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Tijd voor een nieuw tijdperk
(Bron foto; Shutterstock).
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Helmond
2020 is van start gegaan. Het begin van een nieuw tijdperk. Hopelijk is iedereen goed het nieuwe
jaar ingegaan met (alcoholvrije)
champagne én oliebollen niet te
vergeten. Misschien heeft u wel

de hele nacht gedanst tijdens alle feesten die in Helmond plaats
vonden. Voor dit jaar zit het er in
ieder geval weer op. Het ‘normale’ leven weer langzaam op gang
en zo ook de goede voornemens.
Voor Weekkrant De Loop Helmond staan er het komende jaar

Samen werken aan een trots en sterk Helmond

HellemondGift waardebon
in kerstpakket ambtenaren
Helmond
Op de kerstbijeenkomst voor
het personeel van de Gemeente Helmond, op 19 dec.
j.l., kregen de Helmondse
ambtenaren als dank voor
hun inzet, o.a. weer waardebonnen van HellemondGift,
deze waardebonnen zijn alleen te besteden bij meer dan
120 Helmondse ondernemers.

De ondernemers van de HelemondGift danken de gemeente
voor deze goede beslissing, immers samen maken en houden
we de stad Helmond sterk en
trots. www.hellemondgift.nl ▲

mooie dingen op de planning. Zo
zal het succesvolle Ons MierloHout Magazine weer gaan verschijnen, en ook het nieuwe Ons
Brandevoort zal in 2020 voor de
eerste keer uitkomen. Ook burgemeester Blanksma wenst de
lezers het allerbeste voor het
nieuwe jaar in haar column en

Ons Marij schrijft uitgebreid over
nieuwjaar en haar belevingen.
Beide columns vindt u verderop
in de krant.
Het gehele team van Weekkrant
De Loop Helmond wenst alle
Helmonders een voorspoedig
2020 en alle goeds voor het komende jaar. ▲

Gemeenteberichten 2020
Helmond
Ook in 2020 (vanaf week 2) kunt
u uw vertrouwde Gemeenteberichten lezen in Weekkrant
De Loop Helmond. Het College
heeft er wel voor gekozen om
deze alleen nog in deze weekkrant te publiceren.

In Weekkrant Traverse worden
ze in 2020 niet meer afgedrukt.
De Helmondse uitgever van De
Loop is zeer verheugd over deze
beslissing, ‘Weekkrant De Loop
is heel lokaal en staat zeer dicht
bij de Helmondse inwoners en is
zo het medium voor deze regio.
Samengesteld door Helmonders,
voor Helmonders.’ ▲

Burgemeester Blanksma
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ZWAAiKOM!
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LET OP!

Vanaf 2020 verschijnen

de gemeentelijke
informatiepagina’s
alleen nog in
Weekrant De Loop Helmond.

Vanwege de kerstperiode is er
deze week geen gemeentepagina.

DE GEURSPECIAALZAAK
met merken zoals:

Woodwick,
Lampe Berger Paris
en Yankee Candle
WC De Bus
Nieuwveld 49b, Helmond

MUZIEKDOCUMENTAIRE

ELVIS:

THAT’S THE WAY IT IS
EENMALIGE VOORSTELLING OP
8 JANUARI - 19.30 UUR
GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE*

WINTER

BANDEN

ELDERS GOEDKOPER?
Wij betalen u het verschil terug*

VOORDELIGE

BANDEN & VELGEN

ONLINE BESTELLEN
JOSVERSCHURENSHOP.NL
*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

www.helmondnu.nl

Logo in FC:

BOSSCHEWEG
30 • BEEK EN DONK
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62
0492
 /46
12/ Y=100
38 • /JOSVERSCHUREN.NL
Rood: C=0
M=100
K=0
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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HEIAKKER FASE 3

HELMOND-BROUWHUIS

VERKOOP GESTART
24 woningen

Prijzen vanaf € 292.500,HOOFDSTRAAT 155 • HELMOND
0492 - 661 884
INFO@HEUVEL.NL

De woningen zijn volledig
gasloos ontwikkeld.

MIERLOSEWEG 3 • HELMOND
0492 - 549 055
HELMOND@WOONPLEZIER.NL

Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget
een extra groot werkblad

Gratis *
montage
Als je jouw keuken in
februari 2020 laat plaatsen

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

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

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK 52 DL

Tweekappers en vrijstaand
geschakeld.
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Een nieuw jaar
vol aandacht

Kent u dat?

Het idee dat 2019 nog sneller voorbij is gevlogen dan het jaar ervoor? Het genot van de eerste voorjaarszon, opgevolgd door een
aantal heerlijke zomeravonden, tot aan de gure wind en regen die
onze Nederlandse herfst zo kenmerkt. Het lijkt bijna gisteren dat
sneeuwvlokken Helmond in een witte deken hulden. Het leven
gaat snel. Steeds sneller zelfs. De tijd vliegt, zoals ze zeggen. En de
kunst is om te zorgen dat het leven niet aan ons voorbij vliegt. Een
nieuw kalenderjaar en een nieuw decennium zijn een goede aanleiding om even stil te staan. Stil te zijn.
Heel wat mensen in Nederland
waren dat afgelopen jaar niet, en
hebben zich laten horen. De boeren, medisch personeel, leraren,
bouwvakkers, klimaatactivisten
en scholieren gingen de barricades op. Ze kwamen op voor
hun belangen, hun wensen, hun
idealen. Grote maatschappelijke

dilemma’s waren in Nederland,
maar ook daarbuiten, dagelijks
onderwerp van gesprek. Op social media, in de krant, op televisie, in het Helmondse stadskantoor, en misschien ook bij u
thuis aan de keukentafel? En dat
is goed. Want alleen door het
gesprek komen we met elkaar

verder en vinden we de oplossingen voor de toekomst. Dat is
ook voor 2020 het enige juiste
uitgangspunt.
En toch, als de feestdagen voor
de deur staan en we hopelijk allemaal kunnen terugschakelen
naar een lagere versnelling, is
het fijn om voor even de wereld
wat kleiner te maken. Aandacht
voor familie, voor vrienden. Voor
een eenzame buur, of iemand die
ziek is. Aandacht voor kleine dingen, die we normaal gesproken
misschien over het hoofd zien.
In contact met het hier en nu,
zonder te denken aan wat morgen ‘moet.’ Dat is een uitdaging

Brug ‘ZWAAiKOM!’ is najaar 2020 klaar

Brug over kanaal maakt snelfietspad
Helmond-Eindhoven compleet
scheelt tijd en ergernis voor dichte
spoorbomen. En dat helpt natuurlijk weer om de fiets aan aantrekkelijk alternatief te maken. Naast
het fietspad komt er ook een voetpad op de nieuwe brug.”
Planning
Nu de opdracht is gegund,
gaat de aannemer de komende
maanden aan de slag met het
uitwerken van het ontwerp. Naar
verwachting gaat de schop tegen
de zomer van 2020 de grond in en
wordt de brug in het najaar opgeleverd.
De fietsbrug is in het naajaar van 2020 klaar. (Bron foto; gemeente Helmond).

Helmond
Met de aanleg van een fietsbrug
over het kanaal ter hoogte van
het Vliscoterrein wordt de snelfietsroute Helmond-Eindhoven
op Helmonds grondgebied afgerond. De bouw van de brug
is gegund aan aannemersbedrijf
FPH Ploegmakers uit Vinkel. De
werkzaamheden starten tegen
de zomer. In het najaar van 2020
wordt de brug opgeleverd.
Snelfietsroute
Helmond-Eindhoven
Goede fietsvoorzieningen zijn
belangrijk om te zorgen dat de
fiets een aantrekkelijk alternatief is voor de auto. Veel mensen
pendelen dagelijks met de auto
over de A270 tussen Helmond en
Eindhoven. Met een goede fietsverbinding kan de (elektrische)

fiets , gezien de afstand, op dit
traject concurreren met de auto.
Dat kan helpen om de dagelijkse
files en vertraging op de A270 te
verminderen. Om deze reden is
er de laatste jaren volop gewerkt
aan een snelfietsroute tussen
Helmond en Eindhoven. De laatste ontbrekende schakel in Helmond is het doortrekken van de
snelfietsroute aan de noordzijde
van het spoor vanaf de Kanaaldijk richting het station. De aanleg van de brug ‘ZWAAiKOM!’
over Zuid-Willemsvaart maakt
hier onderdeel vanuit.
Wethouder Antoinette Maas (mobiliteit) is blij met de komst van
de nieuwe fietsbrug: “Deze brug
zorgt voor een snellere en comfortabelere fietsverbinding tussen
Helmond en Eindhoven. Fietsers
hoeven straks niet meer twee
keer het spoor over te steken. Dat

Naam ‘ZWAAiKOM!’
De brug heeft de naam ‘ZWAAiKOM!’ gekregen omdat op de
plek waar nu de brug komt in
het verleden een zwaaikom is
gerealiseerd. Dit is een breed
stuk kanaal waar schepen kunnen keren. Daarnaast komt er
op de brug een balkon om even
stil te staan, te genieten van het
uitzicht en letterlijk te zwaaien
naar de omgeving. Het balkon
is een kommetje aan de brug.
Een plek waar je kunt staan en
hangen. Mensen worden uitgenodigd om even te stoppen met
de tekst: ZWAAi en KOM!; een
mooie dubbele taallaag in het
woord zwaaikom.
Kosten
De totale projectkosten bedragen circa 2,4 miljoen euro. Dit
is inclusief grondaankoop, onderzoeken (onder andere explosievenonderzoek in het kanaal),
de toeleidende wegen en aan-

misschien, maar wel eentje die ik
graag aanga. En waarvan ik hoop
dat u dat ook doet.
Want experts zijn het er over
eens: door meer te leven met
aandacht, verstrijkt de tijd langzamer. En wordt het leven zelfs
leuker, rijker en extra memorabel. Leven in het moment, zoals
ze dat noemen. Dit lijkt me een
prachtig voornemen voor 2020.
Ik wens u een ontzettend mooi
nieuw jaar met alle mensen die u
dierbaar zijn. Laat het nieuwe jaar
niet zomaar aan u voorbij vliegen
en leef wat vaker in dat moment.
Met aandacht voor elkaar en tijd
voor het grote èn kleine gesprek.
Voor u en uw naasten een warm,
liefdevol 2020.
Mevrouw Elly Blanksma –
van den Heuvel
Burgemeester Helmond

passing van de verkeerslichten
en de kruising Kanaaldijk NW
– Houtse Parallelweg. De provincie betaalt in het kader van het
project ‘Fiets in de versnelling’ ca
1,25 miljoen euro. Via de regionale Bereikbaarheidsagenda is een
subsidie van ruim 500.000 euro
verkregen. De resterende ruim
600.000 euro worden door de gemeente Helmond betaald.
Bij alle voorbereidingen zijn
naast de gemeente Helmond
ook de provincie Noord Brabant,
Prorail, NS-vastgoed, Vlisco en
Waterschap Aa en Maas betrokken geweest. ▲
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HELMOND
COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl
UITGEVER
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
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
Logo
in FC:
Meeuwsen, Dylan Wemelsfelder en
Grijs:
C=0
/ M=17 / Y=34 / K=62
Celest
Krebbers.

Rood:
C=0 / M=100 / Y=100 / K=0
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen
communicatie
Goud:
C=0 / M=10
/ Y=100 / K=10
www.klaasenvandeursen.com

Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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.

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

U I T VA A RT S P I E R I N G S
0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M
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Vrijwilligers gezocht voor Welzijnsbezoek aan
senioren in Helmond
Wil je in 2020 als vrijwilliger aan de slag en ga je graag in gesprek
met anderen? Dan biedt LEVHelmond je een mooie kans! We
zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om 1 dagdeel per week
bezoekjes te brengen aan inwoners van 75 jaar en ouder. Als
vrijwilliger ga je naar senioren die in gesprek willen over hoe zij
gezond en vitaal ouder kunnen worden. Samen breng je de vragen
in beeld en ga je op zoek naar antwoorden.
Wat we van jou verwachten?


Je gaat graag met mensen in gesprek



Je kunt goed luisteren



Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel

Wat wij kunnen bieden?


Training over de belangrijke gespreksthema’s



Werken in een leuk team van vrijwilligers en professionals



Waardering voor je inzet

Is dit wat voor jou? Neem dan contact op met Fanny van der Laak.
Ook met vragen kun je bij haar terecht.
fanny.vanderlaak@levgroep.nl

06-89970625

Kletsavond bij
De Ao-Kanters
Helmond-Oost
Wilt u genieten van een leuke en gezellige kletsavond
bij C.V. De Ao-Kanters? Kom
dan op 7 februari 2020 om
20.00 uur naar Wijkhuis De
Lier. De zaal is open vanaf
19.30 uur.
Als kletsers komen: Rene
van den Heuvel, John van
Bree, Hans Verbaarschot
en Dirk Kouwenberg. De
amusementsgroepen
zijn:
Wissiknie en De Skoepies.
Natuurlijk zullen de dansmariekes ook een schitterend
optreden verzorgen. De gehele avond word opgeluisterd door RAGAZZI. De toegangskaarten kosten € 12,50
per stuk en zijn verkrijgbaar
in Wijkhuis de Lier. U kunt
ook toegangskaarten bestellen bij Dhr. Koolen via penningmeester@ao-kanters.nl
of info@ao-kanters.nl. Wees
er snel bij want op is op.

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

OPRUIMING
*Uitgezonderd basis- en nieuwe collectie

KORTING

*

(*BEHALVE STANDAARD COLLECTIE)

OP DE GEHELE
COLLECTIE

50% tot
70% Exclusieve
HET H
UIS M
ET

DE

STEEN MERKEN
WEG
0492- 34 HELMON

Exclusieve
553038
merken voor
Exclusief lage prijzen

D
PIMJA
GERSH
ERENM
ODE.N
L

SALE

HOGERE STAPELKORTING 30-35-40%*
& SPECIALE KOOPJES TOT 70%

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

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

cle

en

GRATIS
PARKEREN

en ®

®

Circle of Gentlemen
®

®

tlem

®
Circle
of Gentlemen
Circle
of Gentlemen

BEKIJK DE SALE ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL
Circle of Gentlemen

of G

Circle of Gentlemen
®
Circle of Gentlemen

®

Circle of Gentlemen

®
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vr 03 jan T/m vr 17 jan

HEESAKKERS:

cacaofabriek.nl
podium
ZA 04 jan 20:30 u

jan akkerman

Autoluw of Autoschuw centrum?

Absolutely Floyd

ECHOES OF DISTANT TIME PART II
BINNENKORT
za 25 jan 21:00 u

Bruce Soord

Expo
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F.D. SCHLEMME

FRA

lijkheden of om het type evenementen dat in Helmond wordt
georganiseerd. Dit alles kan wel
een impuls gebruiken.
Daarom wordt er de komende
jaren geïnvesteerd in een jongerenactieplan, waarbij het voor
jongeren makkelijker en laagdrempeliger wordt om via eigen
ideeën subsidies van de gemeente te ontvangen. We zetten in
op het worden van een kind- en
jeugdvriendelijke stad waar kinderen en jongeren zich gehoord
voelen, kunnen meepraten en
het fijn vinden om op te groeien.
Denk hierbij aan een op kinderen
en jongeren gerichte openbare
ruimte, goede voorzieningen tot
het tegengaan van kinderarmoede. Als gemeente geven we hieraan een impuls van € 700.000 in
de komende vier jaar. Op deze
manier hopen we Helmond een
stukje aantrekkelijker te maken
voor onze kinderen en jongeren,
zodat zij graag in Helmond blijven wonen.

TERUG NAAR DE 80'S & 90'S

S

Dit was voor mij dan ook een belangrijke reden om de politiek in
te gaan. Ik ben politiek actief geworden omdat ik jongeren meer
bij de politiek wil betrekken en
vond dat jongeren te weinig gehoord worden in de (lokale) politiek. De gemiddelde leeftijd van
de gemeenteraad in Helmond
ligt boven de 50 jaar. Onze jongere inwoners worden dus op dit
moment minder goed vertegenwoordigt in de gemeenteraad.
D66 wil jongeren meer betrekken bij de politiek. Met de oprichting van een jeugdraad
proberen we jongeren op een
laagdrempelige manier kennis

te laten maken met de lokale
politiek. Op deze manier willen
we jongeren een stem geven en
laten zien dat politiek ook over
hén gaat. De opkomst bij de verkiezingen moet omhoog, zeker
ook onder jongeren. Wij denken
dat de koudwatervrees afneemt
en het animo voor de politiek
toeneemt als jongeren op een
leuke manier kennismaken met
de politiek. Met de realisatie van
een jeugdgemeenteraad en het
kindervragenuurtje zijn de eerste
stappen gezet, maar we zijn er
nog lang niet.
Helmond moet jeugd en jongeren meer bieden en dus binden.
De jeugd heeft de toekomst, ook
in Helmond. Toch zie ik nog te
vaak dat jongeren na hun middelbare schoolcarrière de stad
verlaten en lang niet altijd terugkeren. Dat willen we voorkomen.
Helmond moet voor jongeren
een volwaardige optie zijn. Of
het nu gaat om woningen voor
studenten, om uitgaansmoge-

Terug naar Toen

ROLAND SPITZER

NOG TE ZIEN TOT 19 JAN!

Negen kunstenaars werd gevraagd om
IKEA-meubels als uitgangspunt te
gebruiken voor hun kunstwerken.
V.A. 6 MRT

world press photo
exhibition 2019 helmond
film

JOJO RABBIT

NU

LA BELLE EPOQUE

NU

Satire over Duits jongetje tijdens WOII.
Man herleeft een deel van zijn leven.

ELVIS: THAT’S THE WAY IT IS

08 JAN

Muziekdocumentaire over ‘The King’.

Marianne & Leonard:
Words of Love

de jeugd heeft de toekomst

Ik word vaak raar aangekeken
als ik vertel dat ik in de politiek
zit. De eerste reactie is vaak iets
in de trant van: ‘’Wat bijzonder!
Ben je daar niet wat jong voor?’’.
Politiek is echter niet alleen
voorbehouden aan oudere grijze mannen en vrouwen, maar is
van én voor iedereen.

CLOSE BEAUTY TOUR
vr 31 jan 221:00 u

DER

VAN DEN BOGAARD:

merijn bisschops
& rianne wilbers

N

Marcel Heesakkers
Burgerraadslid CDA Helmond

EXCLUSIVE EUROPEAN CLUB SHOW
zo 26 jan 16:00 u

DO

lid had hij de discussie vaak in
de hem kenmerkende bevlogenheid aangezwengeld. Of het
überhaupt betaalbaar is om de
Traverse te ondertunnelen, met
of zonder geld van het rijk, weet
ik niet. Ik persoonlijk vind het zoals eerder aangegeven een mooi
stukje Helmond, met uitzicht op
de twee parels. Maar mocht het
dan toch zover komen, heb ik
wel een suggestie voor de naam
van de onderdoorgang: De Theo
van Mulle-kom.

CE

De discussie over de ondergrondse Traverse in de commissie deed me ook denken aan
de onlangs overleden Theo van
Mullekom. Als gemeenteraads-

GHOSTS
vr 17 jan 20:30 u

VIN

Tijdens de laatste commissievergadering van 2019 ging het weer
over de ondertunneling van
deze Traverse. Want we gaan
een nieuw ‘Centrumperspectief’
vaststellen en wellicht is er op
gebied van bereikbaarheid en
mobiliteit nog wel een zak met
geld uit Den Haag los te peuteren. En dan zou de ‘splijtzwam’
die de Traverse voor sommigen
is, misschien eindelijk ondergronds aangelegd kunnen wor-

den. Het centrum moet van het
college autoluw worden, wat
volgens de projectmanager Centrum geen probleem moet zijn.
Hij beweerde onlangs al twee
keer dat het autobezit in Helmond terugloopt. Dat riep bij mij
en mijn CDA collega’s toch wat
vragen op. Vragen die dezelfde
projectmanager niet kon beantwoorden. Maar hij stelde wel dat
een landelijke trend laat zien dat
steeds minder mensen een eigen
auto willen. Gaan we naar autoluw of is het huidige college misschien autoschuw?

CACAOFABRIEK.NL /E XPO

Zoals zoveel dingen in Helmond
is ook het theater er behoorlijk
op vooruit gegaan. En waar het
vroeger leek alsof je een circustent was binnengelopen, lijkt
het bij het nieuwe Speelhuis of
je in een kerk bent. En zelfs niet
alleen op zondag. Rijdend over

de Kasteel-Traverse dwars door
onze stad kom je nu langs de
twee parels van Helmond, als je
het mij vraagt. Het kasteel aan de
ene kant en het Speelhuis aan de
andere. Het is zo’n moment dat
je weet dat je thuis bent, als je in
Helmond woont tenminste.

lavinia meijer
& michiel borstlap

GU

Het jaar zit erop en het einde
van het decennium krijgen we
er gratis bij. Het Helmondse
nieuws dat me van dit decennium het meest is bijgebleven,
is de brand in ‘t Speelhuis. Het
is inmiddels al 8 jaar geleden.
Het unieke theater, waar je je in
een circus waande, was één van
de eerste plaatsen waar ik op
date ging toen ik met een Helmondse verkering kreeg. Mooie
herinneringen dus.

CLOSE BEAUTY TOUR
vr 10 jan 20:30 u

V.A. 09 JAN

Liefdesverhaal van Leonard Cohen & Marianne.
CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

VR 03 JAN T/M VR 17 JAN
THEATERSPEELHUIS.NL
WO 08 JAN 20:15 u

CABARET

TVB NEW ARTIST

Grof Geschud
DO 09 JAN 20:15 u

Jochem van den Bogaard
Burgerraadslid CDA Helmond

TONEEL

DE TOLK VAN JAVA

Marie-Louise Stheins, Benja Bruining e.a.
VR 10 JAN 20:15 u
MUZIEK

RICKY KOOLE, FRANK LAMMERS
& OCOBAR

Frank en Ricky hebben de blues (uitverkocht)
ZA 11 JAN 20:15 u
CABARET

DANIËL ARENDS

Meer van hetzelfde (deel 1) (uitverkocht)
ZO 12 JAN 10:30 u
JEUGD

POPPENKAST PLUIM

Annemieke Brouwers (3+)
ZO 12 JAN 15:00 u

MUZIEKTHEATER

WILLEM VERMANDERE

Heden, verleden en toekomst
WO 15 JAN 20:30 u
MUZIEKTHEATER

DE WEBLOG
VAN HELMOND

ELKE VIERVEIJZER

Lucht
DO 16 JAN 20:15 u

CABARET

KARIN BRUERS

WEEKKRANT

DE LOOP
HELMOND

Love is Wonderful
VR 17 JAN 20:15 u

KLASSIEK

DOMINIC SELDIS

Music, maestro! - try out

HET SPEELHUIS
WENST U EEN

Reageren op deze columns kan op www.deweblog.nl

#INSPIREREND
EN #UITDAGEND
2020!

Prinsbekendmaking bij de Spekzullekes
Rijpelberg
In januari zal de nieuwe Prins
van de Spekzullekes van 2020
bekend worden gemaakt. Wie
zal de vereniging voorgaan dit
jaar?!

Bent u ook zo benieuwd en wilt
u vanaf de eerste minuut het
carnavalsfeest met ons meebeleven? Kom dan naar deze gezellige feestavond bij Zaal Vissers. Met muziek van, de leukste partyband van Nederland,
De Heeren Van, en natuurlijk

Kapel de Durbloazers, zal het
dak eraf gaan! Samen met u leven wij dan naar het spannende
moment van de onthulling van
de nieuwe Prins door het Genootschap Oud Prinsen.
De Spekzullekes nodigen u
van harte uit om erbij te zijn
op zaterdag 11 januari in zalencentrum Vissers, Peeleik 2 in

Brouwhuis. Aanvang 20.00 uur.
De toegang is gratis. ▲

Laat je verwonderen in het meest unieke
theater van Brabant.

BINNENKORT:
ZA 18 JAN 20:15 u

TONEEL

OPVLIEGERS 5

Op safari
ZO 19 JAN 15:00 u

JEUGD

CONCERTANTES

Ans & Wilma
DI 21 JAN 15:00 u

DANS

SCAPINO BALLET ROTTERDAM

Pearl

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND
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SUPERKEUKENS VOOR SUPERPRIJZEN!

Nieuw jaar,
nieuwe editie
van Minor

GOED
HET
NIEUWE
JAAR IN!

Ben jij er de komende editie ook bij? (Bron foto; Rémon Smits, Eyemagination).

Keuken

Salerno

Mierlo-Hout

Afmeting: 300 cm
De fronten van het model
Salerno kenmerken zich door
een extreem hoge glansoptiek.
Deze compacte keuken is
voorzien van alle comfort tegen
een zeer voordelige prijs.

€ 3.199,Eilandkeuken

2020 staat voor de deur, en dat betekent
dat er ook weer nieuwe Minoredities aan
zitten te komen! Het nieuwe jaar begint
direct goed, want op vrijdag 24 januari
vindt de volgende editie al plaats. Minor
is hét feest voor middelbare scholieren
van 12 tot en met 17 jaar. Hier kunnen zij
genieten van muziek van de beste DJ’s uit
de omgeving en daarbuiten!
Zo komen op 24 januari onder andere DJ
Björn, DJ Daan Schenkels en Igmar B2B
Milan optreden. Zij hebben al eerder bij
Minor op het podium gestaan, en gaan
de zaal weer op de kop zetten. Daarnaast
komt er ook de party-act The Fissa Squad
naar Minor toe. Dit feestelijke duo heeft al

Casali

Afmeting: 162 +
283 + 197 x 99 cm
Deze landelijke keuken heeft
een ruime kastenwand, luxe
spoeleiland en bijpassende
wandplank. Een genot voor
elke kookliefhebber met een
voorliefde voor klassieke
aspecten.

€ 9.299,-

talloze feestjes achter de rug, waar zij keer
op keer zorgen dat niemand stilstaat. Het
is niet voor niets dat zij ieder jaar bij de
Party Awards als populairste DJ act genomineerd worden!
Kortom, dit feestje wil je niet missen! Minor vindt plaats van 19.30 uur tot 00.00 uur
in Wijkhuis De Geseldonk. Om 20.30 uur
sluiten de deuren, zorg dus dat je op tijd
binnen bent! Een consumptie kost 1 euro,
en de garderobe is gratis. Om naar Minor
te komen heb je een ticket nodig. Deze
kost 3 euro en is te koop bij Jumbo Mierlo-Hout, Primera Brandevoort, Primera
Winkelcentrum De Bus, of online via onze
website. Wacht niet te lang, want op is op!
Voor meer informatie en het reglement, kijk op Facebook of Instagram (@
minorhelmond), of check de website:
www.minorhelmond.nl ▲

www.minorhelmond.nl

Hoekkeuken

Breitner
hout
Afmeting: 247 x 249 cm
Een slimme landelijke keuken
die gezien mag worden!
Opvallend maar toch rustig
door de combinatie van een
licht eiken houtstructuur en
zwarte elementen.

€ 5.999,-

installat
088
w w
088
w w
Keuken

Elias
mat zwart

Afmeting: 310 x 247 cm

Koken wordt genieten in deze
greeploze, matzwarte keuken
met 2 cm dik werkblad en
eigentijdse afzuigkap. De
moderne afwerking maakt deze
keuken een echte blikvanger.

Uw z
installat
Uw z
€ 7.899,-

HELMOND
te

ns

ld

34

keuke

Engelseweg 156 A, 5705 AJ Helmond | T 0492 747010
helmond@superkeukens.nl | www.superkeukens.nl

o p ges

Dinsdag, Woensdag, Donderdag: 10:00 tot 17:30 uur | Vrijdag: 10:00 tot 21:00 uur
Zaterdag: 10:00 tot 17:00 uur | Zondag 12:00 tot 17:00 uur

KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR MEER SUPERPRIJZEN

Informatieavond
ZONNEPANELEN
Informatieavond
bij Atama Solar Energy
ZONNEPANELEN
-Welke zonnepanelen zijn er? Wat is de terugverdientijd
Uwvan
zonnepanelen
een zonnepaneleninstallatie? En hoeveel bedraagt de investering in installateur
zonnepanelen? in de regio
bij
Atama Solar Energy
Zomaar wat vragen die je zou kunnen hebben als je nadenkt over de aanschaf
zonnepanelen. Het is belangrijk om je goed te laten
informeren
over de
-van
Uwvan
zonnepanelen
W
elke zonnepanelen zijn er? Wat is de terugverdientijd
een
zonnepanelen- 297
34 00
mogelijkheden.
Welke
zonnepanelen zijn er? Wat is de terugverdientijd 088
van een
zonnepaneleninstallatie? En hoeveel bedraagt de investering in installateur
zonnepanelen? in de regio
www.atama.nl
installatie? En hoeveel bedraagt de investering in zonnepanelen?
Zomaar
wat
vragen
die
je
zou
kunnen
hebben
als
nadenkt
over
aanschaf
Hoe ziet
devragen
informatieavond
eruit?hebben als jeje
Zomaar
wat
die je zou kunnen
nadenkt
over
dede
aanschaf
van
zonnepanelen.
Het
is
belangrijk
om
je
goed
te
laten
informeren
over
de
van
zonnepanelen.
Het is belangrijk
om
goed te laten
informeren
de
Tijdens
deze informatieavond
geven
wijjeuitgebreide
informatie
overover
de moge088
297
34
00
mogelijkheden.
mogelijkheden.
lijkheden van zonne-energie. We leggen uit hoe zonnepanelen werken, wat de
www.atama.nl
opbrengst is en vertellen meer over de terugverdientijd, mogelijke subsidies
Hoeziet
zietde
deinformatieavond
informatieavonderuit?
eruit?
Hoe
en de investering die het vergt.
Tijdensdeze
dezeinformatieavond
informatieavondgeven
gevenwij
wijuitgebreide
uitgebreideinformatie
informatieover
overde
demogelijkmogeTijdens
heden
van
zonne-energie.
We
leggen
uit
hoe
zonnepanelen
werken,
wat
de de
lijkheden
van zonne-energie.
We leggen
hoe op
zonnepanelen werken, wat
De zonnepanelen
informatieavond
vindtuit
plaats
opbrengst
is
en
vertellen
meer
over
de
terugverdientijd,
mogelijke
subsidies
opbrengst
is en21
vertellen
meer2019,
over u
debent
terugverdientijd,
mogelijke subsidies
DONDERDAG
FEBRUARI
van harte welkom
en
de
die
vergt.
en
deinvestering
investering
diehet
het
vergt.
tussen
17.00 en 20.00
uur.
De avond heeft een puur informatief karakter

en is geheel zonder
verplichtingen.
De
Dezonnepanelen
zonnepaneleninformatieavond
informatieavondvindt
vindtplaats
plaatsop
opDONDERDAG 23 JANUARI,
uDONDERDAG
bent van harte21
welkom
tussen
17.00
en
20.00
uur,
vrije inloop. De avond heeft
FEBRUARI
2019, u bent
van
harte
Atama Solar Energy,
Nijverheidsweg
35,
6662
NGwelkom
te Elst.
een puur informatief karakter en is geheel zonder verplichtingen.
tussen 17.00 en 20.00 uur. De avond heeft een puur informatief karakter
Bent
8 november
inwww.atama.nl/informatieavond-zonnepanelen
de gelegenheid onze informatieavond te bezoeken?
Aanmelden
gewenst
via:
en
is u
geheel
zonderniet
verplichtingen.
in
De volgende avond staat gepland op donderdag 13 december 2018.
Atama Solar Energy, Nijverheidsweg 35, 6662 NG te Elst.

Bent u 8 november niet in de gelegenheid onze informatieavond te bezoeken?
De volgende avond staat gepland op donderdag 13 december 2018.
Atama Solar Energy, Breedijk 14, 5705 CJ Helmond – www.atama.nl – 088-2973400

in

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 1 vrijdag 3 januari 2020

Camilla Blue live
bij Omroep Helmond
Helmond

Dinsdag 7 januari treedt Camilla Blue op
in grote zaal van de Cacaofabriek, waar
een live opname gemaakt wordt voor
Tegen de Stroom In, het wekelijkse cultuurprogramma van Omroep Helmond.
Aanvang van het concert: 21.30 uur.
Camilla Blue debuteerde in 2018 met het
album ‘Blue’. Analoog opgenomen liet het
een warm en vooral uniek geluid horen. De
makers van VPRO’s Vrije Geluiden waren
alvast onder de indruk. Ze speelde twee
nummers tijdens de televisie-uitzending
en verscheen op het podium in TivoliVredeburg te Utrecht. Na de release speelde
ze onder andere op het hoofdpodium van
Jazz in Duketown in ’s-Hertogenbosch
en was ze in diverse radioprogramma’s te
beluisteren. Ook deed Camilla Blue een
kleine tour door Frankrijk. Op 11 september 2018 stond ze voor het eerst op het podium van de Cacaofabriek in een Tegen de
Stroom In sessie voor Omroep Helmond.
Toen met haar 9-koppige band. Een memorabel concert!
Camilla Blue is alweer klaar om nieuw
werk aan de wereld te introduceren. Haar
nieuwe rauwe single ‘When I Get Home’ is
een bluesy ode aan haar pleegouders. Begin september 2019 ging deze in première.
Met enige regelmaat zal ze digitaal een
single uitbrengen. Volgend voorjaar moet
een en ander resulteren in eerst een EP en

vervolgens in haar nieuwe album ‘ Yellow’.
“’Yellow’ wordt volwassener en frisser. Het
concept en het proces is anders verlopen
dan de vorige keer. Bij Blue voelde ik weerstand. Het leek alsof ik niet volledig vanuit
mijzelf mocht schrijven, maar mij moest
houden aan een bepaalde emotie of een
genre. Bij ‘Yellow’ heb ik dit losgelaten en
ben ik vrijer gaan schrijven.
Elke dag voel je je anders, sta je anders
op: die emoties wil ik uitvergroten. Elk
nummer heeft zijn eigen wereld. Verder
ga ik met mijn nieuwe band en show een
mooie toekomst tegemoet.”
Het repertoire bestaat uit 'bluesy popsongs met een jazzy inslag', een mengeling van modern, klassiek, donkere jazz en
pop. Op het Rockcity Institute in Eindhoven kwam Joyce Deijnen in aanraking met
muzikale geestverwanten als gitarist Coos
van de Klundert, drummer Daan van der
Vorst en bassist Shaquille Pentury. Samen
vormden ze de band Camilla Blue.
Het concert op 7 januari, dat deel uitmaakt van de reeks ‘Tegen de Stroom In
Sessies’, zal ruim een uur duren en het
eerste deel wordt live uitgezonden in het
wekelijkse cultuurprogramma van Omroep Helmond Tegen de Stroom In. Publiek kan het concert gratis bijwonen. Uw
aanwezigheid wordt door de muzikanten
bijzonder op prijs gesteld. Graag tot dinsdag 7 januari, 21.30 uur in grote zaal van de
Cacaofabriek. ▲

Camilla Blue (Joyce Deijnen) uit Lithoijen. (Bron foto; Willem Wouterse).

Camee

Camee is een opvallend rustige en evenwichtige poes. Ze wordt niet gauw bang of onzeker en ze vindt het allemaal wel best. Een tevreden poes! Door die kalmte leek ze wat ouder dus we waren best verbaasd toen ze op
slechts anderhalf jaar werd geschat. Zou er een oude, wijze ziel in haar huizen? Het is een lieve poes die ook
graag geaaid wordt en op schoot komt voor een knuffelsessie. Kriebel haar ook maar eens lekker onder haar
kinnetje, dat zo grappig half wit/ half zwart is. Ze heeft wel degelijk ook haar speelse momenten. Ze laat zich
goed vermaken met een hengeltje (maar soms vindt ze het touwtje interessanter dan het muisje dat eraan vastzit). Als u graag een jonge poes wil maar liever niet een drukke stuiterbal, dan zou rustige Camee wel eens een
prima keus kunnen zijn. 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.

INFO-/ ALARMNR.:
0492 - 51 39 71
www.dierenambulancehelmond.nl

H i n ts - & Pri n s eroaje

Oit DE KUNST.!!

Wie wordt Prins Briek XLVII?

Iedere week eeen nieuwe hint op

www.keiebijters.nl

Speel mee en maak kans op mooie prijzen
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Stapelkorting
1 stuk
2 stuks
3 stuks
4 stuks
5 stuks (of meer)

–
–
–
–
–

25%
30%
35%
45%
50%

de loop weekkrant HELMOND

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

Te Dik? Bel Dick!

Succesvol afvallen sinds 2003

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

Winteroutlet
Sla je slag en shop restanten van de wintercollectie
van 2018 en ouder met ronde prijzen!

€ 7,50 | € 10,00 | 12,50 | € 15,00
€ 25,00 | € 35,00 | € 75,00 | € 100,00
Dorpsstraat 95 Mierlo | 0492 66 11 00 www.lenssenmannenmode.nl | info@lenssenmannenmode.nl

VERHUIZINGS
UITVERKOOP!
VAN ONS SLAAPCENTRUM

nuari
Zondag 5 ja
n
geopend va
0 uur
12.00-17.0

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

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

AANBIEDING VAN DE MAAND
2 haringen +
500 gram kibbeling +
bakje ravigotsaus +
200 gram salade fruit de mer
van €21,samen voor

€12,

50

VMierloseweg
I S S P E C I A L I T41,
EITEN
Helmond
(0492) 55 34 23

Aanbieding
geldig gehele
maand januari.
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vertelt…

Ons

worteltjes. Witte gullie trouwens wa
niksstamp is? Das stamp mee niks,
oftewel aardappelpuree. Da noemen
ze in Tilburg niksstamp. Heel logisch
gevonden toch?
Lekker weer een gewone bruine boterham mee lekkere kaas. Weer terug naar gewoon.

Gelukkig Nieuwjaar
De eerste column van het nieuwe
jaar. Ik kan natuurlijk niet anders
beginnen met dat ik iedereen een
gelukkig maar vooral gezond 2020
wens. En heel veel goeds en moois
vur iedereen. Ook namens mijn collega’s bij Weekkrant De Loop die op
de leuke foto staan die bij dit column
staat. Gemaakt tijdens de kerstbrunch bij de Cacaofabriek. Wa gezellig was het, zo samen lekker eten
en borrelen. Verbinden noemen ze
dat, het was kei gezellig.
Is iedereen oud en nieuw goed door
gekomen? Wij wel, bij ons vond ik
het best wel meevallen met de overlast van vuurwerk dat van te voren

werd afgestoken. Ons Kate schrok
dur eigen wel elke keer kapot van
die kei harde knallen, die mortieren. Maar vuurwerk heurt bij oud
en nieuw vur men, laat dat duidelijk
zijn, maar die kei harde knallen zie
ik de lol niet van in. We hebben geproost mee champagne op het nieuwe jaar. Te veul gegeten en sommige
te veul gedronken.
Wa da betreft ben ik wel blij da deze dagen weer vurbaai zijn, want
niet normaal wat er allemaal weg
gestouwd word van eten met zo’n
dagen. Ik verlang weer naar de boerenkool mee spek, wortelstamp mee
rookworst. En menne favoriet niksstamp mee vissticks en erwtjes en

Ik ben ook weer een jaartje ouder geworden, 59 volgend jaar groot feest
als ik 60 wordt. Op menne verjaardag 3 januari mag ik dus altijd kiezen wat wij eten (moet het natuurlijk
wel zelf maken). Men maakte niet
blij mee culinaire hoogstandjes, nee,
ik heb echt liever gewoon aardappels, rode kool en een gehaktbal.
Das vur men het aller lekkerste wat
er bestaat.
Dus wij eten op men verjaardag
gewoon lekker thuis. Als toetje de
allerlekkerste taart die er bestaat:
progress. Da lekt een bietje op Nogatine, maar is veel zachter en mee heel
veul slagroom. Hier wa moeilijker te
vinden, maar in Tilburg heeft da elke
bakker. En men roots liggen daar as
ge daar 40 jaar hed gewoond.
Als ik even terug lees wa ik al opgeschreven heb, zie ik da men eerste column eigenlijk een culinair column is
geworden. En dan vural mee dingen
die ik lekker vind. Och het kan maar
ergens over gaan toch.
Ik wens iedereen een heel fijn
weekend, tot volgende week.
Succes met de goede voornemens

Wijkmanagement Helmond start samen met stagiaire
Rujeandy Wedervoort, leerling van ’t Gilde in Venray,
met een reeks artikelen waarin elke maand een
Helmondse wijk in de spotlights wordt gezet.
Deze maand is de wijk Warande aan de beurt.
We nemen u doormiddel van foto en korte
samenvatting, mee langs de bedrijvigheid in warande.
Wist u dat er maar liefst 28 bedrijven uit diverse
sectoren gevestigd zijn?
We vragen uw aandacht voor bedrijven uit de sectoren:
zorg, onderwijs, detailhandel, sport,
retail, commercie en cultuur.
Zo krijgt u een beter beeld van wat er zich allemaal in
de Warande bevindt.
Elke werkdag kunt u van ons een artikel verwachten,
waarin één of meerdere bedrijven worden gepubliceerd
op onze facebookpagina.
Volg ons op

www.facebook.com/WMHHelmond
Namens Wijkmanagement Helmond,
Hennie de Gooijer Wijkmanager Helmond
Wijkmanagement Helmond
is onderdeel van:

www.wijkmanagementhelmond.nl

Wijkmana
gement H
elmond
wenst u ee
n gezond 2
020!
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(Bron foto; LEV Groep).

LEV Helmond start
met Welzijnbezoekjes
aan senioren
Helmond
Vanaf 2020 worden Helmondse inwoners van 75+ door vrijwilligers van LEVHelmond
bezocht. Inwoners ontvangen
vooraf een brief waarin het
Welzijnsbezoek wordt aangeboden. Wanneer een inwoner
interesse heeft, komt er een
vrijwilliger thuis op bezoek.
Samen praten ze over gezond
en vitaal ouder worden, brengen ze de vragen van de inwoner in beeld en gaan ze op
zoek naar antwoorden.
Coördinator Fanny van der
Laak heeft er zin in om met
haar getrainde vrijwilligers aan
de slag te gaan. ‘De gesprekken
zijn vaak heel interessant. Het
gaat over zorgen, maar ook
over levenservaringen, belangrijke gebeurtenissen, hobby’s
en talenten. Voor senioren kan

het soms zo fijn zijn om ervaringen te delen, met een passie aan de slag te gaan of een
verborgen talent weer te laten
zien. ’ Een Welzijnsbezoek kan
een inwoner helpen om meer
te weten over allerlei voorzieningen die thuis wonen ook in
de toekomst mogelijk maken.
Een bezoek kan zelfs een opening bieden om eenzaamheid
te bespreken.
‘Steeds meer senioren zijn op
zoek naar een manier om hun
tijd zinvol en prettig door te
brengen. We denken dat we
hen met een Welzijnsbezoek
goed op weg kunnen helpen.’
Meer weten over Welzijnsbezoek van LEV Helmond? Mail
fanny.vanderlaak@levgroep.
nl of bel 06-89970625. ▲

WIJKMANAGEMENT HELMOND
is actief in de wijken:
Dierdonk
Stiphout
Mierlo-Hout
Helmond-Noord
Brouwhuis
Binnenstad Oost
Helmond-West
Helmond-Oost
Oranjebuurt/Warande
Brandevoort
Rijpelberg
Suytkade
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Veilig op elke hoogte. DIRKS
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Publiekswandeling de Bikkels
Helmond
Op zondag 5 januari om 14:00
uur houdt het IVN een doorstapwandeling door de Vlierdense
bossen. Het verzamelpunt is op
de parkeerplaats bij bospark
De Bikkels, Biesdeel 4, 5756 PK
Vlierden. Deelname is gratis.
Opgave vooraf niet nodig.

Ladders & trappen

Kooiladders

ken te zien. De jeneverbes komt
op nog maar weinig plekken in
Nederland voor en is daarom
een beschermde plant.
De bessen worden in de winter
vooral door lijsterachtigen gegeten. De mens gebruikt ze bij
het stoken van jenever en om
voedsel te kruiden. Goed wan-

delschoeisel is aanbevolen, de
wandeling heeft een lengte van 4
à 5 kilometer.
Voor meer informatie: Anne
Regts tel 06-20491428 of anregts@gmail.com Algemene informatie over het IVN kun je vinden
op www.ivn.nl/helmond ▲

In dit seizoen is de lucht fris,
vogelgeluiden klinken helder
en een stevige boswandeling
verkwikt lijf en leden. Centraal
in het bosgebied ligt een stuifzandcomplex met heide en een
groot aantal jeneverbessen. De
grillige vorm van de struik deed
bij onze voorouders de fantasie
op hol slaan. Bij het opstijgen
van nevelflarden uit de struik en
het voorbij schuiven van wolken
langs de maan dacht men spo-

Moduletrappen

Steigers

Valbeveiliging

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

D I R KS

K L I M M AT E R I A L E N

WWW.HELMONDNU.NL
Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70

do

Rijpelberg: Twijnsterhof 161

vr

Stiphout: Dorpsstraat 51

ma

Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1

ma

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00
NU OOK
AVONDSPREEKUUR
W I J B I E D E N OWOIK
J :B I E D E N O O K :

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond
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Winnaars Decemberactie
Winkelcentrum Brandevoort

Iedere maandag organiseert het
HMC een Superkien in het TOV,
Azalealaan te Helmond. Een totale geldprijzenpot van EUR 1500,waarvan een hoofdprijs van: €400,
Tevens een loterij voor het winnen
van 2 grote gevulde levensmiddelenmanden en gratis kienkaarten.
Aanvang 20.00 UUR. Zaal open
vanaf 18.45 uur.

Mierlo-Hout
Elke vrijdag organiseert bridgeclub ’t Houtse Slem bridgedrives,
ook voor niet-leden. Men dient
zich uiterlijk om kwart over een
als paar aan te melden in De Geseldonk. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. Iedere drive is
er een fles wijn te winnen.

Annawijk/Suytkade
In buurthuis St. Anna aan de
Hoogeindsestraat 24 kun je iedere maandagavond vanaf half
8 prijskaarten. Je kunt er terecht
voor jokeren en rikken.

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

Mierlo-Hout
Kansrijk Mierlo-Hout organiseert
elke maandagochtend van 9.30
uur tot 11.30 uur een samenloop.
Een ontmoetingsmoment voor
iedereen, voor wat gezelligheid en
een praatje. 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! We zien je graag op
maandagochtend in wijkhuis de
Geseldonk (Cederhoutstraat 44).

Helmond-Oost
7 januari is er weer een bijeenkomst van jonge vrouwen tot 45
jaar die kanker hebben of gehad
hebben. De avonden zijn gratis en
beginnen om 19.30 uur. Het adres
van de Cirkel is Evertsenstraat 19,
5703 AM Helmond.
Landelijk
zijn er al wat langer bijeenkomsten voor deze groep vrouwen,
die zich Bondgirls noemen. Iedere
eerste dinsdag van de maand tussen 19.30 en 21.00 uur wordt er een
activiteit te georganiseerd voor en
door de jonge vrouwen zelf. Voor
meer info: info@inloophuisdecirkel.nl of www.inloophuisdecirkel.
nl Wees welkom en loop binnen.

De gelukkige prijswinnaars van de December Actie. (Bron foto; Winkelcentrum Brandevoort).

Brandevoort
December is een feestelijke
maand. Gezellig samen zijn,
lekker eten, elkaar verrassen
met een cadeau en allerlei leuke
activiteiten. Ook in winkelcentrum Brandevoort is december
een speciale maand. De gevels
en bomen zijn versierd met duizenden kerstlampjes. Op 15 december werd het centrum voor
een dag omgetoverd in de sfeer
van Dickens. En de winkeliers
organiseren voor het 8e jaar de
decemberactie, waarmee het

winkelend publiek mooie prijzen kan winnen.
De gehele maand december is
door het winkelend publiek volop kassabonnen gespaard. Aan
de actie doen altijd veel mensen
mee, want er zijn fantastische
prijzen te winnen zoals een reischeque ter waarde van € 500,
een flatscreen tv en een spelcomputer.
De winkeliers hebben het geweten. Nog nooit zijn er zoveel
enveloppen met kassabonnen
ingeleverd. Uit de stapel van

enveloppen zijn diverse gelukkigen getrokken. Zij werden op
27 december uitgenodigd voor
de prijsuitreiking bij Villa Vesper.
Het was een gezellige bijeenkomst met alleen maar blije gezichten.
Met de feestelijke bijeenkomst
van de decemberactie sluit de
Winkeliersvereniging Brandevoort het jaar af. Maar zoals het
winkelend publiek gewend is,
staan er voor volgend jaar weer
diverse bonnetjesacties op de
agenda, de Moederdagactie, de
bonnetjes sparen in april en ui-

teraard de decemberactie. Dus
kans genoeg om mooie prijzen
te winnen bij Winkelcentrum
Brandevoort.
De prijzen werden uitgereikt aan:
Mevr. Van de Broek (kadomand)
Mevr. K. Krabbendam (kadomand)
Mevr. Y. Borg (kadomand)
Nicole Crooijmans (kadomand)
Marielle Smits (kadomand)
Jolanda Dieker (kadomand)
Fam. De Vries (Playstation)
Nicole van Dijk (Flat-screen TV)
Arieke ter Hart (Reischeque twv
€ 500,-) ▲

Vogels tellen in dorpen en steden
voor de wetenschap
Helmond
Het Meetnet Urbane Soorten
is hét ‘citizen science' telproject van Sovon Vogelonderzoek
Nederland. MUS is een eenvoudige en weinig tijd kostende broedvogeltelling in dorpen
en steden. Jelle Abma, werkzaam bij Sovon, presenteert
donderdagavond 9 januari de
ervaringen van het telsysteem
MUS in “De Koekoek”, speeltuin Helmond-West.
Geen leefgebied van vogels is
zo veranderlijk als het stedelijke
gebied. Gelukkig komt er steeds
meer aandacht voor vogels in

dorpen en steden. Sinds 2007
voert Sovon, in samenwerking
met Vogelbescherming, MUStellingen uit. Het doel is om
meer informatie te verzamelen
over de aantalsontwikkeling en
verspreiding van algemenere
stadsvogels zoals Huismus,
Gierzwaluw, Koolmees en Merel. MUS is door zijn opzet een
eenvoudig en weinig tijd kostende methode om vogels te
tellen. Een telling kost maximaal
twee uur. MUS is daarmee ook
geschikt voor minder ervaren of
beginnende vogeltellers.
Op de avond zullen we de verschillende vogelsoorten die geteld worden gaan bespreken,

Activiteiten KBO ST. Lucia
Mierlo-Hout
Op vrijdag 3 januari aanstaande
bent u vanaf 13.30 uur van harte
welkom op de Nieuwjaarsinloop van het KBO in wijkhuis De
Geseldonk te Mierlo-Hout. Ook
als u geen lid bent en u wil eens
met onze vereniging kennismaken bent u van harte welkom.

Repaircafé
Op donderdag 2 januari aanstaande van 13.00 tot 15.00 uur
(en niet om 10.00 uur zoals eerder aangekondigd) kunt u weer
terecht bij het Repaircafé KBOSt. Lucia in de Geseldonk.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Adriaan
van Veggel, vicevoorzitter@

hun gedrag, geluid en typische
kenmerken, welke methode
precies gehanteerd wordt en
de resultaten tot nu toe. Met
deze avond willen we meer tellers motiveren om vogels te
tellen in Helmond of buiten
Helmond. Hoe de gegevens in
te voeren met Avimap en de digitale MUS-cursus komen ook
aan bod. Iedereen met interesse
voor broedvogels tellen met
MUS is welkom.
De avond vindt plaats van 20.00
tot 22.00 uur in trefpunt De
Koekoek in speeltuin HelmondWest, Arbergstraat 85 te Helmond. De zaal is open vanaf
19.30 uur. Gratis Toegang. ▲
kbo-stlucia.nl of repaircafe@
kbo-stlucia.nl of telefoon 0492-841112.
Koffieochtend
Op dinsdag 7 januari aanstaande
van 10.00 tot 12.00 uur is er weer
de maandelijkse koffieochtend
in wijkhuis de Geseldonk te
Mierlo Hout. Kom eens gezellig
langs om een praatje te maken,
koffie te drinken of bijvoorbeeld
een kaartje te leggen of een ander spelletje te doen. Er zijn ook

MUS-teller tijdens
de avondtelling in juli.
(Bron foto; Nico de Bont).

altijd enkele bestuursleden aanwezig. Een kopje koffie/thee kost
slechts € 0,50. U bent van harte
welkom! ▲

KBO
ST. LUCIA
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Café Brein

‘Zingend het nieuwe jaar in’
dirigente van het NAH-koor “Eigenwijs” waar het gezamenlijk
zingen voorop staat. Als muziektherapeut en pianodocent werkt
Yvonne al jaren met mensen met
en zonder een beperking.

Helmond
Maandag 13 januari organiseert
Café Brein een ontmoetings- en
informatieavond voor mensen
met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Thema van deze avond
is ‘Zingend het nieuwe jaar in’

Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijkse ontmoetingsavond voor mensen met NAH, mantelzorgers en
andere betrokkenen. Op deze
avonden gaan informatie en gezelligheid samen. Hebt u hersenletsel of bent u partner, familielid
of gewoon belangstellende, dan
bent u van harte welkom in Café
Brein Helmond.

Veel mensen uiten zich makkelijker door te zingen. “Als je het niet
meer zeggen kan, zing het dan”
luidt immers het spreekwoord.
Jouw stem laten klinken brengt
een gevoel van vrijheid. Wanneer
je hersenletsel hebt is het soms
lastiger je uit te drukken in woorden en te benoemen wat je voelt.
Dan kan muziek of zingen je helpen. Het kan je helpen wanneer
je emotioneel bent.

Locatie
Café Brein vindt van 19.30 uur tot
21.30 uur plaats in lunchroom De
Keyser aan de Torenstraat 17 in
Helmond. Inloop vanaf 19.00 uur.
Aanmelden is niet nodig.
Voor informatie kunt u contact
opnemen met Lunchroom de
Keyser T 0492 590609 ▲

Het kan je vrolijk, verdrietig of
rustig maken. Het is sociaal en
schept saamhorigheid, door
samen te zingen. En het kan je
gedachten doen verzetten en de
wereld om je heen even doen
vergeten. Deze avond zal gastspreker Yvonne Spanjers vertellen wat muziek kan doen als je
getroffen bent door hersenletsel.
Maar we gaan ook samen zingen.

de loop weekkrant HELMOND

Rock ‘n Roll nieuwjaarsparty
Helmond
Na hun succesvolle optredens
in 2018 en 2019 geven The Rocking Navigators wederom een
spetterende nieuwjaarsparty
in het TOV-gebouw. De band
neemt u graag mee naar de
nostalgische tijd van de jaren
50 en 60 en speelt hits van
onder andere Jerry Lewis, Elvis Presley, The Mavericks,
Shaking Stevens, Chuck Berry, Bill Haley, Cliff Richard,
Buddy Holly, Fats Domino,
Rolling Stones, The Shadows,
The Beatles, Johnny Cash en
vele anderen; en dat alles met
de sound van toen.
De vijf ‘ouwe’ rockers van deze
topband hebben opgetreden
met internationale sterren, zoals The Blue Diamonds, The
Tielman Brothers (Andy Tielman), Desperado en de Ameri-

kaanse band The Hot Jumpers.
Inmiddels staat de band hoog
genoteerd in het rock- en roll
circuit van de lage landen. The
Rocking Navigators zijn overal
graag geziene gasten op zowel
de kleinere podia als op de grote sixties- en rock ’n roll-festivals in binnen- en buitenland.
De formatie is ook niet onopgemerkt gebleven bij Elvis Matters, één van de grootste Elvis
fanclubs van Europa. Ook de
rock ’n roll dansscholen in Nederland, België en Duitsland
zijn zeer gecharmeerd van deze
swingende rockers. Op de vette
klanken van The Rocking Navigators is het schier onmogelijk
om stil te blijven staan. Meteen
vanaf de aftrap spatten de vonken ervan af. Onder de grote
schare trouwe fans bevinden
zich dan ook vele enthousiaste
rock ’n rolldansers, vaak uitgedost in kleurrijke outfit. De

tijden van de jukeboxen, petticoats en Elviskuiven herleven
en velen zullen aan het gevoel
en de sfeer uit hun jeugd niet
ontsnappen.
Het optreden van The Rocking
Navigators is een spetterend
feest, zeker nu Jef Marinus met
z’n sublieme spel op de steelgitaar de band komt versterken. Hij is regelmatig te gast
in Nashville en toert met grote
namen over de hele wereld. De
show wordt compleet gemaakt
door zangeres Diane die een
aantal nummers van Wanda
Jackson en Brenda Lee zal vertolken. Kortom een avond vol
ambiance.
Het adres van het TOV gebouw
is Azalealaan 40. Aanvang 20.30
uur; zaal open om 19.30 uur. De
entree is € 5,-. Let’s go back to
the crazy, shakin’ boppin’ rockin’, days of the fifties en sixties
en be there! ▲

En op een gezellige ontspannen manier feestelijk het nieuwe
jaar inluiden. Gastspreker deze
avond is Yvonne Spanjers, muziektherapeut, pianodocent en

DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS
VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

• VLOERVERWARMING

Horstlandenpark
4 5709
MB Helmond
Complete Badkamers
5709 MB
Helmond
• COMPLETE BADKAMERS
Radiatoren
0492386100
0492-386100
Sanitair en Tegels

• RADIATOREN

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS
Ambachtweg 9, 5731 AE Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

06-55895546
0655895546
info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout www.wesatuinhout.nl
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Rivierensingel 745
Hortsedijk
25
5741
KV Helmond
5708 HA Helmond
0492-842954
0492-842954

info@d-tection.nl
info@d-tection.nl
www.d-tection.nl
www. d-tection.nl
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Oldstars Tennis
bij Tennisclub
de Warande
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

Misintenties
Misintenties dienen twee weken van tevoren opgegeven te worden
om geplaatst te kunnen worden.
Woensdag 1 januari 2020, Heilige Maria, Moeder van God:
10.15 uur Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Overleden ouders Janssen-Steeghs en familie; Daan Swagemakers en
overleden familie Swagemakers-Gockel;
Zaterdag 4 januari, Openbaring des Heren (feest van Driekoningen)
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna,
Intentie voor kinderen in oorlogs- en conflictgebieden.
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Overleden ouders Weijts-Janssens;
Zondag 5 januari, Openbaring des Heren (feest van Driekoningen):
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor:
Harrie van de Laar; Martin van den Berkmortel; Anny Kweensvan Venrooij; Mathieu de Bie; Broer Boxstart en Fridie Boxtart-van
Bokhoven; Noud en Nellie Meulendijks-Smits; Noud en Bennie
Meulendijks en hun ouders;
Donderdag 9 januari
19.00 uur Damiaanhuis; Om werkvreugde voor verzorgend personeel
Zaterdag 11 januari, Doop van de Heer:
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;
Jos van Lieshout vanwege sterfdag.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Woensdag 1 januari 10.30 uur Femmes
Zondag 5 januari
10.30 uur Trudo koor
Joop Smits, Henk Helsper en Hanny Helsper Bloemen, André Krösing,
Stephanie Wever-Fentener van Vlissingen, Martien van Bree, Jan en
Jeroen Huysmans, Albert Bergmans, Aart Swinkels.
Zondag 12 januari
10.30 uur Mariakoor.
Jack Slegers, Wilhelmina Gulink-Weekenborg, Ed van den Heuvel,
Hasina Mulder, Irene Martens-Becker, Toon de Greef, Helmi de
Swart-Kornuijt, Jan Martens, Jos Dijckmans, Atty van der MeulenMeijer.

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
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

(Bron foto; Tennisclub de Warande).

Warande
Op dinsdag 14 januari start een nieuwe
tennisactiviteit bij Tennisclub de Warande: Oldstars Tennis. Heeft u altijd al eens
willen tennissen, maar is het er nooit van
gekomen? Of vroeger getennist, maar
staat nu liever in een rustig tempo op de
tennisbaan? Dan is dat vanaf nu mogelijk
op de prachtig gelegen tennisbanen van
tennisclub de Warande! Oldstars Tennis
is speciaal voor beginnende sporters én
ervaren tennissers die graag fit en ook sociaal actief willen blijven.
Aangepaste spelregels
Oldstars Tennis wordt op steeds meer
plaatsen in Nederland gespeeld. Speciaal
voor ouderen heeft het Nationaal Ouderenfonds, samen met de KNLTB, OldStars
Tennis ontwikkelt. Deze tennisvariant
maakt het mogelijk om gemakkelijker te
tennissen doordat de spelregels aangepast
zijn en de tennisbal zachter is. Hierdoor
heb je meer tijd om naar de bal te bewe-

gen. Daarnaast werk je ook aan je conditie
en motoriek. ‘Maar natuurlijk is het behalve gezellig ook leuk en spannend om te
sporten’, vertelt Hanc Legtenberg, voorzitter van tennisclub de Warande. ‘Daarom
ondersteunt ook de gemeente dit initiatief via Jibb+’. Kristian van den Nouwlant,
buurtsportcoach bij Jibb+: ‘Dit is de tweede locatie in Helmond waar Oldstars Tennis wordt aangeboden. TPC Espendonk in
Brouwhuis is afgelopen september gestart
met deze activiteit en met veel succes!’
Start op 14 januari
Oldstars Tennis bij Tennisclub de Warande start op dinsdag 14 januari 2020 om 9.30
uur. Er is een trainer voor de begeleiding.
De eerste weken kunt u kosteloos deelnemen aan de trainingen en kunt u ervaren
of deze tennisvorm bij u past. Locatie: tennispark de Warande, Horst 25 in Helmond.
Voor meer informatie kunt u terecht op de
website www.tvdewarande.nl. Dus ga bewegen en neem gerust vrienden en bekenden mee. Of nog beter, ontmoet nieuwe
mensen door OldStars Tennis! ▲

Dokters advies:

Ga Weekkrant De Loop bezorgen!
Helmond
Harrie Verberne, 71 jaar. Sinds mijn pensionering 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 elke donderdag of vrijdag van de week de
Helmondse Weekkrant, het tijdstip bepaal ik zelf.
En… bezorgen is SPORT In 2 tot 3 uur heb
ik elke week mijn wijk klaar. Bezorg huisaan-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 besteding 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.

Gewoon doen,
bewegen is goed
voor iedereen!
Bezorgen iets voor u?
Mail snel naar
bezorging@deloop.eu
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GRATIS
TONEELLES
JEUGDTHEATERSCHOOL

UIT IN DE REGIO

the

JAN.
2020

Evenementen

2

JAN.

PUBQUIZ De
Vijfhoeck

Elke eerste donderdag van de maand
houden De Vijfhoeck en Pubquiz040
een topquiz. Inschrijven kan via een
mail naar eventsdevijfhoeck.nl
Grand Café De Vijfhoeck, Kamstraat 26
Do 2 januari 20:30 - 23:00 uur.

2

JAN.

Workshop houten
hanger branden

Kom tijdens de kerstvakantie naar de
Bibliotheek en maak je eigen houten
hanger. Verzorgd door Annick Ypma
Bibliotheek Helmond,
Watermolenwal 11
Do 2 januari 14:30 - 16:00 uur.

3

JAN.

Maarten van
Rossem

Een avond lachen en leren met de
bekendste historicus van Nederland
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Vr 3 januari 20:15 - 23:59 uur.

Wil je graag toneelspelen Meld je
aan voor een proefles. De lessen
op onze Jeugdtheaterschool
beginnen in september weer.
Kinderen en jongeren kunnen
gratis en vrijblijvend een
toneelles volgen.
Annatheater Helmond,
Floreffestraat 21a
Wo 8 januari 16:30 - 18:45 uur.

4

JAN.

Elvisdag 2020

Het jaar kan niet beter beginnen dan
met een flinke dosis Elvis Drie bands
maken hun opwachting deze avond en
zullen op de meest respectvolle manier
The King eren.
Muziekcafé Helmond, Zuid
Koninginnewal 39
Za 4 januari 21:00 - 04:00 uur.

4

JAN.

Close Beauty Tour

Theateravontuur voor de allerjongste
bezoekertjes
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Zo 5 januari 13:30 - 14:30 uur
en van 16:00 - 17:00 uur.

JAN.

Frits Philips Band

JAN.

JAN.
Boekjes&Babbels

Thema: Ik beweeg. Het boek dat
centraal staat is: Wiebelbillenboogie.
Bibliotheek Helmond,
Watermolenwal 11
Wo 8 januari 11:00 - 12:00 uur.

Ja, ik wil...voor
altijd jouw ouder
zijn

Ouders beloven hun kind
eeuwige trouw.
Kasteel van Helmond,
Kasteelplein 1
Wo 8 januari
14:00 - 16:00 uur.

TVB New Artist:
Grof Geschud

Hilarische en ontroerende zoektocht
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Wo 8 januari 20:15 - 23:59 uur.

9

8

JAN.
Bumba op reis

8

Sixties Nederbeat van o.a. Stones
Kinks Beatles Who Spencer Davies etc.
Lokaal 42, Markt 42
Zo 5 januari 17:00 - 20:00 uur.

8

5

5

JAN.

JAN.

Jan Akkerman (1946) behoort al ruim
vijftig jaar tot de meest gerespecteerde
gitaristen van Nederlandse bodem.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Za 4 januari 20:30 - 22:30 uur.

JAN.

5

FILMPJE
PAKKEN?

Gratis toneelles
Jeugdtheaterschool

Wil je graag toneelspelen Meld je
aan voor een proefles. De lessen op
onze Jeugdtheaterschool beginnen
in januari weer. Kinderen en jongeren
kunnen gratis en vrijblijvend een
toneelles volgen.
Annatheater Helmond,
Floreffestraat 21a
Do 9 januari 16:00 - 18:45 uur.

STAR WARS:
The Rise of Skywalker

1917

Eddie van de Pol
in het filmportret
Grensgeval apart

Eddie van de Pol in het filmportret
Grensgeval apart.
Annatheater Helmond,
Floreffestraat 21a
Zo 5 januari 13:30 - 15:30 uur.

JUMANJI:
The Next Level

3

JAN.

Remember the 10s

De 10s zijn nog maar slechts 3 dagen
geleden maar Muziekcafé staat toch
graag stil bij dat decennium.
Muziekcafé Helmond, Zuid
Koninginnewal 39
Vr 3 januari 22:00 - 03:00 uur.

4

JAN.

FROZEN 2

100% Inspiratie
Show

Laat je inspireren voor nog meer geluk
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Za 4 januari 20:15 - 23:59 uur.

4

JAN.

Mees Kees
in de wolken
De Vijfhoeck Live:
Kevin & Lindsay

Naast het coveren van ruim 150
nummers in verschillende genres
schrijven zij ook eigen muziek. Kom
maar op met de verzoekjes.
Toegang is gratis.
Grand Café De Vijfhoeck, Kamstraat 26
Za 4 januari 21:00 - 01:00 uur.

Judeska:
Van Je Familie Moet
Je Het Hebben
Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod
en tijden
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Meedenken over
naam nieuw museum
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EVENEMENTEN

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.

ZWARTE MARKT

Helmond
De oude Van Gend & Loos
hal, naast het Centraal Station in Helmond, wordt op dit
moment grondig verbouwd.
Medio 2020 nemen twee Helmondse musea er hun intrek:
het EDAH-Museum en het
Orgelmuseum. Hoewel beide
musea hun eigen identiteit
behouden, is het de bedoeling
dat het pand zelf één naam
krijgt. Wat die naam wordt,
is nog niet bekend. Daarover
mogen alle Helmonders meedenken.
Hoewel er aan de buitenzijde
van de oude hal nog niet veel
zichtbaar is, wordt er aan de
binnenkant keihard gewerkt
om ervoor te zorgen dat beide
musea op 1 april de sleutel krij-

gen van hun nieuwe onderkomen. Tot het zover is, moet er
nog veel gebeuren. En dat beperkt zich niet alleen tot de verbouwing van het pand.

Nieuwe naam
Zo wordt er achter de schermen ook nagedacht over hoe de
nieuwe locatie van de musea op
de kaart gezet moet worden. Een
van de belangrijkste uitdagingen
is de nieuwe naam. De besturen
van beide musea roepen daarvoor de hulp in van de inwoners
van Helmond.

wel beide musea ofwel het stationsgebied.

te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

Venray

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

Zondag 26 jan. Evenementenhal.e 6,50
e 6,50
600 kr. www.vanaerlebv.nl e 6,50
e 8,00
0492-525483
e 9,50

Jaar lang gratis toegang
Ideeën kunnen nog tot en met
7 januari ingezonden worden
naar: prijsvraagmuseumhel5 januari Vlooienmarkt
mond@gmail.com. Naar ver- Inleveradres:
Sporthal
Tivoli
De
Loop HELMOND
wachting wordt eind januari Weekkrant
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
Geert Grootestraat 72,
de definitieve naam bekendgemaakt. De winnaar wint een
Eindhoven 09.00-16.00u
jaar lang gratis toegang tot beiT: 06-20299824
de musea. ▲

Richtlijnen
Beide besturen dagen de Helmonders uit om hun creativiteit
de vrije loop te laten. Wel moeten de inzendingen voldoen aan
een aantal richtlijnen. Zo wordt
er gezocht naar een korte naam,
met een duidelijke link naar of-

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

DIVERSEN
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,-; | Staantafel € 4,-;
Karaoke € 25,-; Tel. 0492-510855
www.ikgeefeenfeestje.nl
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
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

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

BUSINESS

OWNER

Lenie Klaasen
06-52716622
Wilt u kennis maken met
de producten van Forever,
bel dan vrijblijvend voor
een afspraak. Geen party of
andere verplichtingen. De
producten zijn uit voorraad
leverbaar en te bestellen.
(Forever Business Owner).

PATHÉ HELMOND
DO. 2 JAN. T/M WO. 8 JAN.
1917 (DOV) Wo 20:00 uur
Addams Family, The (DNL) Vr, Za 11:45 uur /
Do, Zo 12:45 uur / Wo 15:15 uur
April, May en June (DNL)
Di, Wo 12:00 uur / Ma 14:30 uur / Vr 15:45 uur
/ Za 16:20 uur / Do, Zo 16:30, 19:10 uur / Vr, Za
19:40 uur / Ma - Wo 19:45 uur / Do 20:00 uur
Buurman & Buurman, Experimenteren er op
los! (DNL) Do, Za 10:00 uur / Di 10:30 uur
Cats (DOV) Do, Zo 11:00 uur / Ma 12:00, 18:15
uur / Wo 12:45, 18:20 uur / Di 12:50, 19:15 uur
/ Za 13:30, 18:10 uur / Vr 18:00 uur / Zo 19:00
uur / Do 21:30 uur
Charlie’s Angels (2020) (DOV)
Wo 16:45 uur / Zo 17:45 uur / Ma, Di 18:45 uur
Elvis: That’s The Way It Is (DOV) Wo 19:30 uur
Frozen 2 (DNL) Do - Zo 10:30 uur / Ma - Wo
10:45 uur / Vr, Zo 13:00 uur / Za 13:50, 15:00
uur / Vr 14:00 uur / Do 14:15 uur
/ Zo 15:30 uur / Wo 16:15 uur
Frozen 2 (N3D)
Do, Za 13:00 uur / Wo 13:45 uur / Zo 14:15 uur /
Vr 15:00 uur / Do, Ma, Di 15:30 uur
Frozen 2 (O3D)
Do, Zo, Di 18:15 uur / Vr, Za 19:00 uur
Grudge, The (2020) (DOV)
Zo 21:45 uur / Vr, Za 22:30 uur
Hors normes (The Specials) (DOV)
Ma 20:00 uur
Hotel Mumbai (DOV) Ma, Wo 14:00 uur
Huisvrouwen Bestaan Niet 2 (DNL)
Di 16:45 uur / Do 19:00 uur / Zo 19:45 uur / Vr
20:30 uur / Za 20:45 uur
Jojo Rabbit (DOV)
Wo 11:15 uur / Ma, Di 11:30 uur / Vr 13:30 uur
/ Do, Za - Wo 17:15 uur / Vr, Za 20:00 uur / Zo,
Ma 21:30 uur / Do, Di, Wo 21:45 uur
Jumanji: The Next Level (DOV)
Do, Zo 10:00 uur / Vr, Za 10:45, 18:30 uur / Wo
17:00 uur / Do, Ma, Di 17:45 uur
Jumanji: The Next Level (O3D)
Do - Zo, Di, Wo 12:15 uur / Ma 12:30 uur / Do,
Zo, Ma, Wo 21:15 uur / Vr, Za 22:00 uur
Knives Out (DOV)
Ma 17:00 uur / Di 21:30 uur / Vr 22:15 uur
Mees Kees In De Wolken (DNL)
Do - Zo 10:15 uur / Wo 10:30, 15:00 uur / Ma
10:40 uur / Za 13:40 uur / Do, Vr, Zo 13:45 uur /
Do, Zo 15:45 uur / Vr, Za, Ma, Di 16:00 uur
Nick Jr. Winterbios 2019 (DNL)
Vr, Zo 10:00 uur / Ma - Wo 10:30 uur
Penoza: The Final Chapter (DNL)
Ma 12:45 uur / Di 14:40 uur / Vr 17:20 uur /
Do, Zo - Wo 20:30 uur / Vr, Za 21:15 uur / Za
22:15 uur
Playing With Fire (DOV) Ma - Wo 10:30 uur /
Ma, Di 16:15 uur / Zo 16:45 uur / Wo 18:45 uur
Project Gio (DNL)
Do 16:45 uur / Vr, Za 17:30 uur
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur
Spionnengeheimen (DNL) Vr, Za 11:15 uur /
Ma, Di 13:45 uur / Do, Zo 14:50 uur
Spionnengeheimen (N3D) Do, Zo 11:45 uur /
Za 15:45 uur / Wo 16:00 uur / Vr 16:30 uur
Star Wars: The Rise of Skywalker (DOV)
Ma - Wo 13:00 uur / Do, Zo 13:30 uur / Vr, Za
14:15, 18:45 uur / Wo 17:30 uur / Do, Zo - Di
18:00 uur
Star Wars: The Rise of Skywalker (O3D)
Do, Zo - Di 10:45, 20:45 uur / Vr, Za, Wo 11:00
uur / Wo 14:30, 20:50 uur / Do, Zo, Di 15:00 uur
/ Ma 15:15 uur / Vr, Za 15:30, 21:30 uur
Wild Rose (DOV) Di 14:00 uur
Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag 10.15 uur
zaterdag en zondag 9.45 uur
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Wil jij
een bonus van

en makkelijk
en snel geld
verdienen?

Meld je dan aan als
krantenbezorger bij

bezorging@deloop.eu
of stuur een appje naar:
06-18 93 89 12
Pak je een 2e wijk? Dan krijg je €10 bonus er extra bovenop!
Veel beter verdienen dan in bijvoorbeeld een supermarkt!

