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WC De Bus
Nieuwveld 49b, Helmond

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

DE GEURSPECIAALZAAK

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

JOSVERSCHURENSHOP.NL

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

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE*

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

IN DE KERSTVAKANTIE
ELKE DAG FILMS 

VANAF 10.00 UUR
KINDERTICKETS E 6,00

vd wiel    Tuinmachines - Beek en Donk
gremac

 www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62  

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

*Zie Actievoorwaarden op onze website

10%korting
op uw servicebeurt

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

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

EIGENTIJDS WONENDE MOOISTE 
MEUBELEN 
VAN DE MOOISTE 
MERKEN

Voor de 17e keer wordt dit jaar 
Dickensnight Brandevoort ge-
organiseerd. Deze sfeervolle 
markt in de Helmondse wijk 
Brandevoort staat bol van ge-
zelligheid en de welbekende 
Dickens sfeer (Victoriaanse 
stijl). Er is voor ieder wat wils. 

Op gepaste plaatsen en tijden 
zijn gezellige koren aan het zin-
gen en tijdens de wandeling over 
de markt lopen ook diverse ty-
petjes uit de Dickens tijd rond. 
Laat u tevens verassen door 
straattheater wat helemaal in 
de Dickenssfeer past. Bekende 
figuren zoals de dorpsomroeper 
of Scrooge zullen rondlopen. Op 
diverse plekken in de markt zult 
u ook nog meer bekende of min-

der bekende Dickens figuranten 
tegenkomen. De kleine mede-
mens wordt ook niet vergeten, 
want er is een nostalgische ker-
mis opgebouwd waar ze kunnen 
genieten van vertier uit die tijd. 
Ook de Dickensmarkt van ruim 
100 kramen staat bol van gezel-
ligheid en sfeer. 

Leuke snuisterijen, fijne koop-
waar, allerlei lekkernijen en ge-
zellige hebbedingen zijn te koop 
tijdens deze markt. Niet de al-
ledaagse “gewone” zaken zijn 
te zien, maar echt producten 
passend bij een Dickens markt. 
Aan iedereen is gedacht, dus ook 
de kinderen zullen op gepaste 
plaatsen voor hun aantrekkelijke 
kramen terugvinden.

Zoals altijd hoeft u niet alleen 
over de markt te lopen, maar is 

de markthal voorzien van ho-
reca, goed voor de inwendige 
mens. Zowel glühwein als heer-
lijke erwtensoep of warme cho-
comel zijn te vinden op de Dic-
kensmarkt. Breng daarnaast ook 
een bezoekje aan de diverse win-
kels die het centrum van Brande-
voort sieren. Speciaal voor Dic-
kensnight blijven die ook voor 
u open. De markt wordt geor-
ganiseerd in het centrum van de 

wijk Brandevoort in Helmond. 
Hij start op zondag 15 december 
om 14:00 uur en eindigt om 20:00 
uur. Komt allen en geniet van 
een prachtige Dickensnight 2019!

Vanwege de te verwachten druk-
te kunt u het beste met de fiets 
of het openbaar vervoer komen. 
Het station van Brandevoort ligt 
op 2 minuten lopen van de Dic-
kensmarkt. ▲

Brandevoort

Dickensnight Brandevoort 
Elke keer weer genieten 

Kom jij ook naar de 17e editie van Dickensnight? (Bron foto; Wim van den Broek).



2 week nummer 50 vrijdag 13 december 2019 de loop weekkrant HELMOND

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004

www.diepvriesspecialist.nl
Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 4 december t/m dinsdag 24 december 2019.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Kerst
Special

Prettige
kerstdagen

Gelukkig
nieuwjaar

Van Rijsingen

Kerst
Special

Kerst
Special

Kerst
Special
Kerst
Special
Kerst

2+1
GRATIS

9,99

2 stuks
voor

9,99

5,99

stunt

12,49

25%
korting

5,99

2+1
GRATIS

2+1
GRATIS

4,49

5,99

Ambachtelijke 
Worstenbroodjes
zak à 8 stuks - Diepvriesspecialist

Per zak 5,8989

Rauw en gepeld

Garnalen
400 gram - Epic

Normaal 16,Normaal 16,58

Dat wordt genieten 
deze kerst met dé 
Diepvriesspecialist

Normaal 16,Normaal 16,58

Konijnenbouten
2 stuks - Streekpoelier

Normaal 7,99

kroketten, oven kroketten, 
 pom’ duchesse of pom’pin

Aardappelspecialiteiten
750 gram - Lutosa750 gram - Lutosa

Normaal 7,99

garnalenmix

Oriental mix
500 gram - Epic

Normaal 7,99Normaal 7,99

worsten, pikant, ragout,  goulash, 
 saucijzen of kaas

Mini broodjes 
8 of 10 stuks - Diepvriesspecialist8 of 10 stuks - Diepvriesspecialist

Per zak 3,09

Kerst roomijs schnitt 
1000 ml - van Gils

Normaal 8,Normaal 8,4949

Kerst roomijs mix
4 stuks - van Gils4 stuks - van Gils

Normaal 6,Normaal 6,69

Diverse smaken

Bavarois
750 ml - Diepvriesspecialist - van Gils

per stuk 3,79

Nougatine ijstaart
500 gram - Schoonderwoerd

Normaal 15,49

Kabeljauwhaasjes
900 gram - Epic

Normaal 13,Normaal 13,9999

Aangepaste 
openingstijden

Zondag 22 december 
11.00 - 17.00 uur

Maandag 23 december 
09.00 - 20.00 uur

Dinsdag 24 december 
09.00 - 17.00 uur

Cabernet
Sauvignon

of Chardonnay
750 ml - Castillo San Simon
of Chardonnay
750 ml - Castillo San Simon
of Chardonnay

Normaal 3,99

GRATIS tegen
inlevering van

200 
inlevering van

200 
inlevering van

Piggypunten

Normaal 15,49
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De HellemondGift waardebon 
is opgericht om een bescheiden 
lokaal antwoord te hebben op 
het hebbelijke gedrag van de in-
ternetreuzen met onder andere 
Amazon (internetmiljardair Jef 
Bezos), Alibaba en Bol.com. Ze 
‘zuigen’ onze gemeenschappen 

leeg en het is eenrichtingsver-
keer, er komt niks voor terug.

De lokale ondernemer, die bij-
voorbeeld sponsor is van de lo-
kale voetbalclub, lijdt hier steeds 
meer onder. Geen sponsoring? 
Dan krijgt de voetbalclub geen 
geld en is er op den duur geen 
vrijetijdsbesteding voor de jeugd 
of lidmaatschapsgeld wordt flink 

duurder. De HellemondGift (al-
leen inwisselbaar bij meer dan 120 
lokale Helmondse ondernemers, 
waaronder twee supermarkten) 
wordt steeds populairder. In 
de afgelopen maand is er voor 
100.000 euro omgezet, een re-
cord! Wilt u iemand belonen, als 
bedrijf of particulier, of een feest-
dagen cadeau geven? Schenk de 
HellemondGift waardebon.

Ook een prima marketing tool 
bij bijvoorbeeld een Helmondse 
actie. Zie www.hellemondgift.
nl voor meer verkooppunten en 
info. Ook www.lokaalcadeau.nl 
is een prima Helmonds initiatief, 
een virtuele Helmondse winkel. ▲

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

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

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

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

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

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

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

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

HELMOND
weekkrant de loop

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

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

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

Genomineerden 
‘Helmonder van het Jaar 2019’ 

bekend

Hajar Yagkoubi, Rianne Let-
schert en Jermain De Rozario 
maken kans om de Helmonder 
van het Jaar 2019 te worden. De 
winnaar ontvangt een cheque 
van 4000 euro en een sculptuur 
van de Helmondse kunstenaar 
Willem van der Velden. De twee 
andere genomineerden ontvan-
gen elk een cheque van 1000 eu-
ro. De prijzen worden beschik-
baar gesteld door Rabobank 
Helmond Peel Noord. 

De Trots van Helmond<<TK
Helmonder van het Jaar is niet 
zo maar een titel. Als je tot Hel-
monder van het Jaar wordt ge-
kozen dan vervult je dat met 
trots. Je ziet het aan de gezichten 
tijdens de uitreiking en je hoort 
het aan de reacties van winnaars 
van de afgelopen jaren. Op 6 

januari 2020 wordt voor de 25e 
keer de Helmonder van het Jaar 
benoemd, tijdens de nieuwjaars-
receptie van de gemeente Hel-
mond.

Over de genomineerden:

Hajar Yagkoubi
De 19-jarig Hajar is namens Ne-
derland jongerenvertegenwoor-
diger voor de Verenigde Naties 
(VN). In september sprak zij in 
New York tijdens de jaarlijkse bij-
eenkomst van de commissie die 
gaat over sociale, humanitaire 
en culturele zaken. Haar speech 
over sociale kloven leidde tot een 
enthousiast applaus. Vorig jaar 
ontving Hajar van de jury van de 
Helmonder van het Jaar een eer-
volle vermelding voor haar werk.

Rianne Letschert
Rianne Letschert is in septem-
ber benoemd tot Topvrouw van 

het Jaar 2019. De rector mag-
nificus van de universiteit van 
Maastricht woont in Helmond 
en wordt door de jury vooral ge-
roemd om haar inzet voor maat-
schappelijk onderwerpen als ge-
lijkwaardigheid en diversiteit.

Jermain De Rozario
Bijna ieder Helmonder ken het 
verhaal van Jermain De Rozario: 
van vuilnisman tot sterrenchef. 
Eind 2018 ontving De Rozario 
als eerste restaurant in Helmond 
ooit een Michelinster. Hij is vaak 
voor gek verklaard. Een topres-
taurant in Helmond? De jury 
roemt zijn doorzettingsvermo-
gen en zijn positieve uitstraling 
voor Helmond.

Ook het publiek heeft een stem
Naast de juryprijs, wordt er ook 
een publiekprijs uitgereikt. Er 
kan van t/m 31 december ge-
stemd worden via www.rabo-

bank.nl/helmondpeelnoord op 
één van de drie genomineerden. 
Op 6 januari wordt ook bekend 
wie deze prijs heeft gewonnen.

De Helmonder van het Jaar 
Naast directievoorzitter Rabo-
bank Pieter Michielsen als ju-
ryvoorzitter bestaat de jury uit 
burgemeester Blanksma, Jan Jas-
pers, Bart Spoormakers, Audrey 
van den Broek en Udo Holtap-
pels. De Helmonder van het Jaar 
is een persoon of instelling die 
zich verdienstelijk maakt voor de 
stad Helmond op sociaal, maat-
schappelijk of cultureel gebied. 

De jury van de Helmonder van 
het Jaar verkiezing maakt onder 
voorzitterschap van Pieter Mi-
chielsen, directievoorzitter Ra-
bobank, de drie genomineerden 
voor 2019 bekend. ▲

Helmond

De genomineerden v.l.n.r.: Jermain De Rozario, Hajar Yagkoubi en Rianne Letschert (Bron foto: Rabobank Helmond Peel Noord).

Feestdagen cadeau? 
Geef de HellemondGift waardebon

HellemondGift Waardebon boekt 
record omzet in december: 

Helmond

cadeau met
de feestdagen?
Besteedbaar bij meer dan 120 Helmondse winkeliers/mkb-ers.

behoud de economie in helmond, steun de leefbaarheid, laat niet alles wegvloeien naar het internet.
Advertentie wordt gesponsord door weekkrant de loop t.b.v. MKB helmond
Verkooppunten zie: www.hellemondgift.nl

geef de hellemondgift waardebon cadeau!gift waardebon cadeau!gift waardebon cadeau!
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Aangepaste openingstijden gemeentelijke kantoren 
rond de feestdagen
Vanwege Kerst en Nieuwjaar zijn de openingstijden van de gemeentelijke 
kantoren gewijzigd. 

Gemeentelijke kantoren met Kerst en Nieuwjaar gesloten 
De gemeentelijke kantoren zijn gesloten op donderdag 19 december vanaf 15.00 
uur, 25 tot en met 27 december en op 1 januari 2020. Dit geldt voor de volgende 
locaties: Stadswinkel, Zorg en Ondersteuning (bezoekadres Zandstraat 94), 
het Stadskantoor en ’t Cour. 

Avondopenstelling Stadswinkel op 30 december
Op maandag 30 december is de Stadswinkel geopend van 12:00 uur tot 19:00 
uur. Voor het maken van een afspraak in de Stadswinkel of het doorgeven van een 
klacht of melding kunt u terecht op www.helmond.nl.

Museum Helmond
Museum Helmond is gesloten op 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag. 
Op 2e Kerstdag is het museum wel geopend, namelijk van 12.00 tot 17.00 uur. 

Aangepaste openingstijden Milieustraat en 
afvalinzameling december
Vanwege de feestdagen zijn er verschillende wijzigingen van de openingstijden 
van de Milieustraat en afvalinzameling. In dit bericht vindt u een overzicht van 
de bijzonderheden.

Openingstijden Milieustraat  
De Milieustraat aan de Gerstdijk 1 in Helmond is gesloten op:
• dinsdag 24 december na 15.00 uur
• woensdag 25 december
• donderdag 26 december
• dinsdag 31 december na 15.00 uur en
• woensdag 1 januari
Voor de rest van de maand december gelden de standaard openingstijden. 
Namelijk: maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op zaterdag van 
08.30 tot 16.00 uur.

Aangepaste ophaaldagen huishoudelijk afval
Op eerste en tweede Kerstdag en op Nieuwjaarsdag wordt er geen afval 
opgehaald. Dat betekent dat die ophaaldagen op een andere moment worden 
ingehaald. Valt uw standaard ophaaldag op een van deze dagen? Vul dan uw 
postcode en huisnummer in op www.deafvalapp.nl om te zien wanneer de 
inhaaldag plaatsvindt. Let op: de inzameldienst rijdt op inhaaldagen met een 
andere bezetting dan normaal en kan daarom vroeger (of later) bij u langskomen. 
Zet uw container en/of PMD-zak daarom voor 7.30 uur aan de straat. 

Textielcontainers afgesloten 
Vanaf 27 december tot uiterlijk 8 januari zijn de textielcontainers afgesloten 
vanwege de jaarwisseling. Wilt u tijdens deze periode uw kleding inleveren? 
Dan kunt u dit naar de milieustraat (Gerstdijk 1) of de Kringloopwinkel 
(Noorddijk 2) brengen. 

Bekendmakingen

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

Tolpost 7 08-10-2019 transformatie pand OLO 4702849

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

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

Markt 05-12-2019     Nationaal Straatvoetbaltoernooi 2020  2019-03073

  (5 mei 2020) 

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Logo in ZW/DIA
Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

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

Engelseweg 233 26-11-2019 beperkte milieutoets OLO 4798739

Kamperfoelie 16A 04-12-2019 realiseren gesloten  OLO 4801117

  bodemenergiesysteem

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

Mauritslaan 17 28-11-2019 vergroten woning OLO 4805611

Liverdonk kadastraal U 7614 29-11-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4686647

Ameidestraat 14-16 01-12-2019 verbouwen pand, realiseren  OLO 4808467

  appartementen bovenverdieping 

Panovenweg 33 28-11-2019 vestigen zorgatelier OLO 4795205

Kerkstraat 37 03-12-2019 wijzigen kantoor in  OLO 4813797

  2 appartementen, plaatsen trappenhuis 

Dwergvlasbeek 12 03-12-2019 vervangen garagedeur door  OLO 4814349

  kozijn met deur 

Postelstraat 1 03-12-2019 plaatsen duivenhok OLO 4814111

Vossenbeemd 41 04-12-2019 renoveren voorgevel kantine OLO 4814559

Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving:   Nr. Omgevingsloket:

Geldropseweg 43 04-12-2019  bouwwerk brandveilig gebruiken OLO 2969607
 

Beroepschrift 

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. 

Voorlopige voorziening 

Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden 

ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch). Er kan geen beroep meer worden ingesteld door een belanghebbende 

aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder gevolgde 

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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

 legging vanaf: legging tot en met: 

Slegersstraat 12-12-2019 23-01-2020 aanvraag brandveilig OLO 4586269

2A    gebruiken

Inzage 

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

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

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

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

Zienswijze 

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

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

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

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

gemaakt bij Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 14 0492).

 

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

Provinciale weg N607  28-11-2019 kappen 1 boom 2019-X1296

(nabij hectometerpaal 1,21) 

Geeneind 12 29-11-2019 oprichten woning, maken uitweg OLO 4461063

Ansemhoek 7 02-12-2019 oprichten woning OLO 4441989

Schorfhoeve 1 02-12-2019 verhogen poort OLO 4800967

U.N.O.-weg 5 03-12-2019 plaatsen erfafscheiding OLO 4778729

Dennerode 22 04-12-2019 plaatsen dakkapel (achterzijde) OLO 4740211

Nierslaan 21 05-12-2019 plaatsen carport/overkapping OLO 4600849

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Burgemeester en Wethouders van Helmond 11 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.

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

     Datum verzending

Jumbo 2e Haagstraat 42 drank- en horecavergunning 34177210/

Supermarkten BV     4-12-2019

Restaurant Panache Markt 209 drank- en horecavergunning 34177210/

Supermarkten BV     4-12-2019

Meer informatie 

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

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

Bezwaarschrift en voorlopige voorziening

Tegen verleende vergunningen kunt u gedurende 6 weken bezwaar maken. De termijn gaat 

lopen de dag nadat het besluit is verzonden aan de aanvrager (zie datum verzending). 

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar: Postbus 950, 5700 AZ Helmond, of u kunt  dit digitaal 

indienen. Kijkt u hiervoor op www.helmond.nl. Als u een bezwaarschrift indient, wordt het  

besluit niet geschorst. Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u wel een voorlopige 

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

De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA Den Bosch. 

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen 

geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). Burgemeester en 

wethouders hebben het voornemen voor deze personen de aantekening te plaatsen in de

BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer als

ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar voor 

overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Datum vertrek 

A. Van Schijndel  14-10-2019

A. Tarjáni   23-09-2019

R. Richter  23-09-2019

C.L. Hart  29-08-2019

D.Ł. Wilczewski  29-08-2019

H.J.W. Kuypers  05-11-2019

R.W.J. van de beek  05-11-2019

A. Onică  03-09-2019

R. Gergely  01-10-2019

A.A.J. Racz  08-10-2019

V.S.F. Vandermeulen  16-10-2019

R.G.J. van Doren  09-09-2019

B.L. Tunjanan  20-09-2019

S.A. Kuszynska  09-09-2019

J.M. Jóźwiak   30-09-2019

E.A.A. de Kok  22-11-2019

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

Kennisgeving ontwerpbeschikking intrekking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij op 14 

oktober 2019 van EG Retail (Netherlands B.V.) een verzoek hebben ontvangen om een 

omgevingsvergunning gedeeltelijk in te trekken. Het betreft een vergunning voor het in 

werking hebben van een tankstation aan de Engelseweg 200B in Helmond. De intrekking 

betreft de opslag en verkoop van LPG. Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond 

maken tevens bekend dat zij van plan zijn het verzoek in te willigen. 

Inzage 

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 

12 december 2019 tot en met 23 januari 2020 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, 

Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. 

Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14 0492. Voor een mondelinge 

toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch (088-3690455) een afspraak maken.

Zienswijze 

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

indienen ten aanzien van de ontwerpbeschikking. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden 

gericht aan burgemeester en wethouders van Helmond, p.a. Omgevingsdienst Zuidoost-

Brabant, postbus 8035, 5601 KA Eindhoven. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen 

kunt u bellen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (088-3690455).

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

de Plaetse e.o. 28-11-2019  Dickensnight Brandevoort  2019-02718

  (15 december 2019)

Speelhuisplein 2 28-11-2019  Nieuwjaarsreceptie (6 januari 2020) 2019-02914

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

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

Kennisgeving beschikking
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij een vergunning ingevolge 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben verleend aan: Used Parts & Metals B.V., 

Engelseweg 233 te Helmond. Het betreft een omgevingsvergunning beperkte milieutoets 

voor het inzamelen, opslaan, overslaan, verwerken en verhandelen van metaalschroot en 

metaalhoudende afvalstoffen, OLO-nummer 4798739.

Inzage 

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 12 december 2019 ter inzage in het 

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

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

Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u vooraf telefonisch een afspraak maken 

via telefoonnummer 088 3690455.

Bezwaarschrift en voorlopige voorziening 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (3 december 2019) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden 

aan burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 

postbus 950, 5700 AZ Helmond. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na 

verzending van het besluit, tenzij gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een 

verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat 

er een beslissing is genomen over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening 

moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant te 

’s-Hertogenbosch.

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

• Dat verkeersbesluit 1433 wordt ingetrokken. Dat betekent dat De Medevoort en een klein 

deel Burgemeester Krollaan, tussen inrit naar perceel Medevoort 23 en perceel Burgemeester 

Krol-laan 98 middels het verwijderen van de verkeersborden weer het gehele etmaal 

toegankelijk wordt voor motorvoertuigen.

Bezwaarschrift en voorlopige voorziening 

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

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

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

dient verstuurd te worden aan de gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische 

Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. 

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, 

de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 

gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar digitaal worden ingediend via 

www.helmond.nl. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. 

Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend 

belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige 

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

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

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

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

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

dhr. E. de Haan, tel. 0492-587585.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.
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BEKIJK DE SALE ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN 
• STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO GRATIS PARKEREN
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START SALE STAPELKORTING 20-25-30% 
& SPECIALE KOOPJES TOT 70%*

KOOPZONDAG 15 DECEMBER VAN 12.00 - 17.00 UUR

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

K
LA

A
SE

N
 | 

V
A

N
D

EU
R

SE
N

.C
O

M
 W

K
 5

0
 D

L

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 15 DECEMBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 

KOM NAAR DE WINKEL
VOOR DE ALLERBESTE DEALS

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

BLACK FRIDAY. 
NO WAY.

KOM NAAR DE WINKEL
VOOR DE ALLERBESTE DEALS

NO WAY.
KOM NAAR DE WINKELTOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJSNO WAY.NO WAY.
KOM NAAR DE WINKELTOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJS

TOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJS

TOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJS

TOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJS

TOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJS

TOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJSNO WAY.NO WAY.
TOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJS

TOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJS

TOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJS

TOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJS

TOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJS

TOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJS

TOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJS

TOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJS

TOPKWALITEIT TEGEN DE BESTE PRIJSAANBIEDINGEN TM 15 DECEMBER

GRIJP JE
LAATSTE KANS

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

ACTIE GELDIG TOT EN MET
KOOPZONDAG

15 DECEMBER 2019*
WINKEL OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

Scoor voor de laatste keer 
de beste Black Friday deals

Koopzondag bij Adventure Store

Black Friday mag dan wel voorbij zijn, 
maar dat geldt niet voor de deals van 
Adventure Store Helmond: daar gelden 
het hele jaar door de beste prijzen en de 
scherpste deals voor alles op het gebied 
van sport- en outdoor benodigdheden. 
En dat met de bekende persoonlijke be-
diening, het assortiment met topkwali-
teit merken en het gratis parkeren voor 
de deur.

Zondag 15 december is het koopzondag 
in de winkel. Kom en profiteer voor de 
laatste keer van de super acties die tot en 

met deze dag gelden: 20 procent korting 
op alle tassen, 15 procent korting op alle 
winterjassen, 30 procent korting op alle 
kinderregenlaarzen en 20 procent korting 
op kampeer- en recreatie spullen zoals re-
laxstoelen, barbecues, slaapzakken, mat-
ten, tenten en alle accessoires.

Naast hoge kortingen, kun je ook reke-
nen op een uitstekende service en goed-
passend advies. Onze outdoor adviseurs 
staan voor je klaar om je te helpen! Of 
je nu op zoek bent naar een perfect paar 
wandelschoenen óf een gloednieuwe bar-
becue, Adventure Store heeft het allemaal!
Kijk ook op wwww.adventurestore.nl 
voor alle details. ▲

Helmond

(Bron foto; Adventure Store).

Op zondag 15 december treedt van 14.00 
tot 16.00 uur Shantykoor De Klotvaar-
ders uit Deurne op in de Gaviolizaal van 
het Draaiorgelmuseum.

Het Shantykoor ‘De Klotvaarders´ is een 
gemengd koor van ruim 100 leden met 
zout water in het bloed en staat onder 
leiding van dirigent Leo van der Heyden. 
Deze tekent ook voor de arrangementen. 
Het koor is opgericht op 12 november 
2008. Klot betekent turf in De Peel , van-
daar de “Klotvaarders”. Het koor heeft een 
ensemble met accordeons, klarinet, saxo-
foon, piano en drums. 

Het repertoire bestaat uit zo genaamde 
zeemansliederen en aanverwante songs, 
bekende en minder bekende liederen. 
Veelal Nederlandstalige, met enkele duits- 
of Engelstalige nummers en zelfs een Rus-

sisch kozakkenlied: het Wolgabootsman-
lied. Ook Hawaï, de Biesbos, Middellandse 
Zee en het Kleine café aan de haven ma-
ken deel uit van de muzikale reis van De 
Klotvaarders. Mede gezien de kersttijd zal 
er ook op zijn tijd een kerstliedje te gehore 
worden gebracht.

De zaal is open van 13.00 tot 17.00 uur. We-
derom een bijzonder concert in een bij-
zondere nostalgische omgeving.
Vooraf, in de pauze en na afloop kunt u 
genieten van onze Helmondse draaior-
gels. De Gaviolizaal met monumenten en 
een stukje geschiedenis en cultuur in de 
cultuurstad Helmond heet u welkom. 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 Toren-
straat 36a, 5701 SH Helmond. Openingstij-
den zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. Groepen van minimaal 10 personen 
ook mogelijk op afspraak. ▲

Shantykoor De Klotvaarders treden op 
in de Gaviolizaal

Shantykoor De Klotvaarders. (Bron foto; Stichting Draaiorgelmuseum Helmond).

Helmond
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WIL JIJ EEN 
LEUKE BIJBAAN? 

Wij zijn op zoek naar:  
• Bedieningsmedewerkers  

• Keukenmedewerkers  
• Spoelkanjers  

 
Heb je nog niet veel ervaring,  

geen probleem, wij leiden je op.  
Reageer snel via werken@montimar.nl of  

stuur een appje naar 06-22947786. 
 

Montimar Mierlo - Broekstraat 87—Mierlo 

Aan de Broekstraat, net buiten 
Brandevoort in het Mierlose bui-
tengebied, staat een oude boer-
derij. Tot voor kort was daar res-
taurant Liverdonk gevestigd, de 
eigenaren hebben echter de deur 
gesloten en zijn een andere weg 
ingeslagen. Maar vanaf 20 janu-
ari aanstaande worden er in het 
sfeervolle pand opnieuw gasten 
in de watten gelegd en wel door 
het team van restaurant Mont-
imar, onder leiding van de Bra-
bantse horecamannen Jan Me-
gens en Rik Tiebosch.

In vijf jaar tijd hebben de twee 
compagnons zes succesvolle 

restaurants geopend, waarvan 
die in Mierlo wellicht nog niet 
de laatste zal zijn. Hun formule: 
mediterraan dineren voor me-
diterrane prijzen slaat duidelijk 
aan bij het publiek in Rosmalen, 
Veghel, Oss, Boxtel, Boekel en 
binnenkort zeker ook in Mierlo.

“Wij vinden het een uitdaging 
onze gasten te verwennen zon-
der dat zij daar enorme bedra-
gen voor neer hoeven te leggen. 
Wij zorgen voor een echte ho-
gere restaurantsfeer, denk aan 
mooi gedekte tafels met wit ta-
fellinnen en een a la carte menu. 
Want dat is wat mensen willen. 
Wij houden zelf niet zo van die 
formules, waarbij klanten bin-
nen een bepaalde tijd allemaal 

kleine hapjes kunnen eten en 
dan bijna buiten worden gezet. 
Bij ons kan iedereen desnoods 
de hele avond blijven zitten, echt 
op zijn Brabants. We houden van 
gewoon normaal doen en trek-
ken daarmee nu al vijf jaar een 
groot publiek, van jong tot oud.”
Een paar voorbeelden van de 
mediterrane prijzen van Mont-
imar: een voorgerecht staat al 
vanaf € 4. 85 op de kaart, soep 
vanaf € 2.35, een hoofdgerecht 
(vlees) vanaf € 10.45, een hoofd-
gerecht (vis) vanaf € 11.75 en een 
dessert vanaf € 3.15. Natuurlijk 
staan er vegetarische gerechten 
op het menu en is er een speciale 
kaart voor de jonge gasten. Ook 
de dranken zijn zeer “goed” ge-
prijsd. Voor een pilsje legt men € 

1.35 neer, een glas huiswijn kost 
€ 2.30 en een kop koffie drink je 
voor € 1.10. Al deze schappelijke 
prijzen doen niets af aan de kwa-
liteit van drank en spijzen. 

“We hebben beslist niet de pre-
tenties van een sterrenrestau-
rant, maar we zorgen zeker voor 
goede kwaliteit en bereiden onze 
gerechten met verse produc-
ten. Vier keer per jaar passen we 
onze kaart aan het seizoen aan. 
Het feit, dat we volgend jaar al 
vijf jaar deze formule met heel 
veel plezier en succes neerzetten 
in onze restaurants, is het bewijs 
dat we de goede weg zijn inge-
slagen”, aldus Jan. “We houden 
ervan te zien, dat onze gasten 
blij verrast zijn als ze de rekening 
krijgen. Ze kunnen bij ons twee 
keer komen eten, waar ze bij een 
ander restaurant voor hetzelfde 
bedrag dat een keer kunnen 
doen. Dat wil toch iedereen?”

“Het leuke is, dat we overal in 
boerderijen zitten. Toen we hier 
de eerste keer kwamen kijken, 
voelde het dan ook meteen goed. 

Het begon meteen te kriebelen. 
Dichtbij de stad, maar toch ook 
heel landelijk en dat was precies 
wat we zochten voor onze zesde 
vestiging.”

Momenteel wordt er nog hard 
gewerkt in en rondom het pand. 
De varkensstal, waar nu nog 
geen vloer in ligt, wordt bij het 
restaurant getrokken. Het oude 
interieur wordt flink aangepakt 
en helemaal omgetoverd tot een 
echte Montimar. Er moet nog 
veel werk worden verzet voordat 
de gasten op 20 januari aan kun-
nen schuiven, maar Jan ziet geen 
problemen.  “Dat komt allemaal 
goed, we hebben goede vakman-
nen in dienst, die dat helemaal 
voor elkaar gaan krijgen”, aldus 
een enthousiaste Jan. “Maan-
dag de 20e januari ziet alles er 
helemaal top uit en zorgen we 
natuurlijk voor een lekkere ver-
rassing voor onze gasten.”

Meer informatie is te vinden op: 
www.montimar.nl 

Tekst: Jet Vetter

Mediterraan 
dineren bij  

Montimar Mierlo
Jan Megens en Rik Tiebosch openen het nieuwste restaurant binnen het concept op 20 januari. (Bron foto; Chris Thielen).

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

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

FULL-TIME VERKOPER M/V

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

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

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

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

www.vloerhetzelf.nl

Gelling Optiek draagt 
het stokje over

Ellen en Ron van Gelling Optiek (Links) overhandigen de sleutel aan 
Harold en Judith van Berlo. (Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Mierlo-Hout: Na 37 jaar hebben Ron en 
Ellen Gelling van Gelling Optiek besloten 
om samen te gaan genieten van een wel-
verdiend pensioen. De winkel zal echter 
niet lang leeg blijven: Harold en Judith 
van Berlo dopen de winkel vanaf januari 
om tot Van Berlo Optiek.

Gelling Optiek
Op 1 maart 1983 opende Gelling Optiek 
voor het eerst haar deuren aan de Pastoor 
Elsenstraat in Mierlo-Hout. 23 jaar later 
verhuisde zij naar het huidige pand aan 
de Hoofdstraat 99. Inmiddels is de op-
tiekzaak een begrip binnen Mierlo-Hout, 
maar ook zeker daarbuiten.
Ron en Ellen Gelling hebben 37 jaar lang 
met veel passie en plezier in hun zaak 
gewerkt. Het leukste aan het werken in 
een optiekzaak? Het contact met klanten 
en de variatie binnen een werkdag. “Van 
het technische aspect tot aan een praatje 
met de klant: iedere dag is anders”, aldus 
Ron. Zijn vrouw Ellen vult aan: “Door de 
jaren heen hebben we ook een vaste klan-
tenkring opgebouwd. We zien vaak dat 
klanten, die als kind bij ons in de winkel 
kwamen, nu ook weer hun eigen kinderen 
meenemen. Dat is mooi om te zien.” Het 
ondernemers duo kijkt dan ook tevreden 
en trots terug op de afgelopen 37 jaar: “We 
zouden het zo weer opnieuw doen.”  

Van Berlo Optiek
Het stokje zal worden over gedragen aan 
de uit Mierlo-Hout afkomstige Harold en 
Judith van Berlo. “Ik droom al langer van 
mijn eigen zaak en nu gaat het dan ook 
écht gebeuren,’ zegt Harold. “We hebben 
er ontzettend veel zin in om in januari aan 

de slag te gaan.” Harold is gediplomeerd 
opticien en zit al jaren in het vak. Naast 
zijn jarenlange ervaring als opticien, is 
Harold ook contactlenzenspecialist. Hij is 
aangesloten bij de Algemene Nederland-
se Vereniging van Contactlenzenspecia-
listen (ANVC). 

Vernieuwde winkel
Voordat Harold en Judith hun eerste klan-
ten mogen ontvangen, zal de winkel eerst 
onder handen worden genomen en een 
ander uiterlijk krijgen. Ook zal het assor-
timent breder worden. Zo kun je bij Van 
Berlo Optiek terecht voor nachtlenzen. 
“Nachtlezen zorgen er voor dat je over-
dag scherp ziet. Het fijne hiervan is, is dat 
je gedurende de dag geen bril of lenzen 
meer nodig hebt”, legt Harold uit. 2 janu-
ari 2020 is het zover en zal de vernieuwde 
optiekwinkel voor het eerst haar deuren 
openen aan de Hoofdstraat.
Om de opening van Van Berlo Optiek te 
vieren, profiteert u van 2 tot en met 11 ja-
nuari van vijftien procent korting op een 
complete bril én tien procent korting op 
een contactlenzenpakket.
Van Berlo optiek is vijf dagen per week ge-
opend en zal ook in de middag open zijn 
voor klanten:
Dinsdag t/m donderdag: 09.00 - 18.00
Vrijdag: 09.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

Ron en Ellen willen hun klanten graag be-
danken voor het jarenlange vertrouwen 
en de fijne samenwerking. Tot en met za-
terdag 21 december zullen zij nog in hun 
vertrouwde optiekwinkel aan het werk 
zijn. Hierna gaan zij genieten van hun 
welverdiende pensioen. U bent van harte 
welkom om voor deze tijd nog eens bin-
nen te lopen bij Gelling Optiek. ▲

Mierlo-Hout

Kerstuitzending Omroep Helmond Klassiek

Het is inmiddels traditie geworden dat 
Omroep Helmond Klassiek op eerste 
kerstdag van 10.00 tot 12.00 uur haar 
kerstuitzending verzorgt. Tijdens deze 
uitzending is er veel plaats voor mooie 
(klassieke) kerstmuziek, krijgt u infor-
matie over leuke kerstactiviteiten, is er 
plaats voor mooie kerstgedichten en 
kerstgedachten.

Enkele bekende Helmonders, waaronder 
onze burgemeester mevrouw Elly Blanks-
ma, zullen live in de uitzending hun kerst 
-en nieuwjaarswensen aan de luisteraars 
overbrengen.
De mogelijkheid om in te bellen en uw 
eigen kerstwensen over te brengen is na-

tuurlijk aanwezig, tijdens de uitzending 
zullen telefoonnummers daarvoor wor-
den bekend gemaakt. Luisteren naar deze 
uitzending vol sfeervolle kerstmuziek is 
een prachtige manier om samen met uw 
gezin eerste kerstdag te beginnen. ▲

Helmond
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Hints - & Prinseroaje

Wie wordt Prins Briek XLVII?Wie wordt Prins Briek XLVII?Wie wordt Prins Briek XLVII?Wie wordt Prins Briek XLVII?Wie wordt Prins Briek XLVII?Wie wordt Prins Briek XLVII?Wie wordt Prins Briek XLVII?Wie wordt Prins Briek XLVII?Wie wordt Prins Briek XLVII?Wie wordt Prins Briek XLVII?
Oit DE KUNST.!! Iedere week eeen nieuwe hint op

www.keiebijters.nl
Speel mee en maak kans op mooie prijzen

ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Ontdek de mooiste 
houten vloeren

 www.vloerenland.com

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

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Echtscheidingsdilemma 18: baby

Wilt u reageren op dit dilemma, 
of wilt u zelf een dilemma in-
brengen? 
Mail naar duurzaamouder
schap@levgroep.nl, o.v.v. dilem-
ma 17 en mogelijk wordt uw reac-
tie over twee weken geplaatst. ▲

Sinds vijf maanden hebben 
wij een kindje. We hadden 
daar heel erg naar uitgeke-
ken. We waren al zes jaar 
samen en waren toe aan het 
stichten van een gezinnetje, 
vonden wij. Maar nu weet ik 
het niet meer zo zeker. Sinds 
de baby er is heeft mijn vrouw 
nergens anders meer oog 
voor. Ze reageert op elke kik 
die ons dochtertje geeft, past 
haar hele dagritme op haar 
aan, en kruipt elke avond uit-
geput in bed. Vooraf hadden 
we gezegd dat we het belang-
rijk vonden om ook dingen 
samen te blijven doen, maar 
dat komt er nooit van. Ze is 
te moe, of wil ons dochtertje 
niet bij de oppas achter la-
ten. Al met al heb ik het idee 
dat ik er maar een beetje bij 
hang en niet meer belangrijk 
voor haar ben. Ik weet echter 
ook niet meer hoe we hier uit 
moeten komen, want alles 
wat ik voorstel wijst ze af. Wie 
geeft mij een tip?

Dilemma 18: baby

Hallo, ik heb dringend be-
hoefte aan advies. Ik ben 
een meisje van 16. Dit jaar 
zijn mijn ouders gescheiden. 
Vroeger hadden we met kerst-
mis altijd een paar vaste din-
gen die we met elkaar deden. 
We gingen altijd met z’n allen 
naar de film. En mijn vader 
kookte één dag en mijn moe-
der de andere, we speelden 
spelletjes, en het was altijd 
heel gezellig. 

De afspraak tussen mijn va-
der en moeder is dat ik bij 
mijn moeder woon en dat ik 
in het weekend naar mijn va-
der ga. Nu valt kerstmis door 
de week, en mijn moeder gaat 
er vanuit dat ik dan bij haar 
ben. Maar mijn vader vindt 
het leuk als ik ook een dag bij 
hem kom, dan gaat hij uitge-
breid koken. 

Samen vieren gaat niet meer, 
maar ik zou het graag met al-
lebei vieren. En ik wil ook niet 
dat mijn ouders zich alleen 
voelen. Mijn moeder zegt dat 
ze niemand anders heeft en 
zich heel eenzaam gaat voelen 
als ik een dag naar mijn vader 
ga. Wat moet ik nu doen?

Dilemma 19: Kerst

Hallo kersverse vader,
Ja man, zo gaat het als je een 
kind krijgt. Er verandert veel, 
en bovendien is de hormoon-
huishouding van je vrouw 

Beste verwaarloosde vader,
Tijd voor een goed gesprek 
lijkt me. Het wordt tijd dat 
je vrouw ook weer wat aan-
dacht voor jullie samen kan 
opbrengen. Regel een keertje 
oppas, reserveer een leuk res-
taurantje en heb het er over. 
Wat wil zij met jullie relatie, 
wat zijn jouw wensen, en zijn 
daar dingen in veranderd?
Succes en een gezellige avond!

Denk eens na wat jij zou 
kunnen doen om het voor je 
vrouw wat minder zwaar te 
maken. Sta jij ’s nachts wel 
eens op? Kan ze nog wel eens 
een nachtje doorslapen? 

Een nachtje in de logeerkamer 
kan wonderen doen. Er is vast 
wel iets wat je van haar over 
kan nemen, zodat ze weer 
minder moe is. 

ook wel veranderd. Zij is nog 
aan het ‘ontzwangeren’ en 
daar hoort dit gedrag bij. Het 
is ook maar goed dat ze zo 
alert reageert op alle signalen 
van jullie kind. Een kleine ba-
by kan alleen maar huilen of 
kreetjes slaken om duidelijk te 
maken wat hij of zij wil. Jullie 
dochtertje doet dat goed, en je 
vrouw reageert daar op. Weet 
jij ook al wat de verschillende 
huiltjes betekenen? Probeer je 
daar eens in te verdiepen, je 
zult merken dat dat de band 
met je kind versterkt. Wat jul-
lie relatie betreft: heb geduld. 
Als jullie kindje wat ouder is 
komt er ook meer ruimte voor 
jullie samen.

Reactie 1

Reactie 2

Reactie 3

Helmond

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

Tuincentrum De Biezen 
wint ‘De Beste Kerstshow 

van Nederland 2019’

Woensdag 4 december 2019 is 
Tuincentrum de Biezen in Beek 
en Donk winnaar geworden van 
‘De Beste Kerstshow van Ne-
derland 2019’, in de categorie tot 
5000m2. Deze competitie wordt 
al meerdere jaren georganiseerd 
door vakblad TuinZaken samen 
met Tuinbranche Nederland. 

Juryrapport
In het juryrapport staat het vol-
gende: “Hier kom je echt lekker 
binnen in een kerstsfeer: met 
een kersttrein in een setting van 
een traditionele kerst in rood 
en groen. Het kerstgroen is hier 
fantastisch en de show hebben 
ze nét even anders opgezet: veel 
ruimtelijker waardoor je lekker 
kan dwalen en met mooie kleur-
stellingen. Leuk is het gebruik 
van de verschillende vloertjes, 
waardoor ook een andere sfeer 
wordt neergezet. Knap dat Tuin-
centrum De Biezen zich zo blijft 

ontwikkelen. Het is niet alleen 
een goede en commerciële show; 
het is ook heel prettig winkelen. 
Zoals Tuincentrum De Biezen 
zelf zegt: fun shoppen.” 
“Dit jaar is het thema in de kerst-
show van Tuincentrum De Bie-
zen ‘Lichtjes in het duister’. De 
honderden kerstlichtjes door het 
gehele tuincentrum weerspie-
gelen dit thema. Het is een plek 
waar je goed in de kerstsfeer 
komt. Ook de fraaie open binde-
rij, waar de bloemisten ter plekke 
heel creatief werk maken, sluit 
goed aan bij de kerstshow.”
 
Kika
Dit jaar heeft Tuincentrum 
De Biezen weer gedacht aan 
het goede doel. Zo zijn er twee 
wensvijvers aanwezig waar ge-
doneerd kan worden aan Kika. 
Zo heeft Tuincentrum De Biezen 
afgelopen jaar € 1050,87 mogen 
doneren. 

Bent u ook benieuwd geworden 
naar onze kerstshow? ▲

Regio

Dit jaar is het thema in de kerstshow van Tuincentrum De Biezen 
‘Lichtjes in het duister’.(Bron foto; Tuincentrum de Biezen).
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Dé specialist voor de behandeling
van huidziekten en spataderen

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

SPATADEREN EFFECTIEF
EN VEILIG BEHANDELEN

Drs. Judith Vermazeren,
dermatoloog

Stationsstraat 1
Helmond
085 - 043 24 54 W
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Zjana Bodyfashion
Lingerie Speciaalzaak

BH prijsmax.€29,95
Hoofdstraat 126, Helmond (Mierlo-Hout)

Shop 24/7 op www.zjana.nl
Tegenover Jan Linders en de Rabobank - met gratis parkeren voor de deur

December actie:
Gratis luxe cadeaubox

bij aankoop van lingerie

Lingerie & Badmode
cup A-K / omvang 65-125

LINGERIEBONNEN

vanaf €10,-

Versier je boom dit jaar met een doel

Ze zijn er nog!

Versier je boom ook dit jaar met een doel.
Vraag er naar bij uw tuincentrum!

Zolang de voorraad strekt.

Is het een sport, is het dans, of is 
het theater? Het is dat alles ver-
pakt in een wervelende kerstshow 
bij RV Olympia in Mierlo! Een 
show waarbij ook veel Helmondse 
rijdsters te zien zijn, uit alle delen 
van de stad. De rolschaatssters 
nemen u dit jaar weer mee naar 
een droomwereld. Een droom die 
voor de een bestaat uit mooie ont-
roerende muziek en voor de an-
der uit bijzondere lichtjes die een 
wonderlijk decor omlijsten. 

Of dat nu het flitsende Times 
Square is of die speciale open plek 
in het bos waar de vuurvliegjes hun 
dans opvoeren. Er is veel creativiteit 
en uithoudingsvermogen voor no-

dig om de choreografieën onder de 
knie te krijgen. Eindeloos worden 
de moeilijke figuren en sprongen 
geoefend en we kunnen wel stellen 
dat rolschaatsen niet voor watjes 
is. De indrukwekkende kostuums 
met veel glitters zijn een lust voor 
het oog en zullen de toeschouwers 
ook dit jaar weer op een waar spek-
takel trakteren.  In de kerstshow 
van 2019 gaat Rolschaatsvereni-
ging Olympia op zoek naar wat 
dat ene speciale ‘je ne sais quoi’ 
gevoel waar je misschien niet pre-
cies de vinger op kunt leggen maar 
wat wel het verschil maakt. Licht, 
liefde, wijsheid, muziek, girlpower 
en het ritme van leven: aan u om 
te ontdekken waar het om draait 
in elke dans. Iedereen is welkom, 
de kerstshow van rolschaatsver-
eniging Olympia is echt een ge-

weldig uitje voor iedereen. Of u nu 
een trouwe bezoeker of een ouder 
bent van een van de nieuwe leden. 
Maar natuurlijk ook als u een lo-
kale vereniging die sport en cultuur 
samenbrengt voor de jeugd een 
warm hart toedraagt of gewoon 
nieuwsgierig bent. Hoe kun je beter 
de kerstperiode inluiden dan met 
een verrassende kerstshow op rol-
schaatsen? Een leuker begin van de 
mooiste tijd van het jaar is er niet!

Praktische informatie
De show vindt plaats op zater-
dag 21 december om 19.30 uur 
en zondag 22 december om 12.00 
uur en 16.00 uur in Sporthal de 
Weijer, Heer van Scherpenzee-
lweg 22 te Mierlo.

Kaartjes kunnen op verschillen-
de manieren verkregen worden: 
• Via de website 
 www.rvolympia.nl. 
• Via het emailadres
 kerstshow@rvolympia.nl.
 Geef duidelijk aan wanneer en
 op welke tijd je wilt komen, 
 met hoeveel personen en of
 het gaat om volwassenen 
 of kinderen.
• Bij Plus supermarkt van
 Doornmalen in Mierlo, 
 Boutique for More in 
 Brandevoort en de Peperkorrel
 in Geldrop zijn kaartjes 
 contant te koop. 
• Via het telefoonnummer: 
 06-16084982. 
Prijs: Voor kinderen tot en met 
12 jaar kosten de kaarten in de 
voorverkoop €7,50 en aan de 
kassa €9,00. Voor volwassen 
kosten deze €12,50 in de voorver-
koop en €14,00 aan de kassa.▲

Reis mee naar 
een droomwereld vol 

liefde en geluk

Helmond

Oudejaars Conference Show: 

Lachend 2019 uit
Op zondag 29 december aan-
staande zal Jeroens Clan en 
Striepke Veur terugblikken 
op 2019.

Jeroens Clan is een muzikaal 
humoristische top cabaret-
groep die als geen ander de 
zaal weten te bespelen met 
hun snelle komische liedjes en 
conferences in hun oudejaars-
show Tere Zieltjes.

Eveneens zal Striepke Veur het 
beste van hun voorbij laten 
komen waarbij u 2019 lachend 
zal uitgaan! Dit geheel in een 
theatrale sfeer aan een voor u 
gereserveerd tafeltje  met lek-
ker eten in de vorm van voor-

gerechteneilanden, hoofd-
gerechten gepresenteerd 
van uit de open keuken “Het 
Koksdomein” met later op de 
avond grandioze desserts en 
koffiebars. De oudejaars din-
nershow begint om 16.00 uur 
en duurt tot 21.30 uur.

Reserveer nu uw tafel! Voor 
een middag/avond lachen, 
lekker eten en drinken. € 59,50 
per persoon  inclusief alle 
dranken, live cooking diners, 
desserts, koffiebars

Voor meer informatie en/of 
reserveringen, ga naar www.
plattevonder.nl of bel
de reserveerlijn: 0493-491381
Partycentrum De Platte Von-
der, Nieuwendijk 10, 5712 EM 
Someren-Eind. ▲

Regio

www.helmondnu.nl
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Goede toekomst voor één 
lokale weekkrant per gemeente 

De Mierlose Krant 
gaat samen met 

Middenstandsbelangen 

Tijden veranderen in een snelle 
digitale wereld. Toch houden 
goede lokale weekkranten stand 
en versterken zelfs nog hun po-
sitie. De kracht van lokaal en 
dicht bij de lezer staan, heeft 
nog steeds zijn uitwerking. 

Ook adverteerders geloven in de 
print media, immers als ze geen 
respons krijgen op hun adverten-
ties, zouden ze morgen ophouden 
toch? Daarom is besloten om ook 
één sterke weekkrant in Geldrop-
Mierlo uit te brengen, die ook 
een goede toekomst heeft. De 
uitgevers van De Mierlose Krant 
en Middenbestandsbelangen 
Geldrop-Mierlo hebben besloten 
om de twee weekkranten samen 
verder te laten gaan per 1 januari 
2020. Adcommunicatie Helmond 
zal de activiteiten overdragen aan 
DAS Publishers, de nieuwe uitge-
ver van de combinatie Midden-
standsbelangen/Mierlose Krant. 
Weekkrant Middenstandsbe-
langen zal uit gaan komen met 
een ‘Mierlo’ editie, met het ver-

trouwde logo en degelijke. De 
verspreiding van de Mierlo editie 
zal alleen nog in Mierlo zijn. Bran-
devoort en Mierlo-Hout vallen af.

Adcommunicatie trekt zich te-
rug uit Mierlo, dus ook het suc-
cesvolle Ons Mierlo Magazine 
zal niet meer door hen worden 
uitgegeven. Wel zal er sterk wor-
den samengewerkt met DAS 
Publishers. Voor adverteerders, 
die toch Mierlo-Hout en Bran-
devoort willen bereiken kan 
Adcommunicatie  Weekkrant 
De Loop Helmond (geheel Hel-
mond) aanbieden, maar men kan 
ook adverteren in Ons Mierlo-
Hout Magazine (maandelijks) 
en het nieuwe Ons Brandevoort 
Magazine (maandelijks), dat we 
bij onze Weekkrant De Loop 
gaan verspreiden in de wijk 
Brandevoort.

Adcommunicatie wil eenieder 
bedanken die op wat voor manier 
dan ook heeft meegewerkt aan De 
Mierlose Krant en wenst DAS Pu-
blishers veel succes en hoopt op 
een verdere goede samenwerking. 
Allen bedankt. ▲

De huidige uitgever van De Mierlose Krant, Ad Klaasen (links), 
bevestigt met een handdruk de overgang van De Mierlose Krant naar 
DAS Publishers uitgever John van Veggel, van Middenstandsbelangen 

(bron foto; Walter van Bussel).

Regio

RIETER: 
Helmond, voldoe je 

tegenprestatie!
Het blijft een lastig vraagstuk: 
hoe gaan we om met ‘mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt’. De populatie is zeer di-
vers: mensen met een (lichte) 
verstandelijke beperking, met 
schulden, met psychische pro-
blemen of de zogenoemde 
‘klassieke’ bijstandsgerech-
tigden. Niet al die mensen zijn 
geschikt voor de (reguliere) ar-
beidsmarkt, maar een deel wel 
en dat wil je, mede in hun eigen 
belang, ook benutten. 

In 2015 werd voor deze doelgroep 
de participatiewet in het leven 
geroepen. De gedachte is dat ie-
mand die een bijstandsuitkering 
krijgt iets terug moet doen voor 
de samenleving. Die verplichting 
zou moeten bestaan in de vorm 
van een formele tegenprestatie. 
Als Helder Helmond zijn we het 
hiermee eens! In hoeverre houdt 
Helmond zich daaraan?

Vorige week concludeerde het 
Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP) in een uitgebreide evaluatie 
dat de participatiewet niet of nau-
welijks haar doelen heeft behaald. 
Een van de grootste belemmerin-
gen is dat gemeenten wel veel geld 
krijgen voor inkomensondersteu-
ning, maar weinig geld om men-
sen naar werk of participatie te 

begeleiden. Al snel onderstreepte 
Senzer-directeur van Limpt dat dit 
gelukkig niet gold voor onze regio 
en dat hier juist wel de juiste keu-
zes worden gemaakt: ‘’In Helmond 
en de Peel is de participatiewet 
zeker niet mislukt’’. Het opnieuw 
keuren van mensen die langdurig 
in de bijstand zitten is bijna afge-
rond. Het is opvallend dat maar 8 
procent hiervan regulier werk zou 
moeten kunnen vinden. 

Niet alleen van Limpt is positief. 
Het ministerie is onder de indruk 
van de inspanningen in Helmond 
en de Peel en noemt het: ‘’één van 
de betere plannen’’. Staatssecre-
taris van Ark schrijft in haar brief 
aan de gemeente dat Helmond en 
de Peelgemeenten dit jaar in totaal 
een miljoen euro tegemoetzien 
vanuit het rijk om meer mensen 
aan het werk te krijgen. In 2020 
kan dat nog eens een miljoen euro 
worden. Voorwaarde is wel dat de 
betrokken gemeentes hun plan-
nen goed uitvoeren. Oftewel onze 
gemeente moet zelf ook aan een 
tegenprestatie voldoen. Als Helder 
Helmond vinden we dit meer dan 
terecht! Er moet goed gewaakt 
worden dat deze kans geen valkuil 
gaat worden. Natuurlijk mooi de 
complimenten, maar het is essen-
tieel dat Helmond en haar regio 
gaat doorpakken. In plaats van 

een vrijblijvend aanbod moet de 
gemeente mensen een passend 
aanbod bieden voor een tegen-
prestatie. Dit klinkt heftig maar 
volgens de staatssecretaris kan dat 
ook door het doen van een cursus, 
mantelzorg of vrijwilligerswerk. Er 
ligt een kans om hierin koploper 
te worden. Helmond, voldoe je te-
genprestatie en pak deze kans.

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Blau Weiss Party 
gaat niet door 

Wegens omstandigheden 
zal de Blau Weiss Party van 
RKSV Mierlo-Hout niet door-
gaan. Doordat Snollebolle-
kes en het Feestteam hebben 
afgezegd vanwege een TV-
optreden, gaat de Blau Weiss 
Party niet door. De organisa-
tie heeft alle opties goed over-
wogen, maar helaas zijn ze tot 
deze conclusie gekomen.

Het evenement wordt verzet 
naar vrijdag 17 januari 2020. 
De kaartjes die je in bezit hebt, 

zijn nog steeds geldig. Mocht 
je niet meer willen of kunnen 
op deze datum, dan krijg je ui-
teraard het geld voor je kaart-
je terug. Dit kan door privé 
te reageren in een berichtje 
naar de organisatie of door 
te mailen naar secretariaat@ 
100jaarblauwwit.nl. ▲

Mierlo-Hout

In memoriam: Theo van Mullekom
In zijn biografi e ‘Theo van Mullekom’ met als 
ondertitel ‘Het leven van een sociale doorzetter’, 
die Theo van Mullekom eerder dit jaar in eigen 
beheer uitgebracht heeft, staat geschreven ‘met 
een zeker lef vanuit een authentieke houding pro-
beren mensen met persoonlijk contact voor je te 
winnen’. 

Dat is hoe zoon Arno omschrijft wat hij van zijn va-
der Theo van Mullekom heeft meegekregen. Arno 
vervolgt ‘Zowel het lef, het dappere in hogere zin, 
en de authenticiteit heeft hij denk ik vanwege zijn 
sterke geloof waaruit hij veel kracht ontvangt.”

Op politiek vlak was deze prominente Helmonder 
inderdaad dapper en authentiek. Hij richtte twee 
politieke partijen op: de Seniorenpartij en Helmond 
Aktief. Theo zich verder op vele andere terreinen 
dienstbaar gemaakt. Onbetwist hoogtepunt daarin 
was het jaarlijkse Verwenweekeind dat sinds 2005 
een begrip is geworden in heel Zuid-Oost Brabant 
en Midden Limburg. 

Van zo’n 120 gezinnen worden ouders, broertjes en 
zusjes, verzorgers, maar vooral kinderen met een 
beperking dan een weekeind in de watten gelegd 
op recreatiepark Prinsenmeer. In een geheel ander 

genre werd Theo bekend als Zingende Kapper. Met 
nummers als Groetjes uit Helmond, Oranje gaat het 
Doen, Hallo-Hallo, Annemarie, wist hij zich in de 
kijker te spelen. In 2018 ontving Theo de Persprijs. 
Met deze prijs eerde de Persclub Peelland de lange 
en diverse carrière van hem. Daarnaast werd hij 
op de nieuwjaarsbijeenkomst 2019 van de wijkraad 
Mierlo-Hout gekozen tot MierloHoutenaar van het 
jaar 2018. ▲

Helmond
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Dement en toch een 
goede oude dag?
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 
24 uur per dag professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 
Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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Het is kerst. De koning voelt 
zich eenzaam en is ontevre-
den. Hij wil het échte kerst-
verhaal horen. Zijn hele hof-
houding doet zijn best en 
vraagt zich af; wat is nou het 
echte kerstverhaal? Hilari-
sche taferelen volgen tot er 
een onverwachte gast uit de 
hemel komt vallen, of komt 
‘ie uit de hel?

Na het succes van “De Paga-
dor” (“De Pagador, een pa-
reltje”, recensie Eindhovens 
Dagblad) speelt Toneelgroep 
Vreemd Beest dit zelfgeschre-
ven toneelstuk. Bij Vreemd 
Beest zijn regie, decor, kos-
tuums, licht en geluid in han-
den van professionals. De 
acteurs zijn gevorderde ama-
teurs.  Al deze ingrediënten 
zorgen voor een onvergetelijke 
kerst ervaring, grappig en ab-
surdistisch. 

Regie: Lavínia Freitas 
Vale Germano
Toneelbeeld: Vincent van Ojen
Kostuums: Birgit Romijn 
Licht-geluidtechniek:

vrijwilligers Annatheater
Grafische vormgeving: 
Architectenbureau De Twee
Snoeken, ’s Hertogenbosch
Spel: Michel Coumans, Ma-
riël Eerden, Dick Eleveld, Teun 
Hermans, Lieke van der Kant, 
Marleen Knoops, Marlies Ma-
germans, Marleen Sander, An-
nette van Soest, , Froukje Wit-
teveen 
Data: donderdag 19, vrijdag 20, 
zaterdag 21 en zondag 22 de-
cember
Tijden: donderdag, vrijdag en 
zaterdag: 19.30 uur, zondag: 
15.00 uur
Entree: kinderen/jongeren 
€ 5,00, volwassenen € 8,00
Kaarten: www.annatheater.nl
informatie kaartverkoop: 
06-28104333

Deze theaterproductie is me-
de tot stand gekomen dankzij 
de financiële steun van de ge-
meente Helmond en de Pro-
vincie Noord-Brabant. 
Het Annatheater ligt op 1 mi-
nuut loopafstand van het NS-
station Helmond. Het adres is 
Floreffestraat 21a, Helmond. 
Telefoon: 0492-475255 
info@annatheater.nl 
www.annatheater.nl ▲

(Bron foto; Annatheater Helmond).

Helmond

Het echte 
kerstverhaal

Toneelgroep Vreemd Beest speelt: 

Aaien met Sky, de hond van de burgemeester 

Ons vertelt…

Volgens mij had ik nog niet ver-
telt dat ons hundje Kate vrijwil-
ligers werk doet. Ja echt waar! Zij 
is aaihond in de Pannehoeve de 
Zorgboog met een aantal andere 
honden en hun baasjes. Zulde gul-
lie oe eigen afvragen: wa is in he-
melsnaam een aaihond?
Kate en ik gaan naar de bewoners  
op verschillende afdelingen en Ka-
te laat zich daar aaien, knuffelen of 
zelfs kusjes geven. Zo ontzettend 
leuk. Ik kom in de gezamenlijke 
huiskamer maar ik bezoek ook 
een aantal bewoners op hun ka-
mer.  De glimlach op de gezichten 
van veel bewoners is dan onbe-
taalbaar. Met een big smile en een 
goed gevuul ga ik altijd naar huis.

Toen we erachter kwamen dat 
onze Burgemeester Elly ook een 
hond had, hebben we haar uitge-
nodigd om ook een keer te komen 

aaien met haar hond. Gelijk vond 
ze het een geweldig idee, zo kwam 
ze 5 december met haar prachtige 
hond Sky (een Samojeed) aaien op 
de Pannehoeve.

Het was haar vrije dag, dus niet in 
functie, maar om toch herkenbaar 
te zijn voor de bewoners had ze 
wel haar ambtsketting omgedaan. 
Sky is een gemakkelijke lieve hond 
die zich gelijk thuis voelde. Hij was 
zeer geliefd bij de bewoners en het 
personeel. Wat is er veel geaaid 
en gekust met deze lieverd en wat 
heeft Sky veul koekskus en snoep-
kus gehad van de bewoners.

We gingen naar twee afdelingen 
en wat hebben de mensen maar 
ook de burgemeester en haar 
hond genoten. Wat hebben wij 
toch unne leuke burgemeester, een 
echt mensen mens, met veel bewo-

ners maakte ze een gezellig praatje 
en vaak een verbaasd gezicht dat 
onze burgemeester zomaar op be-
zuuk kwam. Voor we het wisten 
was het uur voorbij en hebben we 
nog een leuke foto samen gemaakt 
samen met een aantal aaivrijwilli-
gers.

We hebben samen nog kopje koffie 
gedronken op een afdeling en wat 
was de Pannehoeve vereerd met 
dit leuke bezoek. De burgemees-
ter gaf ook nog een complimentje 
voor alle vrijwilligers en hun hond. 
Heb je nou een leuke hond die zich 
makkelijk laat aaien en lijkt het je 
leuk om ook vrijwilliger te worden 
samen met je hond? Neem dan 
contact op met Patricia Jaspers 
via de mail e.jaspers3@chello.nl. 
Er is nog plaats voor een aantal 
honden met hun baasje.  leuk dan 
worden we collega’s. Het was een 
super leuke ochtend, nogmaals 
bedankt lieve burgemeester dat u 
op u vrije dag hier tijd voor hebt 
gemaakt.

Dan nog iets anders. Deze zater-
dag, 14 december, is het weer in-
zamelen voor Hart voor Minima 
bij alle Jumbo’s in Helmond. Zo 
gaan we met zijn alle weer zorgen 
dat de minima’s een goed gevuld 
pakket krijgen met de Kerst. In de 
Jumbo kan je zelf kopen wat je wil 
en doneren. Ook ik ben er weer bij 
en sta bij de Jumbo in de Rijpelberg 
(Wederhof) van 08.30 tot  11.00 uur. 
Ik hoop je te zien.
Alle Jumbo’s doen mee en overal 
staan vrijwilligers van Hart voor 
Minima. In deze tijd van het jaar 
is het extra mooi om iets voor een 
ander te doen. Het geeft mij altijd 
een goed gevoel.
Tot zaterdag bij de Jumbo!

Fijn weekend,

Appartementencomplex Rozenhof
feestelijk heropend

Na een sluitingsperiode van 
ruim een maand is op vrijdag 29 
november de ontmoetingsruim-
te van appartementencomplex 
Rozenhof feestelijk heropend. 
Dit tot opluchting van de be-

woners, die een maand lang de 
dagelijkse activiteiten hebben 
moeten missen.  

De gehele zaal heeft een totale 
metamorfose ondergaan. Het 
doel van de verbouwing was om, 
naast de noodzakelijke opknap-
beurt, er voor te zorgen dat er 

een grote verbetering kwam van 
de akoestiek.  Daarvoor is er een 
totaal nieuw plafond geplaatst 
met geluiddempende platen. 
Hierin bevindt zich speciale ver-
lichting die niet alleen sfeervol 
te dimmen is, maar er kunnen 
ook diverse kleuren worden 
toegepast om de sfeer te opti-

maliseren. Bijvoorbeeld groene 
sfeerverlichting met de kerst of 
oranje verlichting tijdens het kij-
ken naar het Nederlands elftal. 
Om een huiskamersfeer te creë-
ren zijn er speciale hanglampen 
geplaatst boven een aantal tafels 
die gemaakt zijn via een 3D prin-
ter. 

Nieuwe vloerbedekking met bij-
passende gordijnen maken het 
geheel compleet. De muren zijn, 
naast het verven hiervan, aange-
kleed met totaal nieuwe decora-
ties, met als blikvanger een grote 
muur die in een speciale taupe 

kleur is geverfd met daarop grote 
aparte afbeeldingen en een grote 
televisie. Om het de senioren 
makkelijk te maken is de route 
en indeling van de zaal aange-
past met brede looppaden. 

“De bewoners zijn razend en-
thousiast en we kunnen spreken 
over een geslaagd project waar 
bewoners en wijkbewoners heel 
veel plezier aan zullen beleven. 
Zeker nu we voor 2020 ook nog 
eens gaan uitbreiden met diverse 
nieuwe activiteiten”, aldus voor-
zitter van Stichting Beheer Ro-
zenhof Hans Spierings. ▲

De gehele zaal is fl ink gerenoveerd. (Bron foto; Hans Spierings, Stichting Beheer Rozenhof ).

Helmond
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Vol in de knop
Bloeit rose/wit 
in december
40-cm hoog 
in 21-cm pot
Van
€6,99

Per bos á 500-gram
Naaldvast

Van
€2,49

Keuze uit: 
Egel, Beer of Uil

De mooiste kerststukken

Viburnum “Tinus” De mooiste kerstbomen

Kerstservies

Nobilis groen

Vogelvoeder figuren

met 7 of meer bloemen
Ø30-cm 
in 13-cm pot

Van
€3,99

Kerstster

Mooi als 2e kerstboom
75-cm hoog in 21-cm

Van
€7,99

Alle maten en soortenPicea conica

Alle maten & soorten

Guirlande Kerst poppen Kransen LED verlichting
Mooie zware kwaliteit
Afm: 270x20-cm

Van
€4,29

www.tuincentrumdebiezen.nl

180-lamps
met timer en dimmer
Voor binnen 
& buiten

Van
€9,50

Kunst groen
Alle maten 
& soorten

Vrijdag koopavond
Tot 20:00 uur

Nu
€4.99

Nu
€4.99

Vanaf
€9.99 Nu

€1.99

Nu
€6.99

Nu
€2.99

25%
korting

20%
korting

50%
korting

Als snijbloem
Top kwaliteit
Met 4 bloemknoppen 
per steel.

€2,49

Hout 41-cm hoog
Verkrijgbaar in 
div. kleuren
Compleet met versiering

Van
€14,99

AmaryllisKerstboompje

Nu
€9.99

Nu
€2.59

Vanaf
€9.99

Vrijdag koopavond

Gratis
Verpakt

Tip! 
Breng ook een bezoek 

aan ons tuincafe.

Ge
ld

ig
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 11

 t/
m

 17
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ec
em

be
r 2

01
9

1 + 1
gratis

Per bos á 500-gram
Naaldvast

Nobilis groen

€1.99

met 7 of meer bloemen

in 13-cm pot

Kerstster

Mooi als 2e kerstboom
75-cm hoog in 21-cm

Picea conica

€2,49

Hout 41-cm hoog
Verkrijgbaar in 

Compleet met versiering

Kerstboompje

gratis

Stunt!
Keuze uit: 
Egel, Beer of UilEgel, Beer of Uil

Vogelvoeder figuren

LED verlichtingLED verlichting

Vogelvoeder figuren

40-cm hoog 
nu €19,99

33-cm hoog 
nu €14,99

Alle maten & soortenAlle maten & soorten

Guirlande Kerst poppenKerst poppenKerst poppenKerst poppen
Mooie zware kwaliteit
Afm: 270x20-cm

Van
€4,29

www.tuincentrumdebiezen.nl

Nu
€4.99

Nu
€2.99

20%
korting

50%
korting

Tuincentrum De Biezen wint
Beste Kerstshow van Nederland

Iedere zondag geopend van 12:00 tot 17:00



15week nummer 50 vrijdag 13 december 2019de loop weekkrant HELMOND

Addams Family, The (DNL)
Zo 10:00 uur / Do, Ma 13:00 uur / Zo, Di 14:45 
uur / Vr, Za 15:45 uur 
Addams Family, The (N3D)
Zo 12:15 uur / Di 12:30 uur / Vr, Za 13:45 uur / 
Wo 14:15 uur / Do, Ma 15:00 uur 
Apollo 11 (DOV) Do, Di 14:00 uur 
April, May en June (DNL) Di 19:30, 20:30 uur 
Buurman & Buurman, Experimenteren er op 
los! (DNL) Za 10:15 uur / Vr, Di 10:30 uur / Ma, 
Wo 10:45 uur / Do 11:00 uur / Zo 11:45 uur 
Expeditie Robinson Finale 2019 (DNL)
Zo 19:30 uur 
Frozen 2 (DNL)
Zo 10:15 uur / Ma 10:30 uur / Do, Di 10:45 uur 
/ Vr, Za, Wo 11:00 uur / Do, Zo 13:30 uur / Vr 
14:00 uur / Wo W15:00 uur / Di 15:45 uur / Do, 
Zo, Ma 16:00 uur / Vr, Za 16:15 uur 
Frozen 2 (N3D) Di 13:15 uur / Wo 13:30 uur / 
Ma 13:40 uur / Za 14:00 uur / Vr, Zo 15:00 uur 
Frozen 2 (O3D) Ma 18:00 uur / Di 18:30 uur / 
Do, Zo 18:45 uur / Vr, Za 19:30 uur 
Huisvrouwen Bestaan Niet 2 (DNL)
Ma, Di 10:45 uur / Vr 11:15 uur / Do 12:15, 17:00 
uur / Wo 12:30, 21:00 uur / Zo 13:15, 15:45, 
19:00 uur / Vr, Ma 14:15 uur / Za 14:45 uur / Di 
16:00, 19:10 uur / Ma 17:10 uur / Vr, Za 17:45, 
20:15 uur / Do, Ma 19:30 uur 
Jak Poslubic Milionera (DOV)
Zo 16:30, 17:45 uur 
Judeska: Van Je Familie Moet Je Het Hebben 
(DNL) Ma 19:00 uur 
Jumanji: The Next Level (DOV)
Do, Ma 12:30 uur / Vr, Za 13:30, 19:15 uur / Zo, 
Di 13:45 uur / Wo 18:00 uur / Di 18:15 uur / Do, 
Zo, Ma 18:30 uur
Jumanji: The Next Level (O3D)
Za 10:30 uur / Do, Zo 10:45 uur / Ma, Di 11:00 
uur / Vr 11:15 uur / Wo 11:30 uur / Do, Ma 15:15 
uur / Zo 16:00 uur / Vr, Za, Di 16:30 uur / Do, 
Zo, Ma, Wo 21:15 uur / Di 21:30 uur / Vr, Za 
22:00 uur
Knives Out (DOV)
Wo 17:30 uur / Do, Zo 21:00 uur / Di 21:15 uur / 
Ma 21:30 uur / Vr, Za 21:45 uur 
Last Christmas (DOV) Za 10:40 uur / Zo 11:15, 
21:30 uur / Ma 16:40 uur / Do 16:45, 21:45 uur / 
Di 16:50 uur / Wo 18:45 uur / Do, Ma 19:15 uur 
/ Vr, Za 20:00, 22:30 uur
Le Mans ‘66 (DOV) Do 10:30 uur / Vr 11:00 uur 
/ Za 13:15 uur / Di 15:30 uur 
Mees Kees In De Wolken (DNL) Za, Zo 10:00 
uur / Do, Ma 10:30 uur / Vr, Di 10:45 uur / Za 
13:00, 15:00 uur / Do 13:45 uur / Zo, Di 14:15 
uur / Vr 15:15 uur / Ma 15:45 uur / Wo 16:15 uur 
Midway (DOV) Di 11:15 uur / Vr, Za 12:00 uur 
Motherless Brooklyn (DOV)
Wo 19:45 uur / Do, Zo 20:45 uur / Di 20:50 uur 
/ Ma 21:00 uur / Vr, Za 21:30 uur 
Nick Jr. Winterbios 2019 (DNL) Wo 10:30 uur 
O�  cial Secrets (DOV) Ma 20:00 uur 
On the Basis of Sex (DOV) Ma, Wo 14:00 uur 
Parasite (DOV) Ma 12:50 uur / Do 15:30 uur / 
Za 17:15 uur / Vr 17:20 uur 
Penoza: The Final Chapter (DNL)
Za 11:15 uur / Do, Ma 11:30 uur / Zo 12:00 uur 
/ Vr 12:45 uur / Di 13:00, 18:45 uur / Do 16:15 
uur / Vr, Za, Ma 16:45 uur / Do, Zo 18:15 uur / 
Vr, Za 19:00, 21:00 uur / Do, Zo, Wo 20:15 uur / 
Ma 20:30 uur
Project Gio (DNL) Za 11:45 uur / Di, Wo 12:00 
uur / Ma 12:15, 17:45 uur / Zo 12:45 uur / Do 
14:45, 18:00 uur / Di 16:30 uur / Zo, Wo 16:45 
uur / Vr, Za 17:00, 18:45 uur 
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Star Wars Marathon (O3D) Wo 10:30 uur 
Star Wars: The Force Awakens (O3D)
Wo 10:45 uur 
Star Wars: The Last Jedi (O3D) Wo 13:01 uur 
Star Wars: The Rise of Skywalker (DOV)
Wo 16:00, 19:30 uur 
Star Wars: The Rise of Skywalker (O3D)
Wo 11:15, 14:45, 15:33, 18:15, 20:45 uur
StoryZoo (DNL) Zo 10:30 uur 
Zombieland: Double Tap (DOV)
Do, Ma 22:00 uur / Vr, Za 22:40 uur

PATHÉ HELMOND
DO. 12 DEC. T/M WO. 18 DEC.

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 

zaterdag en zondag 9.45 uur

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Brandevoort

Centrum

Binnenstad

BinnenstadIedere 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 ge-
vulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten. Ook vindt 
er regelmatig een grote gratis lo-
terij plaats. Aanvang  20.00 UUR. 
Zaal open vanaf 18.45 uur.

Helmond-Oost

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

In buurthuis St. Anna aan de 
Hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. De orga-
nisatie ligt in handen van senio-
renvereniging St. Anna.

Annawijk/Suytkade

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

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 langs-
komt? 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 maandagoch-
tend in wijkhuis de Geseldonk 
(Cederhoutstraat 44).

Volleybalclub zoekt leden. Wij 
spelen in de binnenstad van 
Helmond. In de Gymzaal van de 
Vuurvogel achter De Fonkel aan 
de Prins Karelstraat. Wij spelen 
recreatief en gemengd in leeftijd 
en sekse. Wij spelen iedere dins-
dagavond van 20.15 tot 22.00 uur. 
Voor meer info: 0613817285

Kerstmarkt in Speeltuin Leo-
nardus op zaterdag 14 decem-
ber van 14:00 uur tot 19.00 uur 
staan onder het afdak een aantal 
kraampjes waar u gezellig langs 
kunt wandelen en misschien uw 
kerstinkopen doen in een gemoe-
delijke sfeer. U kunt een hapje en 
drankje tegen een schappelijke 

Helmond-Noord

prijs kopen. Entree: gratis. Mis-
schien komt de Kerstman ook 
nog even. Tot ziens op 14 de-
cember aanstaande. Adres; Mgr.
Swinkelsstraat 24 in Helmond.

Zondag 15 december komt  tus-
sen 13.30  en 15.30 de dichters-
kring Helmond weer bij elkaar 
in restaurant de Waard aan 
de Markt.

Singles in Brandevoort en om-
geving organiseren regelmatig 
bijeenkomsten in het Brandpunt 
aan de Biezenlaan 29  in Brande-
voort. De eerst volgende avond is 
op vrijdag 13 december, aanvang 
20.30 uur. De entree is vrij. Deze 
avond is voor iedereen toeganke-
lijk. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij: Jan van der Sanden, 
telefoon 06-10 72 03 31.

Nieuwjaarsreceptie 
gemeente Helmond: 

iedereen welkom!
De afgelopen jaren organi-
seerde de gemeente Helmond 
een nieuwjaarsbijeenkomst 
in de vorm van een concert in 
het Speelhuis. Op maandag 
6 januari 2020 organiseert de 
gemeente voor het eerst een 
nieuwjaarsreceptie waar geen 
toegangskaarten voor beno-
digd zijn. Kortom: iedereen is 
welkom. 

In plaats van het Speelhuis ver-
huist de receptie naar buiten: 
het Speelhuisplein. Het plein 
zal worden omgetoverd tot een 
heus Nieuwjaarsplein waar in-
woners kunnen genieten van 
verschillende winterse versna-
peringen zoals een oliebol, erw-
tensoep, glühwein en warme 
chocolademelk. De nieuwjaars-
bijeenkomst in oude setting 
zorgde voor een groot aantal 
teleurgestelde inwoners. De zaal 
van het Speelhuis biedt ruimte 
voor 434 personen en de kaarten 
waren binnen minuten vergeven. 
Op deze wijze zijn álle inwoners 
welkom. Tijdens de avond zal 
de burgemeester een toespraak 
houden en zal de 25e Helmon-
der van het Jaar bekend worden 
gemaakt. Buiten dit programma 
om kan er worden genoten van 
livemuziek. Om ervoor te zorgen 
dat de receptie onder alle weers-

omstandigheden kan doorgaan 
zal het Speelhuisplein worden 
overkapt en zijn er voldoende 
warmtebronnen aanwezig om 
bij op te warmen

25e Helmonder van het Jaar
Traditiegetrouw wordt tijdens 
de nieuwjaarsreceptie de Hel-
monder van het Jaar bekendge-
maakt. Ditmaal voor de 25e keer! 
Vijfentwintig jaar geleden gaf de 
Rabobank de verkiezing van de 
Helmonder van het Jaar cadeau 
aan de gemeente Helmond ter 
ere van het 100 jarig bestaan van 
de Rabobank in Helmond. Een 
extra feestelijk tintje dus dit jaar. 
Benieuwd naar de genomineer-
den? Deze worden uiterlijk 9 de-
cember bekendgemaakt. ▲

Helmond

Welkom bij de 
Nieuwjaarsbijeenkomst

Traditiegetrouw nodigt de 
Wijkraad Mierlo-Hout alle be-
woners van de wijk uit voor de 
Nieuwjaarsbijeenkomst. Deze 
staat gepland op zondag 5 janu-
ari 2019 bij De Koning van 12.30 
tot 14.30 uur. De onderscheiding 
De MierloHoutenaar wordt dan 
uitgereikt aan een persoon en 
een organisatie die zich op een 
speciale manier hebben ingezet 
voor de wijk Mierlo-Hout. 

Er zijn diverse genomineerden 
en groeperingen die voor de 
onderscheiding MierloHou-
tenaar 2019 en Groepering 
van het jaar 2019 in aanmer-
king komen. De Wijkraad wil 
graag met alle aanwezigen het 

glas heffen op het nieuwe jaar 
en de goede wensen uitwisse-
len. Voor een drankje en een 
hapje zal worden gezorgd. U 
vindt De Koning aan de Mier-
loseweg 301 in Mierlo-Hout. 
De Wijkraad Mierlo-Hout 
wenst iedereen een voorspoe-
dig 2020! LET OP: de aan-
vangstijd is op veler verzoek 
gewijzigd ten opzichte van 
voorgaande jaren. ▲

Mierlo-Hout

Ontmoetingsbijeenkomst 
voor mensen met een stoma

Op dinsdag 7 januari 2020 is er 
van 10.00 tot 12.00 uur een bij-
eenkomst voor stomadragers, 
partners en belangstellenden in 
inloophuis De Cirkel, Evertsen-
straat 19 in Helmond.

Voor mensen met een stoma en 
hun omgeving is contact met 
andere stomadragers belangrijk. 

Zij weten van elkaar hoe het is 
om met een stoma te leven. De 
Nederlandse Stomavereniging 
houdt daarom regelmatig bij-
eenkomsten in de regio zodat le-
den en andere belangstellenden 
elkaar kunnen ontmoeten. 
Voor vragen over deze bijeen-
komsten kunnen belangstellen-
den contact opnemen met In-
grid Oostindiën, vrijwilligster, tel: 
06 53 58 13 49. Kijk ook eens op 
www.stomavereniging.nl. ▲

Helmond
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DE LEKKERSTE 
BUFFETTEN

Tip voor de 
feestdagen!

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

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.

Tijdens de feestdagen 
gratis thuisbezorgd.

voor €10,95 p.p. (v.a. 2 pers.)

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

Shoes &
More! 

1 stuk = 10% KORTING
2 stuks = 20% KORTING
3 stuks = 30% KORTING

Fashion Dion

Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop Helmond

José van Balkom is deze week 
de gelukkige winnares van de 
Sudoku puzzel. Ze was dan 
ook erg blij toen we haar ver-
rasten met de gewonnen prijs.
 
Chris Thielen (Adcommuni-
catie) overhandigde de Hol-

land Casino dinercheque t.w.v. 
€ 100,00 en een leuke Goodie-
bag aan José van Balkom.

Iedere 14 dagen plaatst Week-
krant De Loop Helmond een 
Sudoku. Lost u deze op? Dan 
maakt u ook kans op een di-
nercheque en een exclusieve 
Goodiebag van Holland Ca-
sino Eindhoven. ▲

Helmond

(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

KBO Stiphout-Warande treedt 
naar buiten in Het Speelhuis

David Hordijk. (Bron foto; KBO 
Stiphout-Warande).

KBO Stiphout-Warande orga-
niseert een Nieuwjaarsmid-
dag op dinsdag 14 januari 2020 
voor leden KBO Stiphout-
Warande en niet leden in Het 
Speelhuis. Naast de verwelko-
ming met ko�  e/thee en vlaai, 
krijgt u onder leiding van een 
gids een rondleiding, die nog 
eens verduidelijkt wordt met 
lichtbeelden. 

Daarna zal in de Pleinzaal de 
jonge Helmondse pianist Da-
vid Hordijk u verrassen met zijn 
wonderbaarlijke klanken en dat 
op de Steinway-vleugel, die de 
muzikale steun was van de in 
2018 overleden pianist Peter Zim-
merman. 

Programma:
• Van 13:30 tot 14:00: Ontvangst
 met koffie/thee en vlaai 
• Van 14:00 tot 15:30: 
 Rondleiding in Het Speelhuis 
• Van 15:30 tot 16:15: 
 David Hordijk, piano 
• Van 16:15 tot 17:00: 
 Consumptie ter afsluiting 

Deze rijk gevulde Nieuwjaarsmid-
dag wordt voor u georganiseerd 
door KBO Stiphout-Warande 
met medewerking van Het Speel-
huis. De kosten bedragen voor 
leden KBO Stiphout-Warande € 

10,00 per persoon en voor niet-
leden € 12,50 per persoon. 

Aanmelden vóór 5 januari 2020. 
Inschrijfformulier voor KBO-le-
den Stiphout-Warande zie bij de 
INFO nr. 11 december-januari het 
desbetreffende formulier en voor 
een ieder eveneens op www.kbo-
stiphoutwarande.nl. Het Speel-
huis is ook toegankelijk voor rol-
stoel en rollator gebruikers. Ver-
voer binnen Helmond naar Het 
Speelhuis: wie iemand in zijn/
haar auto wil meenemen of mee-
genomen wil worden kan dat ver-
melden op het inschrijfformulier, 
de vergoeding aan de chauffeur 
bedraagt € 2,50, te overhandigen 
bij het instappen. ▲

Stiphout

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71

Thebe
Thebe is 6 jaar en is een stevige 
matrone met een malse bilpartij 
die goed bij haar past. Ze was bij 
aankomst in het asiel heel onzeker. 
Dat is inmiddels � ink bijgetrokken. 
Ze komt meteen op je af om 
kennis te maken, en kopjes geven 
gaat haar heel goed af, maar 
geaaid worden vindt ze soms wat 
spannend. Als het onrustig is wijkt 
ze terug, als ze lekker ontspannen 
is laat ze het goed toe en begint ze 
te spinnen. Maar het liefst geeft ze 
kopjes, daar komt ze steeds voor 
terug naar je hand. Ze kantelt dan 
haar koppie en strijkt er zijwaarts 
langs. Dit is een poes voor een 
rustig huishouden met weinig 
opschudding; daar zal ze zich het 
beste thuisvoelen. Ze kan overweg 
met andere katten en moet strakjes 
weer naar buiten kunnen. 
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. 

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

Oplossing van week 48:
A6 - B2 - C8 - D3

Mail de gele oplossing voor 20 december naar: actie@deloop.eu

o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer.

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

HELMOND
weekkrant de loop

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant 
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

weekkrant de loop
Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

de loop

Prijswinnaar week 48: 
José van Balkom
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart 
vanaf

€ 1695-,
informeer gerust naar

de mogelijkheden

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

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

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

Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus 
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) 
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur. 
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur. 

Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel, tel. 477255. pastoorseidel@live.nl 
Pastor W. Koopmans, tel. 06-19223250. pastorkoopmans@live.nl.

Diaken H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor: 
Tolpost 1, 5701 HE  Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  
Tel. 522109 (maandag tot en met donderdag 9.30-12.30u.) 
Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA  Helmond.

parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

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

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl 
Missen en misintenties St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Misintenties
Misintenties dienen twee weken van tevoren opgegeven te worden 
om geplaatst te kunnen worden.
 
Zaterdag 14 december
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. 
zanggroep de Halmen;
 Intentie van bemoediging voor allen die het evangelie met hart en ziel 
uitdragen in hun gewone leven.

Zondag 15 december, Derde Advent
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Nelly van de Sande-Dekkers en Jan Verbunt; 

Dinsdag 17 december
14:00 uur Kerstviering Zonnebloem

Donderdag 19 december
09:00 uur Kerkpoetsen Lucia kerk
19.00 uur Damiaanhuis:
Intentie voor alle personeel van hulpdiensten

Zaterdag 21 december, Vierde Advent
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, 
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout, Scouting, volkszang.

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.

Zondag 22 december 
10.30 uur  Femmes
Anneke van der Els-van Dijk.

Seniorenkoor Canta Classica 
uit Mierlo houdt open repetitie

Op woensdag 18 december organiseert 
Klassiek Seniorenkoor Canta Classica uit 
Mierlo een open repetitie van 19.00 tot 
20.00 uur in de Vliegert. Dit gebouw van 
seniorenvereniging de Kersenplukkers 
vindt u aan de Heer van Rodestraat 109A 
in Mierlo. Zie voor informatie  www.ker-
senplukkers.nl 

Sinds 21 augustus van dit jaar staat het 
koor onder leiding van dirigent Fried Man-
ders en pianist Wendy Lina uit Sterksel. Zij 

stellen zich graag aan u voor op die avond. 
Belangstellenden, die eens mee willen 
maken hoe het toegaat in zo’n repetitie, 
worden van harte uitgenodigd! Bent u 
50 plus en wilt u graag met ons mee zin-
gen? Geef u dan op als lid, want in 2020 
viert Canta Classica haar 10-jarig bestaan. 
Nieuwe leden kunnen vanaf woensdag 8 
januari meedoen aan de voorbereidingen 
voor vier jubileumconcerten in 2020. Enige 
ervaring met koorzang en bekendheid met 
notenschrift is handig .
Wij maken van 2020 een jaar vol muziek in 
een fijne sfeer en zien u graag in ons mid-
den om dit met ons mee te maken. ▲

Regio

(Bron foto; Canta Classica).

Aan de Watermolenwal in Helmond, tegen-
over Bibliotheek Helmond-Peelland, heeft 
de Stichting Open Galerie Helmond in het 
kader van het Lucas Gassel 450 Jaar enkele 
weken geleden een vijftal vitrines geplaatst. 

Deze geven een indruk van leven en werken 
van Helmonds beroemdste kunstenaar aller 
tijden Lucas Gassel (ca. 1488 - ca. 1569). Het 
betreft hier een permanente expositie die aan-
sluit bij de presentatie van het nieuwe kunst-
boek over de schilder getiteld "Lucas Gassel, 
meester-schilder uit Helmond" dat te koop is 
bij de boekhandel en in Museum Helmond. ▲

Buitenexpositie Lucas Gassel 
van Helmont geopend

Helmond

(Bron foto; Museum Helmond).
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UIT IN DE REGIO

Evenementen

save
the 

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Mees Kees
in de wolken

FROZEN 2

Huisvrouwen 
bestaan niet 2

PENOZA:
The Final Chapter

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Mees Kees
in de wolken

FROZEN 2

Huisvrouwen 
bestaan niet 2

The Final Chapter

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Mees Kees
in de wolken

Huisvrouwen 
bestaan niet 2

PENOZA:
The Final Chapter

STAR WARS: 
The Rise of Skywalker

JUMANJI:
The Next Level

FILMPJE 
PAKKEN?

DEC.

FEELGOOD 
MARKET

Op 15 december organiseert de 
FeelGood Market een speciale 
kerstmarkt. We staan de editie 
lekker warm binnen in het 
klokgebouw waar we een speciale 
kerstsfeer creëren met extra 
veel lekkernijen, handgemaakte, 
exclusieve, duurzame producten 
en originele cadeaus voor de 
kerstdagen. Eerlijke kerstinkopen 
waar je je goed bij voelt. Met 
daarbij fijne live muziek, 
workshops, warme chocolademelk 
en glühwein! Klokgebouw, 
Klokgebouw 50,  Strijp S 
Eindhoven van 
12:00 tot 18:00 uur.

13 
DEC.

13 
DEC.

13 
DEC.

14 
DEC.

14 
DEC.

14 
DEC.

16 
DEC.

18 
DEC.

18 
DEC.

14 
DEC. 14 

DEC.

Arjan Ederveen & 
Jack Wouterse

LIVE: Jamsessie

ZIN

Brandtastic speelt 
For Friends

De Vijfhoeck Live: 
Sitting On A Duck

LIVE: Weird Omen

BINGO MANIA

Boekjes&Babbels

Rob Scheepers

Hippe gasten (6+)

Lambertus 
Concerten

Absurdistische en komische 
voorstelling van twee rasartiesten
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Vr 13 december 20:15uur.

Backline staat klaar basisband is 
immer gereed jamleider Martin is 
altijd strak gemotiveerd dus laat de 
muzikanten en publiek maar komen. 
Altijd verrassend altijd gezellig.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39
Vr 13 december 21:00 - 01:00 uur.

ZIN in het leven of wat is de ZIN 
van het leven? ‘ZIN’ is in ieder geval 
de afsluiting van een tragikomische 
trilogie over afscheid, vriendschap en 
de tijd die verstrijkt.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Vr 13 december 20:15 uur.

De Brandenvoortse coverband 
Brandtastic speelt op zaterdag 14 
december het kerstconcert For Friends 
in Wijkhuis ‘t Brandpunt,
Biezenlaan 29
Za 14 december 20:00 - 23:30 uur.

De verrassende muziekkeuze van deze 
band bevat covers vanaf de jaren 60 
tot heden varierend van strakke rock 
klassiekers gevoelige ballads soul en 
disco medleys tot aan de 
Top 40 hits van vandaag.
Grand Café De Vijfhoeck, Kamstraat 26
Za 14 december 20:30 - 00:00 uur.

Weird Omen hun garagerock zwalkt 
tussen 60s punk van The Cramps 
en Britse pop van The Kinks met 
Freddy Rollercoaster als spetterend 
middelpunt (bekend van King 
Khan en The Shrines) Muziekcafé 
Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39
Za 14 december 
22:00 - 00:05 uur.

1 Blitze presentatrice 4 rondes 
bingo 8 vette prijzen te winnen 3 te 
gekke challenges te doen en 1 gratis 
bingokaart per consumptie Bijzijn is 
meemaken. Entree is gratis.
Grand Cafe De Vijfhoeck, Kamstraat 26 
Ma 16 december 20:00 - 23:00 uur.

Het thema is StayPlay. Het boek dat 
centraal staat is Samen Spelen Woezel 
en Pip
Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11
Wo 18 december 11:00 - 12:00 uur.

De razend populaire 
Nieuwjaarsconference van Rob 
Scheepers
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Wo 18 december 20:15 - 21:45 uur.

Opzwepende nederrockband speciaal 
voor kinderen
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Za 14 december 19:00uur. Na haar medewerking aan de 

Mattheus Passie in 2014 en de eigen 
succesvolle theaterproductie “Umde 
ik er zo van haaw” in 2016 komt 
Accordeana uit Helmond met een 
muzikale kerstvertelling. Kapel Elkerliek 
Ziekenhuis, Wesselmanlaan 25
Za 14 december 20:15 - 21:15 uur.

(Bron foto; Wim van den Broek).

Dickensnight Brandevoort
De 17e editie is op zondag 
15 december. De sfeer van 
Dickensnight Brandevoort 
wordt bepaald door drie 
hoofdingrediënten: de aankleding 
de koopwaar en het vermaak.
Brandevoort Centrum, 
de Plaetse 41-69
Zo 15 december 
14:00 - 20:00 uur.

15 
DEC.
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark) | 
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

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

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

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Houten vloer 
nodig?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

OPENINGSTIJDEN
Ma. 13.00-17.00 uur

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

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen Mierlo

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN

15 december 
VLOOIENMARKT
Sporthal Achtse 

Barrier
Ardechelaan, 

Eindhoven
9.00-16.00u.  

T: 06-20299824

65 plusser 
KLUSSER / STYLIST voor

o.a. timmer-, schilder- en behangwerk 
in WOON en BERDIJFSRUIMTES

met 40 jaar ervaring. 
Ook tuin en straatwerk

0611441257
wwwkeesvankerkoerle.com

Rolluiken, luifels,vloerbedekking, 
lamellen, (rol)gordijnen, 

jaloeziën, etc. Zeer 
concurrerende prijzen. 

Gratis meten en prijsopgaaf. 
Willie’s stoffering, 

Braaksestraat 10, Helmond, 
T: (0492) 535901

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

ZWARTE 
MARKT

Venray 
Zondag 26 jan.

Evenementenhal.
600 kr.

www.vanaerlebv.nl 
0492-525483 HTN Vloer en Tuin

Voor complete aanleg 
van Tuinen en Terrassen,  

sierbestratingen, opritten. 
Bezoek onze showtuin/  

showroom.  Engelseweg 200a 
in Helmondinfo@htnvloeren.nl 

T.0492 792499

HTN Vloer en Tuin
Ruim 600 verschillende Wand 
en Vloertegels te zien in onze 

Showroom.  Ook voor het 
laten leggen van uw nieuwe 
vloer bent u bij ons op het 
juiste adres. Geen koude 
voetjes meer? Denk aan 

vloerverwarming en kies voor 
een compleet pakket tegen 

een scherpe prijs! Engelseweg 
200a  in Helmond  

info@htnvloeren.nl 
T. 0492 792499

HTN Bad en Sanitair
Wij verzorgen de complete 

aanleg of renovatie van 
uw nieuwe badkamer. In 
onze showroom is een 

ruime keus aan Sanitair en 
Vloer en Wandtegels te 

zien. Alles tegen betaalbare 
prijzen! Engelseweg 200a in 

Helmond 
www.sanitairhelmond.nl

Lenie Klaasen  
06-52716622

Wilt u kennis maken 
met de producten 

van Forever, bel dan 
vrijblijvend voor een 

afspraak. Geen party of 
andere verplichtingen. 
De producten zijn uit 
voorraad leverbaar en 
te bestellen bij Lenie 

Klaasen, 
tel.: 06-527 16 622 
(Forever Business 

Owner).  

BUSINESS     OWNER

Evenementen

save
the 

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Mees Kees
in de wolken

FROZEN 2

Huisvrouwen 
bestaan niet 2

PENOZA:
The Final Chapter

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Mees Kees
in de wolken

FROZEN 2

Huisvrouwen 
bestaan niet 2

The Final Chapter

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Mees Kees
in de wolken

Huisvrouwen 
bestaan niet 2

PENOZA:
The Final Chapter

STAR WARS: 
The Rise of Skywalker

JUMANJI:
The Next Level

FILMPJE 
PAKKEN?

DEC.

FEELGOOD 
MARKET

Op 15 december organiseert de 
FeelGood Market een speciale 
kerstmarkt. We staan de editie 
lekker warm binnen in het 
klokgebouw waar we een speciale 
kerstsfeer creëren met extra 
veel lekkernijen, handgemaakte, 
exclusieve, duurzame producten 
en originele cadeaus voor de 
kerstdagen. Eerlijke kerstinkopen 
waar je je goed bij voelt. Met 
daarbij fijne live muziek, 
workshops, warme chocolademelk 
en glühwein! Klokgebouw, 
Klokgebouw 50,  Strijp S 
Eindhoven van 
12:00 tot 18:00 uur.

13 
DEC.

13 
DEC.

13 
DEC.

14 
DEC.

14 
DEC.

14 
DEC.

16 
DEC.

18 
DEC.

18 
DEC.

14 
DEC. 14 

DEC.

Arjan Ederveen & 
Jack Wouterse

LIVE: Jamsessie

ZIN

Brandtastic speelt 
For Friends

De Vijfhoeck Live: 
Sitting On A Duck

LIVE: Weird Omen

BINGO MANIA

Boekjes&Babbels

Rob Scheepers

Hippe gasten (6+)

Lambertus 
Concerten

Absurdistische en komische 
voorstelling van twee rasartiesten
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Vr 13 december 20:15uur.

Backline staat klaar basisband is 
immer gereed jamleider Martin is 
altijd strak gemotiveerd dus laat de 
muzikanten en publiek maar komen. 
Altijd verrassend altijd gezellig.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39
Vr 13 december 21:00 - 01:00 uur.

ZIN in het leven of wat is de ZIN 
van het leven? ‘ZIN’ is in ieder geval 
de afsluiting van een tragikomische 
trilogie over afscheid, vriendschap en 
de tijd die verstrijkt.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Vr 13 december 20:15 uur.

De Brandenvoortse coverband 
Brandtastic speelt op zaterdag 14 
december het kerstconcert For Friends 
in Wijkhuis ‘t Brandpunt,
Biezenlaan 29
Za 14 december 20:00 - 23:30 uur.

De verrassende muziekkeuze van deze 
band bevat covers vanaf de jaren 60 
tot heden varierend van strakke rock 
klassiekers gevoelige ballads soul en 
disco medleys tot aan de 
Top 40 hits van vandaag.
Grand Café De Vijfhoeck, Kamstraat 26
Za 14 december 20:30 - 00:00 uur.

Weird Omen hun garagerock zwalkt 
tussen 60s punk van The Cramps 
en Britse pop van The Kinks met 
Freddy Rollercoaster als spetterend 
middelpunt (bekend van King 
Khan en The Shrines) Muziekcafé 
Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39
Za 14 december 
22:00 - 00:05 uur.

1 Blitze presentatrice 4 rondes 
bingo 8 vette prijzen te winnen 3 te 
gekke challenges te doen en 1 gratis 
bingokaart per consumptie Bijzijn is 
meemaken. Entree is gratis.
Grand Cafe De Vijfhoeck, Kamstraat 26 
Ma 16 december 20:00 - 23:00 uur.

Het thema is StayPlay. Het boek dat 
centraal staat is Samen Spelen Woezel 
en Pip
Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11
Wo 18 december 11:00 - 12:00 uur.

De razend populaire 
Nieuwjaarsconference van Rob 
Scheepers
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Wo 18 december 20:15 - 21:45 uur.

Opzwepende nederrockband speciaal 
voor kinderen
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Za 14 december 19:00uur. Na haar medewerking aan de 

Mattheus Passie in 2014 en de eigen 
succesvolle theaterproductie “Umde 
ik er zo van haaw” in 2016 komt 
Accordeana uit Helmond met een 
muzikale kerstvertelling. Kapel Elkerliek 
Ziekenhuis, Wesselmanlaan 25
Za 14 december 20:15 - 21:15 uur.

(Bron foto; Wim van den Broek).

Dickensnight Brandevoort
De 17e editie is op zondag 
15 december. De sfeer van 
Dickensnight Brandevoort 
wordt bepaald door drie 
hoofdingrediënten: de aankleding 
de koopwaar en het vermaak.
Brandevoort Centrum, 
de Plaetse 41-69
Zo 15 december 
14:00 - 20:00 uur.

15 
DEC.
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2-DAAGSE REIS
KATWIJK AAN ZEE & LEIDEN INcL. 
 SoLDAAT vAN orANJE DE MuSIcAL! 
Vertrekdata: 28 en 29 februari 2020

Katwijk aan Zee betekent genieten! Van zon en zee, van uitwaaien op het strand en zwerven door 
de duinen, van winkelen pal achter de boulevard en lekker neerstrijken op een van de vele ter-
rassen. Hoewel het bezoek aan de musical Soldaat van Oranje ongetwijfeld het hoogtepunt van 
deze reis zal zijn, zijn we er van overtuigd dat ook het verblijf in Leiden onvergetelijke indrukken 
bij u zal achterlaten.

Highlights:
• Verblijf in Heidehotel Bockelmann
• Stadswandeling Celle o.l.v. gids
• Bezoek ‘Jagd-Villa Iserhatsche’
• Winterse koetstocht (niet inbegrepen)
• Sightseeingtour Hamburg o.l.v. gids
• Stadswandeling Lüneburg o.l.v. gids
• Osnabrück

Inbegrepen o.a.:
• Halfpension
• Afscheidsdiner
• Muziekavond
• Wandeling Celle o.l.v. gids
• Bezoek ‘Jagd-Villa Iserhatsche’
• Rondrit Hamburg o.l.v. gids
• Wandeling Lüneburg o.l.v. gids

3-DAAGSE CARNAVALSREIS   
DE KooG, TExEL
Vertrekdatum: 27 februari 2020

“Uitwaaien op Texel!!”, onder dit motto hebben we ook voor de carnavalsweek een 3-daagse reis 
naar Texel in het programma op genomen. Een kort reisje waarbij u de carnaval kunt ontvluchten 
en in alle rust kunt genieten van al het moois dat Texel u te bieden heeft.

Highlights:
•  Verblijf in Hotel De Pelikaan***
•  Rondrit Texel o.l.v. gids: de mooiste plekjes  

zullen de revue passeren
•  Voldoende vrije tijd: wandelen, fietsen,  
Ecomare, etc.

•  Waddencruise met de Texel 44  
(niet inbegrepen)

•  Bezoek Tulpen-Experience in Slootdorp

Inbegrepen o.a.:
• Halfpension
• Afscheidsdiner
• Veerboot Den Helder-Texel v.v.
• Welkomstdrankje
• Rondrit Texel o.l.v. gids
• Bezoek Tulpen-Experience 

Highlights:
•  Verblijf in Hotel Noordzee, gelegen aan de 
boulevard

•  1e Dag vrije tijd in Katwijk aan Zee
•  Bezoek Soldaat van Oranje de Musical
•  2e Dag vrije tijd in Leiden

Inbegrepen o.a.:
• Halfpension
• Afscheidsdiner
• Welkomstdrankje
• 1e Rang ticket Soldaat van Oranje 
• Parkeer- en tolkosten

5-DAAGSE CARNAVALS- 
MORE-INCLUSIVE-REIS 
BErLIJN, DuITSLAND
Vertrekdatum: 22 februari 2020

Berlijn is een levendige stad, het hele jaar door. De stad heeft een opvallende en gevarieerde 
architectuur, vele verrassende bezienswaardigheden, musea, evenementen en attracties. 
Tijdens deze MORE-INCLUSIVE reis is nagenoeg alles inbegrepen, d.w.z. dat alle maaltijden (ontbijt, 
lunch en diner), maar ook vrijwel alle entrees, gidskosten etc. in de reissom zijn opgenomen. In 
feite zijn enkel de dranken en eventuele persoonlijke uitgaven voor eigen rekening.

Highlights:
•  Grote rondrit door het oostelijke en  

westelijke deel van Berlijn
•  Brandenburger Tor, Unter den Linden, Berlijnse  

Dom, Checkpoint Charlie, Kurfürstendamm, etc.
•  Mauermuseum
•  Stadswandeling ‘Historische Mitte’:  

Potsdamer Platz, Reichstag, Alexanderplatz
•   Berliner Fernsehturm
•  Complex Sanssoucci in Potsdam
•  Rattenvangersstad Hameln
 
(historische scheepswerf )

Inbegrepen o.a.:
• Volpension
• Afscheidsdiner
• Welkomstdrankje
• Gids voor sightseeing Berlijn
• Gids voor stadswandeling ‘Historische Mitte’
• Bezoek Berliner Fernsehturm
• Bezoek complex Sanssoucci
• ANWB-gids Berlijn (per boeking)
• Parkeer- en tolkosten

100%
Geniet

Garantie!

WWW.GHIELEN.NL ISO
9001

GENIETEN...

Meer dan 250 vakantiereizen naar bestemmingen in heel Europa, moderne bussen met vriendelijke 
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€ 275,-
p.p.

€ 255,-
p.p.

5-DAAGSE CARNAVALSREIS    
BISPINGEN, DuITSLAND
Vertrekdatum: 22 februari 2020

Als standplaats hebben wij dit jaar gekozen voor het plaatsje Bispingen. Bispingen ligt direct aan 
de rand van het natuurreservaat Lüneburger Heide en biedt zijn gasten in elk seizoen een idyllisch 
verblijf om te ontspannen, wandelen, fietsen en koetsen. Intense ervaringen verrijken uw vakantie 
op de Lüneburger Heide en zorgen voor onvergetelijke herinneringen!

€ 550,-
p.p.

€ 465,-
p.p.


