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Impressie van het horecapaviljoen in het Burgemeester Geukerspark (bron foto; gemeente Helmond).

Helmond
De gemeente Helmond heeft
BAM Wonen en QX Real Estate
de opdracht gegund om in het
Burgemeester Geukerspark respectievelijk 65 appartementen
en een horecapaviljoen te ontwikkelen. Beide ontwikkelaars
zijn als winnaar uit de twee tenders gekomen die de gemeente
eerder dit jaar heeft uitgezet.

ZOEK JE
EEN LEUKE
BIJBAAN?
Hoewel de start verkoop staat
Start verkoop en bouw
Het ontwerp is het resultaat van gepland voor begin volgend
publicatie
van de informatiepagina’s
verschijnen altijd WORD
op woensdag
een intense samenwerking
tus- jaar, kunnen geïnteresseerden
terecht
op de projectwebVFO
architecten,
voorafgaand sen
aan
deze
krantburo
enLubvindtnuu alop
www.helmond.nl.
De datum van
BEZORGER!
Het ontwerp kenmerkt zich door bers en BAM Wonen. Het appar- site www.weefhelmond.nl voor
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
De winnende inzending van
BAM Wonen is genaamd De
Weef en bestaat uit drie, in
hoogte verschillende, gebouwen.
In de gebouwen komen 65 appartementen, die begin volgend
officiële
jaar in de verkoopDe
gaan.

van overtuigd dat BAM Wonen
prachtige gebouwen gaat neerzetten.

organische lijnen en veel ruimte
voor groen. Zo gaan de gebouwen op in het park en vice versa.
De gemeente Helmond is er-

tementencomplex met halfverdiepte parkeergarage is bestemd
voor het midden- en hogere
koopsegment, met grote buiten-

ruimtes, en toepassing van de
nieuwste duurzame technieken
en toevoeging van veel groen.

Gemeentebe
meer informatie over het project
en de woningen.
(Lees verder op pag. 3)

De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

DE GEURSPECIAALZAAK
met merken zoals:

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

LADIES NIGHT
DINSDAG 17 DECEMBER
‘APRIL, MEI EN JUNI’

TICKETS TE KOOP VOOR
19:30 EN 20:30 UUR

DE MOOISTE EIGENTIJDS WONEN
MEUBELEN
VAN DE MOOISTE
MERKEN

APP DAN
NAAR:
06-18938912

Gemeente
Gemeente
berichten
berichten
Helmond
Helmond

Engelseweg 212, Helmond | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

zie pagina
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Bron: www.helmond.nl
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BIJNA
BUITEN
WONEN 6 VRIJSTAANDE EN
12 TWEE-ONDER-EEN KAP-WONINGEN
IN BAKEL

Hooghland, een prachtige wijk in het het zuidwesten van het dorp Bakel, waarin lommerrijke
lanen met elkaar worden verbonden door een statige laan, met eromheen een oase van
rust en groen. Hooghland biedt u luxe wonen in ruimte, vrijheid en privacy, in een kwalitatief
hoogwaardig woongebied met alle voorzieningen nabij. In Hooghland vindt u variatie in
riante, vrijstaande woningen en twee-onder-een kap-woningen.
Geheel in de ruim opgezette stijl van Hooghland zijn de zes de fraaie vrijstaande woningen
met garage. Hier krijgt groots wonen betekenis, vanaf maar liefst 536 m3. Ontworpen voor
een optimale beleving van ruimte. Opvallend zijn de prachtige voorgevel in jaren ‘30 stijl met
grote raampartijen en het ambachtelijk metselwerk met verﬁjnde details. De diepe en royale
achtertuin ligt op het zuiden.
De twaalf twee-onder-een kap-woningen sluiten helemaal aan bij de ruime uitstraling van
Hooghland. Achter een mooie belijning, warme kleuren metselwerk met fraaie ornamenten,
de hoge raampartijen en het imposante dak gaat een riante eengezinswoning schuil,
vanaf maar liefst 479 m3. Zo heeft u een woning die in alle opzichten voldoet aan uw
woonwensen, voor nu en nog vele jaren. Beide woningen zijn voorzien van de nieuwste
toepassingen op het gebied van comfort, energie-efﬁciëntie, isolatie, duurzaamheid en
veiligheid. Met onze Persoonlijke Huisvesting zijn bovendien zijn tal van uitbreidings- en
indelingsvarianten mogelijk.
Schrijf u nu in op hooghland.nl of neem contact op met de makelaar:
Van Helvoort Makelaardij: 0492 - 37 11 90.

HOOGHLAND
Makelaar: Van Helvoort makelaardij B.V.

T 0492 - 37 11 90

Hooghland is een initiatief van Neerakker Bakel VOF

makelaar@van-helvoortbv.nl

HOOGHLAND.NL

ontwikkeling:

realisatie:
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Via deze projectsite kan men
zich tevens aanmelden als geïnteresseerde om op de hoogte te
blijven van alle ontwikkelingen
richting de start van de verkoop.
Na het doorlopen van de benodigde procedures en voorbereidingen verwacht BAM Wonen
eind 2020 te kunnen starten met
de bouw en kunnen medio 2022
de appartementen worden opgeleverd aan haar bewoners.

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

Horecapaviljoen
Aan de zuidzijde van het park
komt een horecapaviljoen. In
deze aanbesteding is aan de
inschrijvers maximale vrijheid
gegeven om een aansprekend
ontwerp te maken, dat goed
past in het park en de omgeving.
QX Real Estate heeft als enige
partij ingeschreven. De inschrijving voldeed ruimschoots aan
de voorwaarden en bevat een
prachtig, duurzaam ontwerp.
Gaat op in de omgeving
Het ontwerp van het horecapaviljoen is eenvoudig maar krachtig. Het paviljoen wordt gevormd
door twee gesloten volumes en
een groot overstekend dak. Tussen de volumes komen grote
glaspartijen, zodat je van beide
kanten wordt uitgenodigd naar
binnen te komen. In het dak zijn
uitsparingen opgenomen voor
bomen. Door het vooral groene
dak gaat het paviljoen op in het

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

park. Het ontwerp is van Grosfeld Bekkers van der Velde Architecten en in opdracht van QX
Real Estate tot stand gekomen.
De verwachting is dat de bouw
van het paviljoen in september
2020 start en zal ongeveer acht
maanden in beslag nemen.

Helmond Sport speelt tegen Go Ahead Eagles
(Bron foto; Wim van den Broek).

Vrijdag 13 december om 20.00
uur speelt Helmond Sport in
het SolarUnie Stadion tegen Go
Ahead Eagles de laatste thuiswedstrijd van 2019. De resultaten in het verleden in Helmond

organiseert de gemeente een informatieavond voor iedereen die
geïnteresseerd is in de laatste ontwikkelingen in het centrum.

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

Meer informatie hierover is
te vinden op:
www.helmond.nl/jouwcentrum s

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

Impressie van de appartementen in het Burgemeester Geukerspark (bron foto; gemeente Helmond).

Helmond Sport speelt
laatste thuiswedstrijd tegen
Go Ahead Eagles

Helmond

3

tegen de ploeg uit Deventer
zijn volledig in balans. Beide
ploegen wisten zesmaal te winnen, achtmaal werd het gelijk.
Ook vorig seizoen werden de
punten gedeeld.
De clubtopscorer met dertien
treffers Thomas Verheydt bracht

Ontwikkelingen in het centrum
Het horecapaviljoen en de appartementen komen beide voort
uit het centrumperspectief. Dit
centrumperspectief is nu volop in
uitvoering. Zowel achter de schermen als op straat gebeurt er veel.
Op maandagavond 9 december
de Eagles door een benutte strafschop op voorsprong. Helmond
Sport wist echter na de rust
nog langszij te komen door een
(houdbaar) afstandsschot van
invaller Bram Zwanen, keeper
Hobie Verhulst (een van de weinigen die niet vertrokken is uit
de Adelaarshorst) duwde de bal
zelf het dak van het doel in. Jeff
Stans (zoals bekend maakte hij
in de zomerstop samen met Orhan Džepar en Gino Werkhoven
de overstap van Deventer naar
Helmond) droeg in deze wedstrijd 83 minuten het shirt van
de Eagles, Džepar bleef de volle
negentig minuten op de bank,
Werkhoven maakte geen deel uit
van de selectie.
Thomas Verheydt maakte tijdens de voorbereiding op dit
seizoen de overstap naar Almere City. In de selectie van Jack
de Gier (opvolger van de naar
aartsrivaal PEC Zwolle vertrokken John Stegeman) moeten de
goals nu komen van de Franse
spits Antoine Rabillard (afkomstig van het onbekende AS Béziers, maar speelde voorheen wel
vijf duels voor Olympique Marseille in de Franse Ligue 1) en de
middenvelders Richard van der

Venne (vorig seizoen goed voor
twaalf treffers) en Elmo Lieftink
(afkomstig van Willem II). Andere bekende spelers die de extrainer van NEC en Almere City
FC tot zijn beschikking heeft zijn
de Tsjech Jaroslav Navrátil (exHeracles Almelo) en verdediger
Jeroen Veldmate, in het seizoen
2009-2010 nog uitkomend voor
Helmond Sport. s

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.

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

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

Scheve mond?

hartstichting.nl

Verwarde spraak?

Lamme arm?

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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Hout stoken. Hou het gezellig,
voor uzelf én voor uw buurt

Het stoken van hout in open
haard of houtkachel is lekker
warm en brengt gezelligheid in
huis. Hout stoken kan ook
overlast geven.
Als u op de juiste manier stookt,
beperkt u geur- en gezondheidsoverlast voor uw omgeving en
voor uzelf.

Hieronder leest u een aantal tips om goed te stoken.

Stook droog hout.
Het vochtpercentage
mag maximaal 20%
zijn.

< 20%

Stook niet als het windstil
of mistig is. Voorkom
daarmee dat de rook in
uw tuin en bij de buren
blijft hangen. Check
daarom voor het stoken
www.stookwijzer.nu

Dinsdag 10 december houdt de gemeenteraad een podiumbijeenkomst ‘Van
Lokaal Sportakkoord naar Sportbeleidsplan’. Tijdens deze informatieve avond
krijgen inwoners, organisaties en raads- en commissieleden meer inzicht in het
Helmonds Sportakkoord en de gevolgen daarvan voor o.a. het te actualiseren
sportbeleid van de gemeente Helmond. De bijeenkomst start om 19.30 uur
(inloop 19.00 uur) in De Geseldonk (Cederhoutstraat 44). U bent van harte
welkom.
Wat kunt u van de avond verwachten?
De avond start met een 4-tal presentaties. Allereerst wordt ingezoomd op
de inhoud van het Sportakkoord in relatie tot het gemeentelijk sportbeleid.
Daarna volgen presentaties over de sportinfrastructuur, de toekomst van
sportverenigingen en een leven lang sporten & bewegen. Daarnaast is er ruimte
om vragen te stellen.
U bent van harte welkom
Inwoners, organisaties en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Aanmelden is niet nodig. Wilt u weten welke sprekers komen? Bekijk het
volledige programma op helmond.raadsinformatie.nl.

Scherpere controles bij milieustraat Helmond
Bezoekers van de milieustraat worden vanaf nu standaard gevraagd naar een
legitimatiebewijs. Dit om te voorkomen dat bedrijven en inwoners van andere
gemeenten hun afval naar de milieustraat in Helmond brengen.

Gebruik onbehandeld
en ongeverfd hout.

Steek het hout van bovenaf aan
met aanmaakblokjes of -houtjes.

Podiumbijeenkomst ‘Van Lokaal Sportakkoord
naar Sportbeleidsplan’

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijne
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Zorg voor voldoende
luchttoevoer. Laat het hout
niet smeulen.

Milieustraat Helmond alleen toegankelijk voor inwoners van Helmond
Bedrijven en inwoners uit andere gemeenten mogen hun afval niet naar de
milieustraat brengen. Zij betalen in Helmond geen afvalstoffenheffing en worden
daarom geweigerd. Door strenger te controleren hoopt de gemeente de kosten
voor de inwoners relatief laag te kunnen houden.
Bent u van plan om binnenkort een bezoekje te brengen aan de milieustraat?
Vergeet dan niet uw legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort)
mee te nemen om toegang te krijgen tot de milieustraat. 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 legitimatiebewijs meenemen.
Meer informatie
De milieustraat bevindt zich aan de Gerstdijk 1 en is geopend van maandag t/m
vrijdag 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.

Laat uw kachel
minstens één keer per
jaar vegen door een
erkend vakman. Beperk
het risico op een
schoorsteenbrand.

Meer tips? Kijk op
www.helmond.nl/houtstoken

• 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

de loop weekkrant HELMOND
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Op de koffie bij de wethouder
Heeft u een vraag, initiatief of idee voor uw wijk? Kom dan naar het
wijkspreekuur. Onder het genot van een kop koffie of thee luistert de
wijkwethouder graag naar uw verhaal. Neemt u gerust een familielid, vriend of
vriendin mee.
Overzicht wijkspreekuren
In december staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• Helmond West: op woensdag 11 december van 19.30 tot 20.30 uur in
De Westwijzer;
• Dierdonk: op donderdag 12 december van 19.30 tot 20.30 uur in Parkzicht;
• Stiphout-Warande: op donderdag 12 december van 19.30 tot 20.30 uur in
De Ark.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
President Rooseveltlaan 53 22-11-2019
Ansemhoek 5
25-11-2019
Havenweg 8-14
25-11-2019
kadastraal perceel Q 689

28-11-2019

Projectomschrijving:
realiseren bijgebouwen
oprichten woning
tijdelijk dichtmaken zijkanten
overkapping
plaatsen poort

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4787019
OLO 4443393
2019-X1192
OLO 4769809

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca:

U kunt zonder afspraak een bezoek brengen aan het wijkspreekuur.
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Locatie:

Omschrijving:

Fletcher Hotal
Exploitaties BV
EuAsia Trading

Scheepsboulevard 2

aanwezigheidsvergunning

Markt 50

exploitatievergunning

La Dominicana

Markt 201

exploitatievergunning

Registratienr./
Datum verzending
34145236/
07-11-2019
34177970/
20-11-2019
34135624/
20-11-2019

Meer informatie
U kunt bij de afdeling Veiligheid en Naleving informatie krijgen over verleende vergunningen,
via telefoonnummer (0492) 587627 of gemeente@helmond.nl.

Ingediende evenementenvergunningen

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 10 december 2019 en
7 januari 2020. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda van de vergadering is de dag voorafgaande aan de
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op:
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

Locatie:
Datum indiening: Werkomschrijving:
Sportcomplex de Rijpel 1 21-11-2019
Carnavalsmiddagen Roodwit 62
(22 t/m 25 februari 2020)
Stiphout
21-11-2019
Carnavalsoptocht Spurriezeiers
(22 februari 2020)
Markesingel 2
24-11-2019
Smile per Mile (20 september 2020)
Brouwhuis
28-11-2019
Boeremert Brouwhuis (31 mei 2020)
Centrum
28-11-2019
Carnaval Helmond 2020,
Buitenactiviteiten
(18 januari, 22 t/m 25 februari 2020)

Markt 201A
Ringdijk 4
Molenstraat 74

22-11-2019
25-11-2019
25-11-2019

de Heese 31
Schorfhoeve 1
Mahoniehoutstraat 64
Abendonk 16

26-11-2019
26-11-2019
28-11-2019
14-11-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
vervangen kozijnen en isoleren dak OLO 4787431
verbouwing woning
OLO 4656045
plaatsen dakkapel zijgevel
OLO 4792113
oprichten woning
OLO 4697871
oprichten woning en
aanleggen uitweg
toevoegen extra entree
oprichten bedrijfshal
plaatsen tijdelijke woonunit
Claraklooster
Legaliseren schuur in tuin
verhogen poort
vergroten woning met erker
oprichten woning

Milieu (1)

Datum indiening: Projectomschrijving:
28-09-2019 plaatsen dakkapel
03-10-2019 renovatie 5 appartementen,
oprichten 4 appartementen

OLO 4789009
OLO 4443493
OLO 479509
OLO 4738583
OLO 4800967
OLO 4803803
OLO 4778093

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4682155
OLO 4630573

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

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Hof Bruheze 413
Hof Bruheze 413

Projectomschrijving:
oprichten carport
vergroten garage

Locatie
Omschrijving melding
Engelseweg 233
Het oprichten van een bedrijf voor het
inzamelen, opslaan, overslaan, verwerken en
verhandelen van metaalschroot en metaalhoudende afvalstoffen.

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39 lid 4 Wbb
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat zij
een melding van een wijziging van een bodemsaneringsplan heeft ontvangen.

OLO 4680999

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Ruusbroeclaan 131
Hof Bruheze 16

2019-03021
2019-03043
2019-03044

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Broekwal 71
20-11-2019
Spaanseweg 9
22-11-2019
Willem Prinzenstraat 190
21-11-2019
Stepekolk bouwnr. S81,
22-11-2019
kadastraal U 7115
Hazewinkel kadastraal U 7669 26-11-2019

2019-03015

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.

Naam inrichting
Used Parts & Metals B.V.

Bekendmakingen

Registratienr.:
2019-03014

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4704003
OLO 4700787

• 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

Locatie:
Melder:
Datum ontvangst:

Mierloseweg 169 (vml. Raaymakers) (locatiecode AA079400642)
Bodex Milieu BV
15 november 2019

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen
over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het
Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.
Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook
digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met
het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

4 december 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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Informatiepagina december 2019
Warm de winter door
De winter staat weer voor de deur. De periode van het
jaar dat wij het meeste energie gebruiken. Vooral om onze
huizen te verwarmen. Een warm huis is heel belangrijk
om je comfortabel en prettig te voelen. En ja, dat kost
geld. Maar je kunt zelf ook veel doen om te zorgen dat de
energierekening niet te hoog wordt. Denk aan het plaatsen
van tochtstrips bij ramen en deuren. Heel simpel en
goedkoop. De verwarming een graadje lager en met een
warme trui of een dekentje op de bank is een eenvoudige
maatregel die ik zelf ook graag toepas. Zet de verwarming
een paar graden lager als je de deur uit gaat en een uurtje
voordat je naar bed gaat. Om op de elektriciteitsrekening te
besparen is het aanbrengen van LED-verlichting een goede
optie. Net als op lage temperatuur wassen en bij goed
weer de was buiten te drogen hangen. Een wasdroger
kost immers veel energie. Natuurlijk kun je ook verder gaan
en bijvoorbeeld je huis extra laten isoleren. Als je meer
wilt weten over energiebesparing, is het een goed idee
om een keer bij het Energiehuis langs te gaan. Daar krijg
je vrijblijvend advies over jouw specifieke situatie en ze
organiseren interessante themasessies.
Kijk op www.energiehuishelmond.nl voor openingstijden
en wat ze voor jou kunnen betekenen.
Antoinette Maas
Wethouder duurzaamheid en energietransitie

Energiezuinig wonen? Laat je informeren!
In de toekomst gaan we stoppen met het gebruik van aardgas. We hoeven echt nog niet meteen met z’n allen aan
de warmtepomp. Maar je kunt al wél eerste stappen zetten om je eigen woning te verduurzamen. Dit begint bij
energiebesparing, goede isolatie en ventilatie. En daarna komen opties als de aanleg van zonnepanelen of het vervangen van
de CV-ketel voor een duurzaam alternatief in beeld. Energiehuis Helmond organiseert in januari rond al deze onderwerpen
informatieavonden. Laat je eens bijpraten door een onafhankelijk expert!
Donderdag 9 januari
Donderdag 16 januari
Dinsdag 21 januari
Maandag 27 januari

Zonnepanelen
Energiecafé: warmtebeelden van mijn woning
Energie besparen en isoleren
Warmtepompen

De informatiebijeenkomsten vinden plaatsen in het Energiehuis (Torenstraat 3) en beginnen om 19.30 uur.
De toegang is gratis. Meer info en aanmelding:
www.energiehuishelmond.nl

Bloembollen bestrijden eikenprocessierups
Helmond staat er gekleurd op dit voorjaar! De gemeente heeft vorige maand bijna 1.000 zakjes bloembollenmix
uitgedeeld die bijdragen aan de natuurvriendelijke bestrijding van de eikenprocessierupsen.
Een mix van narcissen, krokussen, blauwdruifjes en anemonen trekt insecten aan zoals de gaas- en sluipvlieg, en vogeltjes
zoals het koolmeesje. Deze natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups doen hun goede werk al voordat wij in juni de
rupsen zien. De bloemen zorgen voor meer variatie in beplanting, insecten en vogels. Deze ‘biodiversiteit’ is belangrijk voor de
natuur en het verminderen van grote insectenplagen.
Tips voor het planten
Heb jij ook een zakje bloembollen ontvangen? Plant deze dan zo snel
mogelijk en zeker vóór de Kerst in jouw tuin. Het is belangrijk om de bollen
in de buurt van eikenbomen te plaatsen, bijvoorbeeld in de voortuin.
Zelf bloembollen kopen
Je kunt uiteraard ook zelf bloembollen kopen die de natuurlijke vijanden van
de eikenprocessierupsen aantrekken. Het gaat dan om onderstaande soorten.
Vraag ernaar bij het tuincentrum en mix naar hartenlust!
* Anemone blanda Blue Shades
* Crocus Goldilocks
* Tulp Bakeri Lilac Wonder
* Chionodonoxa luc. Gigantea

* Crocus Ruby Giant
* Tulp Sylvestris
* Muscari Latifolium
* Narcissus Tête-à-Tête

Kijk voor meer energiebesparingstips op
allelichtenopgroen.nl/tips

Meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot
en meer ruimte voor kwalitatief groen en water;
dat zijn de ambities in Helmond waarvoor alle
lichten op groen gaan! Blijf op de hoogte van
wat er in de stad allemaal gebeurt, wat je zelf
kunt doen én welke hulp je kunt krijgen.
www.allelichtenopgroen.nl
info@allelichtenopgroen.nl
@allelichtenopgroen
@allelichtenopgroen
Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5
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Militaire onderscheidingen
voor Henri Kessels

MANDERS:
We willen

Helmond
Zaterdagavond 30 november
heeft mevrouw P.L.N. (Lien)
Kessels-Kho, uit handen van
locoburgemeester Erik de
Vries, postuum twee belangrijke militaire onderscheidingen uitgereikt gekregen voor
haar man wijlen Henri Kessels.

in de regio vooRUIT.
Nu de inkomsten uit onze gasbel
steeds sneller gaan dalen heeft
Nederland een nieuw verdienmodel nodig. Dat verdienmodel heet
innovatie. Helmond gaat daar als
tweede stad van de ‘kennis-bel’
Brainport enorm van meeproﬁteren. In 2011 werd onze regio
in New York al uitgeroepen tot
‘de slimste’ en afgelopen maand
werd Helmond de beste ter wereld op het gebied van slimme
mobiliteit.
Allemaal leuk en aardig, maar de
realiteit is dat de Brainport ten
onder lijkt te gaan aan haar eigen
succes. Er komen in deze regio elke
maand honderden nieuwe banen
bij. Intussen wordt de woningnood groter en groter en slibben
onze wegen dicht. De oplossingen
zouden gevonden kunnen worden in slimmer openbaar vervoer,
de aanleg van snelfietsroutes, autonoom rijden of het delen van
auto’s. Ik hoorde een aantal politici onlangs zelfs spreken over een
nieuwe ‘heilige graal’, een lightrail
voor de Brainport.
In een wereld waar mensen meer
dan drieduizend jaar uit zijn geweest op het verwerven van eigen bezit zal het delen van auto’s
niet direct door iedereen worden
geaccepteerd. Een lightrail zal erg
veel gaan kosten en is niet realistisch zolang onze Brainportregio
nog geen aaneengesloten dichtbevolkte metropool is. Volledig
autonoom rijden op de openbare
wegen is verder weg dan menig-

een denkt. Dan blijft over, de fiets
en slimmer openbaar vervoer. En
inderdaad zal daarmee een klein
deel van de extra mobiliteitsbehoefte kunnen worden opgevangen.
De realiteit is echter dat het grootste deel van onze inwoners zich
ook in de komende decennia met
de (steeds vaker elektrische aangedreven) auto zal blijven verplaatsen. De oplossing zit dan nog
steeds in goede doorgangswegen.
Bij de aanleg daarvan denkt men
echter te vaak in deeloplossingen
of in een bundeling daarvan. Zo
wordt op het ene traject een regeling bedacht die ergens anders
weer een probleem veroorzaakt.
Een mooi voorbeeld is de verbreding van de N270 die weer voor
meer verkeersoverlast in het centrum van Helmond zal zorgen.
Terwijl Helmond juist aan het
brainstormen is over een gedeeltelijk afsluiting van de Traverse. Een
plan dat op zijn beurt weer grote
problemen zal veroorzaken in de
omringende wijken van onze stad.
Om deze ‘tsunami’ van deelplannen voor te zijn is een allesomvattend deltaplan bereikbaarheid
Zuidoost Brabant noodzakelijk.
Planologen hebben al jaren een
deel van dit Deltaplan klaar liggen, het heette ‘De Ruit’. Laten we
nu eens echt slim te werk gaan en
deze kaart gaan uitspelen!
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Zij kreeg het Mobilisatie Oorlogskruis en het Ereteken voor
Orde en Vrede en het Demobilisatie-insigne. Deze uitreiking was erg bijzonder, omdat
de onderscheidingen werden
uitgereikt op de dag dat mevrouw Lien Kessels-Kho haar
negentigste verjaardag vierde.
De heer Henri Kessels in 2012
overleden. De heer Kessels trad
op 17 november 1938 in dienst
bij het 3e Bataljon Genietroepen in Tjimahi. Op 12 januari
1939 ging de heer Kessels een
verbintenis aan met het Koninklijk Nederlands Indisch
Leger, kortweg KNIL, voor een
periode van zes jaar. De oorlog kwam en spoedig werd hij
uitgezonden naar en ingezet
in ‘de Oost’. Op 8 maart 1942
werd de heer Kessels in Ban(Bron foto; Theo Manders).

doeg krijgsgevangene. Een
lange periode van gedwongen
tewerkstelling volgde. Wonder
boven wonder heeft de heer
Kessels alles overleefd. Op 15
augustus 1945 capituleerde
Japan. Op 12 september 1945
werd hij geplaatst bij het Genie Magazijn te Balikpapan en
bevorderd tot korporaal. Later
ging dit over in het subkader
genie- en verbindingstroepen
te Batavia. Vervolgens volgde
nog Leger genietroepen Meester Cornelis en op 2 augustus
1950 het Nederlands Rayons
Commando Jakarta.
Om erkenning te geven voor
de enorme inzet voor het leger is door het Ministerie van
Defensie postuum
toegekend aan de korporaal van het
voormalig Koninklijk Nederlands- Indisch Leger: wijlen
Henri Florent Kessels. Dit alles
is mogelijk gemaakt door het
belangeloze werk van de heer
Marco Huysdens. Hij zet zich
enorm in om (inmiddels voor
zo’n 250) KNIL militairen, verzetstrijders en andere oorlogsveteranen de hen toebehorende onderscheidingen te laten
toekennen en uitreiken. s

Mevrouw Kessels-Kho en
wethouder Erik de Vries.
(Bron foto; Henk van Dijk).
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Theo Manders
Gemeenteraadslid VVD
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Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Serge van de Brug nieuwe wethouder Helmond
Helmond
De VVD-fractie draagt Serge
van de Brug voor als beoogd
wethouder van de gemeente
Helmond.
Als de gemeenteraad instemt
met deze voordracht wordt
Serge van de Brug de opvolger
van Jos van Bree, die donderdag
28 november geïnstalleerd is als
burgemeester van de gemeente
Geldrop-Mierlo.

Serge van de Brug is sinds 2010 lid
van de gemeenteraad in Helmond.
Ook is hij vanaf 2010 lid van de rekenkamercommissie en vanaf
2018 lid van het auditcomitee van
de gemeente Helmond. Daarvoor
was hij 4 jaar burgercommissielid
in de toenmalige commissie samenleving. Serge heeft een financiële achtergrond. Hij was tot 2015
werkzaam als financieel dienstverlener in zijn eigen verzekeringskantoor en daarnaast werkzaam
in zijn eigen administratie- en

belastingadvieskantoor. Ook participeerde hij in een tweetal horecazaken waar hij verantwoordelijk
was voor de financiële administratie. Fractievoorzitter Cor van
der Burgt is bijzonder tevreden
met de gekozen kandidaat. “Serge
heeft veel ervaring opgedaan in
het openbaar bestuur en hij kent
onze stad als geboren en getogen
Helmonder goed. Zijn portefeuille;
Economie en Innovatie, Arbeidsmarkt en Financien sluit aan bij de
vakgebieden waar Serge zich de

Oit DE KUNST.!!

afgelopen jaren als raadslid al mee
bezig gehouden heeft en waar ook
zijn interesses liggen. Serge van de
Brug is erg blij met de voordracht.
“Na 25 jaar ondernemer en bijna
10 raadslid te zijn geweest in onze
stad ben ik toe aan een nieuwe uitdaging in mijn leven. Wat is er nou
mooier dan de mogelijkheid te
krijgen om een bijdrage aan onze
stad te mogen leveren in de functie
van wethouder. Voor mij een ultieme kans die ik dan ook met beide
handen aangrijp.” Als de gemeen-

teraad in de raadsvergadering van
14 januari 2020 akkoord gaat, zal
Serge van de Brug per 14 januari
worden benoemd als wethouder
van de gemeente Helmond. s

H i n ts - & Pri n s eroaje

Iedere week eeen nieuwe hint op

www.keiebijters.nl

Speel mee en maak kans op mooie prijzen
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Op weg naar de Paralympische Spelen:

goud, zilver én een jeugdlintje
Droom en doel: deelnemen aan de

Paralympics 2020 in Tokio,
gaat u samen deze weg met mij?
www.nielsonwheels.com

Niels behaalde samen met zijn
dubbelpartner David goud in Orlando
(bron foto; Niels Vink).

Helmond

‘Niels 16 jaar, leerling dr. Knippenberg College Helmond.
Op éénjarige leeftijd werd ik getroffen door de Meningokokken
bacterie, gevolg 2 benen en vingerkootjes geamputeerd,
op 16 jarige leeftijd wereldkampioen tennis junioren 2019.’

Word jij
mijn nieuwe
collega?

De jonge Helmondse sporter Niels Vink
is pas 17 jaar oud, maar is al ﬂink bezig
met het verwezenlijken van zijn grote
droom: deelnemen aan het onderdeel
rolstoeltennis tijdens de Paralympische
Spelen in Tokyo 2020. Het kwaliﬁcatiejaar zal lopen tot en met 7 juni 2020.
Een belangrijke eis vanuit het NOC NSF:
Niels moet een top 8 positie wereldwijd
behalen. Op dit moment is hij nummer 6
in de quadcategorie: dat betekent dat hij
voldoet aan de kwaliﬁcatie-eisen!
In de afgelopen maanden is er een hoop
gebeurt voor Niels. Zo is hij pasgeleden
benoemd tot ambassadeur voor Heel Helmond Sport. Daar mag de jonge sporter
tennisclinics gaan geven om Helmond en
de regio sportiever en vitaler te maken.
Ook zal Helmond Sport Niels financieel
gaan ondersteunen om zijn doel te behalen. Tijdens het Heel Helmond Sport gala,
wat in het teken staat van het gelijknamige concept, zal een percentage van de opbrengst dat deze avond wordt opgehaald,
aan Niels worden overhandigd.
Winst in Orlando en een jeugdlintje
Tussen 19 en 26 november was Niels in Orlando (een stad in de Amerikaanse staat

Florida red.) om daar deel te nemen aan
de NEC Singels Masters en UNIQLO doubles masters. Dit is elk jaar de afsluiter van
het toernooiseizoen. Op dat toernooi mag
alleen de top zes van de quadcategorie
deelnemen aan de singels én de beste vier
tenniskoppels mogen mee doen aan de
dubbels. Het is een knappe prestatie dat
hij voor beide onderdelen gekwalificeerd
had. Uiteindelijk won hij samen met zijn
Australische dubbelpartner Heath Davidson goud in de quaddubbel en zilver
in de quadsingel. De finale verliest hij van
de 10-voudige titelhouder David Wagner.
Niels is de eerste junior en de jongste deelnemer ooit die mee mocht doen aan de
seniorenmasters met een prachtig eindresultaat.
Op 20 november werd Niels, tijdens de
Masters in Orlando, verrast met een videobericht van burgemeester Blanksma.
In de video werd hem vertelt dat hij een
jeugdlintje had gekregen. Omdat hij op
dat moment niet in de gelegenheid was
om het lintje in ontvangst te nemen, heeft
de burgemeester afgelopen zaterdag het
lintje aan hem overhandigt.
Momenteel staat Niels op plek zes van de
wereldranglijst in zijn categorie (quadcategorie). Hij moet op 7 juni 2020 in de top
acht staan om deel te mogen nemen aan
de Paralympics, waar hij wil gaan strijden
voor een gouden medaille.
Om in die top 8 te blijven, moet hij nog
veel toernooien spelen om zijn ranglijstpositie te behouden. Daarom speelt hij
in januari twee toernooien in Australië, in
maart speelt hij twee toernooien in Amerika en daarna volgen er nog twee toernooien in Korea en een in Japan. Om dit
traject te bekostigen, is financiële steun
nog steeds nodig. Elke bijdrage telt. Voor
meer informatie kun je ook eens kijken op
www.nielsonwheels.com
Dankzij alle sponsoren en mensen die
hem steunen, is Niels hard op weg om zijn
doel volgens jaar te behalen. Weekkrant
De Loop Helmond gunt hem het beste.
Niels: “ Ik wil iedereen die zó ontzettend
met me meeleeft en me financieel steunt
ontzettend bedanken. Zonder jullie zou
me dit niet lukken. Ik ga ervoor!”. s

door jan van rest

Ik ben er nog
Ik ontmoet je graag op 10 december!
Tussen 14:00 en 17:00 uur ben je van harte welkom op onze inloopmiddag bij
Woonzorgcentrum Savant Alphonsus (Hoofdstraat 176, te Helmond).
Heb je een zorgdiploma, of ben je je aan het oriënteren op de (ouderen)zorg?
Voel je welkom! We vertellen je graag alles over de mogelijkheden bij Savant Zorg!
Tel. (0492) 572 111 • www.werkenbijsavant.nl
recruitment@savant-zorg.nl

Savant Zorg luistert

In maart werd ik geveld door hersenletsel. Gevolg: spoedopname in het
ziekenhuis en daarna verpleging in het
Zorghotel in Helmond. Aan het schrijven in De Loop kwam een einde. Ik verblijf nu in het ‘zorghotel’ ‘de Landrijt’ in
Eindhoven in afwachting van een permanente plaats in Alphonsus te MierloHout, waar ik woon.
Ik zit dus een eind van ‘t Hout vandaan,
maar het leek me aardig iets van mij

te laten horen; ook al als dank aan die
mensen die mij niet vergeten zijn en af
en toe een kaartje sturen. Ik hoop van
tijd tot tijd iets in De Loop te kunnen
schrijven en denk redelijk op de hoogte
te kunnen blijven van wat er bij jullie op
‘t Hout en in Helmond speelt.
In elk geval: mijn hartelijke groeten
aan u, lezers van De Loop.
Jan van Rest
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Pop-up nieuwbouw
café by vb&t

Tekst/Foto: ERA vb&t

Helmond
In maart hebben wij in samenwerking met de gemeente
Helmond en de Rabobank het
event Droom uw Woning georganiseerd waarbij een groot
aantal van de prachtige (toekomstige) nieuwbouwprojecten in Helmond zijn getoond.
De afgelopen maanden merken
wij mede hierdoor een grote toename van binnen lopers die geïnteresseerd zijn in een van de projecten. Wij kregen dan ook het
idee om een leuk vervolg te geven
aan dit event, echter op een unieke wijze die separate aandacht
geeft aan ieder nieuwbouwpro-

ject. Om deze reden hebben wij
de winkelruimte, welke rechts
naast ons pand is gelegen, beschikbaar gevraagd voor de komende wintermaanden alszijnde
een “Het POP-UP Nieuwbouw
café by vb&t”.
Speciaal voor onze nieuwbouw
opdrachtgevers zouden wij in
de periode van december tot en
met februari een “Het POP-UP
Nieuwbouw café by vb&t” willen
organiseren, waarbij ieder project
zijn eigen moment gegund krijgt.
Het café is één a twee dagdelen
per week geopend (afhankelijk
van het animo). Wij denken zelf
aan de vrijdagavonden (koopavond) en de koopzondagen. Gedurende de drie a vier maanden
zullen er verschillende thema’s
opgezet worden waarbij we

AAN DE TAND |

Ruim 13 jaar heeft Joanne Alkemade haar zelfstandige praktĳk voor mondhygiëne gevoerd.
Met 30 jaar ervaring als mondhygiënist is haar
passie voor het vak alleen maar groter geworden. Deze betrokken en kundige vrouw heeft
afgelopen zomer besloten haar zelfstandige
praktĳk onder te brengen bĳ M3 Mondzorg.
Voor De Loop reden om eens een kĳkje te
nemen op haar nieuwe adres.

steeds 1 project extra uit zullen
lichten. Daaromheen organiseren wij marktkramen van diverse
leveranciers. Denk aan sieraden,
interieur, styling, tassen/sjaals
etc. Dit is uiteraard bedoeld om
zo veel mogelijk beleving en daardoor loop te creëren rondom de
locatie. Stijl en Co gaat het geheel
voor ons inrichten en houdt rekening met de sferen van de perioden. Alle nieuwbouwprojecten
zullen aan bod komen. Denk aan
Oranjekade, Tyboschplein, Liverdonk Cluster 9 en 10, Bungalows
in Mierlo-Hout, Parc Verde, Havenpark, Hazenwinkel, Oostende
en Karelstein. Vanaf 11 december
zal het officieel geopend worden
door wethouder Gaby van den
Waardenburg en zal daarna openen voor het publiek! Wij kijken
er enorm naar uit! s

Michelle van Buul,
mondhygiënist

Helmond
De maand december is een
drukke periode voor Muziekvereniging Unitas. Op
15 december zullen slagwerkgroep, muziekkorps en
poporkest optredens tijdens
Dickensnight in Brandevoort. Rond de klok van 14:15
uur zullen muziekkorps en
slagwerkgroep het podium
betreden in de markthal.
Omstreeks 16:15 uur is het de
beurt aan het poporkest.
Op 24 december zal het blaasensemble de kerstviering in de
St. Luciakerk in Mierlo-Hout
verzorgen. Zij luisteren de mis
op van 17:00 uur en aansluitend zullen ze doorspelen tot
de mis van 19:00 uur.
Op 26 december vindt het
jaarlijkse kerstconcert plaats

in Wijkhuis de Geseldonk.
Om 12:00 uur zal het concert
beginnen en zullen ook hier
de slagwerkgroep, het muziekkorps en het poporkest
optreden. Tijdens dit kerstconcert zullen ook de beide
maestro’s nog een keer plaats
nemen op de bok. Jet Uijen,
Maestro Brandevoort 2019 dirigeert A Klezmer Karnival en
Tim Kuijpers, Maestro MierloHout 2019 zal nogmaals Alladin dirigeren.
Alle optredens van Unitas zijn
gratis toegankelijk en u bent
dan ook van harte welkom.
In het nieuwe jaar zal het muziekkorps samen gaan repeteren met Harmonie St. Lucia
in Mierlo. Zij zullen dan volop
aan de gang gaan voor het 3
daagse evenement Music &
More wat op 12, 13 en 14 juni
2020 in Wijkhuis de Geseldonk
wordt georganiseerd. s

www.helmondnu.nl

Een bezoek aan de mondhygiënist van M3 Mondzorg
Bij binnenkomst word ik vriendelijk begroet door
de receptioniste Ine aan de balie. Ik mag plaatsnemen aan de gezellige wachttafel in de strakke praktijk van M3. Centraal gelegen. Direct
naast de Doorneind-garage. Een fris team van 3
tandartsen, 3 mondhygiënisten, een protheseteam voor alles rondom het kunstgebit, een
implantoloog en een eigen laboratorium. Dat is
wat de praktijk ons allemaal te bieden heeft. Vandaag komen we alleen voor een mondhygiënebehandeling. De mondhygiënist – dus ook die
van M3 - is vrij toegankelijk. Je hebt dus geen verwijzing van de tandarts nodig. Maar met of zonder verwijzing, iedereen kan terecht bij de mondhygiënist van M3 Mondzorg. Ook al heb je ergens
anders je tandarts.
Na even wachten word ik gehaald door Joanne
Alkemade zelf. Vol enthousiasme vertelt ze me
over de overgang van de afgelopen maanden.
“Hoe leuk is het om na zó’n tijd alleen gewerkt te
hebben nu weer deel uit te maken van een team
voor mondhygiëne. Mijn directe collega’s Danique
Keijsers en Michelle van Buul hebben beiden ook
de opleiding voor mondhygiëne afgerond.

“

Danique Keijsers,
mondhygiënist

Drukke periode voor
Muziekvereniging Unitas

Joanne Alkemade,
mondhygiënist

Samen met Joanne en Danique heb ik een intakegesprek
om te zien hoe de situatie van mijn gebit en tandvlees is.
De dagelijkse verzorging van mijn gebit en mond, leggen
zij uit, moet erop gericht zijn om gaatjes en tandvleesontstekingen tegen te gaan. Het tandvlees is het fundament
van het gebit. Alleen met een gezond fundament kan
je gebit gezond blijven. Na een intake van een kwartier
gaat mijn mondhygiëne-behandeling beginnen en lever
ik me over aan de prettige, zelfverzekerde handen van
Danique. Joanne maakt nog wat aantekeningen in mijn
dossier en laat ons verder alleen in de behandelkamer.
Door haar rugproblemen is het niet goed
om behandelingen van
45 minuten aan een
stuk door te doen. Zij
sluit zich vervolgens
weer aan bij Michelle
die de behandelkamer
ernaast haar patiënt uitleg geeft over het bleken van tanden. Het is
ﬁjn dat we het bleken
van tanden nu ook als
service kunnen bieden!

M3 Mondzorg sprak mĳ direct aan. Het is een moderne praktĳk met een hecht
en persoonlĳk team. We werken met moderne apparatuur. Iets dat voor ons
als behandelaar én de patiënt heel prettig is. Ik hecht nu eenmaal erg aan
kwaliteit en leg daarin de lat voor mezelf hoog. In mĳn solopraktĳk werd dat
steeds lastiger. Patiënten kunnen snel bĳ ons terecht want iedere dag zĳn
er 1 of 2 mondhygiënisten aanwezig. Het feit dat je voor je totale tandheelkundige zorg bĳ ons terecht kunt, biedt natuurlĳk ook een extra service als
daar behoefte aan is.”
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LUXE SALADE

Ambachtelijke rundvleessalade
bestaande uit gekruide kipfilet,
achterham met asperges,
drumsticks, gehaktballetjes,
canadese mosselen, zalmfilet,
palingfilet, makreelfilet, krabchunks,
2 soortengarnalen, gegarneerd met
vers fruit, eieren en lollo rosso.
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Win kaartjes voor New Years Eve The Party
De gezelligste afsluiter van het jaar

voor €10,95 p.p. (v.a. 2 pers.)

DE LEKKERSTE

BUFFETTEN

Tijdens de feestdagen
gratis thuisbezorgd.

Tip voor de
feestdagen!

www.hetbuffetje.nl - chris@hetbuffetje.nl - 06 - 54 23 78 29

(Bron foto; Organisatie New Years Eve The Party).

Helmond

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

In navolging van het overweldigende
succes van vorig jaar organiseert De Cacaofabriek ook dit jaar weer een spetterende, grootse en geweldige afsluiter
van het jaar New Years Eve: The Party,
het ultieme disco oud en nieuw feest.
Het nieuwjaarsfeest zal dit jaar in diverse ruimten in De Cacaofabriek plaatsvinden. Met extra's zoals twee verlichte
dansvloeren, de beste Dj’s, Live Band en
Silent Disco zorgen voor een onvergetelijk oud en nieuw feest!
Tickets
De online tickets zijn nu verkrijgbaar en
de verkoop loopt harder dan ooit! Wees
er dus snel bij want dit wil je niet missen!
NYE The Party vijfde editie;
Van 21.00 tot 04.00 uur onbeperkt bier, fris,
wijn, mixdranken inclusief champagne,
oliebollen en primeur dit jaar een uitgebreide foodcorner. Tickets kosten € 60,Dit jaar zullen diverse Dj’s zorgen voor
heerlijke herkenbare en knallende disco

hits. De avond wordt helemaal compleet
met de spetterende live band Online.
De popzaal en de foyer krijgen ieder een
dansvloer. In de popzaal deejay en band.
In de foyer deejay en Silent- Disco. Ook is
hier de foodcorner en de fotobooth. Om
24.00 uur is er een knallend vuurwerk.
Zorg dat je erbij bent bij deze vijfde editie
van NYE The Party. Bestel uw tickets online via de website van De Cacaofabriek:
www.cacaofabriek.nl of aan de receptie
van De Cacaofabriek. Volg De Cacaofabriek ook op facebook en zet jezelf aanwezig bij het evenement.
WIN: twee kaartjes
Wil jij twee kaartjes winnen voor deze te
gekke avond? Dat kan! Beantwoordt de
prijsvraag goed en wie weet ga jij knallend
het nieuwe jaar uit.
De prijsvraag:
Voor de hoeveelste keer vindt dit jaar New
Years Eve The Party plaats?
Weet jij het goede antwoord? Mail dan je
naam én het juiste antwoord naar redactie@deloop.eu voor maandag 16 december.
De winnaar krijgt persoonlijk bericht. s

Wethouder Erik de Vries opende samen
met Joke van Eemeren officieel de Mierloseweg.
(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Tel. 0492-504720 | infopodo@podotherapie.nl | www.podotherapiehelmond.nl

AANBIEDING
VAN DE MAAND
2 ZALM MENU’S

Keuze uit: puree, rijst of mie
+200 gram tonijn salade
samen voor

€13,50
Aanbieding geldig gehele maand december.

Herinrichting Mierloseweg
officieel geopend
Helmond

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

ONZE KERST FOLDER
IS BINNEN!
KOM LANGS VOOR
IDEËN VOOR DE
FEESTDAGEN!

Maandag 2 december heeft wethouder Erik de Vries samen met Joke van
Eemeren van de wijkraad Mierlo-Hout
de herinrichting van de Mierloseweg
officieel geopend. De weg was al jaren
een doorn in het oog van de inwoners
vanwege de uitstraling, het gebrek aan
parkeerplaatsen en de geluidoverlast.
Het herinrichtingplan heeft een lange
geschiedenis. Uiteindelijk is er samen
met een meedenkgroep die bestond uit

betrokken bewoners, ondernemers en
de wijkraad een plan bedacht dat kon
rekenen op een breed draagvlak.
Wethouder De Vries gaf een compliment aan alle betrokkenen en dankte
hen voor de fijne samenwerking. “Jullie doorzettingsvermogen is beloond.
In drie jaar van eerste bijeenkomst tot
realisatie is snel. De nieuwe inrichting
is echt sámen gemaakt. Dat past ook
helemaal bij Mierlo-Hout. De enorme
betrokkenheid van de bewoners is echt
een kenmerk van deze wijk”, aldus de
wethouder. s
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vertelt…

De jeugd heeft de toekomst
Ik ben altijd gecharmeerd van vrijwilligers of mensen die zich ergens
voor inzetten, maar vural als dat
ook nog eens jongeren zijn. Afgelopen vrijdag mocht ik met een
bijzondere groep jongens op pad
in de leeftijd van 10 tot 16 jaar, met
hun begeleiders.

dat zonder unne scheidsrechter er
ginne wedstrijd gespeeld kan worden en da unne scheidsrechter gin
gemakkelijk baantje hed weten we
ook. Want ge doet het bijna nooit
goed, al da commentaar langs de
zijkant moete toch echt wel tegen
kunnen.

Het waren spelleiders en scheidsrechters bij voetbalclub Roodwit
’62. Deze club heeft als eerste in
de regio het Arag certificaat gekregen wat echt heel erg bijzonder is. Er zijn ook al jongens van
deze groep gescout door de KNVB
en die fluiten nu in het talenteam
van de KNVB. We weten allemaal

Dus super mooi dat deze club nog
een grote groep jongeren heeft
die (goed) worden opgeleid tot
scheids. En het mooiste is dat door
de doorstroming naar de KNVB
er plaatsen vrij zijn gekomen zodat er zich jongens en meisjes
aan kunnen melden om zich bij
deze geweldige groep te voegen,

Animato
Kwartet in het
Theo Driessen
Instituut

neem daarvoor contact op met
John Quigley van Roodwit’62 via
email
jeugdscheidsrechters@
roodwit62.nl.
Ook hun GROTE broer aan dun
overkant van het knaal was dit
mooie resultaat niet ontgaan: Helmond sport. Algemeen directeur
Leon Vlemmings nam contact op
met de begeleiding en nodigde de
gehele groep uit om een wedstrijd
bij te wonen. En ik mog mee, dun
bofkont da ik ben. Ik heb een zwak
voor dit soort jeugd die zo betrokken zijn en zich inzetten voor hun
clubke. Ook wil ik de begeleiding
van deze jongens in de schijnwerpers zetten want die hebben er
heel veul uren ingestopt om dit resultaat te verkrijgen. John Quigley
en Ruud Bressers met hun team.
Het is een traject van 2 jaar geweest dat ze hier naar toe hebben
gewerkt wat heel wat kruim heeft
gekost, ,aar het resultaat mag er
zijn. Geen andere club in Helmond
en omstreken heeft dit certificaat.
We werden ontvangen in de business ruimte bij HS door Antoine
Beije en die complimenteerde de
jongens en hun begeleiding vur
het behalen van dit bijzondere
resultaat en vertelde het verdere
programma van dun avond. Als
klap op de vuurpijl kreeg iedereen
de zeer gewilde rooie Hoodie van
“Heel Helmond Sport”. We kregen
een drankje en gingen de wedstrijd
op de eretribune bekijken. Met ge-

lukkig de kachel aan (vur men).
In de pauze mochten we het veld
op om samen met directeur Leon
vlemmings een foto te maken en de
stadion omroeper vertelde wat dit
clubke behaald had en feliciteerde
de hele bubs. Na afloop heb ik met
de begeleiding nog een drankje gedaan en daarna ging iedereen met
een big smile naar huis.
Wat was het gaaf dat Helmond
sport dit geregeld had. Dit heet
nou verbinden dit is nou Heel Helmond sport op zijn best. Betrokkenheid bij iedereen, de prof en de
amateur op elk gebied van sport.
Daar word ik warm van, ik heb gezien hoe deze jongens genoten van
deze avond voor hun was het echt
bijzonder. En tja het was jammer
van de uitslag (wou er eigenlijk
niks van zeggen).
Hoofd omhoog mannen van Helmond Sport en op naar de volgende wedstrijd, veul succes. En
de Roodwitters krijgen een dikke
chapeau. Ik ben trots op jullie en
zorg dat jullie in 2024 de verlenging
van het ARAG weer behalen. Maar
daar ben ik niks bang veur.
Ik heb een TOP avond gehad.
En: de kerstboom mag nou gezet
worden.
Fijn weekend,

‘Wat doet muziek
bij mensen met dementie?’

Binnenstad
Het Animato Kwartet is één
van de meest veelbelovende
jonge strijkkwartetten in
Nederland en geeft regelmatig concerten in binnenen buitenland. De leden
van het Animato Kwartet
studeerden in Den Haag en
treden op van São Paulo tot
Davos. Onlangs won het
ensemble het Kersjes-strijkkwartetstipendium.
Het derde concert in dit jubileumjaar is op zondagmiddag 8 december aanstaande
om 15.30 uur in het Theo
Driessen Instituut, Willem
Prinzenstraat 43 te Helmond.
Uitgevoerd wordt:
• Mozart – String quartet
KV 157
• Beethoven – Quartet opus
74 ‘Harp’
• Brahms – Quartet
no. 2 opus 51
Het Animato Kwartet combineert de klassiekers uit het
genre met speciaal voor hen
gecomponeerde
werken.
Meer informatie vind je via:
www.kamermuziekcyclustdi.nl s

(Bron foto; Theo Driessen Instituut).

Helmond
Muziek roept bij vrijwel iedereen allerlei gevoelens op. Je
kunt er blij en vrolijk van worden, maar soms ook verdrietig.
De laatste jaren wordt muziek
meer en meer gebruikt om het
sociale isolement van mensen
met dementie te doorbreken.
Daarom krijgt het Alzheimer
Café op 12 december aanstaande een feestelijk tintje, het accordeon orkest ‘Moi hè’ is dan
te gast. Eerst gaan we in gesprek
met dirigente Jacqueline Verhofstad, daarnaast zal de avond
gevuld worden met livemuziek
van dit 8-koppige gezelschap.

Dus heeft u zin in een interessante, muzikale avond? Of heeft
u vragen over dementie? Wilt u
contact met lotgenoten, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers of gewoon kennis maken in
een ongedwongen sfeer? Kom
dan langs! Het Alzheimer Café
is een ontmoetingsplaats voor
iedereen die met dementie, in
welke vorm dan ook, te maken
heeft. In een ongedwongen sfeer
kunt u lotgenoten ontmoeten,
informatie krijgen en ervaringen
delen. Elke derde donderdagavond van de maand in Zorginstelling Alphonsus, Hoofdstraat
176, Mierlo-Hout in Helmond.
Als u een bezoek wilt brengen
aan het Alzheimer Café, kunt

u op 12 december zonder aanmelding vooraf langskomen. De
entree is gratis. Vanaf 19.00 uur
bent u van harte welkom voor
een kopje koffie of thee.
Het programma start om 19.30
uur. Na de inleiding is er tijd voor
een drankje. Daarna kunt u vragen stellen en in discussie gaan.
Rond 21.00 uur, na de afsluiting,
is er gelegenheid om nog iets te
drinken en na te praten. Het Alzheimer Café sluit om 21.30 uur.
Het Alzheimer Café is bedoeld
voor de inwoners van Aarle-Rixtel, Asten, Bakel, Beek en Donk,
Brouwhuis, Deurne, Elsendorp,
Gemert, Handel, Helenaveen,
Helmond, Lierop, Lieshout, Liessel, Mariahout. Mierlo, MierloHout, Mortel, Neerkant, Ommel, Rips, Someren, Stiphout
en Vlierden. Als u vooraf vragen
heeft kunt u contact opnemen
met Lies van Houtem, Stichting
LEVgroep Leven en Verbinden,
telefoon 0492 - 59 89 89 (tijdens
kantooruren). s
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Erik de Ruiter
nieuwe
gemeentesecretaris
Helmond
Helmond
De gemeente Helmond
heeft Erik de Ruiter (55)
aangesteld als nieuwe gemeentesecretaris. De heer
De Ruiter, op dit moment
nog werkzaam als gemeentesecretaris van Veldhoven,
zal op maandag 17 februari
in Helmond beginnen.
De benoeming is het resultaat van een procedure,
waarin de input vanuit college, management, Ondernemingsraad en medewerkers nadrukkelijk is meegenomen.
De Ruiter, woonachtig in
Mierlo, beschikt over een
lange staat van dienst in het
openbaar bestuur. Voordat
hij in 2012 in Veldhoven startte, was hij werkzaam voor de
gemeenten Geldrop-Mierlo,
Hellevoetsluis én Helmond.
In Helmond had hij tussen
1999 en 2008 eerder leidinggevende functies als hoofd
van het toenmalige Ingenieursbureau en Projectbureau. Burgemeester Elly
Blanksma kijkt vol vertrouwen uit naar de samenwerking met De Ruiter. “Onze
nieuwe gemeentesecretaris
is een bruggenbouwer pur
sang en heeft veel affiniteit
met en betrokkenheid bij de
Helmondse gemeenschap.
Erik de Ruiter is energiek en
gedreven om voort te bouwen op de ingezette ontwikkelingen voor onze stad.” s

(Bron foto; gemeente Helmond).
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Voor het verder ontwikkelen van de afdeling
magazijn Helmond wordt gezocht naar energieke:

MAGAZIJN
MEDEWERKERS
FITTINGEN

De jubilarissen.
(Bron foto; Rutger Hornikx).

(1 FTE)

Jubilarissen Houts Gemengd Koor

Gevraagd wordt een proactieve persoonlijkheid.
Jouw profiel:
• Zelfstandig kunnen werken
• In bezit van een heftruck certificaat is een pre
• Engels in woord (en geschrift) is een pre

Helmond
Leden van het Houts Gemengd Koor
en hun introducees verzamelden zich
op zaterdag 30 november, rond kwart
voor vier in de ontmoetingsruimte van
wijkhuis De Geseldonk voor het St.
Caeciliafeest van het Houts Gemengd
Koor.

Dacapo biedt de kans om te
werken bij een internationale
organisatie. De bedrijfscultuur
is eerlijk en informeel.
De medewerkers zijn zeer
betrokken.
Geïnteresseerd?
Reageer!
Dit kan aan
Hein Verbakel via:
hvb@dacapo.com
of 06-12151485.
www.dacapo.com

Toneelgroep Genesius speelt:
Winnie de Poeh: over Nietsdoen
en andere Noodzaken
De kaarten zijn te reserveren
bij Theater Speelhuis:
www.theaterspeelhuis.nl

Op het jaarlijks feest is het een goed
gebruik van het bestuur om leden te
huldigen. Elk jaar zijn er wel sopranen,
alten, tenoren of bassen die een aantal
jaren lid zijn van het HGK. De voorzitter
liet na het eerste optreden van Gerard
van Kol, Jeanne van Hoof, alt, Sjannie
van der Tuuk, sopraan, Dora Slaats, sopraan en Giel Vervoort, rustend lid naar
voren komen. Na een persoonlijk toespraakje kregen zij allen voor hun inzet
en betrokkenheid een oorkonde en het
jubileumspeldje. Jeanne voor 12 ½ jaar
lidmaatschap. Sjannie, Dora en Giel ontvingen het speldje met 25 jaar. Voor de
dames was er ook nog een mooi boeket
en voor Giel een fles Mierlo-Hout wijn.

Op verzoek van het bestuur heeft Gerard
van Kol zijn tweede optreden enigszins
aangepast. Middels een lied, melodie ’t
Is uit het leven gegrepen”, haalde Gerard
drie jubilarissen naar voren. De voorzitter nam vervolgens de microfoon over
en sprak deze drie jubilarissen met een
kort toespraakje toe. Annelies Knapen
en Wim van Vlerken zijn ruim vijftig jaar
lid van het koor. Marietje Knapen zingt
al zestig jaar bij het Houts Gemengd
Koor.
Behalve de bijpassende oorkonde, een
boeket of een fles Mierlo-Hout wijn was
er voor de feestelingen een VVV-bon
met een waarde van het aantal jaren
lidmaatschap. Na deze huldiging was
er tijd en ruimte om een foto te maken
van alle jubilarissen en hen te feliciteren.
Wanneer het gezellig is vliegt de tijd, zo
ook vanavond.
Het avondprogramma is wat uitgelopen en tegen elven rond Gerard van Kol
zijn programma af en kan onze voorzitter Tim Kuijpers en zijn crew bedanken
voor hun inzet bij ons St. Caeciliafeest.
Het was weer geweldig. s

Vocal group Just Us presenteert:

‘An A Capella Christmas’

Toegangsprijs: €20,Kinderen tot 15 jaar
50% korting!
26 december (première)
19:00 uur
Voor alle speeldata kijk op:
www.theaterspeelhuis.nl
(Bron foto; Vocal group Just Us).

Annawijk/Suytkade
Just Us brengt een programma met uitersten, bekend en onbekend, jazz en pop,
klassiek en modern, stuk voor stuk muzikale pareltjes waarvan een aantal in de
lijn van de Swingle Singers, Real Group
en Pentatonix. Perfect a capella gezongen en gebracht met een vleugje humor.
In de sfeervolle Christmasspecial ‘An A
Capella Christmas’ komt al deze diversiteit in kerststijl voorbij, afgewisseld met
nummers uit het reguliere repertoire.
In de sfeervolle theaterzaal van het Annatheater zult u genieten van verrassend repertoire en hoort u bekende kerstmuziek
in een nieuw jasje. Na afloop gaat u vast
en zeker in een heerlijke kerststemming
naar huis!

Just Us bestaat al bijna 35 jaar en is een
toonaangevende groep die haar stempel
heeft gedrukt op de vocale lichte muziek
in Nederland. Vele prijzen, nationaal en
international vielen haar ten deel. Just Us
heeft haar thuisbasis in Veldhoven maar
de 14 zangers en zangeressen komen ook
uit de regio Zuid-Oost Brabant en Limburg en staan onder muzikale leiding van
Angelo Smulders. Mis het niet! Reserveer
uw kaarten via de website van het Annatheater: www.annatheater.nl. Wij zien u
graag op zondagmiddag 15 december in
het Annatheater, Floreffestraat 21a, Helmond. Aanvang 15.00 uur, entree: € 12,50
Het Annatheater ligt op 1 minuut loopafstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond.
Telefoon: 0492-475255, info@annatheater.nl, www.annatheater.nl s
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Prins Frans d’n urste gaat voorop
bij de Kwietkedieten!
Mierlo-Hout
In een feestelijke Gasterij werden afgelopen zaterdag de
Kwietkedieten door Clarien
Ernes naar binnen gehaald.
Vorst Martien Maas nam de microfoon over om op zijn eigen
voortreffelijk wijze als preekstal
meester de middag kleur te geven. Omdat de voorzitter Jolande van de Wiel afwezig is, heeft
Martien ook haar taken op zich
genomen.
De middag is gestart met de nodige officiële plichtplegingen.
Prins Cor d’n derde nam samen
met zijn lieve prinses Gon afscheid na een prachtig jaar als
heersers van onze residentie
woonzorgcentrum Alphonsus.
Ook waren er mooie woorden
voor aftredend grootvorst Nelly
Coppens. Zij heeft plaatsgenomen in de raad en ex-prins Cor

d’n derde heeft haar taak als
grootvorst overgenomen. Dan is
de tijd gekomen dat de nieuwe
prins bekend wordt gemaakt.
Dit gebeurd door de quiz hoedje
op hoedje af. Als de uitkomst
bekend is, wordt prins Frans d’n
urste onder groot applaus van
familie en bewoners welkom geheten en voorzien van de nodige
versiersels.
Prins Frans d’n urste heeft er ondanks zijn hoge leeftijd van bijna
97 jaar erg veel zin in. Hij wil van
de komende carnaval een feest
van te maken. In zijn toespraak
riep hij ook zijn onderdanen op
om aan te sluiten tijdens de activiteiten die er worden georganiseerd. Je bent zo oud als je je
voelt, zegt hij vol overtuiging. Iedereen die hier woont heeft zijn
verhaal, maar het gaat erom dat
je je er niet door laat kisten zegt
hij fier. Doe een leuk hoedje op of
maak een rode neus, dan vergeet

Bennie Jansen nieuwe
Prins der Kersenplukkers

Prins Bennie d’n Urste van CV De Kersenplukkers. (Bron foto; Jos Lenssen).

Regio
Nadat zondagmiddag 1 december tijdens de traditionele
amusementsmiddag in Cultureel Ontspanningscentrum de
Vliegert op passende wijze afscheid was genomen van oudPrins Fonske (Slegers) d’n Urste

en zijn adjudant Hans Seijkens,
werd even later Bennie Jansen
in de druk bezochte residentie
gepresenteerd als Prins Bennie d’n Urste van Carnavalsvereniging De Kersenplukkers
uit Mierlo. Tot adjudant van de
gloednieuwe Prins der Kersenplukkers 2020 werd gekozen Ria
van Hoof.
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ECV de Heipoort
steunt Kleurige Chemo
Centrum
Op zaterdag 23 november
heeft E.C.V. de Heipoort op
het Prinsenbal een ludieke
actie gehouden voor Kleurige
Chemo. Alle bezoekende verenigingen en de vele bezoekers
hebben gehoor gegeven aan
de actie en er zijn veel lekkernijen en diverse andere leuke
dingen aan de nieuwe Prins
Benji d’n Urste overhandigd.

Prins Frans d’n Urste.
(Bron foto; Jolande van de Wiel).
je een beetje wat je bezig houdt.
Maak er nog iets van!
Het is dan ook zijn wens om samen met de zusterverenigingen
in Mierlo-Hout deze carnaval tot
een succes maken. Met zijn leus:
‘lekker springen en dansen’ zal
dat zeker lukken. Alaaf! s
Bennie Janssen geboren en getogen in Helmond, en reeds 34 jaar
woonachtig in Mierlo-Hout, is
al vele jaren een bekend gezicht
binnen residentie de Vliegert
te Mierlo. Naast carnavallen bij
de Kersenplukkers is de nieuwe
Prins ook al 14 jaar actief binnen
de Vliegert bij The Black Cherry
Dancers. De linedance club waar
Bennie maar liefst 13 jaar les gaf.
Dat het feesten en carnavallen de sympathieke Prins niet
vreemd is mogelijk duidelijk zijn
gezien Bennie jaren geleden één
van de oprichters was van CV De
Narren in Helmond. Samen met
zijn Adjudant Ria van Hoof, de
wijze Raad van Elf en alle carnavalsvierders van het Mierlose Rijk
der Kersenplukkers gaat Prins
Bennie d’n Urste er een fantastisch carnaval 2020 van maken.
Op zondag 8 december aanstaande krijgt de nieuwe Prins
der Kersenplukkers en zijn Adjudant een receptie aangeboden in
Cultureel Ontspanningscentrum
de Vliegert, Heer van Rodestraat
109A te Mierlo. Aanvang van de
receptie is 14.00 uur en iedereen
is van harte welkom. s

Afgelopen zaterdag werden,
in het bijzijn van Prins Benji
d’n Urste en een delegatie van
De Heipoort, de ingezamelde
goederen overhandigd aan
initiatiefnemer en Bloemist
Tini Roelofs. Tini zal zorgen
dat de vele presentjes op de
afdeling Oncologie van het
Elkerliek Ziekenhuis en bij het
Inloophuis op de juiste plaats
terecht zullen komen. De vereniging wil bij deze alle bezoekende carnavalsverenigingen

Prins Benji d’n Urste
(bron foto; ECV de Heipoort).
en bezoekers hartelijk danken
voor de steun en wij, van De
Heipoort, zullen de actie voor
Kleurige Chemo ook volgend
jaar weer gaan houden. Men
kan nog altijd leuke presentjes voor Sinterklaas en kerst
bij Bloemist Tini Roelofs in
de Vondellaan afgeven zodat
alle patiënten een leuke sinterklaasviering en fijne kerst
kunnen hebben. s

Mierloos Boerenbruidspaar 2020
Regio
In de Spruwwekooi van Sport
en Eetcafé De Weijer, de residentie van Carnavalsvereniging ‘De Spruwwejagers’ te
Mierlo is zaterdagavond 30
november jongstleden onder
grote belangstelling tijdens
de Mierelse Aovund het 41ste
Mierloos Boerenbruidspaar
bekend gemaakt. Bruidje
Trinet Jacobs (Mierlo-Hout)
en Pieter van de Vossenberg
(Mierlo).
De onechte ambtenaar van
de Burgerlijke Stand van het
Mierlose Rijk der Spruwwejagers Marius van den Eijnden
mocht na een onthulling van
de boerenfamilie en na flink
wat gezever en gezwets bekendmaken dat het boerenstel Trieneke ut kanalenboerinneke oit de haag (Trinet
Jacobs woonachtig in Mierlo-

Hout) en Petrus van Tinus de
geminte booi en Johanna ut
Manderke (Pieter van de Vossenberg uit Mierlo) op carnavalsdinsdag 25 februari 2020
voornemens zijn in de onecht
te worden verbonden. Het
belooft een hele speciale dag
te gaan worden, maar vooral
ook een hele ludieke happening afgaand op het gezellige
aantekenfeest jongstleden zaterdag in de sfeervolle Spruwwekooi.
De onechte trouwerij op de
dinsdag met carnaval in residentie ‘De Weijer’ te Mierlo,
waarbij vanzelfsprekend ook
de rest van de boerenfamilie
en de nieuwe Prins der Spruwwejagers Prins Willem d’n Urste zich niet onbetuigd zullen
laten beloofd één grote happening te gaan worden. Organisatie van de Boerenbruiloft is in handen van CV ‘De
Spruwwejagers’ uit Mierlo. s

Dio
Dio is een onzekere knaap van 7 jaar die
geen vlieg kwaad doet. Hij heeft een ruime
wen tijd nodig in een nieuwe omgeving
met nieuwe mensen. Hij is gewend om
veel naar buiten te kunnen en heeft niet
zo veel aandacht nodig, een fulltime baan
is geen probleem. Een kattenluikje is dan
wel wenselijk. Hij is te bang voor bij kindertjes. Hij heeft brokjes nodig met extra
vezels voor zijn darmen. Hij begint bij ons
te ontdooien: hij verstopt zich niet meer, hij
praat af en toe, hij speelt enthousiast met
hengeltjes met wat leuks eraan, en hij kan
soms geaaid worden. Kat voor mensen die
weinig eisen stellen en die voldoende ervaring hebben om hem in het begin op z’n
gemak te stellen. Mooie, glanzende lieverd,
een angsthaas met een piepklein hartje.
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

Mierloos Boerenbruidspaar 2020 Trieneke en Petrus. (Bron foto; Jos Lenssen).
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De kortste weg naar
een perfect kopje

K FFIE
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Nieuwe eigenaar
bij Kaldi in
Helmond
Wat betekent
dat voor u?

Of je koffie en thee thuis, op het werk,
in de winkel of op het Kaldi-terras
drinkt, Kaldi blijft de vertrouwde winkel
voor koffie en thee.

Daarnaast kun je terecht voor leuke geschenkverpakkingen met lekkernijen en
advies bij de aanschaf van een nieuwe
espressomachine.
Loop gerust even binnen.
Tot ziens bij Kaldi!

Oude Aa 8, 5701 PZ Helmond
/ kaldihelmond
Volg ons via

Bij inlevering van deze advertentie
ontvangt u een GRATIS KOP KOFFIE OF THEE

Ingrid de Groot voor ‘haar’ Kaldi winkel in Helmond. (Bron foto; Kaldi).

Centrum
Per 1 november heeft de Kaldi-winkel
aan de Oude Aa 8 in Helmond een nieuwe eigenaar. Ingrid de Groot (50) is de
trotse nieuwe franchise-eigenaar en gaat
deze koffie- en theezaak, die inmiddels al
15 jaar in Helmond is gevestigd, voortzetten. Maak kennis met Ingrid en lees wat
haar drijft om dit avontuur te starten.
Daar zie ik mijzelf wel staan
Ingrid: “Wij kopen al jaren onze koffie en
koffiemachine bij Kaldi in Helmond. Het is
een knus winkeltje en straalt gezelligheid
uit. Op een dag zag ik via social media de
oproep voorbijkomen dat de winkel ter
overname stond. Toen dacht ik ‘Daar zie
ik mijzelf wel staan’. Ik was op zoek naar
een andere uitdaging, dus dit kwam op
het juiste moment op mijn pad. Na veel
gesprekken en overwegingen heb ik de
stoute schoenen aangetrokken en wilde
er graag voor gaan.”
Persoonlijke verbinding
en échte interesse in de klant
Ingrid heeft jarenlange ervaring in de horeca. “Ik ben altijd met gasten bezig geweest om ze een goed verzorgde dag of
avond te geven. Wat ik leuk vind is dat ik

mensen nog herken wanneer ze een jaar
later opnieuw in de zaak komen. Dat verrast mensen. Wanneer er een klik is, dan
blijven mensen me nu eenmaal bij. Dat is
mijn kracht,” vertelt Ingrid. “Dit zal zeker
van pas komen bij het runnen van deze
winkel. Met persoonlijke verbinding en
échte interesse in mensen wil ik het verschil maken.”
Wat bied je Helmond met
de Kaldi-winkel?
Ingrid heeft ideeën wat ze met de winkel
wil gaan doen om het voor haar klanten
nog leuker (en lekkerder) te maken langs
te komen. “Kaldi is en blijft de vertrouwde
winkel voor koffie en thee voor thuis of op
de zaak én voor een bakje in de winkel of
op het terras. Daarnaast hebben we leuke
geschenkverpakkingen met lekkernijen
en geef ik mensen advies bij de aanschaf
van een nieuwe espressomachine. Mijn
doel is om nog meer gezelligheid in de
winkel te brengen. Dat het mensen uitnodigt lekker een krantje te komen lezen
of met ’n laptop aan ’t werk te zijn onder
het genot van een verse koffie of thee.
Wat mij betreft wordt Kaldi de meest vertrouwde plek in Helmond waar je voor
een kop koffie of thee komt, die je daarna
ook thuis nog lekker kunt drinken”, sluit
Ingrid mooi af. s

Gezellig concert op de tweede
advent door Just4Fun

Just4Fun. (Bron foto; Stichting Draaiorgels Helmond).

Binnenstad
Zondag 8 december vindt de tweede advent plaats. Dit jaar speelt op deze dag een
enthousiaste muziekband, Just4Fun. Zij
zijn een populair blaasorkest uit Eindhoven. Hun uitgebreide bezetting zorgt voor
een band met veel power. De geroutineerde muzikanten garanderen kwaliteit.
Hun "bigband" stijl, met vooral bekende
muziek uit de 60, 70, en 80-er jaren, maakt
het orkest heel herkenbaar. Met hun aansprekende repertoire, en zeker niet te vergeten het enthousiasme van onze leden,
zorgen ze voor een memorabel optreden.
De naam Just4Fun geeft aan waar ze voor
staan: muzikaal plezier voor zichzelf en

voor het publiek staan voorop! De wekelijkse repetitie is telkens weer een ontmoeting met vrienden, uiteraard afgesloten met een hapje en drankje. Wij zien u
graag bij dit concert. Het concert begint
om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. De
zaal opent om 13.00 uur en sluit om 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. Openingstijden tot 1 januari 2020 zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. Groepen van
minimaal 10 personen ook mogelijk op
afspraak. Meer informatie op onze website www.draaiorgelshelmond.nl, info per
mail info@draaiorgelshelmond.nl of tel:
06-39682404. s
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Uitbreiding werkgebied
Dierenambulance en
Dierenasiel Helmond e.o.

plaatsen: Aarle-Rixtel, Asten,
Bakel, Beek en Donk, Elsendorp, Gemert, Handel, Helmond,
Heusden, Lierop, Lieshout, Mariahout, Milheeze, De Mortel,
Ommel, De Rips, Someren, Someren-Eind en Someren-Heide.
Dit grotere gebied maakt een
uitbreiding van twee naar drie
dierenambulances noodzakelijk.
Deze zijn alle drie beschikbaar
gesteld door Stichting Dierenlot. De derde ambulance gaat al
vanaf 20 december 2019 rijden.
De inwoners in het verzorgingsgebied zullen merken dat de
responsetijd sterk versnelt ten
opzichte van de huidige situatie.
Met het groter worden van het
verzorgingsgebied en de uitbreiding van dierenambulances,
wordt ook de vraag naar vrijwilligers groter. We zijn dringend
op zoek naar chauffeurs en bijrijders op onze ambulances, naar
centralisten om meldingen aan
te nemen en naar vrijwilligers
bij onze dierenopvang. Zie onze
website (www.dierenambulancehelmond.nl) voor meer informatie.

De ambulances van de Dierenambulance. (Bron foto; Dierenambulance en Dierenasiel Helmond e.o.).

Helmond
Het verzorgingsgebied van Dierenambulance en Dierenasiel Helmond en omgeving wordt groter. Vanaf 1 januari 2020 is de dierenambulance voor inwoners van de gemeenten Helmond, Laarbeek, Asten,
Someren en Gemert-Bakel 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar voor noodgevallen. Na een
melding rukt de ambulance zo snel mogelijk uit om het gewonde of gevonden dier op te halen. Gewonde dieren krijgen direct de benodigde eerste hulp en indien nodig verdere medische zorg door de
dierenarts. De dieren worden daarna liefdevol opgevangen en verzorgd in het asiel aan de Grasbeemd
17 in Helmond, waar ook gevonden dieren (tijdelijk) verblijven.
De Dierenambulance Helmond
e.o. is al ruim 30 jaar een begrip
in Helmond en ruime omgeving.
Elke dag weer worden veel gevonden en gewonde dieren door
onze vrijwillige medewerkers
opgehaald of door een vinder
naar onze locatie in Helmond
gebracht. Helaas zijn veel van die
dieren door hun eigenaren afgedankt, verwaarloosd, wegge-

daan of zelfs letterlijk als oud vuil
weggegooid of uit de auto gezet.
Andere dieren leven vrij in de natuur, zijn echte zwervers, zijn ziek
of hebben een ongeluk gehad. In
alle gevallen worden deze dieren
met de beste zorg en liefde door
onze vrijwilligers van de dierenambulance opgehaald en vervoerd. Overleden dieren zonder
eigenaar mogen wij alleen in de

Open dag Leercentrum
Stichting SeniorWeb Stiphout
Stiphout
Stichting SeniorWeb Stiphout
houdt op zaterdag 7 december een open dag. Tijdens de
open dag kun je terecht voor
alle vragen over ons cursusaanbod en andere activiteiten
van het leercentrum. Ook kun
je terecht voor vragen over je
smartphone, tablet of computer. Bij een bezoek aan de open
dag ontvang je een tegoedbon
voor een jaar gratis lidmaatschap van Seniorweb.
Eind januari 2020 start ons nieuwe cursusblok met cursussen
voor onder andere: Windows
10, iPad en iPhone, Samsung
tablet en smartphone vanaf
Android 8, foto album maken,
videobewerking, Apple com-

puters, werken in de Cloud met
Apple iCloud en Google met
Drive. In deze “Clouds” staan
onder andere foto’s en andere
documenten. De meeste cursussen starten in de week van
20 januari 2020. Fotoboek maken en videobewerking starten
in de week van 3 februari. Deze
lessen bieden hulp voor specifieke vragen van computer programma’s of Apps. De lessen
zijn op maat en het zijn korte
individuele lessen.
Locatie en tijd: De Ark Dorpsstraat 29 in Stiphout, van 10.00
tot 14.30 uur. Stichting SeniorWeb Stiphout bestaat uit vrijwilligers zonder enig winstbejag. Voor informatie: www.seniorwebstiphout.nl. E-mail: seniorwebstiphout@gmail.com
Cursusadministratie: Jac van
Maasakkers tel. 0492 539280 s

gemeente Helmond ophalen.
Voor het ophalen van overleden
dieren in de andere gemeenten
moeten inwoners contact opnemen met de eigen gemeente.
Uitbreiding verzorgingsgebied:
meer dierenambulances en
meer vrijwilligers
Het verzorgingsgebied bestaat
vanaf 1 januari 2020 uit de woon-

Opvang in het dierenasiel
Ons dierenasiel biedt opvang
aan honden, katten en andere
huisdieren die geen onderdak
meer hebben. Bij zwerfkatten,
zwerfhonden en andere huisdieren zonder eigenaar die bij ons
binnen komen, wordt in eerste
instantie op allerlei manieren (via
Stichting Amivedi, onze eigen
website en Facebook) geprobeerd
om de rechtmatige eigenaar te
vinden. Mocht dat na veertien
dagen niet gelukt zijn dan zoeken
we op een verantwoorde wijze
naar een nieuw baasje. Ook dieren die door hun eigenaar om diverse redenen (ziekte, verhuizing,
enzovoort) aan ons asiel worden
afgestaan, worden liefdevol opgenomen. In het wild levende
dieren worden na verzorging teruggeplaatst in de natuur. Indien
dat niet mogelijk is, worden deze
dieren naar gespecialiseerde opvangcentra gebracht.
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Bezoeken en adopteren
Inwoners van de genoemde
gemeenten kunnen katten en
kittens tijdens openingstijden
vrijblijvend bezoeken in het dierenasiel. Het bezoeken van de
honden kan alleen op afspraak.
Informatie over de procedure
voor het adopteren van een
hond, kat of kitten is te vinden
op onze website: www.dieren
ambulancehelmond.nl
Extra service dierenambulance
Als mensen zelf geen vervoer
hebben, dan kunnen zij tegen betaling de dierenambulance ook
inschakelen om bijvoorbeeld
met het huisdier naar de dierenarts te gaan, of om het overleden
huisdier op te laten halen. Indien
gewenst verzorgt de Dierenambulance tegen meerprijs ook de
crematie of begrafenis van huisdieren.
Bereikbaarheid Dierenambulance en Dierenasiel Helmond e.o.
Voor noodgevallen is de dierenambulance 24 uur per dag, 365
dagen per jaar bereikbaar op
telefoonnummer
0492-513971.
Voor overige vragen of voor contact met het dierenasiel zijn de
medewerkers via hetzelfde telefoonnummer te bereiken tussen
09.00 en 17.00 uur.
Het dierenasiel is open op maandag t/m woensdag en op vrijdag
van 12.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag van 12:00 tot 15:00 uur. Op
donderdag en zon- en feestdagen is het asiel gesloten. s

Het bezoekadres is:
Grasbeemd 17,
5705 DE Helmond.
info@dierenambulance
helmond.nl
www.dierenambulance
helmond.nl
www.facebook.com/
dierenambulancehelmond

Sluiting pand aan de Hortsedijk
Stiphout
De burgemeester van Helmond
heeft op donderdag 28 november 2019 een woning aan de
Hortsedijk voor 3 maanden gesloten. In het pand is een hoeveelheid drugs aangetroffen
die boven de norm voor eigen
gebruik ligt en er zijn geen bijzondere omstandigheden om af
te zien van tijdelijke sluiting.
Aanleiding besluit
De politie heeft een onderzoek
ingesteld bij de woning en het
bijgebouw. Zij trof bij het doorzoeken een hennepkwekerij aan
met 236 hennepplanten en andere zaken die wijzen op een professionele opzet van de hennepkwekerij. Softdrugs vallen onder
de verbodsbepalingen van artikel
3 van de Opiumwet. De politie
heeft haar bevindingen gerap-

porteerd aan de burgemeester
van Helmond. Op basis van de
feiten en omstandigheden heeft
de burgemeester besloten tot de
tijdelijke sluiting.

in of op bij woningen of lokalen en daarbij behorende erven)
verdovende middelen worden
verkocht, afgeleverd, verstrekt of
aanwezig zijn.

De sluiting maakt een einde aan
de verboden situatie ter bescherming van de openbare orde en het
woon- en leefklimaat. Het besluit
van de burgemeester is genomen
op grond van het de ‘Beleidsregel
handhavingsprotocol Opiumwet
13b Helmond 2019’.

Deze maatregel betekent dat de
burgemeester een woning of lokaal en daarbij behorende erven
mag sluiten en (indien aanwezig)
een exploitatievergunning mag
intrekken.

Wat houdt de beleidsregel in
Op grond van artikel 13b Opiumwet (Damoclesbeleid) is de
burgemeester bevoegd bestuursdwang toe te passen indien in
woningen of lokalen (dan wel

De beleidsregel is tot stand gekomen met inachtneming van de
uitgangspunten van het landelijke drugsbeleid en in samenspraak
met het Openbaar Ministerie en
de politie. Samen zetten zij zich in
voor een harde aanpak van handel in verdovende middelen. s

Logo
Grijs:

16

week nummer 49 vrijdag 6 december 2019

Dialoogavond in
Helmond over mensenrechten in Nederland
Centrum
Op woensdag 11 december
organiseert Amnesty Helmond in Lokaal42 een dialoogavond over mensenrechten in Nederland.
Amnesty International strijdt
wereldwijd voor gerechtigheid, vrijheid, menselijke
waardigheid en gelijkheid.
Maar hoe zit het eigenlijk met
die mensenrechten in Nederland? We kennen hier weliswaar geen doodstraf, maar
hoe staat het met de zo geprezen vrijheid van meningsuiting? Met het beschermen van
de rechten van migranten en
vluchtelingen en het strijden
tegen politiek geweld en vervolging. Amnesty houdt deze
avonden in heel Nederland.
In Helmond wordt de avond
begeleid door Piet Jeuken. De
nadruk ligt op uitwisselen van
eigen ervaringen en luisteren
naar elkaar over: wordt u zelf
wel eens gediscrimineerd?
Hebt u anderen wel eens gediscrimineerd? Is een samenleving zonder discriminatie
mogelijk? Iedereen is welkom
die wil praten en delen! De
avond begint om 21.00 uur en
de toegang is gratis. s
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Bewoners bijgepraat over de nieuwe
inrichting van De Waart
worden daarna verwerkt in een definitief ontwerp, waarna eind 2020
gestart wordt met de uitvoering.

Helmond
Donderdagavond 28 november
jongsleden hebben Woonpartners en gemeente Helmond de
bewoners van De Waart geïnformeerd over de voortgang van
de werkzaamheden in de wijk:
renovatie en (her)inrichting van
de openbare ruimte. Ook werd er
een inkijkje gegeven in de nieuwbouwplannen. Zo’n 25 bewoners
hebben de avond bezocht, de presentatie gezien en vragen kunnen
stellen. Het was een zinvolle bijeenkomst, voor alle partijen.
Aandachtsgebieden
In 2016 hebben de betrokken partijen, waaronder de bewoners, een
aantal aandachtsgebieden vastgesteld voor De Waart, namelijk:
sociaal maatschappelijk, wonen,
stedenbouwkundige
structuur,
veiligheid en inrichting openbare
ruimte. Om de herinrichting van
de wijk tot een succes te maken,
werken de partijen nauw samen en
worden er momenten gecreëerd
waarop bewoners hun informatie
kunnen halen én brengen. De bewonersinformatiebijeenkomst is
hiervan een goed voorbeeld.
Renovatie
De renovatie ging in 2017 van start.
Inmiddels zijn 138 bestaande huur-

Wijkmanagement Helmond start samen met stagiaire
Lindsey Otto, leerling van het Roc ter Aa te Helmond,
met een reeks artikelen waarin elke maand een
Helmondse wijk in de spotlights wordt gezet.
Deze maand is de wijk Binnenstad Oost aan de beurt.
We nemen u doormiddel van foto en korte
samenvatting, mee langs de bedrijvigheid in
Binnenstad Oost. Wist u dat er maar liefst
212 bedrijven uit diverse sectoren gevestigd zijn?
We vragen uw aandacht voor bedrijven uit de sectoren:
Zorg, onderwijs, detailhandel,
commercie en cultuur.
Zo krijgt u een beter beeld van wat er allemaal in
Binnenstad Oost 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

woningen zowel aan de buiten- als
de binnenzijde gerenoveerd. Het
verbeteren van badkamers, toiletten en keukens, plaatsen van
mechanische ventilatie, opknappen van gevels en het (daar waar
nodig) vervangen en/of schilderen
van kozijnen zijn voorbeelden van
wat er allemaal is aangepakt. De
renovatie is nagenoeg afgerond.
Nieuwbouw
Naast renovatie staat er ook
nieuwbouw op de planning. Eind
2020 staat de bouw van circa 36
appartementen aan de Torenstraat gepland. Appartementen
met twee slaapkamers, geschikt
voor één- en tweepersoons huishoudens in alle leeftijdsklassen.
Om te kunnen bouwen moet de
Gaviolizaal, die nu op de plek van
de toekomstige nieuwbouw staat,
eerst worden gesloopt. Als alles
volgens planning verloopt, wordt
het appartementencomplex medio 2022 opgeleverd.
Aan de Watermolenwal verschijnen in de toekomst zo’n 90 tot 100

woningen. In de komende periode wordt het woonprogramma
op basis van de behoefte nader
vastgesteld door Woonpartners
en afgestemd met de gemeente
Helmond. Het plan bestaat uit
een woongebouw met 4 bouwlagen en een hoogteaccent tot 7
bouwlagen tegenover de bibliotheek en het Havenpark. De start
van deze bouw staat eind 2021 op
de planning. Voorafgaand aan de
uitvoering wordt de Citysporthal
gesloopt. De oplevering zal, afhankelijk van de benodigde bouwtijd,
in 2023 of 2024 plaatsvinden.
Herinrichting openbare ruimte
Zodra de renovatie van de woningen klaar is, start de gemeente
Helmond met de herinrichting van
de openbare ruimte. Het gebied
rondom de reeds gerenoveerde
woningen is hierbij als eerste aan
de beurt. Hiervoor wordt eerst een
schetsontwerp gemaakt. In het
eerste kwartaal van 2020 wordt dit
ontwerp besproken met de bewoners. De reacties van de bewoners

Vervolgens is de openbare ruimte
rondom de Matthijs Vermeulenstraat aan de beurt. Zodra de
nieuwbouwwoningen aan de Torenstraat en Watermolenwal gereed zijn, gaat de gemeente ook
daar de openbare ruimte inrichten.
“Als gemeente gaan we net zoals
Woonpartners investeren in de
wijk. Komend jaar gaan we graag
met bewoners in gesprek over hun
wensen over de openbare ruimte.
Ik vind het belangrijk dat de bewoners vanavond zijn meegenomen
bij de laatste ontwikkelingen in de
wijk”, aldus wethouder Gaby van
den Waardenburg.
Communicatie
Tijdens de bewonersbijeenkomst
van afgelopen donderdag werden
tal van vragen gesteld aan de vertegenwoordigers van de gemeente,
Woonpartners en het architectenbureau. Er werden ideeën uitgewisseld en er was ruimte om persoonlijk met elkaar in gesprek te gaan.
Kortom: een geslaagde bijeenkomst.
André Verberne onderschrijft dit: “Ik
heb een goed gevoel bij de informatieavond. Het is een belangrijk onderdeel van gezamenlijk werken aan
Helmond: bewoners, de gemeente
en Woonpartners.” s

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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AutoMaatje is er ook voor u
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Terwijl de kater sliep live bij Omroep Helmond
Poëzieklassiekers en kleinkunstparels op muziek

Helmond
Ruim één miljoen mensen raken steeds
meer geïsoleerd van de buitenwereld
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 AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten met
hun eigen auto minder mobiele mensen
die niet meer zelf voor vervoer kunnen
zorgen of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken.
Door ANWB AutoMaatje 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 ziekenhuis, maar ook weer
lekker op de koffie bij een vriendin zeker
nu de donkere dagen voor kerst weer
voor de deur staan.
De vrijwilliger begeleidt u eventueel tot
waar u moet zijn ziekenhuis, kapper enzovoort. En maakt altijd wel een gezellig
praatje met u. Deze voorziening wordt
mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Helmond.

Hoe werkt het?
Wilt u gebruik maken van ANWB AutoMaatje Helmond: u belt uiterlijk twee
werkdagen van tevoren met ANWB AutoMaatje Helmond (0492 - 751 735). De
medewerker van LEVgroep koppelt u
aan een van de beschikbare vrijwilligers
bij u in de buurt en vertelt wat het ongeveer gaat kosten. De vrijwilliger komt
op het afgesproken tijdstip voorrijden
en u rekent na afloop contant af met
de vrijwilliger op basis van de gereden
kilometers. Hiervoor wordt 30 cent per
kilometer gerekend. Vrijwilliger of deelnemer worden? Inwoners van Helmond
die graag meer informatie willen ontvangen, deelnemer of vrijwilliger willen
worden bij ANWB AutoMaatje kunnen
contact opnemen met: Sharviene Ines,
coördinator ANWB AutoMaatje Helmond, tel. (0492) 751 735.
Mocht u nog vragen hebben
mail dan naar 50PLUS E-mail:
janvanaert@50plushelmond.nl s

www.helmondnu.nl

Otine van Erp en John van der Sanden. (Bron foto; Omroep Helmond).

Helmond
Dinsdag 10 december treedt het duo Terwijl de kater sliep op in de 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.
Het lijkt een mooie traditie te worden: de
laatste Tegen de Stroom In Sessie van het
jaar met Helmonds talent. Na Brothers
in Law met liederen van Tom Waits, Jan
en Alleman (Jan Vriends en band met
Nederlandstalige liedjes) en De Mannen
van Achterom is het dit jaar de beurt aan
Terwijl de kater sliep. Zij zorgen voor een
sfeervolle muzikale afsluiting van 2019.
Het programma ‘Terwijl de kater sliep’
neemt het publiek anderhalf uur mee
langs hoogtepunten uit de vaderlandse
poëzie en de Nederlandse kleinkunst.

Kerst
2019
1e & 2e Kerstdag
Lunch én Diner
Kerstmenu met keuze uit
meerdere gerechten.

Reserveer nu uw tafel!
0492 – 820080

Kijk voor het menu en de tijden op onze website.
www.nederheide.nl
Kaak 11 | 5763 PK Milheeze | zijn
0492 82 00
80 | gesloten.
info@nederheide.nl
Op kerstavond
wij
Kaak 11 • 5763 PK Milheeze • info@nederheide.nl

WWW.NEDERHEIDE.NL • 0492-820080

Klassiekers als ‘Denkend aan Holland’
van Marsman of Vasalis’ ‘De idioot in
het bad’ worden moeiteloos afgewisseld
met kleinkunst van Bram Vermeulen of
Toon Hermans.
En ook werk van recentere datum wordt
niet geschuwd. ‘Een feest van herkenning’, noemde een van de bezoekers een
voorstelling onlangs. De voorstelling begint altijd met een lied van drs. P. De titel
van het programma (terwijl de kater sliep)
komt uit het lied ‘De zusters Karamazov’
van drs. P.
Het concert op 10 december, 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 10 december, 21.30 uur in de grote zaal
van de Cacaofabriek. s

Reünie St .Jozefschool Helmond

Deelnemers reünie 2018. (Bron foto; Henk van Kuijen).

Helmond
Op 26 maart 2020 zal er een reünie
plaatsvinden, voor de leerlingen van de
6e klassen van de St. Jozefschool in Helmond, die in 1957,1958 en 1959 de school
hebben verlaten.
Toen twee jaar geleden de derde reünie
plaats vond, bleek dat het wederom een
geweldig succes te zijn geweest. Er werd
meteen na afloop gevraagd door de deelnemers om dit nóg maar eens over te
doen. De dag bleek gewoon te kort te zijn
geweest om met iedereen bij te praten.
Om die reden heeft Henk van Dijk het
draaiboek weer uit de kast gehaald, om
samen met Jan Jacobs en Frans van de
Leur weer zo’n mooie reüniedag in elkaar
te zetten op 26 maart 2020. Was jij ook

een van die klasgenoten uit de klassen
6a,6b of 6c die in juli 1957,1958 of 1959 de
St. Jozefschool heeft verlaten? Dan kun
jij je aanmelden bij Henk van Dijk. Zat jij
ook in de buurt van deze klassen en je zou
er ook graag bij zijn, neem dan ook met
Henk contact op.
Aanmelden kan vóór 31 december. In het
nieuwe jaar krijg je dan alle verdere informatie toegestuurd. Op de kleurenfoto
staan de deelnemers van twee jaar geleden en de organisatie zou het fijn vinden
als deze groep bij deze reünie nog groter
zal worden en jij er dan ook daarbij op de
foto staat. Je kunt je aanmelden, via het
email-adres hkvdijk@gmail.com en na je
aanmelding wordt je in januari de nodige
informatie toegestuurd. Mocht je nog
oude klasgenoten treffen, die nog niet van
deze reünie gehoord hebben, wijs ze dan
op de deelname mogelijkheid. s
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29 DECEMBER

Avond met H6

De ultieme Hazes Show

Oudjaars show
Lachend 2019 uit!

Muziek evenement mét of zonder

Jeroens Clan & Striepke Veur

dinerbuffetten. De ultieme Hazes

Humor van de bovenste plank met persiflages uit hun
theatervoorstellingen met in het voor en na programma

Show. Een avond met H6.
ZA. 28 DECEMBER
20:30 / 01:30

Deze kleine bigband heeft naast de normale bezetting met
bas, drums en toetsen en gitaar een stevige blazerssectie,

het beste van Striepke Veur tijdens Oudejaars Conference
show Lachend 2019 uit!

ZO. 29 DECEMBER
16:00 / 21:30

Een oudejaars conference show in een theatrale sfeer met

uitstekende backing vocals en een swingende percussionist
in z’n midden. Een Avond met H6 is een ultiem meezing-

BESTEL JE TICKETS OP

festijn waarbij uiteraard alle grote hits voorbij zullen komen!

WWW.PLATTEVONDER.NL

De Platte Vonder Nieuwendijk 10 5712 EM Someren-Eind 0493-491381 info@plattevonder.nl www.plattevonder.nl

lekker eten bereid door de koks in het koksdomein met
voorgerechten, hoofdgerechten, desserts en koffiebars
waarbij 2020 al een beetje knallend wordt ingezet!

RESERVEER JE TICKETS OP
WWW.PLATTEVONDER.NL

De Platte Vonder Nieuwendijk 10 5712 EM Someren-Eind 0493-491381 info@plattevonder.nl www.plattevonder.nl

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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Een Avond met H6
De ultieme Hazes show
Regio
Wie kent niet ‘ Een beetje verliefd’,
‘De vlieger’, ‘De hoogste tijd’, ‘Zij gelooft in mij’, ‘Ik leef m’n leven’, ‘Bloed
zweet en tranen’ en al die andere
prachtsongs van eigen bodem. Met
tien nummers in de Top 2000 en meer
dan 67 keer in de hitlijsten kunnen we
nog steeds niet om de beste Nederlandse volkszanger aller tijden heen!
Een Avond met H6 is een ultiem meezingfestijn waarbij uiteraard alle grote
hits voorbij zullen komen! Deze kleine
bigband heeft naast de normale bezetting met bas, drums en toetsen en
gitaar een stevige blazerssectie, uitstekende backing vocals en een swingende percussionist in z’n midden.

Tickets worden als losse verkoop aangeboden, maar ook in combinatie met
compleet avondje uit met voorafgaand
een dinerbuffet.
Beleef Hazes mee op zaterdag 28 december aanstaande in Partycentrum De
Platte Vonder. Voor meer informatie en
tickets ga naar www.plattevonder.nl
Partycentrum De Platte Vonder Nieuwendijk 10 5712 EM Someren-Eind
Tel: 0493-491381 s

Autorijschool Xamen is
hét vertrouwde adres voor
betaalbare rijopleidingen
Regio
Een goede rijschool vinden is geen gemakkelijke keuze, een rijopleiding is
tenslotte een kostbare zaak. Daarnaast
moet je veilig leren rijden, niet alleen om
jezelf en je auto heel te houden, je moet
ook rekening houden met anderen in het
verkeer.
Daarnaast moet je dit kunnen om het
praktijk examen te halen. Bij Rijschool Xamen leer je de auto goed te besturen, goed
om te kijken en veilig, vlot en zelfverzekerd te rijden. Wij zijn een rijschool waar
geduld, aandacht, maatwerk en enthousiasme hoog in het vaandel staan.
Al onze lessen worden gegeven door dezelfde instructrice, zo kunnen we jou een
persoonlijke aanpak garanderen. In de
lesauto zijn wij een team en zorgen jij en
ik ervoor dat jouw rijvaardigheid en zelfvertrouwen op het juiste niveau is om vlot,

veilig en verantwoord deel te kunnen nemen aan het verkeer. Het uiteindelijke doel
is van beginnend leerling tot een zelfstandige, bewuste en veilige verkeersdeelnemer! Daarnaast vinden wij het belangrijk
dat de lessen niet alleen leerzaam zijn,
maar ook leuk en gezellig. Samen doorlopen jullie na elke rijles hoe het is gegaan.
Zo krijg je zicht op hoe ver jij al bent met
het auto rijden. Wij maken gebruik van
rookvrije, moderne leswagens die goed
onderhouden worden.
Daardoor zit je altijd lekker achter het stuur
tijdens je rijles. Wil jij liever middels een proef
rijlespakket eerst kennismaken met het auto
rijden? Maak dan een keuze uit één van onze
voordelige actiepakketten. Dan heb je supersnel je rijbewijs op zak, zonder hier extra
kosten voor te betalen! Door middel van een
gratis proefles kom je erachter welk pakket
bij jou past. Vraag naar de voorwaarden of
plan direct een gratis proefles in via: 06-5029
2222 of info@rijschoolxamen.nl s

20

week nummer 49 vrijdag 6 december 2019

de loop weekkrant HELMOND

Geldig van 4 t/m 10 december 2019

Tip!

Breng ook een bezoek
aan ons tuincafe.

Iedere zondag geopend van 12:00 tot 17:00

Vrijdag koopavond
Tot 20:00 uur

Kerststuk

Amaryllisbol

Hyacint

Amaryllis

Exclusief hand gemaakt
Ø 33-cm
In div. kleuren

Super kwaliteit
Div. kleuren

No water flowers
Div. kleuren

Van
€19,95

Van
€4,99

Als snijbloem
Top kwaliteit
Met 4 bloemknoppen
per steel.

€2,49

€2,49

Nu

€14.99

1+1

Nu

€2.99

gratis

“Winterbells”
30+ bloem
In 17-cm pot
Van
€11,99

€6.99

gratis

De mooiste kerstbomen

Helleborus

Nu

1+1

€9.99

Nu

€1.99

Exclusieve kerstballen

Kerstster

Plaatmos XL

Alle maten en soorten onverpakt

Div. kleuren
Ø 20-cm
in 11-cm pot

Vers plaatmos
Per bak afm: 27x40-cm

!

Stunt

€2,49

1+1

gratis

Bolsius stompkaarsen
Alle maten
& soorten

25%

korting

Per bos á 500-gram
Naaldvast
Van
€2,49

Gratis
Verpakt

Vanaf

Nobilis groen

2+1

Van
€5,99

Nu

gratis

*goedkoopste gratis

€3.49

LED verlichting

Kerst groepen/stallen

Tuscan Spruce

500 lamps
met timer en dimmer
Voor binnen
& buiten
Voor bomen
tot 180-cm
Van €17,99

Bij De biezen kan je kiezen
Nu alle maten & soorten

185-cm hoog
Ø109-cm
Top kwaliteit
5 Jaar garantie

Nu

€11.99

Van
€79,95

20%

korting

www.tuincentrumdebiezen.nl

Nu

€49.99
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Kerstconcert van Helmonds Slavisch Koor
Helmond
Op zondag 15 december verzorgt Helmonds Slavisch Koor
het traditionele kerstconcert in
de Lambertuskerk te Helmond.
De samenstelling van het concert is wat anders van opzet dan
in de voorbije jaren maar heeft
alles in zich om weer een mooie
uitvoering te worden.

Deze middag wordt door
een workshop begeleider begeleid. De kosten bedragen 5
euro per keer. U maakt dan
een professionele kaart, inclusief kopje koffie/thee.
(Bron foto; Helmonds Slavisch Koor).
zij God staan op het programma.
Als afsluiting van het concert
zingt het koor kerstliederen uit
de Slavische landen. Het zijn
traditionele kerstliederen uit de
Oekraïne, Rusland en Bulgarije
waarin alle elementen van het

Centrum

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. Ook vindt
er regelmatig een grote gratis loterij plaats. 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. De organisatie ligt in handen van seniorenvereniging St. Anna.

kaarten
maken

Op donderdag 12 december
kunt u in Keyserinnedael
een workshop kaarten maken volgen. De workshop
zal plaatsvinden van 13.30
tot 16.30 uur in de gasterij
van het woonzorgcentrum,
het Klaverblad.

kerstgebeuren zullen klinken.
Van enkele liederen zijn de componisten onbekend. De dirigent
van het koor, Antoine van Wanrooij , heeft de koorwerken speciaal bewerkt voor het koor zodat
een harmonieuze samenzang

ten gehore kan worden gebracht.
Het concert zal ongetwijfeld een
mooi moment zijn dat de sfeer
van kerstmis bij alle aanwezigen
dichtbij zal brengen; zeker tijdens het slotlied. Aanvang 17.00
uur. Toegang is gratis. s

dagavond van 20.15 tot 22.00 uur.
Voor meer info: 0613817285.

kunt wandelen en misschien uw
kerstinkopen doen in een gemoedelijke sfeer. U kunt een hapje en
drankje tegen een schappelijke
prijs kopen. Entree: gratis. Misschien komt de Kerstman ook
nog even. Tot ziens op 14 december aanstaande. Adres; Mgr.
Swinkelsstraat 24 in Helmond.

Mierlo-Hout

Helmond-Oost

Workshop:

Centrum

Voor het eerst is er dit jaar voor
de bezoekers de gelegenheid
om met het koor een aantal bekende Nederlandse kerstliederen
te zingen tijdens het concert en
zal Bert Kuijpers als speciale gast
aanwezig zijn.
Het koor opent met een aantal
gezangen die van oorsprong uit
de Russisch-Orthodoxe liturgie komen en vertellen over de
komst van Jezus Christus. Het
publiek kan de feestelijke aankondiging beluisteren in de gezangen waarin ook een lofzang
zal weerklinken. Het eerste deel
van het concert wordt afgesloten
met de samenzang door alle aanwezigen. Wij komen tezamen
midden in de winternacht en eer
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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! Iedereen is welkom voor een heerlijk
bakje koffie of thee. We zien je graag
op maandagochtend in wijkhuis de
Geseldonk (Cederhoutstraat 44).

Binnenstad
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-

Pub quiz in Café de Karper, Walvisstraat 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 Karper voor de
maand december. Zo’n geweldige
zaterdagavond in Café de Karper.

Helmond-Oost
Vrijdag 6 december is er kienen
in wijkhuis De Lier aan van Kinsbergenstraat 1 in Helmond. Aanvang 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.

Helmond-Oost
Dinsdag 10 december is er weer
een koffieochtend in wijkhuis De
Lier aan van Kinsbergenstraat 1
Helmond. Wij hopen u weer te mogen begroeten tussen 10.00 en 12.00
uur. U kunt gezellig samen buurten
of een spel spelen, kaarten, darten
enzovoort. Koffie of thee is € 0,85.

Helmond-Noord
Kerstmarkt in Speeltuin Leonardus op zaterdag 14 december van 14:00 uur tot 19.00 uur
staan onder het afdak een aantal
kraampjes waar u gezellig langs

Lijkt dit u ook leuk?
Aanmelden kan bij: kim.
bombeeck@zorgboog.nl s

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

Scheve mond?
Uhhh...
dze...
bluhh...

Centrum
Op zaterdag 7 december bespeelt
de Helmondse organist Arjan
Mooij het Robustelly orgel in de
Lambertuskerk te Helmond.
Uhhh... Op
dze...
14 december zal stadsorganist
bluhh... Jan
van de Laar de organist zijn die
het orgel bespeelt. Beiden zullen
advent-en kerstmuziek op het
orgel laten klinken. U wordt ontvangen met koffie, thee of warme
chocolademelk. De aanvang is
16.00 uur en de toegang is gratis.

Helmond-Noord
Seniorenvereniging de Schaapskooi organiseert woensdag 11
december een kienmiddag bij
Wijkcentrum de Boederij, Harmoniestraat 105. Het wijkcentrum is open vanaf 13.00 uur
en de middag start om 14.00. U
hoeft geen lid te zijn om aan deze
middag deel te nemen.

Rijpelberg
Gratis reparaties bij Repaircafé
Rijpelberg op woensdag 11 december van 13.00 tot 17.00 uur.
Locatie: oude basisschool De
Torelaar op de Groningenhof 4,
Helmond. Meer info: www.facebook.com/RepaircafeRijpelberg
Toegankelijk voor alle inwoners
van Helmond. Nieuwe vrijwilligers kunnen zich ook aanmelden.

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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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

Podiumbijeenkomst ‘
Van Lokaal Sportakkoord
naar Sportbeleidsplan’
Helmond

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00
NU OOK
AVONDSPREEKUUR
Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

Dinsdag 10 december houdt de gemeenteraad een podiumbijeenkomst ‘Van Lokaal Sportakkoord naar Sportbeleidsplan’.
Tijdens deze informatieve avond krijgen
inwoners, organisaties en raads- en commissieleden meer inzicht in het Helmonds
Sportakkoord en de gevolgen daarvan voor
onder andere het te actualiseren sportbeleid
van de gemeente Helmond. De bijeenkomst
start om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) in De
Geseldonk (Cederhoutstraat 44). U bent van
harte welkom.
Wat kunt u van de avond verwachten?
De avond start met een viertal presentaties.
Allereerst wordt ingezoomd op de inhoud van
het Sportakkoord in relatie tot het gemeentelijk sportbeleid. Daarna volgen presentaties
over de sportinfrastructuur, de toekomst van
sportverenigingen en een leven lang sporten
en bewegen. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen.
U bent van harte welkom
Inwoners, organisaties en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Aanmelden
is niet nodig. Wilt u weten welke sprekers
komen? Bekijk het volledige programma op
www.helmond.raadsinformatie.nl. s

0492-845350 info@adcommunicatie.nl

Logo in FC:
Grijs: C=0 / M=17 / Y

Rood: C=0 / M=100
Goud: C=0 / M=10 /

Zwart: C=0 / M=0 / Y

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Marieke en Patricia van DELA

Een mooi afscheid zorgt voor fijne herinneringen. Voor sommigen is dat intiem en
bescheiden, voor anderen juist uitbundig. Bij DELA kunt u rekenen op een luisterend
oor en een warm hart voor ieders verhaal. We helpen het afscheid altijd persoonlijk en
bijzonder te maken. Ook een bescheiden maar waardig afscheid is bij DELA zonder
verzekering mogelijk, zelfs met een klein budget.
Samen met u geven we graag invulling aan alle wensen. Ook in Helmond en
omgeving staat ons team klaar om u te helpen. Voor leden en ieder ander.
Want bij coöperatie DELA geloven we dat we er zijn voor elkaar.

Meer informatie of een persoonlijk
gesprek? Ons ervaren team helpt u
graag. Ga naar dela.nl/helmond
of bel 040 231 32 76.
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Lezing door Noud de Loos:
‘Maria van Brabant’
Centrum

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

Toen Hendrik I van Brabant in 1235
stierf, werd zijn dochter Maria, vrouwe 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
Helmond.

stichting van de Abdij van Binderen, in
1244, hield haar bezig.
Ze zorgde ervoor dat de abdij werd
opgenomen in de cisterciënzer 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 Brabant en het prille begin van Helmond.
Het Baken, Pastoor van Leeuwenstraat
23, 5701 JS Helmond. Woensdag 11 december om acht uur. Bijdrage voor
niet-leden € 2,00. s

Misintenties
Misintenties dienen twee weken van tevoren opgegeven te worden
om geplaatst te kunnen worden.

Uit verschillende oorkonden blijkt dat
ze zich intensief bezighield met de ontwikkeling van Helmond. Met name de

Zaterdag 7 december
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

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,

Zondag 8 december, Tweede Advent
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Giel Verspaget en Martina Verspaget-van Dijk; Jan van de Ven
vanwege sterfdag; Piet Raijmakers; Ton van Dael-Derksen; Thij
Deelen; Beb Kat-Maagdenberg; Hans Vlems; Jeanne Vijfeijken-van
Krugten; overleden ouders van de Laar-van Lieshout;
Donderdag 12 december
19.00 uur Damiaanhuis
Giel Verspaget en Martina Verspaget-van Dijk v.w. sterfdag mama;
Zaterdag 14 december, Derde Advent
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna,
volkszang
Intentie van kracht om van verslaving af te geraken voor mensen die
daaraan lijden.
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout, dankviering Vormsel, m.m.v. zang
groep de Halmen;
Intentie van bemoediging voor allen die het evangelie met hart en ziel
uitdragen in hun gewone leven.

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
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 HelsperBloemen, André Krösing, Stephanie Wever-Fentener van Vlissingen.
Zondag 15 december: 10.30 uur Gregoriaans koor
Noud van Bragt, Nel Corstens-Swinkels, Nelly Rooijackers-Konings,
Jan Martens, Cornelis Sanders en Do Sanders-Peulen, Jan Dillen, Jos
Dijckmans, Atty van der Meulen-Meijer.

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

informeer gerust naar
de mogelijkheden

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

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

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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DIVERSEN

EVENEMENTEN

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon. Rolluiken,
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
luifels,
vloerbedekking,
lamel1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder
woord
een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag
17.00
uur.
len,
(rol)gordijnen,
jaloeziën,

ZWARTE
MARKT

te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

Venray

etc. Zeer concurrerende
prijcursussen
kennismaking
te huur zen. Gratis meten
vakantie
en
prijshuisdieren
personeel
opgaaf. Willie’sonroerend
stoffering,goed
auto’s en motoren
woningruil
radio
en tv
Braaksestraat 10,
Helmond,

Zondag 26 jan.
Evenementenhal.
600 kr.
www.vanaerlebv.nl
0492-525483

T: (0492) 535901

e
e
e
e
FEESTJE? Tent v.a. € 20,-e;

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.

6,50
6,50
6,50
8,00
|9,50

Staantafel € 4,-; | Karaoke
e 11,00
€ 25,-; Tel. 0492-510855
e 12,50
www.ikgeefeenfeestje.nl
e 14,00

e 15,50
Inleveradres:

65 plusser KLUSSER / STYLIST voor
Weekkrant
De Loop
HELMOND
o.a.
timmer-,
schilderen behangwerk in
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
WOON en BERDIJFSRUIMTES
met 40 jaar ervaring. Ook tuin en straatwerk
0611441257 wwwkeesvankerkoerle.com
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Houten vloer
nodig?

te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv
e 6,50

Beekerheide 28
Beek en Donk

e 6,50

www.vloerenland.com

e 6,50

De specialist voor uw prothese

e 8,00
e 9,50
e 11,00

Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

e 12,50
e 14,00
e 15,50
Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND

Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

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

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reperaties!

Tevens uw adres voor zonneschermen.
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)
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DICKENSNIGHT

UIT IN DE REGIO

Op 15 december is het
weer tijd voor Dickendnight.
Waan je in een victoriaans
Brandevoort en kom
kijken naar de figuranten
die gekleed zijn in deze
kenmerkende stijl en bezoek
de vele kramen.

the

DEC.
Evenementen

5

DEC.

PUBQUIZ De
Vijfhoeck

Elke 1e donderdag van de maand vindt
er een pubquiz plaats bij De Vijfhoeck
i.s.m. Pubquiz040(bekend van De
Wildeman Eindhoven). Meld jouw team
aan en wij reserveren een tafel voor u
Grandcafé De Vijfhoeck, Kamstraat 26
do 5 december 20:30 - 23:00 uur.

6

DEC.

Biologische markt
Brandevoort

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00
uur een biologische markt onder
de Markthal van Winkelcentrum
Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum
Brandevoort, de Plaetse 1
Vr 6 december 14:00 - 18:00 uur.

6

DEC.

Dennis van
Aarssen & Big
Band

Een heerlijke liedjesavond waarin The
voice of Holland 2019-winnaar zijn
publiek meeneemt in een muzikale
reis vol herkenbare en memorabele
momenten uit de rijke muziekhistorie
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Vr 6 december 20:15

15 December,
14.00 t/m 20.00 uur
Centrum Brandevoort.

(Bron foto; Wim van den Broek).

7

DEC.

Arie & Silvester

Na bijna 10 jaar staan Arie Koomen en
Silvester Zwaneveld weer samen op
het podium. En hoe! In de voorstelling
‘WIE?!’ gaan ze als vanouds tekeer.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Za 7 december 20:15 uur.

7

DEC.

De Vijfhoeck Live

De Wallen (Zuid-Afrika)
Dynamische rock zoals het bedoeld is
met een prettige diversiteit en enorme
geloofwaardigheid. Simpelweg een
band die je als rockliefhebber gezien
moet hebben Entree is gratis.
Grand Café De Vijfhoeck, Kamstraat 26
Za 7 december 21:00 - 01:00 uur.

7

DEC.

DEC.

DEC

Amnesty
Schrijfmarathon

Op zondag 8 december kun je kaarten
schrijven en petities ondertekenen in
Lokaal42 Helmond tussen 14 en 19 uur.
Er is soep voor het goede doel en live
muziek vanaf ongeveer 17 uur.
Entree gratis
Lokaal 42, Markt 42
Zo 8 december 14:00 - 19:00 uur.

8

DEC

8

DEC

In 1982 verscheen de cultfilm
Koyaanisqatsi van Godfrey Reggio
een prachtfilm die vooral ook
werd geroemd om de geweldige
complementaire muziek van
Philip Glass.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Zo 8 december 16:00 - 18:00 uur.

8
Poppenkast Zipsop

Kleinschalig theater voor jonge
kinderen, met als motto: zien spelen
doet spelen. Voor kinderen van 3 t/m
7 jaar oud.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Zo 8 december 10:30 - 11:00 uur

We Stood Like
Kings

DEC

FILMPJE
PAKKEN?

WijnSpijs
Wandeling
Helmond

Ontdek de stad op culinair niveau
terwijl je met je vrienden familie of
geliefde door de stad wandelt.
Helmond Centrum, Havenweg 20
Zo 8 december 12:00 - 17:00 uur.

FROZEN 2

Splinterbomb +
The Cursed Crew

Cacaofabriek heeft deze avond Sacred
Reich staan en om deze avond voor de
fans nog vetter te maken organiseert
Muziekcafé een afterparty hiervan met
Splinterbomb en The Cursed Crew.
Muziekcafé Helmond, Zuid
Koninginnewal 39
Za 7 december 23:30 - 02:00 uur.

7

8

Weekmarkt
Helmond Centrum

Beleef de Helmondse markt
Helmond Centrum , Markt 38
Za 7 december 08:30 - 16:00 uur.

PENOZA:
The Final Chapter

STAR WARS:
The Rise of Skywalker

6

DEC.

Top 2000 Avond

Quiz + Dansje wagen
Dit jaar begint Muziekcafé op tijd
aan de de feestdagen om de dag na
pakjesavond te beginnen met onze
eigen muziekquiz welke 4x per jaar
gehouden wordt.
Muziekcafé Helmond, Zuid
Koninginnewal 39
Vr 6 december 20:00 - 00:00 uur.

7

DEC.

Write for rights

Knives Out

Last Christmas

Amnesty Helmond organiseert
op 7 december wederom een
schrijfmarathon om diverse
gevangenen in het buitenland vrij te
krijgen. Help je mee?
Deelname is gratis.
Bibliotheek Helmond,
Watermolenwal 11
Za 7 december 11:00 - 16:30 uur.

Le Mans ‘66
Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod
en tijden

de loop weekkrant HELMOND
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KUNST EN CULTUUR PAGINA
PATHÉ HELMOND
DO. 5 DEC. T/M WO. 11 DEC.

WINTER
KASTEEL

vr 06 DEC T/m vr 20 dec
cacaofabriek.nl
podium
ZA 07 DEC 20:45 u

HELMOND

sacred reich

AWAKENING TOUR 2019
+ SPECIAL GUEST NIGHT DEMON
zo 08 dec 16:00 u

Geniet proef en bewonder bij Winterkasteel Helmond. Kasteel Helmond de grootste waterburcht van
het land wordt van 10 december
tm 5 januari omgetoverd tot
Winterkasteel Helmond.
Kasteel Helmond, Kasteelplein 1
Di 10 december t/m zo
5 januari di-vr: 10:00 - 17:00 uur, za,
zo: 12:00 - 17:00 uur.

we stood like kings
KOYAANISQATSI USA 1982
vr 13 DEC 20:30 u

andy marcelissen
HIJ KOMT HIJ KOMT
za 14 dec 21:00 u

infected

TECHNO MUSIC ONLY
zo 15 dec 20:15 u

olga vocal ensemble

KERST MET OLGA VOCAL ENSEMBLE
BINNENKORT
ZA 21 dec 21:15 u

stardusters

NEIL YOUNG TRIBUTE

Expo
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Zondag 15 december zal in De
Cacaofabriek in Helmond een
speciale kerstshow worden
opgevoerd. Deze avond zal
Olga Vocal Ensemble, een internationale a capella groep,
het podium betreden van de
Helmondse popzaal.
Verwacht deze avond prachtige hymns en kerstklassiekers
uit alle windstreken, opgevoerd met het unieke ‘Olga’
geluid. Het Olga Vocal Ensemble is gevormd aan het conservatorium in Utrecht. Met
leden uit IJsland, Nederland,

Engeland en Rusland passeren
meerdere stijlen en genres de
revue. Na shows in Nederland,
een tour door de Verenigde
Staten en de standaard tours
door IJsland zullen de mannen
van Olga Vocal Ensemble hun
stemklanken nu ook ten gehore brengen in Helmond.
Het ensemble staat bekend
om hun bijzondere muzikale combinaties waarmee
ze moeiteloos een overgang
maken van klassieke stukken
naar het populaire repertoire.
Zo maakten ze al eens een
mix van Hildegard von Bingen
uit de 12e eeuw met Beyoncé.
Maar ook Scandinavische
stukken en volksmuziek zullen

niet ontbreken. Op hun album
‘Vikings’ zijn onder andere olga-versies van Björk, Grieg en
Sibelius te horen.
De kersttour van Olga Vocal
Ensemble is daarmee ook niet
meer weg te denken. Deze
avond zul je betovert worden
door de prachtige stemklanken van de heren, alsmede
door hun enthousiasme en
humor. Een prachtig begin van
de feestdagen in de popzaal
van De Cacaofabriek. Kaarten voor deze avond kosten
€ 15,- in de voorverkoop. De
show start om 20:15 uur. Meer
informatie is te vinden via
www.cacaofabriek.nl s

F.D. SCHLEMME

FRA

Helmond
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kerstshow
in de Cacaofabriek
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CACAOFABRIEK.NL /E XPO

MILEN

ROLAND SPITZER

NOG TE ZIEN TOT 19 JAN!

Negen kunstenaars werd gevraagd om
IKEA-meubels als uitgangspunt te
gebruiken voor hun kunstwerken.
BINNENKORT

v.a. 6 mrt: world press photo
exhibition 2019 helmond
film

THE ADDAMS FAMILY (NL)

NU

Grappige animatiefilm over de griezelfamilie.

LAST CHRISTMAS

V.A. 5 DEC

ECHO

V.A. 12 DEC

THE TWO POPES

V.A. 12 DEC

De bitterzoete kerstklassieker van het jaar!
Menselijke eindejaar film uit IJsland.

Inkijk in het leven van de twee pausen.

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

VR 06 DEC T/M VR 20 DEC
THEATERSPEELHUIS.NL
VR 06 DEC 20:15 u

MUZIEK

DENNIS VAN AARSSEN
& BIG BAND

Start spreading the news (laatste kaarten)
ZA 07 DEC 20:15 u
CABARET

ARIE & SILVESTER

WIE?
ZO 08 DEC 10:30 u

JEUGD

POPPENKAST ZIPSOP (3+)

Erik Gruijters & Nettie v.d. Kerkhof
ZO 08 DEC 15:00 u

MUZIEK

MICHELINE VAN HAUTEM
& ERWIN VAN LIGTEN
Zing, vecht, huil, bid…
DI 10 DEC 20:15 u

DANS

ISABELLE BEERNAERT

Laat me
WO 11 DEC 20:15 u

MUZIEK

SOUTH AFRICAN ROAD TRIP

Good Hope

GEEF EENS
EEN AVOND THEATER
CADEAU!
DO 12 DEC 20:15 u

CABARET

RONALD SNIJDERS

Groot Succes 2
VR 13 DEC 20:15 u

TONEEL

ARJAN EDERVEEN
& JACK WOUTERSE
ZIN (laatste kaarten)
ZA 14 DEC 19:00 u

JEUGD

HIPPE GASTEN (6+)

Doe mij een liedje speciaal
WO 18 DEC 20:15 u

CABARET

ROB SCHEEPERS

Scheepers checkt uit (uitverkocht)
DO 19 DEC 20:15 u

MUZIEK

FRANCIS VAN BROEKHUIZEN
& GREGOR BAK
Bij twijfel hard zingen

DE
SPEELHUIS
CADEAUBON
Het ideale presentje voor de feestdagen!
Meer info via theaterspeelhuis.nl/cadeau

Het Olga Vocal Ensemble. (Bron foto; De Cacaofabriek).

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

Addams Family, The (DNL)
Zo 10:15 uur / Za 12:00 uur / Do 12:05 uur / Vr,
Wo 13:15 uur / Di 14:30 uur / Ma 15:15 uur
Addams Family, The (N3D) Vr 11:45 uur / Wo
12:15 uur / Zo 14:00 uur / Za 15:00 uur
Brief voor Sinterklaas, De (DOV)
Vr 10:30, 15:15 uur / Do 11:15, 16:15 uur
Buurman & Buurman, Experimenteren er op
los! (DNL) Wo 10:30 uur / Zo, Di 10:45 uur / Ma
11:00 uur / Za 11:30 uur
Frozen 2 (DNL)
Do, Zo 10:30 uur / Ma 10:45 uur / Vr, Di 11:00
uur / Za 11:30, 13:00 uur / Wo 13:45 uur / Do,
Za, Zo 15:30 uur / Vr, Wo 16:00 uur
Frozen 2 (N3D)
Do, Zo 13:00 uur / Vr 13:45 uur / Za 14:15 uur /
Wo 15:00 uur / Ma 15:30 uur / Di 16:15 uur
Frozen 2 (O3D) Wo 11:00 uur / Vr 12:30 uur
/ Ma 13:00 uur / Di 13:15, 18:30 uur / Zo, Wo
18:00 uur / Do - Za, Ma 19:00 uur
Good Liar, The (DOV)
Di 12:15 uur / Zo 12:30 uur / Do 13:30 uur / Wo
15:15 uur / Ma 16:00 uur / Vr, Za 16:30 uur
Hotel Mumbai (DOV) Do, Di 14:00 uur
Huisvrouwen Bestaan Niet 2 (DNL)
Wo 19:30 uur
Joker (2019) (DOV) Wo 10:45 uur / Di 11:15 uur
/ Za 12:15 uur / Vr 13:15 uur
Jumanji: The Next Level (DOV) Zo 10:00 uur /
Vr, Di 10:30 uur / Do, Wo 10:45 uur / Ma 12:30
uur / Do, Zo 14:30 uur / Za 14:45 uur / Vr 15:00
uur / Di 16:45, 18:45 uur / Wo 17:15 uur / Do, Zo,
Ma, Wo 21:30 uur / Vr, Za 22:15 uur
Jumanji: The Next Level (O3D)
Ma 10:30, 15:15, 18:30 uur / Do, Za, Zo 11:45 uur
/ Wo 12:15 uur / Vr, Di 13:30 uur / Do, Zo 17:15
uur / Vr, Za 17:45, 20:45 uur / Do, Zo, Wo 20:00
uur / Di 21:30 uur
Knives Out (DOV) Ma 13:15, 21:30 uur / Do
13:45 uur / Di 14:45 uur / Vr, Za 15:45, 22:00 uur
/ Zo 21:00 uur / Do, Di, Wo 21:15 uur
Last Christmas (DOV)
Do 16:45 uur / Wo 19:00 uur / Do, Zo, Ma 19:15
uur / Di 19:30 uur / Vr, Za 20:15 uur
Le Mans ‘66 (DOV) Ma 10:45 uur / Di 17:30 uur
/ Do, Zo, Wo 17:45 uur / Vr, Za 18:30 uur
Les Misérables - The Staged Concert (DOV)
Zo 16:00 uur / Ma 19:00 uur
Mees Kees In De Wolken (DNL)
Zo 10:00, 12:15, 14:45 uur / Ma, Wo 10:30 uur /
Di 10:45, 12:45 uur / Wo 14:15, 16:10 uur
Midway (DOV) Zo 16:15 uur / Ma 17:00 uur /
Do, Di, Wo 18:15 uur / Vr, Za 19:00 uur
Motherless Brooklyn (DOV) Ma 11:30, 18:30
uur / Vr 11:45 uur / Za 12:45 uur / Do 13:15 uur
/ Wo 14:30 uur / Di 15:15, 20:45 uur / Zo 19:45
uur / Do, Wo 21:00 uur / Vr, Za 21:45 uur
Official Secrets (DOV) Ma 20:00 uur
Opera: Akhnaten (Philip Glass) (DOV)
Zo 11:00 uur / Ma 14:00 uur
Parasite (DOV)
Do 11:00 uur / Wo 11:45 uur / Ma, Di 12:30 uur
Penoza: The Final Chapter (DNL)
Ma 14:30, 21:15 uur / Zo 15:00, 18:45 uur / Di
15:45, 20:40 uur / Za 16:00, 19:30 uur / Vr
16:15, 19:45 uur / Wo 16:30 uur / Do 18:00 uur
/ Do, Zo, Wo 20:30 uur / Vr, Za 21:30 uur
Project Gio (DNL)
Di 10:30 uur / Zo 12:45 uur / Za 14:00, 18:00
uur / Do, Zo, Di 16:30 uur / Ma 17:15 uur / Wo
17:30 uur / Vr 18:15 uur
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur
Waar is het grote Boek van Sinterklaas?
(DNL) Do 10:30, 16:00 uur / Vr 11:30, 14:45 uur
Wild Rose (DOV) Wo 14:00 uur
Zombieland: Double Tap (DOV)
Za 17:00 uur / Vr 17:15 uur / Do, Zo - Wo 21:45
uur / Vr, Za 22:30 uur
Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag 10.15 uur
zaterdag en zondag 9.45 uur
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