. Brandevoort 
Centrum, HELMOND Zo 15 december 
2019 14:00 - 20:00 uur.

29 
NOV Zannikaovonden in 

Asten-Heusden

Aanvang 20.00 uur in Hart van Heuze, 
Pastoor Arnoldstraat 3, 5725 AN Asten-
Heusden. Deelnemers zijn o.a. Ut 
Groot, Showballet van de Majorettes 
uit Heusden, tonpraoter. Presentatie 
Prins Gert I en vorst Geert van de 
Peelvrujters. Muzikale omlijsting door 
boerenkapel de “Turvers”. Programma: 
Andy Marcellissen, Striepke Veur, 

8 
DEC

Indoor 
Rommelmarkt in 
Asten-Heusden

Aanvang 20.00 uur in Hart van Heuze, 
Pastoor Arnoldstraat 3, 5725 AN Asten-
Heusden. Deelnemers zijn o.a. Ut 
Groot, Showballet van de Majorettes uit 
Heusden, tonpraoter. Presentatie Prins 
Gert I en vorst Geert van de Peelvrujters. 
Muzikale omlijsting door boerenkapel de 
“Turvers”.   Entree € 11.00. Voorverkoop 
entreekaarten verkrijgbaar bij De Spar in 
Heusden. Tel.: 06-10306739. Hart van 
Heuze, HEUSDEN GEM ASTEN

21 
DEC Winterfair 

Laarbeek

Van 13.00 uur tot 19.00 uur zal het 
sportpark ’t Heereind omgetoverd zijn 
in een sprookjesachtige wintersfeer voor 
Winterfair Laarbeek. De Kerstmarkt 
bestaat uit verschillende kramen waar 
u nog de laatste kerstcadeaus kunt 
vinden, maar ook mode, lifestyle, 
interieur, brocante. 

Op het horecaplein kunt u terecht 
voor winterse lekkernijen, muziek en 
entertainment. De Kerstman ontvangt 
je graag in zijn gezellige huis. Voor 
de jonge bezoekers zijn er weer vele 
activiteiten. Er kunnen diverse leuke 
spellen worden gespeeld. Uiteraard 
is er weer veel ruimte om heerlijk te 
knutselen. De Kerstman heeft voor elk 
kind iets lekkers bij. En natuurlijk kan 
iedereen met hem op de foto.

Winterfair Laarbeek, Sportpark ’t 
Heereind, Beek en Donk. www.sparta25.
nl/winterfair

6 T/M 
8 DEC

't Mierlose Amateur 
Toneel "Verhuizing 
en andere 
ongemakken"

6, 7, 8 december speelt 't Mierlose 
Amateur Toneel "Verhuizing en andere 
ongemakken". Je ziet het huis van je 
dromen en je besluit het te kopen, maar 
bij het huis hoort een nieuwsgierige 
en bemoeizuchtige buurvrouw. Dat 
niet alleen maar bij het huis horen ook 
paranormale verschijnselen of is dat 
wel zo? 

Een medium wordt ingehuurd om dat 
nader te onderzoeken. Tel daar een 
viertal verhuizers en een (schoonzus) 
met partner die blijft logeren bij op en je 
valt van het ene in het andere hilarische 
probleem. Nieuwsgierig geworden, kom 
dan kijken. Kaartverkoop is gestart. 
www.toneel-mierlo.nl

1 
DEC Sinterklaasfestijn 

in Asten-Ommel

Aanvang 13.00 uur van het feestelijk 
Sinterklaas festijn. Sint en de Zwarte 
Pieten verwelkomen de Ommelse 
kinderen In ht café De Pelgrim, 
Kluisstraat, 5724 Asten-Ommel. Org. 
AVO. Telefoon: 06-29338352
De Kluis, OMME

1 
DEC

Orchestra van 
Wassenaer met 
Brescianello

Orchestra van Wassenaer met de 
sprankelende muziek van de vrij 
onbekende Italiaanse componist 
Giuseppe Antonio Brescianello 
(Bologna omstreeks 1690 - Stuttgart 4 
oktober 1758).
Kapel Elkerliek Ziekenhuis, HELMOND

3 
DEC 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, HELMOND
t/m di 3 december 2019 di-vr: 13:00 - 
17:00 uur, za, zo: 09:30 - 17:00 uur.

8 
DEC Winterbos 

Fair

Sfeervolle fair met een knipoog 
naar kerst Kerstbomenbos Fam. 
Schuurmans, HELMOND
Zo 8 december 2019 12:00 - 17:00 uur.

14 
DEC

Kerst in de Peel 
Natuurlijk in 
Helenaveen

Kerst in de Peel Natuurlijk in 
Helenaveen Sfeervolle Kerstmarkt
Centrum Helenaveen, HELENAVEEN
Za 14 december 2019, zo 15 december 
2019.

11 De Plankeniers 

liessel

21 

beek en 
donk

7 
DEC

Handels 
Tonpraotfestijn 
2019

Handels Tonpraotfestijn in 
gemeenschapshuis de Bron te Handel 
op 7 december 2019 vanaf 19.30 uur.
gemeenschapshuis de Bron, HANDEL
Za 7 december 2019 19:30 uur.

handel

helmond

Vanavond komt Infected weer met 
een knallende indoor editie. Wederom 
zullen we jullie met een grote Glimlach 
laten genieten van onze intieme 
technotempel in De Cacaofabriek
De Cacaofabriek, HELMOND

14 
DEC

Infected - Techno Music Only

Za 7 december 2019 19:30 uur.

helenaveen

heusden

30 
NOV Vlooienmarkt 

Deurne in Vlierden

vlierden

Tis Wa, 't Groot, Bev. Entree € 11.00. 
Voorverkoop entreekaarten verkrijgbaar 
bij De Spar in Heusden. Tel.: 06-
10306739. Hart van Heuze, HEUSDEN 
GEM ASTEN

30 

neerkant
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Van 13.00 tot 17.00 uur in het centrum 
van Asten. Vossenjacht Zwarte Pieten 
in Asten, ASTEN
Zo 1 december 2019 13:00 - 17:00 uur.

1 
DEC

Vossenjacht Zwarte 
Pieten in Asten

Met dezelfde ongeëvenaarde slapstick 
waarmee die rare Henry zich door de 
doldrieste realiteit van dit bestaan 
heen wurmt, rijgt hij in deze hilarische 
solo louter hoogtepunten aaneen.
Cultuurcentrum Martien van Doorne, 
DEURNE
Vr 6 december 2019 20:30 uur.

6 
DEC

Henry van Loon

Asten

PEEL

OP PAD

PEEL

OP PAD
in de

8 
DEC

High tea en 
rondleiding 
Kasteel Croy voor 
het goede doel

Stichting Britt Helpt houdt high tea en 
rondleiding door Kasteel Croy voor het 
goede doel.
Kasteel Croy, AARLE-RIXTEL
Zo 8 december 2019 11:00 uur, zo 8 
december 2019 15:30 uur.

4 
DEC Brei-groep 

Stitch 'n Bitch

Van 19.00 tot 21.30 uur In Zorgcentrum 
De Lisse, Deken Meijerstraat 7, 5721 
BZ Asten. Wij doen van alles met een 
steekje, haken, breien, borduren en 
naaien.  Voor info 0493-693630

5 
DEC

Amateur-
kunstenaar 
schildersgroep 
Asten

Van 13.30 tot 17.00 uur is het ART-
Astique schildermiddag. Locatie: 
De Beiaard bij Pinkeltje, Pastoor de 
Kleynhof 21, 5721 CR Asten. Voor info: 
0493-692085.

10 
DEC

Thema avond 
Bloemschikken 
Groei en Bloei 
Asten

Aanvang 20.00 uur in de Beiaard, 
Pastoor Kleijnhof 21, Asten. Kerst 
bloemschikken. Entree leden gratis, 
niet leden € 5.-. Org. Groei en Bloei 
Asten-Someren. Telefoon: 0493-
693593. Di 10 december 2019 20:00 
- 22:00 uur.

20 
DEC

Samen 
Creatiever in 
Asten

Van 10.00 tot 12.00 uur in de huiskamer 
van De Beiaard, Pastoor Kleijnhof, 
Asten. We hebben ook een (simpele) 
niet verplichte thuisopdracht die de 
ochtenden nog meer invulling blijkt te 
geven. SamenCreatiever is in september 
2018 gestart de groep bestaat nu 
uit ongeveer 5-6 (vaste) bezoekers.  
SamenCreatiever is laagdrempelig; geen 
verplichting om iedere keer te komen, 
geen verplichte aanmelding, geen 
contributie (consumptie is wel voor 
eigen rekening) alleen wordt er gevraagd 
of je per ochtend een eigen werk mee 
wilt nemen.

T/M 
31
JAN

Cactus- en 
Vetplanten 
vereniging 
Succulenta Asten

Kas open van de Cactus- en vetplanten 
na telefonisch afspraak. In de kas is 
een verzameling van ongeveer 4000 
cactussen te zien. Toegang gratis.
Cactus- en Vetplanten vereniging 
Socculenta Asten, ASTEN
t/m vr 31 januari 2020 ma-za: 10:00 
- 17:00 uur, Gesloten op zon- en 
feestdagen Toelichting: Alleen open na 
telefonische afspraak 0493-694160 of 
06-38267573.

T/M 
31
MAART

Expositie in Klok 
& Peel Museum 
Asten Meisjes 
van toen

De oorlog was nog maar net voorbij 
toen tekenleraar Karel Vermeeren 
zijn leerlingen, meisjes van het St. 
Catharinalyceum in Eindhoven, vroeg 
om hun herinneringen aan De Tweede 
Wereldoorlog op papier te zetten. Aan 
de hand van hun tekening vertellen de 
oud-leerlingen over hun belevenissen 
van toen. Entree: Volwassenen € 10,-, 
kinderen van 4 tot 15 jaar € 5,-, CJP pas 
€ 8,- Expositie in Klok & Peel Museum 
Asten, ASTEN Vr 8 december 2017 t/m 
di 31 maart 2020 ma: 13:00 - 17:00 uur, 
di-vr: 09:30 - 17:00 uur, za, zo: 13:00 - 
17:00 uur.

T/M 
31
MAART

Oude foto's archief 
Gemeente in 
Gemeentehuis 
Asten

Expositie oude foto's archief van 
de Gemeente Asten , verzorgd door 
Heemkundekring De Vonder De 
tentoonstelling is met de lift bereikbaar. 
Toegang gratis. Openingstijden: 
Werkdagen: 08.30 - 12.30 uur & 13.30 - 
17.00 uur (vrijdagmiddag gesloten)

29 
NOV Rob 

Scheepers

Waarom schreeuwt iedereen 
tegenwoordig zo? En gaan we hier in 
2020 onverstoord mee verder? Of 
zullen we in het nieuwe decennium 
gewoon wat vaker luisteren naar elkaar?
Cultuurcentrum Martien van Doorne, 
DEURNE
Do 28 november 2019 20:30 uur, vr 29 
november 2019 20:30 uur.

14 
DEC

Kerstmarkt 
Deurne/Zeilberg 
2019

Een kerstmarkt waar Kinderen uit 
heel Deurne allemaal leuke en lekkere 
dingen kunnen knutselen
Blokhut, DEURNE
Za 14 december 2019 10:00 - 12:00 uur.

17 
DEC Ondernemerscafé 

Deurne

Een unieke netwerkbijeenkomst waar 
op informele wijze van gedachten 
gewisseld wordt over tal van zaken die 
ondernemend Deurne bezighoudt. De 
avond heeft een open karakter; ook 
niet ondernemers zijn welkom. Het 
ondernemerscafé Deurne is altijd de 
derde dinsdag van de maand, behalve 
in juli en augustus. De Brouwer
Di 17 december 2019 21:00 uur.

18 
DEC

PubQuiz Plein Vijf

Wat weet jij van........sport, geschiedenis, 
topografie, muziek en vele andere 
onderwerpen?
Hotel Boetiek Plein Vijf, DEURNE
Wo 18 december 2019 19:30 uur.

13 DEC 
T/M 
5 JAN IJsfestijn Deurne 

2019 - 2020

IJspret in Deurne op de Markt. Je 
kunt er schaatsen en er worden leuke 
activiteiten op het ijs georganiseerd. In 
het horecapaviljoen en bij de horeca op 
de Markt kun je terecht voor een drankje 
of hapje
Centrum, DEURNE
Vr 13 december 2019 t/m zo 5 januari 
2020 ma-zo: 09:30 - 22:30 uur.

T/M 
12 
JAN

Expositie Charles 
Eyck - Schilderen 
met explosieve 
handen

Schilderijen, tekeningen en keramische 
werken van Charles Eyck getoond uit de 
jaren ‘20 tot en met de jaren ’70
Museum De Wieger, DEURNE
t/m zo 12 januari 2020 wo-zo: 12:00 - 
17:00 uur.

30 
NOV

KPN NetwerkNL
Zandbos
wandeltocht
2019

Midden vanuit het Zandbos 
tussen Deurne en Helmond gaan 
de wandelroutes door de mooie 
bosgebieden in deze omgeving
Bosschuur Zandbos, DEURNE
Zaterdag 30 november 2019 10:30 - 
17:00 uur.

T/M 
5
DEC Pubquiz 

Dientje

Dientje's Pubquiz wordt elke eerste 
donderdag van de maand gespeeld 
in Dientje's Pub. De kandidaten 
beantwoorden in teamverband vragen 
die door de quizmaster gesteld worden. 
De quiz bestaat uit verschillende 
rondes waaronder een geluidsronde en 
plaatjesronde. De vragen gaan over van 
alles en nog wat, maar vaak is er een 
grote rol weggelegd voor actualiteiten, 
muziek, film, reizen. De pubquiz 
moet dus niet verward worden met 
een popquiz, waarbij alle vragen over 
muziek gaan. Dientje's Pubquiz start 
om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 
23.00 uur. Deelname kosten zijn € 2,50 
p.p. Dientje, GEMERT

T/M 
31
DEC

Fietstocht 
Gemert-Bakel 
herdenkt.

De fietsroute Gemert-Bakel 
herdenkt. In samenwerking met de 
Heemkundekring Gemert, is er een 
fietsroute gemaakt over 40 km met 
diverse herkenningspunten over de 
tweede wereldoorlog. Nu in de VVV 
winkel aan het Ridderplein.
VVV Gemert-Bakel, GEMERT
Wo 17 juli 2019 t/m di 31 december 
2019 ma: 13:00 - 16:30 uur, di-vr: 10:00 
- 16:30 uur, za: 10:00 - 15:00 uur.

T/M 
19
DEC Winterpleinfestijn 

Gemert

Schaatsen op het dorpsplein van het 
Boerenbondsmuseum tijdens het 
Winterpleinfestijn wat zal worden 
gehouden van 14 december 2019 tot en 
met 5 januari 2020.Schaatsen op het 
dorpsplein van het museum Tevens is 
er in het schooltje bij het museum een 
kerstgroepententoonstelling
Boerenbondsmuseum Gemert, 
GEMERT. Za 14 december 2019 t/m do 
19 december 2019 za: 10:00 - 21:00 uur, 
zo: 10:00 - 20:00 uur, ma-do: 09:00 - 
18:00 uur, vr 20 december 2019 t/m do 
26 december 2019 di: 10:00 - 17:00 uur, 
wo, do: 10:00 - 20:00 uur, vr: 09:00 
- 20:00 uur, za: 10:00 - 21:00 uur, zo: 
10:00 - 17:00 uur, vr 27 december 2019 
t/m zo 5 januari 2020 di-vr: 10:00 - 
20:00 uur, za: 10:00 - 21:00 uur, zo: 
10:00 - 17:00 uur, Gesloten op wo 
25 december 2019 Gesloten op wo 1 
januari 2020.

30 
NOV

Gemert Feest

30 november is het eindelijk zo 
ver: GEMERT FEEST! Ze stonden 
al op Wish Outdoor en 7th Sunday: 

1 
DEC

Klassieke 
Klanken In De 
Gloria in Asten

Aanvang 11.30 uur in De Gloria, 
Linderstraat 1 te Asten. Jan Terlouw 
en het Leonard ensemble verzorgen 
een literair muziekprogramma waar 
de 'Wankele Wereld' centraal staat. 
Het is een politieke beschouwing over 
de wijze waarop wij omgaan met de 
rijkdommen van onze wereld waarbij 
onder andere klimaatveranderingen 
en milieuvervuiling aan de orde 
zullen komen. Dat alles omlijst met 
muziek van Astor Piazzola. Het 
programma wordt aangevuld met een 
gezamenlijk optreden van Jan Terlouw 
en Dries van Agt. Entree € 15,-. Voor 
meer info: www.indegloria.nl/www.
klassiekeklanken.nl 
In De Gloria Asten, ASTEN

30 
NOV

Poppenkast 
theater in Grotel's 
Genieten

Iedere laatste zaterdag van de maand 
een wisselend poppenkasttheater voor 
kinderen van 3-8 jaar. Entree is € 3,- 
pp. in Grotel's Genieten te Bakel op 26 
oktober, 30 november en 28 december 
2019 om 15.00 uur

14 
DEC Het Jut en Jul 

winterfest

Op 20,21,22 december 2019 wordt 
weer het winterfest Bakel gehouden 
van een prima feest bij Jut en Jul te 
Bakel. Foodtrucks, speciaal bieren, 
live muziek Terras Jut en Jul en 
St.Wilbertsplein Bakel.

8 
DEC

Prinsreceptie van 
Carnavalsvereniging 
de Krulstarte 
uit de Mortel

Op 8 december 2019 wordt de 
prinsreceptie van carnavalsvereniging 
de Krulstarte uit de Mortel 
georganiseerd in MFA de Sprank te de 
Mortel vanaf 14.00 uur.

30 

BAKEL

de mortel

Mortel vanaf 14.00 uur.

deurne

gemert

aarle-rixtel

Beleef een speciale avond met 
vrienden familie collega's of zakelijke 
relaties bij café-rest. 't Ridderhof te 
Gemert. Diverse data dinnertainment 
dreamteam Programma 19.00 
uur ontvangst zaal open 19.30 uur 
start dinnershow. 23,30 uur einde. 
reservering tafel 67,50 p.p. 't Ridderhof 
Eten Drinken Feesten, GEMERT.

6 
DEC

Dinnershow Babes behind bars

REPOP! Met 110% FEEST, vette dance 
moves, oogverblindende zangeressen, 
uitzinnige medley's en waanzinnige 
blazers wordt een gigantisch feest! Met 
de nadruk op Feest! En voor twee teams 
wordt het dubbel feest, zij worden 
gehuldigd als winnaars van Gemert 
Weet 2019. Dus zorg dat je met al je 
teamgenoten op deze avond aanwezig 
bent. - Datum: Zaterdag 30 november 
- Locatie: Eendracht Gemert - Tijd: 
20:00 uur tot in de late uurtjes - Entree: 
Gratis – Le
Cultuurhuis DE EENDRACHT, GEMERT
Za 30 november 2019 20:00 uur.
donderdag 5 december

www.groot
peelland.nl

15december 2019Groot PEELLAND

mierlo

Oud circus directeur Robert Ronday 
presenteert in samenwerking 
met Familie Donnert een unieke 
voorstelling in een echte circustent
Helmond - Naast het Kasteel van 
Sinterklaas, HELMOND
Meerdere data: Vanaf zo 17 november 
2019 t/m wo 4 december 2019.

30 
NOV

Sinterklaas in de Piste

ommel

29 
NOV Vijand 

van het volk

'Vijand van het volk' gaat over politieke 
intriges, fake news en integriteit. Zet de 
klokkenluider Thomas Stockmann zijn 
jonge gezin en zijn carrière op het spel 
voor zijn idealen?
Het Speelhuis, HELMOND
Vr 29 november 2019 20:15 uur.

30 
NOV

Maarten Westra 
Hoekzema - Tired 
of being young

In Tired of being young vraagt Maarten 
zich af wat volwassen zijn nu eigenlijk is 
en vooral of het uberhaupt wel nodig is 
volwassen te worden...
Annatheater, HELMOND  Za 30 
november 2019 20:30 - 22:00 uur.

14 
DEC

Accordeana met 
een wonderlijke 
kerst

Na haar medewerking aan de Mattheus 
Passie in 2014 en de eigen succesvolle 
theaterproductie "Umde039k er zo 
van haaw" in 2016 komt Accordeana 
uit Helmond met een muzikale 
kerstvertelling.
Kapel Elkerliek Ziekenhuis, HELMOND

11 
DEC

De Plankeniers 
- High Tea in 
Bakkerij van Schie

Een klucht in 3 bedrijven De Kastanje, 
LIESSEL Wo 11 december 2019 14:00 
uur, za 14 december 2019 20:00 uur, zo 
15 december 2019 20:00 uur.

30 
NOV Vlooienmarkt 

Deurne in Vlierden

Wekelijkse markt. Ieder vindt er altijd 
wel iets van zijn of haar gading. De 
vlooienmarkt in Vlierden is al ruim 
vijfenveertig jaar een begrip in de regio.
Gebouwen, VLIERDEN

30 
NOV Expositie 

Neerkant herdenkt

Expositie van kunstenaars in en rond 
Neerkant die hun eigen impressie van of 
van hun gevoel over de 2e wereldoorlog 
in beeld hebben uitgedrukt. Tevens zijn 
er werkstukken te zien van leerlingen 
van de basisschool van groep zeven 
en acht

Museum Techniek met 'n Ziel, 
NEERKANT
Zo 27 oktober 2019 t/m zo 15 december 
2019 wo-vr: 13:30 - 16:30 uur, zo: 13:30 
- 16:30 uur.

21 
DEC Kerstmarkt 

Geldrop

Een sfeervolle Kerstmarkt in Geldrop 
Centrum tijdens Wintersfeer Geldrop. 
Jaarlijks staat er een grote ijsbaan van 
600m2. Net zoals voorgaande edities 
beloofd ook dit jaar weer een groots en 
bovenal sfeervol festijn te worden! Vele 
sfeervolle kraampjes 45+
Van 11.00 tot 17.00 Geldrop Centrum

14 
DEC Dickensnight 

Brandevoort

De 17e editie is op zondag 15 
december. De sfeer van Dickensnight 
Brandevoort wordt bepaald door drie 
hoofdingredienten: de aankleding de 
koopwaar en het vermaak. Brandevoort 
Centrum, HELMOND Zo 15 december 
2019 14:00 - 20:00 uur.

29 
NOV Zannikaovonden in 

Asten-Heusden

Aanvang 20.00 uur in Hart van Heuze, 
Pastoor Arnoldstraat 3, 5725 AN Asten-
Heusden. Deelnemers zijn o.a. Ut 
Groot, Showballet van de Majorettes 
uit Heusden, tonpraoter. Presentatie 
Prins Gert I en vorst Geert van de 
Peelvrujters. Muzikale omlijsting door 
boerenkapel de “Turvers”. Programma: 
Andy Marcellissen, Striepke Veur, 

8 
DEC

Indoor 
Rommelmarkt in 
Asten-Heusden

Aanvang 20.00 uur in Hart van Heuze, 
Pastoor Arnoldstraat 3, 5725 AN Asten-
Heusden. Deelnemers zijn o.a. Ut 
Groot, Showballet van de Majorettes uit 
Heusden, tonpraoter. Presentatie Prins 
Gert I en vorst Geert van de Peelvrujters. 
Muzikale omlijsting door boerenkapel de 
“Turvers”.   Entree € 11.00. Voorverkoop 
entreekaarten verkrijgbaar bij De Spar in 
Heusden. Tel.: 06-10306739. Hart van 
Heuze, HEUSDEN GEM ASTEN

21 
DEC Winterfair 

Laarbeek

Van 13.00 uur tot 19.00 uur zal het 
sportpark ’t Heereind omgetoverd zijn 
in een sprookjesachtige wintersfeer voor 
Winterfair Laarbeek. De Kerstmarkt 
bestaat uit verschillende kramen waar 
u nog de laatste kerstcadeaus kunt 
vinden, maar ook mode, lifestyle, 
interieur, brocante. 

Op het horecaplein kunt u terecht 
voor winterse lekkernijen, muziek en 
entertainment. De Kerstman ontvangt 
je graag in zijn gezellige huis. Voor 
de jonge bezoekers zijn er weer vele 
activiteiten. Er kunnen diverse leuke 
spellen worden gespeeld. Uiteraard 
is er weer veel ruimte om heerlijk te 
knutselen. De Kerstman heeft voor elk 
kind iets lekkers bij. En natuurlijk kan 
iedereen met hem op de foto.

Winterfair Laarbeek, Sportpark ’t 
Heereind, Beek en Donk. www.sparta25.
nl/winterfair

6 T/M 
8 DEC

't Mierlose Amateur 
Toneel "Verhuizing 
en andere 
ongemakken"

6, 7, 8 december speelt 't Mierlose 
Amateur Toneel "Verhuizing en andere 
ongemakken". Je ziet het huis van je 
dromen en je besluit het te kopen, maar 
bij het huis hoort een nieuwsgierige 
en bemoeizuchtige buurvrouw. Dat 
niet alleen maar bij het huis horen ook 
paranormale verschijnselen of is dat 
wel zo? 

Een medium wordt ingehuurd om dat 
nader te onderzoeken. Tel daar een 
viertal verhuizers en een (schoonzus) 
met partner die blijft logeren bij op en je 
valt van het ene in het andere hilarische 
probleem. Nieuwsgierig geworden, kom 
dan kijken. Kaartverkoop is gestart. 
www.toneel-mierlo.nl

1 
DEC Sinterklaasfestijn 

in Asten-Ommel

Aanvang 13.00 uur van het feestelijk 
Sinterklaas festijn. Sint en de Zwarte 
Pieten verwelkomen de Ommelse 
kinderen In ht café De Pelgrim, 
Kluisstraat, 5724 Asten-Ommel. Org. 
AVO. Telefoon: 06-29338352
De Kluis, OMME

1 
DEC

Orchestra van 
Wassenaer met 
Brescianello

Orchestra van Wassenaer met de 
sprankelende muziek van de vrij 
onbekende Italiaanse componist 
Giuseppe Antonio Brescianello 
(Bologna omstreeks 1690 - Stuttgart 4 
oktober 1758).
Kapel Elkerliek Ziekenhuis, HELMOND

3 
DEC 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, HELMOND
t/m di 3 december 2019 di-vr: 13:00 - 
17:00 uur, za, zo: 09:30 - 17:00 uur.

8 
DEC Winterbos 

Fair

Sfeervolle fair met een knipoog 
naar kerst Kerstbomenbos Fam. 
Schuurmans, HELMOND
Zo 8 december 2019 12:00 - 17:00 uur.

14 
DEC

Kerst in de Peel 
Natuurlijk in 
Helenaveen

Kerst in de Peel Natuurlijk in 
Helenaveen Sfeervolle Kerstmarkt
Centrum Helenaveen, HELENAVEEN
Za 14 december 2019, zo 15 december 
2019.

11 De Plankeniers 

liessel

21 

beek en 
donk

7 
DEC

Handels 
Tonpraotfestijn 
2019

Handels Tonpraotfestijn in 
gemeenschapshuis de Bron te Handel 
op 7 december 2019 vanaf 19.30 uur.
gemeenschapshuis de Bron, HANDEL
Za 7 december 2019 19:30 uur.

handel

helmond

Vanavond komt Infected weer met 
een knallende indoor editie. Wederom 
zullen we jullie met een grote Glimlach 
laten genieten van onze intieme 
technotempel in De Cacaofabriek
De Cacaofabriek, HELMOND

14 
DEC

Infected - Techno Music Only

Za 7 december 2019 19:30 uur.

helenaveen

heusden

30 
NOV Vlooienmarkt 

Deurne in Vlierden

vlierden

Tis Wa, 't Groot, Bev. Entree € 11.00. 
Voorverkoop entreekaarten verkrijgbaar 
bij De Spar in Heusden. Tel.: 06-
10306739. Hart van Heuze, HEUSDEN 
GEM ASTEN

30 

neerkant

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

COLOFON
Deze bijlage is 
een uitgave van
Adcommunicatie 
Helmond en 
verschijnt 11x per jaar
in een oplage van 
bijna 100.000 ex.

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

Uitgever
Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
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Mandy Meeuwsen
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korting* op  

NL label o.a. tapijt, 

vinyl, laminaat, 

gordijnen, 

zonwering etc 

(excl. montage en confectie)

25%

korting* 

behang collectie

Eij�nger, Arte,

Hooked on Wallskorting* 

Bonaparte, 

Parade en 

Desso
(excl. leggen)

50%

korting* Brinker 

karpetten 
( voorraad)

BLACK
Friday

AANBIEDINGEN

25%

VRIJDAG 29.11 - ZONDAG 01.12

10%
25%

Elke zondag open van 12-17 uur |   Engelseweg 212, Helmond,  T. 0492-475624  |   www.stijlenco.nl en www.covetex.nl 

* Vraag naar de voorwaarden in onze winkel

MEUBELEN VLOEREN RAAMBEKLEDING BEHANG & VERG BEDDEN

korting* op alle 

accessoires* 
zie voorwaarden in de winkel

25%

10%

korting* op 

gehele Musterring 

collectie

25%

korting* Luxaflex, 

duette en plisse
(excl. montage)

5 jaar
garantie
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‘Wai’ wint Helmondse 
Carnavalskraker 2020

Op zaterdag 23 november won 
‘Wai’ de Helmondse Carnavals-
kraker met hun nummer ‘Ik ben 
d’n tel al jaren kwijt’. Na 16 jaar 
deelname bemachtigden Ben 
Goede, Mart van Bremen en Jan 
Looymans de wisseltrofee.

Het restaurant van De Traverse 
stond aan het begin van de mid-
dag al snel vol met diverse car-
navalsverenigingen, fans van 
de deelnemers en andere feest-
vierders. De sfeer zat er dan ook 
meteen in bij het openingsoptre-
den van Hofkapel De Klinkers. 
Vervolgens gaven Dolle Boel, Dè 
kenne wai ôk, De Knallers, Zan-
ger zonder naam, Wiesdehnaw 

en Wai acte de présence. Om de 
feestvreugde nog verder te ver-
hogen, werd het aanwezige pu-
bliek getrakteerd op optredens 
van Dubbel Trubbel en Feest 
Duo Tjonge Jonge.

Het feest van carnaval werd in 
allerlei variaties bezongen: van 
een biertje te veel tot de polo-
naise en van liefdesperikelen tot 
het carnavalsvirus waarmee je 
geboren wordt. De vakjury, be-
staande uit William Verkoelen, 
Rob Luyben en Ger Koppenens, 
roemde het enthousiasme van 
alle deelnemers dat zichtbaar 
aanwezig was. Rond de klok van 
16.11 uur konden de heren zich 
gaan beraden terwijl de naam 
van Briek XLVII onder het toe-
ziend oog van notaris Steffie van 

de Ven-Sleegers in de koker werd 
gestoken. Daarna gaf voorzitter 
Peter Adriaans het startsein voor 
het Hints- en Prinseroaje. Kijk 
wekelijks op www.keiebijters.nl 
voor de nieuwe hints over wie de 
nieuwe prins is en maak kans op 
mooie prijzen!

Ook dit jaar werd de vakjury ge-
flankeerd door een kinderjury en 
prinsenjury. Deze jury’s benoem-
den De Knallers als publieks-
winnaar met hun kraker ‘Eentje 
teveel’. De vakjury verkoos uit-
eindelijk echter de inhoud van 
‘Ik ben d’n tel al jaren kwijt’ inge-
zonden door ‘Wai’. De blijdschap 
bij de heren was groot: “Al 16 jaar 
staan we hier op het podium met 
veel plezier en nu winnen we ein-
delijk. Wat zijn wij blij!”. s

Winnaars Carnavalskraker 2020. (Bron foto; De Keiebijters).

Helmond

Prins Regilio d’n Urste

Onder het toeziend oog van be-
vriende carnavalsverenigingen 
uit de regio werd op vrijdag 22 
november de hoogheid van CV 
de Kattendonders bekend ge-
maakt.

Onder muzikale begeleiding 
van hun hofkapel de Hoizeiers 
en Phileutonia werd door de 
Prinsencommissie Prins Regilio 
d’n Urste benoemd als zevende 
hoogheid van de vereniging. 
In het dagelijks leven is Regio 
Klomp trotse eigenaar van een 
schildersbedrijf. Uitgerekend op 
zijn 21e verjaardag werd hij be-
noemd tot nieuwe hoogheid van 
de, nog steeds, jongste vereni-
ging van Helmond. 
Samen met zijn familie en na-
tuurlijk CV de Kattendonders 
gaat hij er een donders gezellig 
en goed jaar van maken. En zoals 
Regilio altijd zegt: ik heb er zin in!
De Kattendonders hebben be-

wust gekozen voor een jonge 
prins, de jeugd heeft tenslotte de 
toekomst en carnaval mag nooit 
verloren gaan. s

Helmond-West

Prins Regilio d’n Urste. 
(Bron foto; 

CV de Kattendonders).

Voorverkoop Kletszullekesavonden

Op 1 december is het weer zo-
ver: dan start de voorverkoop 
van de Kletszullekesavonden 
die worden gehouden op vrij-
dag 14 en zaterdagavond 15 fe-
bruari 2020 bij Zalencentrum 
Vissers. 

CV De Spekzullekes heeft voor 
u opnieuw een fantastisch 
programma samengesteld. 
Op deze avonden gaat u ge-
nieten van tonpraters die uw 
lachspieren op de proef zullen 
stellen: Andy Marcelissen, Rob 
Scheepers (Helmond) en Frank 
Schrijen. Ook hebben we voor 
u geweldige amusementsgroe-
pen. Wat dacht u van: Ons Jon-
ges, de Penthouse Boys en Ap-
plaus uit ons eigen Helmond! 
De muzikale begeleiding wordt 
op vrijdagavond door De Blue 
Band  en op zaterdag door Ka-
pel de Durbloazers verzorgt. 

De avond wordt geopend 
door een geweldig optreden 
van onze “oudste” dansgarde 
De Kroonjuweeltjes. Kortom, 
alles is aanwezig om er twee 
onvergetelijke avonden van te 
maken!

Kaarten kosten € 14,- per stuk 
en zijn vanaf 1 december te 
koop bij Zalencentrum Vissers 
(Brouwhuis), Nice to wear (WC 
Brouwhorst), cafetaria Olaf en 
Christel (Rijpelberg) en cafe-
taria De Smuller (Dierdonk). 
Wees er op tijd bij want vol is 
vol! De Kletszullekesavonden 
beginnen om 20.00 uur en de 
zaal gaat om 19.00 uur open. s

Rijpelberg

Zaterdagavond 23 november 
jongstleden is Willem van Leer-
dam gepresenteerd als de nieuwe, 
58ste Prins van CV De Spruwwe-
jagers uit Mierlo. Als Prins Wil-
lem d’n Urste zal hij de Spruw-
wejagers een jaar lang voorgaan 

en terzijde worden gestaan door 
Adjudant Robin Liebreks. 

Alvorens de presentatie van de 
nieuwe Prins in residentie de 
Weijer werd op passende wijze 
afscheid genomen van Prins Ru-
die (Nooijen) d’n Urste en zijn 
Adjudant Mark Sanders. Weken 
lang gonsde het van de geruch-

ten in Mierlo wie het komende 
carnavalsseizoen de scepter zou 
mogen gaan zwaaien in het Rijk 
der Spruwwejagers. Die eer blijkt 
uiteindelijk te zijn weggelegd 
voor de 33-jarige Willem van 
Leerdam in het dagelijkse leven 
werkzaam bij Partycentrum de 
Mona – Feest en Catering. In zijn 
woonplaats Mierlo is Prins Wil-
lem d’n Urste verder onder an-
dere bekend als een echt gezel-
ligheidsmens en deelnemer aan 
de Pub- en Dorpsquiz.

Prins Willem zal het nieuwe car-
navalsseizoen worden bijgestaan 
door zijn Adjudant Robin Lie-
breks, ook wel bekend als Groot-
vorst van de Spruwwejagers en 
regelmatig deelnemer aan de 
jaarlijkse Carnavalsliedjes festi-
vals. 

Op zondag 19 januari 2020 krijgt 
Prins Willem (van Leerdam) d’n 
Urste namens ‘De Spruwweja-
gers’ een prinsenreceptie aan-
geboden. Plaats van handeling 
residentie de Spruwwekooi van 
Sport & eetcafé ‘De Weijer’ gele-
gen aan de Heer van Scherpen-
zeelweg 24 te Mierlo. s

Willem van Leerdam 
Prins der Spruwwejagers

Willem van Leerdam nieuwe Prins der Spruwwejagers. (Bron foto: Jos Lenssen).

Regio

De Gouden Dromedarisdrol 
en andere verhalen

Zo vlak voor Sinterklaas is het 
kinderboekje 'De Gouden Dro-
medarisdrol en andere verha-
len' te verkrijgen. Het boekje 
is geschreven door Dirk den 
Hollander en geïllustreerd door 
Marco der Kinderen. Het zijn 
de verhaaltjes die Dirk aan zijn 
kleinzoons voorleest voor het 
slapen gaan.

Het boekje is verkrijgbaar bij Nei 
Skoen (Hoofdstraat 133) te Hel-
mond en Studio Joosten (Rand-
weg 13 te Someren) en kost € 

19,95,-. Ook via de webshop van 
Nei Skoen kunt u het bestellen: 
www.neiskoen.nl. Liefde kost 
niets, maar het organiseren van 
liefde wel. Als de productie kos-
ten gedekt zijn, dan gaan de op-
brengsten naar de deelnemers 
van Nei Skoen. Dus iets meer 
betalen mag ook. s

Helmond

Het boekje.
(Illustratie; Marco der Kinderen).

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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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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Schilder- en Onderhoudswerken BV

Vestigingen in Sevenum, Helmond en Gemert 

Vestiging Helmond
Duizeldonksestraat 13
5705 CA  Helmond

T 077 467 23 25
E info@dstotaal.nl
W www.dstotaal.nl

Toneelgroep Genesius speelt:
Winnie de Poeh: over Nietsdoen 

en andere Noodzaken

De kaarten zijn te reserveren 
bij Theater Speelhuis:

www.theaterspeelhuis.nl

Toegangsprijs: €20,-
Kinderen tot 15 jaar 

50% korting!

26 december (première) 
19:00 uur

Voor alle speeldata kijk op:
www.theaterspeelhuis.nl

AutoMaatje blijft in Helmond
Ingezonden politiek bericht

Helmond

Samen met het CDA heeft de fractie van 
50PLUS Helmond geijverd voor het be-
houd van het AutoMaatje in Helmond. 
Deze voorziening dreigde in juni 2019 te 
moeten stoppen als gevolg van de be-
eindiging van de verleende subsidie. 

In de strijd tegen eenzaamheid heeft het 
AutoMaatje een belangrijke functie. Ruim 
1.000.000 mensen in Nederland raken 
steeds meer geïsoleerd van de buitenwe-
reld omdat hun mogelijkheden om naar 
buiten te gaan, bijvoorbeeld door leeftijd 
of gezondheid, steeds beperkter worden. 
Zelf met de auto rijden zit er vaak niet 
meer in en steeds een beroep doen op de 
naasten is moeilijk. Bij ANWB Automaat-
je vervoeren plaatsgenoten met hun ei-
gen auto minder mobiele mensen die niet 
meer zelf voor vervoer kunnen zorgen of 
lastig van de bestaande vervoersdiensten 
gebruik kunnen maken. Door ANWB Au-
tomaatje Helmond toe te voegen aan het 
bestaande plaatselijke vervoersnetwerk 
kunnen ook de minder mobiele mensen 
weer deel uit gaan maken van het sociale 
en maatschappelijke leven. Dit kan zijn 
naar de kapper, de huisarts, het zieken-
huis, maar ook weer lekker op de koffie 
bij een vriendin zeker nu de donkere da-

gen voor kerst weer voor de deur staan. 
De vrijwilliger begeleid u eventueel tot 
waar u moet zijn. En maakt altijd wel een 
gezellig praatje met u.

In de raadsvergadering van 21 mei 2019 
hebben de beide fracties een motie in-
gediend om te realiseren dat de voor-
ziening niet zou stoppen en dat Auto-
Maatje een vast onderdeel in het pakket 
van vervoer zou worden. Na een lange 
discussie is de motie aangehouden om-
dat wethouder Harry van Dijk aangaf in 
gesprek te gaan met de betrokken part-
ners om naar oplossingen te zoeken.
Dinsdagavond 26 november 2019 bij de 
aanvang van de commissievergadering 
Inwoners kwam wethouder van Dijk 
met de mededeling dat het college be-
sloten had de doorstart van AutoMaatje 
mogelijk te maken na en in overleg met 
de LEV groep. De middelen daarvoor 
werden gevonden binnen de financiële 
verhoudingen tussen de Lev groep en de 
gemeente Helmond. 50PLUS Helmond 
is bijzonder in zijn nopjes met de door-
start van deze belangrijke voorziening 
teneinde bij te dragen aan het verminde-
ren van eenzaamheid onder Helmondse 
burgers.  Een voorziening welke in veel 
ons omringende gemeenten ook een 
vaste plek in het maatschappelijk bestel 
heeft gekregen. s

Sportieve Pieten bij badmintonclub Con Brio

Een goede conditie van de Pieten vindt de 
Sint erg belangrijk. Daarom zijn zij dins-
dag 3 december te gast bij de training van 
badmintonclub Con Brio in sporthal Suy-
tkade. Daar speelt de jeugd van Con Brio 
elke dinsdagavond badminton van 19:00 
tot 20:30 uur. Daarna is het de beurt aan 
de volwassenen, die badmintonnen door 
tot 22:30 uur. 

Hopelijk heeft de Sint zélf ook nog even de 
tijd om langs te komen bij sporthal Suy-
tkade. Aangezien de Sint beweging voor 
kinderen erg belangrijk vindt. Afgelopen 
jaar moest de Sint helaas verstek laten 

gaan, maar hij was wel zo attent om zijn 
Pieterbazen te sturen. En niet zomaar een 
paar, er kwamen maar liefst vijf Pieten 
opdraven. Na een pittige training was het 
tijd voor een presentje dat werd uitgedeeld 
aan alle kinderen. De Pieten vermaakten 
zichzelf en de kinderen opperbest. s

Zoals ieder jaar zijn de Pieten op 3 december weer te gast bij badmintonclub Con Brio. 
(Bron foto: Miriam van Leuken).

Annawijk/Suytkade

Lezing door Noud de Loos: ‘Maria van Brabant’

Toen Hendrik I van Brabant in 1235 
stierf, werd zijn dochter Maria, vrou-
we van Helmond. Ze was toen, naar 
de normen van die tijd, al een oudere 
dame van 45 jaar en vestigde zich in ’t 
Oude Huys, het eerste kasteel van Hel-
mond.

Uit verschillende oorkonden blijkt dat ze 
zich intensief bezighield met de ontwik-
keling van Helmond. Met name de stich-
ting van de Abdij van Binderen, in 1244, 
hield haar bezig. Ze zorgde ervoor dat de 
abdij  werd opgenomen in de cisterciën-

zer orde. Maria overleed in 1260 en werd 
in de Leuvense Sint-Pieterskerk naast 
haar moeder begraven. Deze presentatie 
gaat over de historie van deze periode, 
over de ontstaansgeschiedenis van Bra-
bant en het prille begin van Helmond. 
Het Baken, Pastoor van Leeuwenstraat 
23, 5701 JS Helmond. Aanvang acht uur. 
Bijdrage voor niet-leden € 2,00.  s

Binnenstad
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Scherpere controles 
bij milieustraat Helmond

Bezoekers van de milieustraat 
worden vanaf deze week stan-
daard gevraagd naar een legiti-
matiebewijs. Dit om te voorko-
men dat bedrijven en inwoners 
van andere gemeenten hun af-
val naar de milieustraat in Hel-
mond brengen. 

Milieustraat Helmond 
alleen toegankelijk voor 
inwoners van Helmond 
De milieustraat Helmond is al-
leen toegankelijk voor mensen 
die in Helmond wonen. Bedrij-
ven en inwoners uit andere ge-
meenten mogen hun afval niet 

naar de milieustraat brengen. Zij 
betalen in Helmond geen afval-
stoffenheffing en worden daar-
om geweigerd. Door strenger te 
controleren hoopt de gemeente 
de kosten voor de inwoners rela-
tief laag te kunnen houden. 

Bent u van plan om binnenkort 
een bezoekje te brengen aan de 
milieustraat?
Vergeet dan niet uw legitimatie-
bewijs (rijbewijs, identiteitskaart 
of paspoort) mee te nemen om 
toegang te krijgen tot de mi-
lieustraat. Als uw paspoort of 
rijbewijs niet is uitgegeven in 
Helmond (u bent bijvoorbeeld 
net naar Helmond verhuisd) dan 
kunt u post meebrengen waaruit 

uw nieuwe adres blijkt. U moet 
ook in dit geval een legitimatie-
bewijs meenemen.

Let op:
• U kunt bij de milieustraat 
 alleen met PIN betalen 
• U kunt maximaal 2 m3 
 per keer meenemen

Meer informatie
De milieustraat bevindt zich aan 
de Gerstdijk 1 en is geopend van 
maandag tot en met vrijdag van 
13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag 
van 08.30 tot 16.00 uur. Benieuwd 
wat voor soort afval u weg kunt 
brengen naar de milieustraat en 
hoeveel dit kost? Ga dan naar 
www.helmond.nl/milieustraat. s 

Vanaf deze week heb je standaard je legitimatie nodig als je naar de milieustraat gaat. 
(Bron foto; Gemeente Helmond).

Helmond

Jubilarissen 
Sint Jozefkoor Helmond 

Het Sint Jozefkoor bestaat bijna 
100 jaar (opgericht 13 oktober 
1922). De meeste van de huidige 
16 leden zijn als kind begonnen 
bij de Sint Jozefzangertjes van 
Theo Driessen. Geen wonder 
dat er dus regelmatig jubilea 
waren. Ze repeteren nu nog 
steeds elke zaterdag in het Theo 
Driessen Instituut en zingen el-
ke zondag in de Sint Jozefkerk.

Afgelopen zondag werden tij-
dens het Ceciliafeest twee Sint 
Jozefkoorzangers gehuldigd voor 
60 jaar gregoriaans zingen en 
drie voor 70 jaar. Ze hadden al 
jaren eerder van de Gregorius-
vereniging  de zilveren en gou-
den draagspeld voor 25, 40 jaar 
en een kaars voor 50 jaar zanger 
mogen ontvangen. Maar wat als 
je nog langer zingt?

Zondag mochten Gerard Akker-
mans en Jos Leenen De Kleine 
Plaquette Van Sint Jozef ontvan-
gen, een bijzonder ereteken, door 
het Sint Jozefkoor zelf in het le-
ven geroepen. Hiermee wordt de 

grote verdienste, inzet en trouw 
onderstreept, getoond geduren-
de 60 gregoriaans zingen.  Als je 
dat dan zelfs 70 jaar doet, zoals 
Han Jansen, Paul Lambregts en 
Sjef Strik, dan past alleen nog 
maar diep ontzag en De Grote 
Plaquette Van Sint Jozef. Pas een-
maal eerder (2015) is deze hoge 
onderscheiding uitgereikt aan Jo 
Kuijpers. Nu kan het genoemde 
drietal zich achter hem scharen.

Alle jubilarissen begonnen ooit 
bij de Sint Jozefzangertjes en 
stroomden door naar het Sint 
Jozefkoor. Jos is daar nooit meer 
weggegaan. Maar zoals heel ge-
bruikelijk was eind jaren ’50 en 
begin jaren ’60, stuurde Theo 
Driessen zangers van zijn om-
vangrijke koor naar parochies 
elders in de stad om daar nieuwe 
kerkkoren op te bouwen. 

Zo zijn bijna alle leden van het 
huidige koor altijd gregoriaans 
blijven zingen in diverse koren 
in Helmond en daarbuiten. Dat 
betrof dus ook Gerard, Han, Paul 
en Sjef. Na wat omzwervingen, 
maar met een geweldige staat 
van dienst zijn ze nu al weer en-

kele jaren, sommigen al veel lan-
ger op het oude nest terug: hun 
Sint Jozefkerk.  Daar overhandig-
de zondag jongstleden pastoor 
Seidel aan de vijf jubilarissen de 
bronzen plaquettes. 

Later op de dag ontvingen ze van 
Hans van Saaze, de voorzitter 
van het koor,  de bijbehorende 
oorkondes in hun Theo Driessen 
Instituut. s

Helmond

V.l.n.r.: Gerard Akkermans, 
Paul Lambregts, Sjef Strik, Jos 
Leenen en Han Jansen. (Bron 
foto; Bert Keet).

Beat goes on XL verlegt de 
grenzen van slagwerkmuziek 

Zaterdagavond 23 novem-
ber was theater Het Speel-
huis het middelpunt van het 
cultureel universum tijdens 
‘Beat goes on XL – the jour-
ney’. Onder leiding van Rob 
van der Sommen maakten 
tientallen muzikanten er een 
waar slagwerkspektakel van.

Verenigingen Helmonds Mu-
ziek Corps en Fanfare De Voor-
uitgang sloegen ook voor deze 
editie de handen ineen. Doel 
was een avondvullend theater-
spektakel en het publiek werd 
dan ook getrakteerd op een di-
versiteit aan slagwerkoptredens. 
Aan de hand van een ontdek-
kingstocht naar de herkomst 
van één van de drie aartsengelen 
werd het publiek meegenomen 
op reis. Ook maatschappelijk 
kwesties werden niet geschuwd: 
op een ingenieuze wijze werden 
de verwoestende gevolgen van 
plastic duidelijk gemaakt ter-
wijl de zaal ademloos luisterde 
naar vocal group O’nyx. Via de 

ijskappen werd koers gezet naar 
de savanne waar de bekende 
Afrikaanse klanken klonken. 
Dat zelfs een bezem ritmegevoel 
heeft, werd bewezen. Toneelver-
eniging De Opkamerkomedian-
ten tekende voor de komische 
noot. Aan veelzijdigheid ontbrak 
het hun niet: van jury tot op het 
songfestival tot een onvervalste 
Helmonds theateravondje, ze 
draaiden er hun handen niet 
voor om. Bovendien konden 
alle muzikanten rekenen op 
drie beschermengelen op hun 
schouders.  De slagwerkers van 
Beat goes on XL lieten de slag-
werkmuziek in haar facetten 
zien: melodieuze impressies van 
werelddelen, maar ook krach-
tige rock en gezellige meezin-
gers konden niet ontbreken. Een 
mooie toevoeging vormde daar-
in de blazerssectie en het combo 
dat enthousiast ondersteunde. 
Na de duizelingwekkende trip 
belandden de passagiers samen 
met reisleider Rob van der Som-
men uiteindelijk in Helmond 
waar ze konden rekenen op een 
staande ovatie van de massaal 
uitverkochte zaal. s

Centrum

Onder leiding van Rob van der Sommen maakten tientallen muzikan-
ten er een waar slagwerkspektakel van. (Bron foto; Henk Hermans).
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GOUD EN BONT AANKOPEN

GRATIS
op locatie service in 

de straal van 100 km.

We betalen 

tot € 2.000 

voor bont 
verbonden met goud

Zonder risico! 

Vrijblijvend  advies 

Transparante 

 verwerking 

Serieuze aankoop 

Onmiddellijke 

 contante betaling

35%
meer op het

totaal bedrag!

WE KOPEN:  WE BETALEN TOT € 45,-/GRAM
GOUD
Aankoop van alle soorten gouden sieraden, oud, gebroken, 
 tandgoud, munten, blokken, platina en goed bewaard  gebleven 
ringen, broches, kettingen (armbanden voorkeur in breder 
vorm), kettingen, medaillons, gouden horloges - ook defect.

AMBER
Amber kettingen, barnsteen sieraden, broches van allemaal 
Kunst Amberkettingen hebben de voorkeur in olijf- of  sferische 
vorm en in gelige, melkachtige kleuren. (ook ruwe  amber 
 voorkeur).

ZILVER
Zilveren sieraden, munten, repen, zilverwerk, Bestek 800, ook 
editie 100 - 90 verguld.

SIERADEN van alle soorten, ook verguld, 
ook defecte horloges, ook tinnen aankoop

Vr. 29 nov. t/m za. 30 nov. 
van 10:00 - 18:00 uur

Hallo! heeft u nog ergens iets liggen 
dat u niet meer gebruikt? 

ZO MAAKT U ER GELD VAN!

Locatie:
Fletcher hotel Willibrordhaeghe

Vlierdenseweg 109
5753AC Deurne
Tel. 06-12461933

!
Kierpacz: Tel. 06-12461933
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Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Rijpelberg

Annawijk/Suytkade

Binnenstad

Binnenstad

Maandag 2 december organi-
seert het HMC een Sinterklaas 
suprise kienavond in het TOV, 
Azalealaan 40 te Helmond. Voor 
iedere bezoeker is er een heer-
lijke traktatie en een gratis lot 
voor een verloting van prachtige 
prijzen. Uiteraard is er een to-
tale geldprijzenpot van € 1500,- 
waarvan een hoofdprijs van  € 
400,-. Zaal open vanaf 18.30 uur.

Helmond-Oost

Helmond-Oost

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.

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.

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

Kansrijk Mierlo-Hout organiseert 
elke maandagochtend van 9.30 
uur tot 11.30 uur een samenloop. 
Een ontmoetingsmoment voor 
iedereen, voor wat gezelligheid 
en een praatje. Ben je minder 
mobiel of zoek je een maatje die 
langskomt? Neem contact met 
ons op. Wil je je aanmelden als 
vrijwilliger bij Kansrijk Mierlo-
Hout, dat kan ook!  Iedereen is 
welkom voor een heerlijk bakje 
koffie of thee. We zien je graag op 
maandagochtend in wijkhuis de 
Geseldonk (Cederhoutstraat 44).

Volleybalclub zoekt leden. Wij 
spelen in de binnenstad van 
Helmond. In de Gymzaal van de 
Vuurvogel achter De Fonkel aan 
de Prins Karelstraat. Wij spelen 
recreatief en gemengd in leeftijd 

en sekse. Wij spelen iedere dins-
dagavond van 20.15 tot 22.00 uur. 
Voor meer info: 0613817285

Bridgeclub 't Houtse Slem zoekt 
nog 1 á 2 personen voor een be-
ginnerscursus bridgen. Het is de 
bedoeling dat na de cursus deze 
mensen komen bridgen bij de 
club. Er wordt les gegeven in een 
klein groepje bij de leraar thuis. 
Inlichtingen krijgt U bij Theo Le-
ijten op telefoonnummer 0492-
534793 of t.leijten2@hotmail.com 

Pub quiz in Café de Karper, Wal-
visstraat 34 te Mierlo-Hout, op 
zaterdag 7 december, de eerste 
van dit seizoen. Aanvang 20.30 
uur, het quizzen is kosteloos. U 
kunt inschrijven tot donderdag 
5 december met teams van 2 tot 
5 personen. Samen maken zij uit 
wie de slimste is in Café de Kar-
per voor de maand december. 
Zo’n geweldige zaterdagavond 
in Café de Karper.

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op dinsdag 3 decem-
ber van 13.00 tot 17.00 uur. Loca-
tie: oude basisschool De Torelaar 
op de Groningenhof 4, Helmond. 
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg  Toeganke-
lijk voor alle inwoners van Hel-
mond. Nieuwe vrijwilligers kun-
nen zich ook aanmelden. 

Vrijdag 6 december is er kienen 
in wijkhuis De Lier aan van Kins-
bergenstraat 1 in Helmond. Aan-
vang 19.30 uur, toegang vanaf 16 
jaar. Er zijn weer vele rondes met 
verschillende prijzen te winnen 
waaronder ook wasmiddelen en 
tassen met levensmiddelen.De 
zaal is geopend vanaf 19.00 uur.

Kerstconcert ‘For Friends’ coverband Brandtastic

Om de Kerstperiode af te 
trappen, verzorgt Coverband 
Brandtastic op 14 december het 
kerstconcert ‘For Friends’. Na 
het succes van afgelopen jaar 
speelt de Brandevoortse cover-
band weer in wijkhuis ’t Brand-
punt het kerstconcert waarvan 
de naam het al zegt, voor jou en 
je vrienden. Kom met je vrien-
den en geniet van die nummers 
waarvan je het niet kunt laten 
om mee te zingen. 

Brandtastic
Brandtastic is een 10-koppige 
formatie met muzikanten die 
hun sporen in de muziekwereld 
verdiend hebben. Brandtastic 
speelt muziek uit alle decennia 
vanaf de 70’s tot nu, met extra 
aandacht voor pop, funk en rock. 
Van Phil Collins tot Josh Stone, 
van The Doobie Brothers tot Ca-

ro Emerald en van The Jackson 
Five tot Racoon. Zangeres Anja: 
“Tijdens For Friends brengen we 
daarnaast ook een serie popu-
laire kerstnummers want het is 
tenslotte die tijd van het jaar. 

Het wordt hartstikke leuk, dus 
kom en neem al je vrienden mee.”

Extra vrienden
Brandtastic heeft daarnaast een 
aantal ‘huisvrienden’ uitgeno-
digd om acte de préséance te ge-
ven en er samen een geweldige 
avond van te maken. 

The Tennessee Drifters – 
Rockabilly style Christmas
Deze door de wol geverfde mu-
zikanten maken oprecht muziek: 
vanuit het hart. Al jaren spelen zij 
de bekende en minder bekende 
Rockabilly nummers en speciaal 
voor deze avond verzorgen zij de 
Rockabilly versie van een aantal 
Christmas Classics. 

Josefi ne Wijnhoven
De Valkenswaardse zangeres 
slaagt erin om bij elke gelegen-
heid de juiste snaar te raken. Met 
een uptempo nummer of een ge-
voelige ballad, Josefine laat je de 
muziek écht beleven. 

Voor het ‘For Friends’-concert 
heeft zij een aantal prachtige 
kerstnummers uitgezocht en be-
looft het een bijzondere avond te 
worden. ‘For Friends’: Het beste 
cadeau dat je je vrienden kunt 
geven. 

Kaartverkoop gestart
Kaarten zijn inmiddels te koop 
via www.brandevoortinactie.
nl/ticketshop en via de bar van 
Wijkhuis ’t Brandpunt 

Een kaartje in de voorverkoop 
kost: € 7,50 (inclusief één con-
sumptie en garderobe). Koop je 
een kaartje ná 1 december: € 8,50
Verkoop aan de zaal: € 10,00. s

(Bron foto; Brandtastic).

Brandevoort

Hennep gerelateerde goederen 
aangetroff en bij PIT-actie in Helmond

Het Peelland Interventie Team 
(PIT) heeft afgelopen vrijdag bij 
controles in drie panden in Hel-
mond onder andere een hen-
nepkwekerij in aanbouw aan-
getroff en, diverse milieuover-
tredingen en geconstateerd en 
mogelijk is er sprake van sociale 
zekerheidsfraude. 

In de loods van de hennepkwe-
kerij in aanbouw lagen een groot 
aantal koolstoffilters, transfor-
mators, lampen, potten, groei-
middelen en hennepresten. Er 
was in de loods vermoedelijk 
al eerder hennep gekweekt. Er 
werd één verdachte aangehou-
den. Ook werd € 2.900,00 aan 
contant geld in beslag genomen. 
In twee andere panden werden 
milieuovertredingen geconsta-
teerd en was de brandveiligheid 
niet op orde. Zo werden stoffen 
niet goed opgeslagen en was 
bij een pand de elektrische in-
stallatie niet op orde. Ook is er 

mogelijk sprake van sociale ze-
kerheidsfraude. Senzer gaat dat 
verder onderzoeken. In een van 
de panden werd een minder-
jarige jongen van buitenlandse 
afkomst aangetroffen. Zijn iden-
titeit is inmiddels vastgesteld. 
De vreemdelingenpolitie doet 
onderzoek naar de omstandig-
heden van de jongen. Bij de actie 
werkten binnen het PIT samen: 
de gemeente Helmond, Senzer, 
politie en vreemdelingenpolitie 
en de Omgevingsdienst Oost-
Brabant.

(Anoniem) melden van 
verdachte zaken
Inwoners kunnen overlastsitua-
ties en verdachte situaties recht-
streeks aan het PIT doorgeven. 
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 
regelmatig acties bij panden en 
locaties waarvan sterk het ver-
moeden bestaat dat er sprake is 
van misstanden of niet voldoen 
aan onder andere bestuurlijke 
wet- en/of regelgeving. 

Het team kijkt naar brandveilig-
heid, boekhouding, illegale be-
woning, vergunningen, inschrij-
ving Basisregistratie Personen 
(BRP), mensenhandel, prostitu-
tie, drugs, sociale zekerheidsfrau-
de en andere overtredingen. s

Helmond

www.helmondnu.nl
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Abominable (DNL) Za 10:15 uur 

Addams Family, The (DNL) Wo 11:15, 14:30 uur 

Addams Family, The (N3D) Wo 15:40 uur 

Apollo 11 (DOV) Ma, Wo 14:00 uur 

Brief voor Sinterklaas, De (DOV)
Za 10:00 uur / Di 10:30, 14:45 uur / Do, Zo 

10:45 uur / Ma 11:00, 14:30 uur / Wo 11:15, 

13:15, 14:00 uur / Vr 12:00 uur / Za, Zo 12:15 uur 

/ Do 13:45 uur / Zo 14:15 uur / Vr, Za 15:00 uur 

Buurman & Buurman, 
Experimenteren er op los! (DNL)
Za 10:00 uur / Zo 10:15 uur / Do, Vr, Ma, Di 

10:30 uur / Wo 15:30 uur 

F*ck de Liefde (DNL)
Ma 12:15 uur / Za 18:00 uur / Vr 18:15 uur / Di 

18:30 uur / Do, Zo 19:30 uur 

Frozen 2 (DNL) Zo 10:00 uur / Do - Za 10:30 

uur / Ma 10:45 uur / Wo 12:10, 13:30 uur / Zo, Di 

12:30, 15:00 uur / Za 13:00 uur / Do 15:15 uur / 

Za, Ma 15:30 uur / Vr, Wo 16:00 uur 

Frozen 2 (N3D)
Zo, Di, Wo 11:00 uur / Do 12:45 uur / Ma 13:10 

uur / Vr, Zo, Di 13:30 uur / Za 14:00 uur 

Frozen 2 (O3D) Za 11:40 uur / Zo, Di 16:00 uur 

/ Za, Ma 16:30 uur / Wo 17:15, 19:10 uur / Do, Zo, 

Di 19:00 uur / Ma 19:15 uur / Vr, Za 19:45 uur

Good Liar, The (DOV) Di 12:20 uur / Do, Zo, Di, 

Wo 18:45 uur / Ma 18:50 uur / Vr, Za 19:30 uur 

Huisvrouwen Bestaan Niet 2 (DNL)
Wo 19:30 uur 

Joker (2019) (DOV)
Ma 11:15, 17:30 uur / Vr, Di 16:45 uur / Zo 17:00 

uur / Do 17:15 uur / Za 19:00 uur 

Knives Out (DOV) Zo 10:15 uur / Za 10:30, 

18:15 uur / Wo 11:00 uur / Vr 12:15, 16:15, 18:45 

uur / Di 13:40, 17:30, 21:30 uur / Ma 14:45 uur 

/ Zo, Wo 15:45 uur / Do, Ma, Wo 17:45 uur / Do, 

Zo, Ma, Wo 21:00 uur / Vr, Za 21:45 uur

Last Christmas (DOV)
Do, Ma 13:00 uur / Zo 14:30 uur / Vr 15:30 uur 

/ Za 15:45 uur / Di 16:30, 19:30 uur / Ma 17:00 

uur / Do, Zo, Ma, Wo 18:30 uur / Vr, Za 20:00, 

22:15 uur / Do, Zo, Wo 21:30 uur

Le Mans ‘66 (DOV) Vr 10:45 uur / Za 12:30 uur 

/ Ma 16:45 uur / Do, Zo, Di 20:00 uur / Ma, Wo 

20:15 uur / Vr, Za 21:15 uur 

Midway (DOV) Zo, Ma 12:45 uur / Vr 13:15 uur / 

Za 14:30 uur / Do 15:45 uur / Di 17:00 uur / Do, 

Zo - Wo 21:15 uur / Vr, Za 22:00 uur 

On the Basis of Sex (DOV) Do, Di 14:00 uur 

Parasite (DOV) Di 11:15 uur / Zo 11:45 uur / Ma 

12:00, 20:00 uur / Vr 14:00 uur / Za 16:45 uur 

Penoza: The Final Chapter (DNL)
Do 10:30, 16:45 uur / Vr 10:45 uur / Wo 11:30, 

16:30 uur / Za 12:00 uur / Di 13:50 uur / Ma 

15:45 uur / Zo, Di 16:15 uur / Vr, Za 17:00 uur / 

Dagelijks 20:30 uur

Proceder (DOV) Zo 16:30, 17:30 uur 

Project Gio (DNL) Vr 19:00 uur 

Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 

Trouble (DNL) Za 10:15 uur 

Waar is het grote Boek van Sinterklaas? 
(DNL) Vr, Zo, Ma, Wo 10:30 uur / Di 10:45, 12:10 

uur / Zo 13:00, 14:45 uur / Za 13:15 uur / Vr 

13:50 uur / Za, Wo 14:15 uur / Ma 15:15 uur / Do 

15:30 uur / Wo 16:15 uur 

Zombieland: Double Tap (DOV)
Ma 10:30, 21:30 uur / Di 11:15 uur / Za 17:30 uur 

/ Vr 17:45 uur / Wo 18:00 uur / Do, Zo, Di, Wo 

21:45 uur / Vr, Za 22:30 uur

PATHÉ HELMOND
DO. 28 NOV. T/M WO. 3 DEC.

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 

zaterdag en zondag 9.45 uur

Twee podiumplaatsen 
Atletiek Helmond 
bij Internationale 
Warandeloop

Bij de sterk bezette Internati-
onale Warandeloop in Tilburg 
behaalde Atletiek Helmond 
twee podiumplaatsen. De eer-
ste kwam op naam van de ju-
nioratlete Anouk Langstraat, 
die 1680 meter af moest leggen. 
Er werd door de deelneemsters 
hard gestart waardoor het veld 
vooraan meteen uit elkaar lag.

Op een flinke afstand liep Anouk 
Langstraat op plaats vijf. Terwijl 
Langstraat even op gang moest 
komen, wisselden vooraan de 

posities. Op het moment dat 
Langstraat doorschoof naar 
plaats vier, brak de nummer drie, 
die te hard gestart was. Lang 
hoefde de Atletiek Helmond-at-
lete niet te twijfelen: d’r op en d’r 
over en doorlopen. Het verschil 
werd groter waardoor ze onbe-
dreigd naar het podium liep. 

Het junioren-estafetteteam van 
Atletiek Helmond liep ook naar 
een bronzen medaille. Het Hel-
mondse viertal Abel Kovacs-
Borbas, Anouk Langstraat, Jorg 
Klomp en Sofie van Wouwe hoef-
den alleen een Belgisch en een 
Rotterdams team voor te laten. s

Anouk Langstraat. (Bron foto; ATH).

Helmond

Orange the World: stop geweld tegen vrouwen

Orange the World is een inter-
nationale campagne tegen ge-
weld tegen vrouwen en meis-
jes van de Verenigde Naties. 
Wereldwijd worden gebouwen 
oranje uitgelicht tot 10 decem-
ber. In Nederland doen 100 ste-
den mee.

Orange the World
Sinds 2014 is het oranje uitlichten 
van landmarks een onderdeel van 
‘Orange the World’. In dat jaar 
deden bijvoorbeeld Time Square, 
het Empire State Building en de 
piramides en sfinx in Cairo mee. 

Inmiddels worden landmarks 
oranje uitgelicht en vinden activi-
teiten plaats in meer dan 100 lan-
den. Afgelopen jaar deden voor 
het eerst Nederlandse gemeenten 
en provincies mee; 25 gemeenten 
en drie provincies lichtten geza-

menlijk meer dan 40 gebouwen, 
bruggen, standbeelden en fontei-
nen oranje uit. Oranje staat voor 
de dagenraad; het aanbreken van 
een hoopvolle toekomst zonder 
geweld tegen vrouwen en meisjes. 

Helmondse gebouwen 
kleuren 16 dagen oranje
Soroptimistclub Helmond-Peel-
land heeft het initiatief genomen 
om ervoor te zorgen dat ook in 
Helmond gebouwen oranje kleu-
ren om aandacht te vragen voor 
de campagne. 

Deelnemende bedrijven en orga-
nisaties zijn: Kuijpers Installaties, 
Kunstkwartier, De Cacaofabriek, 
Gemeente Helmond, Rabobank 
en Van Oorschot Mode. Voorzit-
ter Marianne Smits: “Geweldig 
dat deze bedrijven en organisatie 
de campagne steunen! Natuurlijk 
hopen we dat meer bedrijven mee-
doen, bijvoorbeeld door bestaande 
LED verlichting 16 dagen op oranje 

in te schakelen. Een klein gebaar 
voor een groots effect.”

Soroptimistclub 
Helmond-Peelland
Soroptimisten zetten zich in voor 
gelijke rechten en de positiever-
betering van vrouwen en meisjes. 
Dat doen we op internationaal 
niveau door de VN en de Raad 
van Europa te adviseren en lokaal 
door goede doelen te steunen en 
initiatieven op te zetten. Er zijn 
wereldwijd 3000 clubs in 130 lan-
den met ruim 80.000 leden. s

Helmond
Switch is 1 jaar en heeft beschei-
den afmetingen. Ze heeft een ou-
de breuk in haar rechter knie; als 
ze zit draait ze de poot wat naar 
buiten maar ze kan uitstekend 
springen en lopen. Ze kan niet 
overweg met andere katten. 

Het poesje komt vlot kennisma-
ken en kopjes geven. Ze is ook 
goed op te pakken en op schoot 
te zetten en ze vindt het prima 
om lekker geaaid te worden. Toch 
laat ze niet met zich sollen, ze 
laat het duidelijk merken als een 
aanraking minder op prijs wordt 
gesteld. Daarom kan ze beter niet 
bij jonge kinderen. Ze speelt en 
jaagt graag. Beweeg maar met iets 
spannends, dan gaat ze er enthou-
siast achteraan. Een hengeltje met 
wat leuks eraan valt goed in de 
smaak! De jongedame is toe aan 
een switch naar een eigen baasje. 

N.B. We zijn dringend op zoek 
naar nieuwe vrijwilligers, voor alle 
voorkomende werkzaamheden. 
We zitten vooral te springen om 
chauffeurs en ook bijrijders op 
onze ambulances.

www.dierenambulance
helmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 
0492 - 51 39 71

Switch

Naast de Bibliotheek in Hel-
mond wordt gebouwd aan een 
nieuw park: het Burgemeester 
Geukerspark. In het park komt 
een literaire speeltuin, die jong 
en oud nieuwsgierig maakt 
naar boeken en taal. Denk jij 
met ons mee? Maak een ont-
werp en win leuke prijzen. En 
wie weet wordt jouw ontwerp 
echt gemaakt in Helmond!

Teken een complete speeltuin, 
maak een boekfiguur, een speel-
toestel, of iets anders. Lever jouw 
ontwerp in bij de Bibliotheek in 
Helmond, voor 1 december 2019. 
We hopen van harte dat vele kin-
deren uit de stad leuke ideeën in 
komen leveren bij ons in de Bi-
bliotheek! Wij zorgen dat we ze 
mooi ophangen. Na 1 december 

volgt de prijsuitreiking.  De wed-
strijd wordt georganiseerd door 
de Bibliotheek Helmond-Peel en 
Helmond Marketing.

Workshop voor 
jonge ontwerpers
Het leven barst van de uitdagen-
de vragen, vragen waarvan het 
antwoord er alleen maar meer 
vragen oproept. Door te leren 
denken als een ontwerper werk 
jij vanuit een vraag naar een op-
lossing, dit wordt ook wel Design 
Thinking genoemd. Zo ben je 
klaar voor iedere uitdaging! Op 
zondagmiddag 24 november kun 
je in Bibliotheek Helmond mee-
doen aan een workshop Design 
Thinking. Je gaat aan de hand 
van leuke actieve werkvormen 
leren denken in mogelijkheden. 
Je bedenkt en bouwt dan sa-
men een ontwerp voor de ideale 
speeltuin van de toekomst  in het 

Burgemeester Geukerspark. De 
workshop is gratis en wordt ge-
geven door Studio Tast en is be-
doeld voor de jeugd vanaf 8 jaar. 
Je moet je wel vooraf aanmelden 
zodat je zeker een plaats hebt. 
Het is zondagmiddag 24 novem-
ber van 13.30 tot 15.30 uur.
Lees er meer over op
www.bibliotheekhelmondpeel.
nl/literairespeeltuin s

Ontwerp mee voor een nieuwe speeltuin in de stad 
Centrum

(Bron foto; Bibliotheek Helmond).
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December 2014 was voor mij een 
speciale feestmaand, want onder de 
naam Monuta Magis mocht ik starten 
als franchisenemer binnen Monuta. Dat 
vond en vind ik nog steeds een grote eer. 
Deze week kijk ik over mijn schouder 
terug op 5 intensieve en enerverende 
jaren. Inmiddels ben ik vele ervaringen 
rijker. Ik ben dankbaar en blij dat ik mijn 
hart heb kunnen volgen. Dat ging soms 
met vallen en opstaan, met hollen en 
stilstaan.Iedere dag ben ik nog blij met 
mijn keuze voor de uitvaartbranche. 
Ieder mens is anders en dus is ook ieders 
uitvaart anders. Dat maakt voor mij het 
werk iedere dag opnieuw uitdagend.

Bijzondere herinneringen komen naar 
boven aan grote en kleine uitvaarten, 
waarbij veel verdriet was, maar soms 
ook dankbaarheid omdat het einde 
van een lijdensweg bereikt was.Juist 
de dankbaarheid overheerst bij mij, 
dankbaar ben ik voor het vertrouwen dat 

mij gegeven is in de afgelopen 5 jaar. De 
vele ontmoetingen waren elke keer weer 
bijzonder. Ook mijn gezin en vrienden 
ben ik dankbaar. Zij geven mij de ruimte 
om met mijn soms onregelmatige 
werktijden om te gaan. Ik ben geraakt 
door het feit dat de nabestaanden het 
vertrouwen in mij uitspraken en mij 
persoonlijk vroegen om hen nabij te 
staan in de meestkwetsbare momenten 
rondom het  overlijden van hun dierbare. 
Ook de deskundige partners en collega’s 
wil ik graag danken. Hierbij denk ik aan 
bloemisten, chauffeurs van de rouwauto, 
dragers, de drukkerij, parochies, de 
verschillende gemeenten en de collega’s 
van het crematorium. 
Met name het team dat de laatste zorg 
verricht en iedere keer weer alles in het 
werk zet om de overledene zijn of haar 
waardigheid terug te geven. Zo heeft 
iedereen om mij heen zijn eigen taak 
en eigen kwaliteiten, waardoor we een 
uitvaart samen tot een persoonlijk, 

stijlvol en waardig, afscheid mogen 
maken. Elke keer weer opnieuw. 

De afgelopen 5 jaar heb ik met de 
grootste zorg getracht om de juiste vorm 
te geven aan de uitvaartwensen van de 
nabestaanden. Samen met hen geef ik 
vorm aan een persoonlijke uitvaart. U 
mag 24 uur per dag beroep op mij doen, 
is sta altijd voor u klaar. Ik adviseer en 
begeleid u voor, tijdens en na de uitvaart. 
Als u na de uitvaart zegt “dit is precies 
wat wij voor ogen hadden”, weet ik 
dat ik mijn werk goed heb gedaan.De 
persoonlijke werkwijze van Monuta 
Magis wordt gekenmerkt door een 
persoonlijke benadering en het goed 
luisteren naar uw wensen en ideeën. 
Het is belangrijk dat u zich veilig en 
vertrouwd voelt en bij mij terecht kunt 
voor al uw vragen. Zo beschik ik over 
een eigen uitvaartcentrum waar opeen 
intieme, huiselijke manier afscheid 
genomen kan worden. In de aula kan een 

kleine plechtigheid plaatsvinden. Ik heb 
gemerkt dat hier steeds meer behoefte 
aan is. Deze aula is voorzien van alle 
moderne audio-visuele middelen, zodat 
een afscheid, een persoonlijk afscheid 
wordt. Er zijn veel manieren om een 
uitvaartpersoonlijker te maken. Het gaat 
vaak om kleine details die geen extra 
kosten met zich mee hoeven te brengen. 
Zoals het verwerken van een stuk uit 
een eigen verzameling in het bloemstuk. 
Of door het serveren van het favoriete 
gebak bij de koffietafel. Graag denk 
ik met u mee over een zo persoonlijk 
mogelijke invulling van de uitvaart.

Als je een reden hebt voor een feestje, 
trakteert men. Om mijn dankbaarheid 
te tonen over de afgelopen 5 jaar 
trakteer ik u graag op een troostknuffel.
Deze zijn gratis te verkrijgen bij het 
uitvaartcentrum. 
U bent van harte welkom, het bakkie 
troost staat voor u klaar.

Monuta  Magis • Warandelaan 62 • 5707CV Helmond • 0492-666000

Vrijwilligerspenning 
voor Maria Spoor-
Senders

Tijdens de viering van het 60 
jarig bestaan van Senioren-
vereniging Helmond West, 
heeft mevrouw Maria Spoor-
Senders de Vrijwilligerspen-
ning van de stad Helmond 
ontvangen. Ze kreeg deze 
onderscheiding uit handen 
van wethouder Harrie van 
Dijk voor haar jarenlange in-
zet voor deze vereniging.

Maria Spoor-Senders is al 
meer dan 30 jaar lid van de 
Senioren Vereniging Hel-
mond West en al jaren actief 
als vrijwilliger. In 2010 is zij lid 
geworden van het bestuur 
(secretaris). 

Voor die tijd had zij ruim 10 
jaar de voormalige secretaris 
tijdens haar ziekte bijgestaan. 
Mevrouw Spoor-Senders is 
een vrijwilliger die veel tijd be-
steed aan de vereniging en al-
tijd klaar staat voor de leden.  

De onvermoeibare vrijwillige 
inzet gedurende vele  jaren is 
voor burgemeester en wet-
houders aanleiding geweest 
om aan mevrouw M.W.H.C. 
Spoor-Senders de vrijwilli-
gerspenning van de gemeen-
te Helmond toe te kennen. s

Helmond

Adventsconcert door zang- en amusementsgroep de Notenkrakers

Zondag 1 december is het weer 
eerste advent. Dit wil bij de 
draaiorgels zeggen dat zang- en 
amusementsgroep de Noten-
krakers al weer voor het vijfde 
jaar het concert verzorgen op 
deze zondag.

Een sfeervol concert met een 
vleugje kerst in deze periode 
waarbij zowel de Sinterklaastijd 
en de kersttijd samen komen. De 
Sint-Nicolaasdecoratie tooit nog 
de Gaviolizaal, maar ook de kerst-
tijd heeft zijn intrede gedaan. Tij-
dens het eerste liedje: ‘steek dan 
een kaarsje aan’ zal het eerste 
kaarsje in de grote adventskrans 
worden ontstoken. Zij verzorgen 
regelmatig gezellige (meezing) 
optredens voor senioren, zorg- en 

verpleeginstellingen, wooncen-
tra, de Zonnebloem, Rode Kruis, 
KBO’s en nog veel meer. Nu dus 
in de Gaviolizaal.  Uiteraard mag 
er ook meegezongen worden. 
Komt allen genieten van deze 
gezellige meezing en kijkmiddag 
van de Notenkrakers. Het begint 
om 14.00 uur en duurt tot 16.00 
uur. Zaal open 13.00 uur, sluiting 
17.00 uur. De toegang is gratis. 
Wel zien wij na afloop van het 
concert een vrijwillige bijdrage in 
onze donatiepijp.  De Gaviolizaal 
is te vinden aan de Torenstraat 
36a, 5701 SH Helmond. Ope-
ningstijden zaterdag en zondag 
van 13.00 tot 17.00 uur. Groepen 
van minimaal 10 personen ook 
mogelijk op afspraak. Meer in-
formatie op onze website www.
draaiorgelshelmond.nl of info 
per mail info@draaiorgelshel-
mond.nl of tel: 06-39682404. s

Binnenstad

(Bron foto; Draaiorgelmuseum)

Afgelopen zondagmiddag 
is de Reünie van het Houts 
Portje in de Koning een groot 
succes geweest. Veel bezoe-
kers van het “oude” en “nieu-
we” Portje waren gekomen. 

De middag werd opgeluisterd 
door de DJ’s van het eerste 
uur: Ger Verleisonk, Eddy Bell 

en Wim Faassen die elkaar af-
wisselden. De presentatie was 
in handen van Ad Scheepers. 
Ook Gerrit Klaus, toenmalige 
eigenaar van het Houts Portje, 
was erbij en dat werd ook erg 
gewaardeerd door de gasten. 

De reacties waren heel positief 
en het was voor de meeste echt 
een weerzien van oude beken-
den. Kortom: dit vraagt om een 
reünie van een reünie. s

Reünie Houts Portje
Mierlo-Hout

Concerten 
Music & More

Deze nieuwe concertenreeks 
zal worden georganiseerd door 
de verenigingen Harmonie St. 
Lucia uit Mierlo en muziekver-
eniging Unitas uit Helmond. 

Samen zullen deze verenigin-
gen een groot orkest vormen en 
het programma ziet er veelbe-

lovend uit. Er is ook al een per-
fecte locatie gevonden. 

Wijkhuis De Geseldonk (het 
thuishonk van Unitas, en gelegen 
op slechts een steenworp van 
Mierlo) zal worden omgetoverd 
tot een prachtige concertzaal. We 
zullen daar volgend jaar maar 
liefst drie concerten gaan verzor-
gen. De nieuwe data die iedereen 
in de agenda kan noteren zijn: 12, 
13 en 14 juni 2020. Naast de vrij-
dag- en zaterdagavond komt de 
zondagmiddag erbij. De naam 
van dit prachtige evenement gaat 
luiden: Music & More. s

Helmond
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

OBERHAUSEN 
KERSTMARKT 

30 november, 7*, 12*, 14*, 
18* en 20* december

ESSEN 
KERSTMARKT 

30 november, 7*, 12*, 14*, 
18* en 20* december

DUSSELDORF 
KERSTMARKT 

10 en 19* december

KEULEN 
KERSTMARKT 

13 en 20 december

AKEN 
KERSTMARKT 

18* december

MUNSTER 
KERSTMARKT 

14* en 21 december

BEVERWIJK 
BAZAAR 

22 en 29 februari. 
Alleen vervoer

BRUSSEL 
17* december

* deze data=vertrekgarantie
OPSTAPPLAATS 

HELMONDHUISHOUDBEURS 
2020 

22 en 24 t/m 29 februari

VERRASSINGSREIS
1 FEBRUARI, 30 APRIL, 15 JULI EN 29 SEPTEMBER

€ 22,00 € 22,00 € 22,00 € 25,00

€ 22,00 € 25,00 € 22,00
€ 22,00

€ 37,00 € 72,00
Incl. vervoer per luxe touringcar, 

2 koffie/gebak, lunch, diner, excursies.

www.twintours.nl
Helmond-Asten  
T: 088-123 55 55

incl. entree
Alleen vervoer € 22,00

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

Oplossing van week 46:
A3 - B3 - C9 - D3

Mail de gele oplossing voor 6 december 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 46: 
Mevrouw De Rooij

5

d

a

b

c

3 1

2 8

6

7

1

2

8 6 2

4 6 1

9 8

4 5 9

3 8 6

1

7
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(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Mevrouw De Rooij is deze week de geluk-
kige winnaar van de Sudoku puzzel. Ze 
was dan ook erg blij toen we haar verras-
ten met de gewonnen prijs.Lenie Klaasen 
(Adcommunicatie) overhandigde de Hol-

land Casino dinercheque t.w.v. € 100,00 
en een leuke Goodiebag aan mevrouw De 
Rooij. 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

Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop Helmond
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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

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 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 1 december, Eerste Advent
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Sjef Remmen en Annie Noordman; Henk Kat en Beb Kat-
Maagdenberg; Sjef Schepers; Tiny Giebels-van den Heuvel; Theo 
Kweens; Harrie van de Laar; Martin van den Berkmortel; Anny 
Kweens-van Venrooij; Mathieu de Bie; Broer Boxstart en Fridie 
Boxtart-van Bokhoven; Noud en Nellie Meulendijks-Smits;

Donderdag 5 december:
19.00 uur Damiaanhuis:
Voor de zieken van de parochie

Zaterdag 7 december, Tweede Advent
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, 
volkszang
Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout, volkszang
Voor de leerkrachten en alle medewerkers in het onderwijs van onze 
scholen.

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

Zondag 8 december  
10.30 uur Maria koor
Jack Slegers, Wilhelmina Gulink-Weekenborg, Ed van den Heuvel, 
Hasina Mulder, Irene Martens-Becker, Toon de Greef, Helmi de 
Swart-Kornuijt, Joop Smits, Henk Helsper en Hanny Helsper-
Bloemen, André Krösing, Stephanie Wever-Fentener van Vlissingen.
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Eerste glasvezel-aansluiting 
in Helmond-Noord

Afgelopen week was het zo-
ver: de eerste bewoners van 
Helmond Noord hebben TV en 
internet via glasvezel. Dit mo-
ment kon Glasvezel Helmond 
niet zomaar voorbij laten gaan. 
Met een taart in de hand, de feli-
citaties en het bedankje gereed, 
is Henri de Bekker vanuit Glas-
vezel Helmond op pad gegaan 
naar de allereerste actieve aan-
sluiting in Helmond-Noord.

Deze eer is ten goede gekomen 
aan André Pennings. Als allereer-
ste bewoner in Helmond-Noord 
kan hij daadwerkelijk gebruik 
gaan maken van de afgenomen 
diensten.

Diensten en oplevering
André heeft bij zijn provider ge-
kozen voor Internet en Televisie. 
‘Meer heb ik niet nodig. Voor 
telefonie gebruiken we toch 
voornamelijk onze mobiel’, aldus 
André. Daarbij is hij ook erg en-
thousiast over de zorg- en veilig-
heidsdiensten die nu al geleverd 
worden over het netwerk. ‘Het is 
erg fijn dat juist déze diensten via 
een veilige verbinding geleverd 
worden. Ik ben op glasvezel over-
gestapt omdat ik op de toekomst 
voorbereid wil zijn’.
Op de vraag hoe de aanleg in zijn 
geheel gegaan was, kon André 
een duidelijk antwoord geven: 

‘Ik heb geen klachten, de man-
nen die de glasvezel binnen leg-
gen werken heel netjes. Ik stond 
met verbazing te kijken hoe snel 
zij ook zijn. Indrukwekkend om 
te zien hoe efficiënt en snel er ge-
graven wordt’.
André is verder ook zeer te spre-
ken over zijn provider. ‘Ze geven 
snel antwoord op je vragen en 
helpen je goed verder. Daar-
naast is de internetsnelheid top 
en stabiel. Ook het tv-signaal is 
erg goed en met hun afstands-
bediening gaat mijn televisie ook 
direct aan’.
Zelfs enkele buren hebben al aan 
André gevraagd of een overstap 
naar glasvezel slim is, waarop hij 
alleen maar positief heeft kun-
nen antwoorden. ‘Ik ben zeer 
tevreden!’

Ontwikkelingen
Naast de diensten internet, te-
levisie, telefonie, zorg en veilig-
heid, is de gemeente Helmond 
ook volop in beweging. In Hel-
mond-Noord gaat men volgend 
jaar starten met een ‘inbraakvrije 
wijk’. Henri de Bekker aan het 
woord: ‘samen met inwoners 
wordt in een deel van Helmond-
Noord de buurt veiliger gemaakt 
met een veilige verbinding over 
de glasvezel. Sensoren detecte-
ren bepaalde verdachte patro-
nen, waardoor bijvoorbeeld ver-
lichting in huis automatisch aan 
zal gaan. Hierdoor wordt de wijk 
veel veiliger’. s

Helmond-Noord

Lambertus Concerten presenteert:
Feestelijk barokmuziek uit Italië 
door Orchestra van Wassenaer

Orchestra van Wassenaer. (Bron foto; Lambertus Concerten).

In de serie Toppers van Lam-
bertus Concerten treedt op 
zondagmiddag 1 december het 
Orchestra van Wassenaer on-
der leiding van Makoto Akatsu 
op met een feestelijk Italiaans 
programma rond de barokcom-
ponist Giuseppe Antonio Bres-
cianello. Plaats: Elkerliek Kapel. 
Wesselmanlaan 25 te Helmond. 
Aanvang: 15.00 uur. Entree € 15 
(met kortingen). Gratis tot en 
met twaalf jaar.

Voor de tweede keer presenteert 
Orchestra van Wassenaer in 
Helmond een fantastisch pro-
gramma; deze keer van de on-
bekendere componist Giuseppe 
Antonio Brescianello (1690-1758), 

tijdgenoot van J.S.  Bach dus, met 
feestelijke barokmuziek uit Italië. 
Sprankelende klanken als op-
maat voor het kerstfeest aan het 
eind van de feestmaand decem-
ber. Op het programma staan 
twee sinfonia’s, een ouverture, 
een chaconne en twee trio so-
nates. Wat een lust voor het oor! 
Prachtige, opzwepende dans-
muziek, die beelden oproept van 
elegantie en luxe aan de Europe-
se hoven; van klaterende water-
partijen, fonteinen en prachtige 
kasteeltuinen waar de elite van 
die tijd flaneerde. 

Dat past ook helemaal bij de 
componist Brescianello, die 
vanuit Venetië naar München 
kwam op verzoek van de hertog 
van Beieren, waar hij als violist 
speelde in het orkest. Al snel 

daarna werd hij als dirigent en 
later als hoogste kapelmeester 
aangesteld bij het hof van Würt-
temberg in Stuttgart, onder meer 
vanwege zijn kennis en expertise. 
Hij schreef er o.a. 12 concerti, sin-
fonia’s, suites en symfonieën, én 
een opera.
En wie kan deze verrukkelijke 
muziek beter spelen dan het 
ensemble Orchestra van Was-
senaer, gespecialiseerd in mu-
ziek uit deze tijd en genoemd 
naar diplomaat en staatsman 
Graaf Unico van Wassenaer, 
zelf ook componist en uitzon-
derlijk getalenteerd. Samen met 
dirigent  Makoto Akatsu, die 
het zeer succesvolle orkest in 
1990 oprichtte, gaat u een ge-
weldige  en onvergetelijke mid-
dag tegemoet. Meer info op: 
www.lambertusconcerten.nl s

Helmond

Accordeana presenteert : 
‘een wonderlijke kerst’

Accordeonorkest Accordeana 
uit Helmond komt vlak voor 
deze kerst met een zeer bijzon-
dere productie: een muzikale 
kerstvertelling voor jong en 
oud met vertelster Marlies van 
den Bijgaart, zangeres Myrthe 
Boot, diverse gastmuzikanten 
en prachtige muziek van Accor-
deana. Samen nemen zij u, met 
sfeervolle beelden en sprook-
jesachtige belichting, mee naar 
een betoverende kerstwereld. 
Beleef het mee op zaterdag 14 
en zondag 15 december in de 
kapel van het Elkerliek Zieken-
huis.

Accordeana, opgericht in 1951 
door de bekende Helmonder 
Arie Willems en nu onder leiding 

van Ronald van Overbruggen, 
verrast haar bezoekers graag met 
een variëteit aan muziekstijlen in 
combinatie met bijzondere pre-
sentaties.  Na haar medewerking 
aan de Mattheus Passie in 2014 
en de eigen succesvolle thea-
terproductie Um dè’k er zo van 
Haaw in 2016, heeft Accordeana 
nu de mooiste tijd van het jaar 
uitgekozen om opnieuw een 
mooie productie neer te zetten. 

Een kerstvertelling met prachtige 
muziek, die door de feeërieke 
beelden en belichting van de ka-
pel nog meer tot de verbeelding 
gaat spreken. De december-
maand is een periode van sa-
menzijn, warmte en gezelligheid. 
De sfeervolle kerstvertelling van 
Accordeana neemt u hierin mee. 
‘Het is koud. Sjaal om, dikke 
jas aan en naar buiten. Je gaat 

op weg. Je ademt wolkjes en de 
verse sneeuw knispert onder je 
schoenen. Je bent er, gaat naar 
binnen. Het is behaaglijk warm, 
de kaarsen en het haardvuur 
branden. Je bent met velen en 
dat voelt goed. Je gaat zitten en 
wacht vol spanning af. Dan ge-
beurt er iets: om je heen veran-
dert het licht, er klinkt prachtige 
muziek en een vriendelijke stem 

neemt je mee naar een andere 
wereld.’ Laat u in de koude de-
cembermaand verwarmen door: 
een wonderlijke kerst.

• Zaterdag 14 december 2019, 
 aanvang 20.15 uur
• Zondag 15 december 2019, 
 aanvang 15.00 uur

Kapel van het Elkerliek Zieken-

huis, Wesselmanlaan 25 te Hel-
mond. Entree volwassenen: € 
12,50  kinderen t/m 12 jaar € 7,50. 
Inclusief een glaasje glühwein of 
warme chocolademelk.

Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.lambertusconcerten.nl of 
voor aanvang van de voorstel-
ling bij de Kapel van het Elkerliek 
Ziekenhuis. s

Warande
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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

Houten vloer 
nodig?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

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.

Makkelijk vol te houden 
& wekelijkse controles

Industrieweg 12, 5262 GJ  Vught  |  t 088 500 9000
  www.totalbodybalance.nl/aanmelden

Succesvol afvallen sinds 2003

Te Dik? Bel Dick!

Wat een gezond gewicht je oplevert...

Een nieuw leven!
Minder kans op diabetes en hart- en vaatziekten | Betere weerstand | Uitgerust gevoel

Krachtiger zelfbeeld | Mentale weerbaarheid | Meer energie | Langer leven

Makkelijk vol te houden 
& wekelijkse controles

Industrieweg 12, 5262 GJ  Vught  |  t 088 500 9000

Te Dik? Bel Dick!

Krachtiger zelfbeeld | Mentale weerbaarheid 

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
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Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
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e 6,50
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e 15,50

EVENEMENTEN DIVERSEN

zo. 1 december 
vlooienmarkt

Sporthal Strijp
Rijstenweg 7,  

Eindhoven
9.00 - 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

Rolluiken, luifels,vloerbedekking, lamellen, (rol)gordijnen, 
jaloeziën, etc. Zeer concurrerende prijzen. Gratis meten en 
prijsopgaaf. Willie’s stoffering, Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

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

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 

Helmondinfo@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.sanitairhelmond.nl

www.helmond
nu.nl
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Hints - & Prinseroaje
Wie wordt Prins Briek XLVII?
Hints - H ints - H ints - H ints -  Prinseroaje Prinseroaje Prinseroaje Prinseroaje Prinseroaje Prinseroaje Prinseroaje Prinseroaje
Oit de kunst..!!

• De weekprijs wordt uitgereikt 
door een weeksponsor.

• De hoofdprijs is een prinsheer
lijk jaar en bestaat uit diverse 
giften van onze Roajschenkers.

• De bekendmaking van de 
hoofdprijswinnaar is op zater
dag 18 januari 2020 tijdens de 
installatie van Prins Briek XLVII 
op het Kasteelplein in Helmond. 

•  Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd.

Hi
nt

 1 
:          

     

Op zaterdag 23 november won Wai de Helmondse Carnavalskraker met hun nummer ‘Ik ben 
d’n tel al jaren kwijt’, tijdens de Kokerborrel. Na jarenlange deelname konden Ben Goede, 
Mart van Bremen en Jan Looymans de trofee mee naar huis nemen. De echte naam van Prins 
Briek XLVII werd in de loden koker gestoken en verzegeld. Dit was ook het startsein voor het 
Hints- & Prinseroaje.
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Ga naar Ga naar Ga naar Ga naar Ga naar Ga naar Ga naar Ga naar Ga naar Ga naar Ga naar www.keiebijters.nl, los de rebus op en raad de hint!, los de rebus op en raad de hint!, los de rebus op en raad de hint!, los de rebus op en raad de hint!, los de rebus op en raad de hint!, los de rebus op en raad de hint!, los de rebus op en raad de hint!, los de rebus op en raad de hint!, los de rebus op en raad de hint!, los de rebus op en raad de hint!, los de rebus op en raad de hint!, los de rebus op en raad de hint!, los de rebus op en raad de hint!, los de rebus op en raad de hint!, los de rebus op en raad de hint!, los de rebus op en raad de hint!, los de rebus op en raad de hint!

• Ga naar www.keiebijters.nl, los de rebus op.

 • Vul de opgeloste rebus, de hint, in.

 •  Vul ook de echte naam van Prins Briek XLVI in en maak 

kans op de hoofdprijs.

 •  Stuur jouw oplossing voor zaterdags 12:00 uur in en ding 

mee naar de weekprijs.

 •  Wees op zaterdag tussen 12:00 en 13:00 uur bereikbaar.

Middendijk 36, 5705 CC Helmond
Tel. 0492 523 667

www.drankenhandel.net

KEURSLAGER GOOSSENS
Steenweg 31, 5707 CE Helmond

Tel. 0492 522 273
www.keurslagergoossens.nl

Middendijk 36, 5705 CC Helmond
Tel. 0492 523 667

www.drankenhandel.net

KEURSLAGER GOOSSENS
Steenweg 31, 5707 CE Helmond

Tel. 0492 522 273
www.keurslagergoossens.nl

Aarle-Rixtelseweg 107
5707 GK Helmond 
0492-792444

info@schevelingen.nl

Middendijk 36, 5705 CC Helmond
Tel. 0492 523 667

www.drankenhandel.net

KEURSLAGER GOOSSENS
Steenweg 31, 5707 CE Helmond

Tel. 0492 522 273
www.keurslagergoossens.nl

Kamstraat 22 | 5701 PW  Helmond
0492-350142 | info@33goodfood.nl

Engelseweg 221a | 5705 AE Helmond

Telefoon 0492 - 537 693
info@koningsverfenbehang.nl

Steenweg 28  |  Helmond

0492 - 543 162

Middendijk 36, 5705 CC Helmond
Tel. 0492 523 667

www.drankenhandel.net

KEURSLAGER GOOSSENS
Steenweg 31, 5707 CE Helmond

Tel. 0492 522 273
www.keurslagergoossens.nl

Middendijk 36, 5705 CC Helmond
Tel. 0492 523 667

www.drankenhandel.net

KEURSLAGER GOOSSENS
Steenweg 31, 5707 CE Helmond

Tel. 0492 522 273
www.keurslagergoossens.nl

Veestraat 27
5701 RA Helmond

0492 - 53 88 06
www.vanoorschotmode.nl

Kanaaldijk N.W. 61
5707 LC  Helmond
info@gerthuis.nl

tel. (06) 348 699 41
www.gerthuis.nl


