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Het team van
Weekkrant De Loop
gaat er de een
weekje tussenuit.
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koopZondag

22 december

van 11.00 uur tot 17.00 uur
Wij geven op de volgende producten

Wella - L’oreal - Schwarzkopf
Subtil - kiss - cnd

20%
ko r T I ng

alleen geldig op zondag 22 december

haircombi

KLAASEN | VANDEURSEN.COM HCO WK51 DL

2

Haarproducten, Drogisterijproducten, Nagelproducten en Schoonheidsproducten, Kappersbenodigheden

mierloseweg 19 | 5707 ab Helmond | T 0492-550982 | www.haircombi.nl | www.subtil.nl

6 bungalows

18 hoekwoningen
23 appartementen

14 twee-onder-een-kapwoningen

VERKOOP ONLANGS
GESTART EN NU AL MEER
DAN DE HELFT VERKOCHT

VERHUISPLANNEN
IN HET NIEUWE JAAR?
Bekijk eens de woningen van PARC VERDE te Helmond,
dat is zeker de moeite waard!
Prijzen vanaf € 270.000,- VON

Nieuwbouw makelaars

Hoofdstraat 155
5706 AL Helmond
T.(0492) 661 884
nieuwbouw@heuvel.nl

Steenweg 18a
5707 CG Helmond
T.(0492) 505 510
helmond@eravbtmakelaars.nl
Een ontwikkeling van

WWW.PARCVERDE.NL
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Helmonds marketing bureau start innovatieve opleiding
Helmond

Het doel van deze opleiding
De behoefte aan goede online
marketeers groeit. Daarom zet
Afdeling Online in samenwerking met het UWV en Servicepunt Leren en Werken een nieuwe opleiding op. Het doel van
deze opleiding is om 24 uitkeringsgerechtigden om te scholen

In het weekend van 21 en 22 december zijn er diverse activiteiten op en rond het sportterrein
van MULO die als doel hebben
om na afloop een mooie financiële bijdrage te kunnen overhandigen aan KiKa.
Zaterdag gaat de bal rollen; vanaf 17.00 uur vinden er drie wedstrijden plaats. MULO veteranen
neemt het op tegen Mierlo-Hout
veteranen en om 18:00 kruisen
MULO6 en het combinatie elftal
van MULO/SV de Braak de degens met hun vriendschappelijke
tegenstanders. Vanaf 20.00 uur
vindt er een feestavond plaats
met zanger Stefan Strijbosch

HELMOND
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

Online marketing opleiding in samenwerking met UWV en Servicepunt Leren en Werken.
(Bron foto; Margot de Heide).
tot online marketeers en kennis
te laten maken met het werkveld. De studenten leren over de
basisbeginselen van online marketing: social media, SEO, copywriting, Google Analytics en emailmarketing.
Daarnaast duiken ze in de trends
en ontwikkelingen en leren ze
tal van praktische vaardigheden.
Vervolgens brengen de studenten hun kennis in de praktijk tijdens een stage, gedurende drie
tot vijf maanden.

Gezocht: stagebedrijven in regio Helmond en Eindhoven
Na het opleidingstraject gaan de
24 studenten in het voorjaar van
2020 het werkveld in. Gedurende
drie tot vijf maanden lopen ze
fulltime of parttime stage bij een
organisatie in de regio Helmond
of Eindhoven.
Daar gaan de studenten aan de
slag met het uitvoeren van de
dagelijkse online marketing en
communicatiewerkzaamheden.
Organisaties in de regio Hel-

mond en Eindhoven kunnen
zich aanmelden als stagebedrijf
via afdelingonline.nl/stagebedrijf.
Meer informatie over deze
opleiding?
Wilt u meer informatie over deze
online marketing opleiding of
wilt u zich aanmelden als stagebedrijf? Ga dan naar afdelingonline.nl/opleiden of neem contact
op met Anne Nicolai via
anne@afdelingonline.nl of
0492-700220. s

Voetbalvereniging MULO organiseert KiKa-weekend
Helmond

weekkrant de loop

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

Marketing bureau Afdeling Online start in maart 2020 met een
innovatieve opleiding in samenwerking met het UWV en Servicepunt Leren en Werken. Het
doel van deze opleiding is om 24
uitkeringsgerechtigden in de regio Helmond en Eindhoven om
te scholen tot online marketeer.
Enerzijds wordt er op die manier ingespeeld op het verminderen van de werkloosheid in
de regio; anderzijds draagt dit
traject bij aan de toenemende
vraag naar goede online marketeers. Bedrijven kunnen vanaf
vandaag bijdragen aan dit innovatieve initiatief door een stageplek aan te bieden.
Gedurende deze opleiding maken de studenten kennis met de
online marketingwereld en krijgen ze praktische handvatten.
Na een traject van zes weken
brengen de studenten hun kennis in de praktijk tijdens een stage bij een organisatie in de regio
Helmond of Eindhoven.

3

en DJ Jasper. Tijdens deze feestavond wordt de KIKA-veiling gehouden. Er kan geboden worden
op onder andere voetbalattributen, diners bij sterrenkoks en vele
andere mooie items. Vanaf 13 december zijn de veilingitems al te
bekijken op www.mulo.nl.
De zondag is voor jong en oud:
De RUN For KiKa staat dan op de
agenda. Om 13.00 uur gaan de allerjongste sportievelingen één of
drie kilometer rennen, waarbij
ze gesponsord zijn door familie,
vrienden of andere belangstellende. Om 14.00 uur nemen de
oudere jeugd, volwassenen en
overige lopers het stokje over
en gaan zij drie of vijf kilometer
hardlopen waarbij zij uiteraard
ook gesponsord zijn. Tijdens

deze Run vindt er ook nog een
loterij plaats waar aantrekkelijke
prijzen mee te winnen zijn.
Aansluitend begint de laatste
kerst-inn in de kantine van MULO, onder de klanken van zanger Mark Elbers, de smaak van
warme glühwein en de kerstsfeer
in de kantine gaan we goed de
winterstop in. Ook is het mogelijk om op de zondag uw eigen
MULO/KiKa -shirt bemachtigen.
Hiervoor geldt op is op.
Één stuk á drie euro of twee stuks
á vijf euro. Ook deze opbrengst
komt ten goede aan stichting
KiKa.

weekend is daar een belangrijk
onderdeel van. Alle activiteiten in
dit weekend zijn gratis te bezoeken voor iedereen, het sportpark
van MULO is te vinden op Sportpark De Braak. s

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.

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

MULO hecht veel waarde aan
een maatschappelijke bijdrage
aan de samenleving, dit KiKa-

MULO zet zich regelmatig op verschillende manieren in voor KiKa.
Zo ook tijdens de Drakenbootrace van dit jaar. (Bron foto; Wim van den Broek)

U I T VA A RT S P I E R I N G S
0 4 9 2 5 2 5 0 0 0 | U I T VA A R T @ S P I E R I N G S . C O M | W W W. S P I E R I N G S . C O M
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Taxbus tijdens de feestdagen

Bekendmakingen

Tijdens de jaarwisseling is de dienstverlening van Taxbus aangepast.
Op oudejaarsavond stopt Taxbus eerder en tijdens de nieuwjaarsnacht worden
alleen rolstoelgebruikers vervoerd.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)

Kerstdagen
U wordt geadviseerd om uw ritten voor de kerstdagen tijdig te reserveren.
Reserveert u vóór 22 december 16.00 uur, dan wordt uw rit op het gewenste
tijdstip ingeboekt. Reserveert u later, dan kunt u met vertraging te maken krijgen.
Jaarwisseling
De laatste reguliere ritten tijdens de jaarwisseling starten op 31 december om
22.15 uur.
Rolstoelgebruikers
Rolstoelgebruikers kunnen op verzoek ook tijdens de Nieuwjaarsnacht door
Taxbus worden vervoerd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
• De rit kan geboekt worden t/m zaterdag 28 december 2018 16.00 uur via
tel. 0800-0234 795.
• De ophaaltijden liggen tussen 0.30 en 1.30 uur. Vanwege de beperkte
beschikbaarheid kan het voorkomen dat klanten niet helemaal op het
gewenste tijdstip worden vervoerd.
• In de nieuwjaarsnacht kan per pashouder maximaal één (sociaal of medisch)
begeleider meereizen.
Vaste ritten die op een officiële nationale feestdag vallen, worden uit de planning
verwijderd. Wilt u uw vaste rit ook op de kerstdagen of Nieuwjaarsdag maken?
Dan dient u dit apart en tijdig door te geven.

Starterslening voor het kopen van een huis
Wilt u voor de eerste keer een woning kopen, maar heeft u zelf onvoldoende
financiële middelen? U komt dan mogelijk in aanmerking voor een
Starterslening. U kunt dan een deel van het aankoopbedrag tegen een
aantrekkelijk rentepercentage bij de gemeente lenen. Dit geldt zowel voor
mensen die al in Helmond wonen als voor mensen die zich hier nieuw willen
vestigen.
De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van uw woning en
het maximale bedrag dat u bij de bank kunt lenen. Naast de Starterslening heeft
u dus een hypotheek. De rente van de Starterslening staat 15 jaar vast. U krijgt
de lening voor maximaal 30 jaar. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing
te betalen. De hoogte van de Starterslening is afhankelijk van uw inkomen en
bedraagt maximaal 20% van de koopsom tot een maximum van
€ 25.000. Voor woningen met een koopsom van € 180.000 of minder bedraagt dit
maximumbedrag € 35.000.
Meer informatie
Heeft u belangstelling voor een starterslening? Kijk dan voor meer informatie en
de voorwaarden op www.helmond.nl/starterslening. U kunt uiteraard ook contact
opnemen met een van de Helmondse hypotheekadviseurs.

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag:
7 januari en 21 januari 2020. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda van de vergadering is de dag voorafgaande aan de
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op:
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien ligt de agenda ter inzage in
het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag t/m
vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.
Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

• 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)

Projectlocatie:
t.h.v. Nieuwe Sluis 9

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
05-12-2019 plaatsen damwand en dempen
OLO 4819143
aftakking
Essehoutstraat 7
06-12-2019 plaatsen erfafscheiding
OLO 4821513
IJsselstraat 54
09-12-2019 plaatsen dakkapel voorzijde
OLO 4798081
Noord Koninginnewal 28
07-12-2019 vestigen homecomputermuseum
OLO 4821665
Ruwe Putten
10-12-2019 maken uitweg
OLO 4825761
Middendijk 5D-5E-5F
11-12-2019 maken 3 uitwegen
2019-X1517
Ruwe Putten
12-12-2019 maken uitweg
OLO 4831175

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie:
Oud Brandevoort 29
Kaldersedijk 5B
kadastraal A 736 hal 3

Datum indiening: Projectomschrijving:
07-12-2019 realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem
09-12-2019 realiseren gesloten
bodemenergiesysteem
11-12-2019 realiseren gesloten
bodemenergiesysteem

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4820269
OLO 4824261
OLO 4829809

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Engelseweg 179
Deltaweg 2

Projectomschrijving:
plaatsen reclamezuil
verkleining en renovatie winkel

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4722051
OLO 4626235

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Maisdijk 6

Datum indiening: Projectomschrijving:
16-10-2019 plaatsen erfafscheiding

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4718805

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

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Essehoutstraat 7
10-12-2019

Projectomschrijving:
plaatsen erfafscheiding

Nr. Omgevingsloket:
OLO 4821513

Na de beoordeling van bovengenoemde aanvraag omgevingsvergunning, is besloten dat voor
dit project geen omgevingsvergunning is vereist.

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een meldingen in het kader van het
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:
Naam inrichting
Nunner Logistics

Locatie
Gerstdijk 24

Omschrijving melding
Het oprichten van een bedrijf voor
opslag en transport van goederen

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
• 2 Parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische
auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Abendonk 17 (VKB 1942).
• 2 Parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische
auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Mahoniehoutstraat 42 (VKB 1943).
• Naast, de aangewezen parkeerplaats voor het laden van elektrische auto’s, en tweede
parkeerplaats aan te wijzen als parkeergelegenheid bestemd voor elektrische auto’s met
gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord model E04 van Bijlage 1 van het RVV
1990 met onderbord “opladen elektrische auto’s” op de volgende locatie: Louwerserf.
• 2 Parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische
auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Dr. Schaepmanplantsoen
(VKB 1947).
• Dat verkeersbesluit 1937 E-laadpaal Mierloseweg 259 ingetrokken wordt.
• 2 Parkeerplaatsen aan te wijzen als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische
auto’s met gebruik van de laadpaal in de volgende straat: Calsstraat (VKB 1948).
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. H. Raijmakers, tel. 0492-587588.

• 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
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Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Ermgardhoek 23
05-12-2019
Tjerk Hiddesstraat 37
05-12-2019
Scheerderhof 1
16-12-2019
Ruusbroeclaan 131
10-12-2019
Rivierensingel 748
11-12-2019
Abendonk 44
11-12-2019
Broekwal 71
12-12-2019
Broekwal 71
12-12-2019
Dierdonkpark 10
12-12-2019
de Heese 31
Vossenbeemd 41

12-12-2019
12-12-2019

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning
OLO 4488649
realiseren vaste trap naar zolder
OLO 4769065
oprichten berging met overkapping
OLO 4731603
plaatsen dakkapel
OLO 4682155
oprichten bijgebouw
OLO 4646621
plaatsen erfafscheiding
OLO 4628329
proefwoning renovatie
OLO 4787431
proefwoning renovatie
OLO 4787431
vervangen gevelbeplating,
OLO 4646955
plaatsen pv-panelen
legaliseren schuur in tuin
OLO 4738583
renoveren voorgevel kantoor
OLO 4733203

Ontwerpbestemmingsplan “De Groene Loper II - Zoete Kers (gedeeltelijk)”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het
ontwerpbestemmingsplan “De Groene Loper II - Zoete Kers (gedeeltelijk)” met ingang van
19 december 2019 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.
Het voorliggende bestemmingsplan maakt een gewijzigde invulling van het plangebied
planologisch-juridisch mogelijk, waarbij een groot deel van het plangebied wordt ingevuld met
grondgebonden woningen in een parkachtige omgeving.
Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via
www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1600BP180145-1000.
Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale
versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Zienswijzen
Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze
naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de
gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder
vermelding van: zienswijze bestemmingsplan “De Groene Loper II - Zoete Kers (gedeeltelijk).
Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch
naar voren worden gebracht door te bellen naar (0492) 702602.

Vastgesteld bestemmingsplan “Stationskwartier –
Binnen Parallelweg 10-72”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 3 december 2019 het bestemmingsplan
Stationskwartier – Binnen Parallelweg 10-72 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met
ingang van 19 december 2019 gedurende zes weken ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt
omzetting van de kantoorpanden naar appartementen mogelijk.
Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via
www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
De identificatiecode is NL.IMRO.0794. 1300BP180142-2000.
Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale
versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 20 december 2019 gedurende
zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van
het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een
beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand
adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing
is genomen over het verzoek.
Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit
betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen
en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden
aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

• 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
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Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:
• een gehandicaptenparkeerplaats ter plaatse van de entree naar het parkeerterrein van
Sportvereniging Stiphout Vooruit te wijzigen in een algemene gehandicaptenparkeerplaats.
• een parkeerplaats ter plaatse van de Hoofdstraat 115-119 te wijzigen in een algemene
gehandicaptenparkeerplaats.
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.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan
“Stationskwartier – Binnen Parallelweg 10-72”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 10 oktober 2019
hogere waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal
52 dB ten gevolge van de Verlengde Stationsstraat, maximaal 49 dB ten gevolge van de
Engelseweg, maximaal 67 dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo en maximaal
55 dB(A) ten gevolge van het bedrijventerrein Vlisco hebben vastgesteld ten behoeve van het
bestemmingsplan “Stationskwartier – Binnen Parallelweg 10-72”.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 19 december
2019 gedurende zes weken (t/m 29 januari 2020) ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph
van Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw
afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak.
Beroep
Tegen het besluit kan met ingang van 20 december 2019 gedurende zes weken schriftelijk
beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij
burgemeester en wethouders;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan
degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, op bovenstaand adres.

Vastgesteld bestemmingsplan “Molenbunders I – Hortsedijk 54, 54A, 56”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 3 december 2019 het bestemmingsplan
“Molenbunders I – Hortsedijk 54, 54A, 56” heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met
ingang van 19 december 2019 gedurende zes weken ter inzage.
Dit bestemmingsplan maakt de vernieuwing van de verouderde bedrijfsbebouwing mogelijk
door de bouw van een nieuwe bedrijfshal en 2 bedrijfswoningen op de percelen van Hortsedijk
54, 54A en 56 mogelijk.
Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en op
www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1700BP180147-2000.
Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1.
Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale
versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 20 december 2019 gedurende
zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van
het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een
beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand
adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing
is genomen over het verzoek.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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De gemeente gaat een Huis voor de Stad ontwikkelen. Een duurzaam huis dat
bedoeld is voor onze inwoners, partners en medewerkers van de gemeente.
Een belangrijk uitgangspunt is dat dit budgetneutraal gebeurt. Over de
financiering van het Huis voor de Stad krijgt de gemeente vaak vragen.
Daarom proberen we u aan de hand van onderstaande plaatjes uit te leggen
hoe het principe ‘budgetneutraal’ werkt.

De gemeente heeft momenteel vier werklocaties; het Stadskantoor, de
Stadswinkel, ’t Cour en de Zandstraat.

Stadskantoor
STADSKANTOOR

de Zandstraat

ZORG EN
ONDERSTEUNING

De gemeente betaalt voor de huisvesting van de vier werklocaties. Net als bij
een hypotheek op een woonhuis bestaan die kosten uit rente en aflossing.
Daarnaast betaalt de gemeente voor al deze gebouwen ook voor onderhoud,
verzekeringen, belastingen en energie.
Boscotondo

de Zandstraat

‘t Cour

€

€

De gemeente wil de vier werklocaties graag samenvoegen tot één Huis
voor de Stad. Dit wordt een inspirerende plek waar inwoners, partners,
organisaties en medewerkers van de gemeente elkaar kunnen ontmoeten en
met elkaar in gesprek kunnen. Ook wordt het bestuur en de gemeenteraad
van Helmond hier gevestigd.
Huis voor de Stad

Dit nieuwe Huis voor de Stad wordt
gerealiseerd uit de opbrengsten van
het afstoten van de werklocaties:
de Stadswinkel, ’t Cour en
de Zandstraat. Daarnaast bespaart de
gemeente fors op onder andere
onderhoudskosten, belastingen en
energiekosten. Uiteindelijk heeft de
gemeente één huis dat voldoet aan
alle moderne en duurzame eisen van
deze tijd. Het mooie hieraan is dat het
niet méér kost dan de huidige situatie.

Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 19 december
2019 gedurende zes weken (t/m 29 januari 2020) ter inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph
van Thielpark 1 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt uw
afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Stiphout – Lieshoutseweg 57
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 22 oktober 2019 het bestemmingsplan
Stiphout - Lieshoutseweg 57 gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan.
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 19 december 2019 gedurende zes weken ter inzage.
Dit plan maakt de bouw van drie vrijstaande woningen mogelijk tussen Lieshoutseweg 55 en
57.
Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via
www.helmond.nl/bestemmingsplannen.
De identificatiecode is NL.IMRO.0794.1700BP180135-2000.
Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het
bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie
van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

€

€

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 15 oktober 2019 hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal 59 dB
ten gevolge van de Hortsedijk hebben vastgesteld ten behoeve van het bestemmingsplan
“Molenbunders I – Herziening Hortsedijk 54, 54A en 56”.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan
degene die een beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, op bovenstaand adres.

‘t Cour

Stadskantoor

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid bestemmingsplan
“Molenbunders I – Herziening Hortsedijk 54, 54A en 56”

Beroep
Tegen het besluit kan met ingang van 20 december 2019 gedurende zes weken schriftelijk
beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij
burgemeester en wethouders;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Boscotondo

‘t COUR
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Voor een compleet overzicht en een exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen
naar het raadsvoorstel, raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan dat ter
inzage ligt.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 20 december 2019 gedurende
zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;
• belanghebbenden die in beroep willen gaan tegen de wijzigingen die door de gemeenteraad
zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van
het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een
beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand
adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat er een beslissing
is genomen over het verzoek.

€

€

€

€

Huis voor de Stad

€

Meer informatie? www.helmond.nl/huisvoordestad
• 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

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

Burgemeester en Wethouders van Helmond

18 december 2019

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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Vijf extra haltes Bravoflex in centrum Helmond
Helmond
Vanaf vandaag is het mogelijk om met de bus naar hartje
centrum te gaan. Want per 16
december zijn vijf nieuwe centrumhaltes toegevoegd aan de

flexibele busdienst Bravoflex.
Daarmee willen provincie,
busvervoerder Hermes en gemeente Helmond het centrum
optimaal bereikbaar maken
met het openbaar vervoer. Met
de nieuwe centrumhaltes zijn er
nu in totaal 125 Bravoflex hal-

tes verspreid over alle wijken
in Helmond. Wethouder Antoinette Maas en Hermes directeur
Martijn Mentink maakten de
eerste rit van de Cacaofabriek
naar de Markt.
Centrumhaltes Bravoflex

Bravoflex is de vervoerservice in
Helmond die op aanvraag rijdt
van halte naar halte. Er is dus
geen dienstregeling. Reizigers
kunnen via een app, een boekingswebsite of telefonisch een
busrit bestellen. De minibus
haalt de reiziger op het afgesproken tijdstip op bij de vertrekhalte
en vervoert deze zonder overstap
naar de eindbestemming.
Per 16 december zijn de volgende locaties als halte toegevoegd:
Boscotondo
Kegelbaan / Kasteel
Markt
Cacaofabriek
Elzas passage
Bravoflex rijdt van maandag tot
en met vrijdag van 7.00 tot 19.00
uur en zaterdag van 8.00 tot 18.00
uur. Een enkele reis kost 3 euro.
Wanneer men met meerdere
personen reist kan men gebruik
maken van speciale samenreiskorting voor Bravoflex.

Wethouder Antoinette Maas en Hermes directeur Martijn Mentink maakten de eerste rit van de
Cacaofabriek naar de Markt. (Bron foto; gemeente Helmond).

Gratis proberen?
Heb je Bravoflex nog nooit geprobeerd? Download de gratis
OVflex-app en voer de volgende
kortingscode in bij “kortingen”:
Helmond
Je eerste rit is dan gratis voor 1

persoon. Voor meereizende personen geldt de samenreiskorting.
Deze actie is geldig tot einde 2019
bij boekingen via de OVflex-app
en is alleen geldig voor nieuwe
klanten.
Openbaar vervoer bereikbaar
voor iedereen die het nodig
heeft
Bravoflex en de nieuwe centrumhaltes passen bij de ontwikkelingen naar een groen en autoluw
centrum en de veranderende
mobiliteitswereld. Nu reizen
we nog van A naar B met onze
auto, de fiets of met het openbaar vervoer. Straks rijden we in
elektrische deelauto’s, -fietsen en
-scooters. Het liefst via één app
en in combinatie met het openbaar vervoer.
Wat betekent dat voor het openbaar vervoer als duurzaam vervoersmiddel? En hoe zorgen we
dat het openbaar vervoer mogelijk blijft voor iedereen die het
nodig heeft? Dat is een uitdagend vraagstuk waar we de komende jaren nog intensief mee
bezig zijn.
Meer informatie
Meer weten? Kijk dan op
www.bravo.info/bravoflex/
bravoflex-helmond s

KBO Stiphout-Warande treedt naar buiten in Het Speelhuis
KBO Stiphout-Warande organiseert een Nieuwjaarsmiddag
op dinsdag 14 januari 2020 voor
leden KBO Stiphout-Warande
en niet leden in Het Speelhuis.

Daarna zal in de Pleinzaal de
jonge Helmondse pianist David 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 Zimmerman.

Naast de verwelkoming met
koffie/thee en vlaai, krijgt u
onder leiding van een gids een
rondleiding, die nog eens verduidelijkt wordt met lichtbeelden.

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:

Stiphout

David Hordijk, piano
• Van 16:15 tot 17:00:
Consumptie ter afsluiting
Deze rijk gevulde Nieuwjaarsmiddag wordt voor u georganiseerd
door KBO Stiphout-Warande
met medewerking van Het Speelhuis. De kosten bedragen voor
leden KBO Stiphout-Warande €
10,00 per persoon en voor nietleden € 12,50 per persoon.
Aanmelden vóór 5 januari 2020.
Inschrijfformulier voor KBO-leden Stiphout-Warande zie bij de

Extra openingstijden Super Sociaal
Helmond
Het aantal klanten van Super
Sociaal is in 2019 gegroeid van
een kleine 250 naar ruim 900
vaste klanten. Inmiddels zijn
er twintig vrijwilligers de hele
week in de weer om alles in
goede banen te leiden. Gemiddeld bezoeken zo’n 425 klanten per week de winkel aan de
Engelseweg 127 te Helmond.
Klanten vinden daar hun vast
assortiment zoals: elke dag vers
brood, vers vlees, mooie verse
groente en fruit, ruim tweehonderd vaste basisproducten en
zelfs verse bloemen.
Super Sociaal is een supermarkt
voor minima en is bestemd voor
iedereen die beschikt over een
gemeentelijke inkomensverkla-

ring. Wie geen inkomensverklaring heeft ontvangen en wie
denkt daar toch voor in aanmerking te kunnen komen, kan deze
aanvragen bij de gemeente. In
de winkel van Super Sociaal zijn
formulieren beschikbaar en kunt
u ook geholpen worden bij het
invullen hiervan.
In verband met de komende
feestdagen is de winkel extra geopend op vrijdag 20 december
van 10.00 tot 16.30 en op zaterdag

21 december van 10.00 tot 14.00
uur. Voor alle klanten van Super
Sociaal ligt er gratis een smaakvolle en feestelijke attentie klaar.
In de week van Kerstmis en
Nieuwjaar is de winkel gesloten.
Op dinsdag 7 januari 2020 bent u
weer van harte welkom.
De leiding en medewerkers van
Super Sociaal wensen iedereen
fijne feestdagen en een goed en
gezond nieuw jaar! s

INFO nr. 11 december-januari het
desbetreffende formulier en voor
een ieder eveneens op www.kbostiphoutwarande.nl. Het Speelhuis is ook toegankelijk voor rolstoel en rollator gebruikers.
Vervoer binnen Helmond naar
Het Speelhuis: wie iemand in
zijn/haar auto wil meenemen of
meegenomen wil worden kan dat
vermelden op het inschrijfformulier, de vergoeding aan de chauffeur bedraagt € 2,50, te overhandigen bij het instappen. s

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

Als u kiest voor kwaliteit

1e & 2e KERSTDAG
GEOPEND
12.00-16.00 uur
Diverse mooie aanbiedingen

Topmerken tegen zeer aantrekkelijke prijzen: Leolux
Montel • Bert Plantagie • Schuitema • Mecam •R.A.C.

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 | www.tweedezitenzo.nl
Super Sociaal. (Bron foto; Joop van Stiphout).
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VDNS Kia voor vierde keer Platinum Prestige Dealer
VDNS Kia Dealer met vestigingen in
Helmond, Venlo en Venray is voor de
vierde keer verkozen tot Platinum
Prestige Dealer. Dit maakt VDNS
de beste Kia-dealer van Nederland.
Wereldwijd behoort VDNS met deze
onderscheiding tot de 1% beste dealers.
Afgelopen jaar heeft VDNS Helmond een
volledige transformatie ondergaan om de
showroom naar de laatste maatstaven van
KMN aan te passen inclusief een pilotfase voor
digitale verkoop. Mede hierdoor heeft VDNS
Helmond ver boven de 1.000 nieuwe Kia’s
afgeleverd. De nominatie geeft aan dat VDNS
zich onderscheidt als best presterend autobedrijf.
Zowel bij aanschaf, maar ook bij de technische
dienstverlening wordt er een constant hoog
servicelevel gerealiseerd.
“Ik ben trots dit voor de vierde keer te bereiken,
maar dit kan alleen gerealiseerd worden als alle
ingrediënten kloppen. Denk hierbij aan kwalitatief
hoogstaande milieuvriendelijke producten met
een modern design, een samenwerking met
een ambitieuze importeur, medewerkers die
veel passie en betrokkenheid hebben voor
de organisatie, het merk KIA en ons trouwe
klantenbestand” aldus Frank v.d. Nieuwenhuijzen
van VDNS Kia.

29 DECEMBER
OPEN ZONDAG
DÉ OCCASIONS VAN HELMOND!
Al onze klanten*
maken in de maand
december kans op:
Vipkaart Grand Prix
Zandvoort
mei 2020

1 jaar GRATIS
Kia Picanto rijden
(excl. brandstof)

AUTODROOM HELMOND IS OP ZONDAG
29 DECEMBER GEOPEND VAN 11.00 TOT
17.00 UUR MET DE VOLGENDE ACTIES:

• Speciale private lease- en
financieringsacties
• 250 occasions op voorraad
• Koop een nieuwe auto tegen
2019-prijs, levering in 2020
• 50 Company cars* op
voorraad
*auto’s van max. 1 jaar oud met extra korting en volledige fabrieksgarantie

3 maanden GRATIS
Suzuki Swift rijden
(excl. brandstof)

GRATIS
onderhoudsbeurt
(conform
fabrieksvoorschrift)

*Bij aankoop van een nieuwe of gebruikte
auto, het plaatsen van een Leaseorder
(Brabant Autolease) of het plannen van
een onderhoudsbeurt of schadereparatie
(Autoschade Helmond).

Openingstijden v.d. Nieuwenhuijzen Auto’s - VDNS, Varenschut 21 A-B-C : ma. t/m do. 09.00 - 18.00 uur, vrij. 09.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. Andere tijden op afspraak.

AUTODROOM HELMOND IS IEDERE WERKDAG TOT 18.00 UUR GEOPEND! VRIJDAG TOT 19.00 UUR

de loop weekkrant HELMOND
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OLUM Kletsavond
Helmond-Oost

TUERLINGS:
Venten ongewenst
Verkopers van energiecontracten wekken vaak irritatie op.
Sinds de komst van het bel-meniet-register (waar ze zich lang
niet altijd aan houden), proberen ze het ook op andere manieren.
Door bij mensen langs de deur
te gaan bijvoorbeeld. Afgelopen
maand had ik er maar liefst vier
aan de deur. Toevallig had ik drie
weken eerder een energiecontract
afgesloten via prijsvergelijkingssite
pricewise.nl, dus ik wist wat mijn
kosten waren.
Alle vier zeiden ze dat ze me een
goedkoper contract aan konden
bieden dan het contract dat ik net
had afgesloten. Ze wilden zelfs de
opzegboete voor me betalen én ik
zou een unieke welkomstbonus
krijgen als ik met hen (hun energiemaatschappij) in zee ging. Ik
kan me heel goed voorstellen dat
wanneer je je niet in energiecontracten verdiept hebt, zo’n aanbod
erg verleidelijk is, zeker wanneer
het aanbod zó mooi lijkt en je het
financieel toch al niet makkelijk
hebt.
Helaas was het aanbod van de
deurverkopers niet goedkoper dan
mijn nieuwe contract en ik wees
hun aanbod dan ook af. Vervolgens hoorde ik ze in alle vier de

gevallen bij mijn buren aanbellen,
met exact het zelfde verhaal en
exact dezelfde manier van ‘overtuigen’. Waar de ene verkoper heel
vriendelijk was en mijn afwijzing
keurig accepteerde, werd een andere verkoper behoorlijk intimiderend en bijna agressief toen ik hem
de deur wees. In oktober werd gesteld dat er een keurmerk tegen
dit soort misleidende en agressieve verkopers zou komen (https://
nos.nl/artikel/2305050-keurmerkenergiesector-tegen-misleidendeverkopers.html).
Bij de laatste raadsvergadering (3
december) stond de Algemene
Plaatselijke Verordening op de
agenda, waarin ook een zogenaamd ‘Ventverbod’ opgenomen
is. Dat is een verbod op verkoop/
collecte aan de deur in Helmond.
Maar dit verbod geldt nu alleen
op zondag en op maandag t/m
zaterdag tussen 22:00 en 08:00.
Deurverkopers houden zich keurig aan deze regels, omdat zij ook
wel weten dat mensen om 4 uur ‘s
nachts niet geïnteresseerd zijn in
een nieuw energiecontract.
Overdag hebben deurverkopers
volledige vrijheid. Je kunt je hier
tegen wapenen met een geen-colportage sticker op je deur, maar het
probleem verdwijnt daarmee niet.
Vooral voor mensen in een kwets-

De kaartverkoop voor de
jaarlijkse kletsavond van CV
OLUM, onder aanvoering van
Prins Wilco d’n urste, is in volle
gang. Op vrijdag 7 februari zal
de crème de la crème van de
kletsers acte de présence geven
in Ontmoetingcentrum TOV.
Brabantse top kletsers en top
amusement vormen de hoofdingrediënten

bare financiële positie kunnen dit
soort praktijken tot vervelende gevolgen leiden. Bij de volgende behandeling van de APV dienen we
een voorstel in om het ventverbod
uit te breiden voor commerciële
diensten en producten.
Thomas Tuerlings
Fractievoorzitter GroenLinks
Helmond

DE WEBLOG
VAN HELMOND

WEEKKRANT

DE LOOP
HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

In de ton zullen verschijnen de
achtvoudig Brabants Kampioen
Tonpraten Berry Knapen, finalist voor 2020 Freddy van den Elzen, Zilveren Narrekap winnaar
en ook 2020 finalist Dirk Kouwenberg, en Frans Bevers. Het
amusement wordt verzorgd de
Helmondse groep Applaus, Ons
Jonges en de Penthouseboys. Tot
slot uiteraard optredens van de

meervoudig Nederlands kampioen dansen: onze dansgardes!
De avond wordt muzikaal begeleidt door de hofkapel en na afloop is er het traditionele bal wat
wordt geopend door onze Prins
Wilco d’n urste.
De toegangsprijs is € 13,00.
Kaarten zijn verkrijgbaar via
www.olum.nl.
Voorverkoopadressen: Kapsalon
Arno Oberendorff en Ontmoetingscentrum TOV.
De avond start om 20.00 uur en
de zaal zal om 19.00 uur open
gaan. Meer informatie op
www.olum.nl. s

Kletsavonden in de Fonkel
Binnenstad
Door de samenwerking van
de Helmondse Enterteenmunt
Groep (HEG), de Fonkel en de
Rampetampers is het nu mogelijk om twee gevarieerde
kletsavonden aan te bieden in
de Fonkel. Op vrijdag 31 januari
zal de Fonkelende Kletsavond
worden gehouden. Als vanouds zal niet bekend worden
gemaakt wie hierbij optreden.
De aanvang van deze avond is
al om 19.30 uur en de zaal opent
om 19.00 uur. Toegangsprijs is
€ 11,00.
Op zaterdag 15 februari 2020
wordt deze gevolgd door de befaamde ‘Oergezellige Zittingsavond’. Op deze avond ziet u
andere kletsers dan tijdens de
eerste avond: Rob Scheepers uit
Sterksel, Arjan Compen en Arie
Schoofs. Als amusement ‘Ons
Jongens’ en ‘de Skoepies’. Deze
avond start om 19.45 uur en ook
hier is de toegangsprijs slechts €
11,00. Na afloop van deze avond
is er nog een gezellige afterparty
in de foyer met medewerking
van Diskjockey Geofietia.

Mocht u beide avonden willen bezoeken, dan kan dat door
een passe-partout te kopen voor
slechts € 20,00.
Op beide avonden zorgen De
Durbloazers voor de muzikale
ondersteuning, terwijl de “HEG
tekent voor de techniek. Uiteraard zullen ook de Dansgarde
en Showgroep hun beste beentje
voorzetten. Dit geheel onder leiding van prins Ton d’n Urste.
De entreekaartjes en passe-partouts zijn nu te koop zijn bij de
receptie van ‘De Fonkel’ Prins
Karelstraat 123 Helmond, ‘Primera de Luifel’ in winkelcentrum De
Bus en online op www.ticketview.nl/shop/rampetampers.
Wilt u alleen naar het bal op 15
februari? Dan is de entree in de
foyer gratis. s

wens
u fijnet
feestdagen

VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

• VLOERVERWARMING

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

• RADIATOREN

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

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

TWEEDE
KERSTDAG
OPEN
11.00-16.00 UUR

www.deijkersmeubelen.nl
Nijverheidsweg 2a, Helmond
06-52072755

in- en verkoop gebruikte meubels.
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Aandacht voor een gezonde leefstijl tijdens de
Gezondheidsweken 2020

Zorgboog en
Zorgboogextra slaan
handen ineen
Helmond
De Zorgboog en Zorgboogextra
organiseren in januari 2020 de
Gezondheidsweken. Een maand
lang kunnen leden, medewerkers en vrijwilligers van beide
organisaties gratis interessante
lezingen en leuke workshops
bijwonen rond gezondheid en
vitaliteit. Een supermarktsafari,
lezingen over gelukkiger ouder
worden en de kracht van positief denken, een workshop gezonde snacks en een voorstelling van Tommie Niessen vormen een greep uit het aanbod.
Ledenorganisatie Zorgboogextra wil haar leden informeren,
stimuleren en motiveren tot een
gezonde, actieve en plezierige
levensstijl. Zorgorganisatie de
Zorgboog streeft naar vitale en
gezonde medewerkers en vrijwilligers. Een samenwerking was
dan ook gauw gevonden, aldus

Monique Gubbels-van Oosterhout, manager van Zorgboogextra. “Door de handen ineen te
slaan kunnen we iets extra’s organiseren: een hele maand lang
positieve aandacht voor gezondheid en vitaliteit! Zo proberen we
de Peelregio, en daarmee ook
onze medewerkers en vrijwilligers, een klein beetje gezonder te
maken.”
Ruim 20.000 huishoudens in
Helmond en de Peelregio zijn lid
van Zorgboogextra, onder hen
ook alle medewerkers en vrijwilligers van de Zorgboog. In de
maand januari kunnen zij gratis
deelnemen aan een scala aan
workshops, lezingen en activiteiten verspreid over de regio. Een
goede start van het nieuwe jaar
en een kans om direct met je
goede voornemens aan de slag te
gaan! Op www.zorgboogextra.
nl/gezondheidsweken staat het
volledige programma en kunnen
leden zich aanmelden. s

de loop weekkrant HELMOND

Theaterproject Waskracht vliegend van start
Helmond
De gekozen spelers staan te popelen, de eerste speellocaties zijn
gevonden en de eerste fondsen en
sponsoren hebben hun steun toegezegd. Het enthousiasme van het
Waskracht team werkt aanstekelijk. Het doel, mensen uit alle wijken
van Helmond met elkaar verbinden
door theater, spreekt aan. Waskracht gaat vliegend van start tot
groot plezier van de initiatiefnemers
Wim Peters en Anneke Schröder.
De oproep om auditie te doen voor
Waskracht heeft een mooie groep
van zo’n twintig spelers uit heel Helmond samengebracht. Maandag 13
januari is de eerste kennismakingsbijeenkomst van spelers en team. De
eerste repetitie is op zondag 26 januari. Dan gaan de spelers onder leiding
van regisseur Anneke Schröder en
artistiek leider Robert van den Broek
aan de slag met karakters en verhaal,
samen met Leon van der Zanden.
Iedere wijk krijgt zijn eigen unieke
voorstelling omdat het publiek op de
avond zelf mee bepaalt in welke richting de voorstelling zich ontwikkelt.
Anything can happen!
Podia in de wijken
Zonder podia geen voorstelling. Het
Waskracht team is daarom al maanden druk op zoek naar geschikte
speellocaties per wijk. In totaal geeft
Waskracht in juni en september 2020
twaalf voorstellingen op zes verschillende podia, midden in of zo dicht
mogelijk bij de wijken waarover het

Bron foto; Tahné Kleijn.
die avond gaat. We zijn in gesprek
over een start op de stip van het SolarUnie Stadion van Helmond Sport en
we sluiten af op het Speelhuisplein.
Waskracht zoekt zes heel verschillende locaties, bijvoorbeeld aan de
waterkant, in een parkeergarage of
kerk of op het schoolplein. Nieuwe
ideeën over mogelijke locaties zijn
zeer welkom.
Vele washandjes maken licht werk
Een omvangrijk project als Waskracht komt natuurlijk niet van de
grond zonder de steun van fondsen
en sponsoren. Daarom zijn we als
team dankbaar voor de toezegging
van bedrijven en fondsen die gaan
helpen om van Waskracht een klinkend succes te maken. Dat zijn tot
nu toe: Lavans, VSB fonds, Gemeente
Helmond, Ondernemersfonds Helmond, Coöperatiefonds Rabobank,
Prins Bernhard Cultuurfonds NoordBrabant en Stichting NKV-gebouw. In
de wasmand is nog plaats voor meer

enthousiaste sponsoren. Daarom
nodigen we de komende maanden
bedrijven en instellingen in Helmond
uit hun maatschappelijke betrokkenheid bij onze stad via Waskracht te
laten zien. Daar zetten we uiteraard
een mooie tegenprestatie tegenover.
Goed doel
Waskracht is meer dan alleen een
verbindend theaterproject. Op initiatief van Waskracht-teamlid en stadskunstenaar Tahné Kleijn doen we in
het voorjaar ook mee aan de wereldrecordpoging ‘langste waslijn met
sokken’. Onder het mom van ‘Stop je
geld in een ouwe sok’ zamelt dit project geld in om Helmondse kinderen
die onder de armoedegrens leven een
onvergetelijk dag te bezorgen. Van alle sponsorgelden die Waskracht ontvangt gaat 10% naar dit goede doel.
Meer over Waskracht vind je op
www.waskrachthelmond.nl s

PRIJZEN MET BALLEN!
RUSTIEK EIKEN
VISGRAAT

15,5x77,5 cm, 14 mm dik,
eiken toplaag, 4 zijde mini velling,
verkrijgbaar in diverse kleuren.
per m2 incl. btw normaal 79.95 nu

39.

95

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK RUSTIEK EIKEN

TARKETT
TEGEL LAMINAAT

Complete traptreden, diverse kleuren, 13 treden,
incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

vanaf

KLIK LAMINAAT
TARKETT

diverse kleuren en motieven.

10.

per m2 incl. btw normaal 29.95 nu

625.-

VLOER HET ZELF
HELMOND

95

vele soorten,
8 mm dik, klasse 32.

9.

per m2 incl. btw normaal 24.50 nu

PVC
STUNT

INCL. LEGGEN EN
ZELFKLEVENDE ONDERVLOER
TARKETT DRYBACK

2 mm dik, 0,30 toplaag slijtvast in 18 kleuren.
per m2 incl. btw normaal 55.95 nu

ENGELSEWEG 223B,
HELMOND.
TEL. 0492-52 52 70
www.vloerhetzelf.nl

33.

95

2e KERSTDAG EN ZONDAG 29 DECEMBER
GEOPEND 12.00-17.00 UUR

95

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 51 vrijdag 20 december 2019

11

Feestelijke afsluiting 2019 bij Autodroom Helmond
VDNS Kia Helmond onderdeel
van uitmaakt. In tegenstelling tot
andere jaren opent Autodroom
Helmond dit jaar de deuren niet
op Tweede Kerstdag, maar op
zondag 29 december van 11.00
tot 17.00 uur.
Wat niet is veranderd ten opzichte van andere jaren is de prijzenregen die wordt uitgestort over
de klanten.

Helmond
KIA-dealer VDNS, met vestigingen in Helmond, Venlo en
Venray is door KIA benoemd
tot Platinum Prestige Dealer én
Dealer of the Year. Dat betekent
dat VDNS niet alleen is uitgeroepen tot beste Kiadealer van
Nederland, maar ook behoort
tot een select gezelschap van 1
procent van de beste KIA-dealers ter wereld. Het is overigens
niet de eerste keer dat VDNS
met deze prijzen naar huis gaat.
Al drie keer eerder mocht eigenaar Frank van den Nieuwenhuijzen de internationale trofee
in ontvangst nemen.
Frank van den Nieuwenhuijzen:
‘Dit is voor ons een mooi avontuur, maar vooral een bekroning
op ons werk. We mogen ons nu
voor de derde keer Dealer of the
Year noemen én we zijn voor
de vierde keer Platinum Dealer.
Daarmee bewijzen we dat we zowel bij de aanschaf van een auto
als bij de technische dienstverlening een constant hoog niveau
weten te leveren.’
Alle ingrediënten kloppen
Het geheim? ‘Dit kan alleen

Van gratis onderhoudsbeurten
tot een jaar lang gratis een Kia
Picanto of Suzuki Swift rijden.
Als klap op de vuurpijl maken
alle klanten die in december
een auto of occasion kopen, een
schadeafspraak maken of een
leasecontract afsluiten bij Autodroom Helmond kans op een
VIP-kaart voor de Grand Prix van
Zandvoort. ‘We willen het jaar
samen feestelijk afsluiten. Op
naar een nóg mooier 2020!’

(Bron foto; VDNS Kia).
maar gerealiseerd worden als
alle ingrediënten kloppen, zoals
mooie en kwalitatief hoogstaande producten, een goede samenwerking met een ambitieuze importeur en medewerkers die veel
passie en betrokkenheid hebben
voor de organisatie en het merk

Kia.’ Van den Nieuwenhuijzen is
dan ook trots op de geleverde
prestatie. ‘Dit hebben we samen neergezet: van onze onderhoudsmonteurs, tot verkoopmedewerkers en receptionisten.’ De
directeur wil van de gelegenheid
gebruik maken om zijn klanten

te bedanken. ‘Dank voor het vertrouwen van de afgelopen jaren!
Daar doen we uiteindelijk voor.’
Open op zondag 29 december
De laatste dagen van het jaar
zijn traditiegetrouw de drukste
bij Autodroom Helmond, waar

Autodroom Helmond
In Autodroom Helmond aan de
Varenschut in Helmond, zijn verschillende automotive bedrijven
te vinden. Naast VDNS Kia, zijn
dat VDNS Suzuki, v.d. Nieuwenhuijzen Auto’s, Brabant Autolease, Carcleaning Helmond en
Autoschade Helmond (voorheen
Bekkers Autoschade). s
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PRAKTIJKINSTRUCTEUR SCHILDEREN (m/v)

ij

Wilde

Sla

Schildersvakopleiding Mierlo zoekt:

r

WWW.HELMONDNU.NL

Wij stellen ons voor

Schildersvakopleiding Horst, Mierlo en Roermond is een samenwerkingsverband
van bedrijven in Regio Zuid Oost Brabant en Limburg. Zij verzorgen, samen met
haar bedrijven, het praktijkgedeelte van de beroepsopleiding Schilderen op MBO
niveau 1 t/m 3.

Meester
SLAGER:
Daarom van uw

De ideale kandidaat:

• Je hebt ervaring in het schildersvak;
• Je beschikt over (minimaal) MBO+ werk- en denkvermogen;
• Je hebt goede contactuele vaardigheden;
• Je toont eigen initiatief en je hebt ambitie;
• Je bent een echte team-player;
• Je beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift;
• Je beschikt over vaardigheden m.b.t. coördinatie en planning;
• Je beschikt over pedagogische/didactische vaardigheden;
• En je bent in het bezit van een rijbewijs B;

Welke werkzaamheden bij deze functie horen:

• Je geeft praktische instructies aan leerlingen in hun vakgebied
• Plaatsing, begeleiding en aansturing van leerlingen behoort tot een van je kerntaken.
Zowel intern (instructie) als extern (op de bouwplaats)
• Ook behoort het geven van voorlichting aan de diverse scholen tot je werkzaamheden

Wat wij je bieden:

Wij bieden je een afwisselende en uitdagende baan in ons opleidingscentrum in Mierlo,
waar geen dag hetzelfde zal zijn. Dit in combinatie met een prettige werksfeer en een hecht
team brengt met zich mee dat je snel je draai zult vinden. Honorering en overige
arbeidsvoorwaarden zijn conform de Schilders CAO.

Heb je een vraag?

Laat het ons dan gerust weten! Neem contact met ons op door te mailen naar
f.vanderlinden@schildersvakopleiding.nl of bel naar 0492 - 66 55 05 (vraag naar Francien
van der Linden).

Ben je overtuigd en wil je graag solliciteren?

Dan nodigen wij je graag uit om je sollicitatiebrief vóór 6 januari 2020 a.s. te versturen aan:
Schildersvakopleiding Horst, Mierlo en Roermond, T.a.v. Francien van der Linden, Postbus
105, 5730 AC Mierlo, of mail je sollicitatie naar f.vanderlinden@schildersvakopleiding.nl.
Wij kijken uit naar jouw sollicitatie!

Supermals
Paardenvlees
1 kilo

14,

95

2e kilo
halve
prijs

(Let op 2e kilo
halve prijs)

Luxe koude
schotel met
vlees en/of vis

p.p.

12,

50

(Bestellen
voor 21-12)

Luxe
gourmetschotel

Oudejaarsavond
hapjespan

300 gram/p.p.

p.p.

6,95

(Bestellen
voor 21-12)

NU TE

BESTELLEN

(zelf samenstellen)

5,98

Vanaf 8 personen.
6 Hapjes per pan.

Alle info en bestellen per mail op www.slagerijwilde.nl
U vindt ons op het winkelplein Straakven volop gratis parkeren.
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De allerbeste compounds!
één keer aansteken

109,-

nu

de loop weekkrant HELMOND

Proﬁteer van extra korting tot 25 december
99,-

nu

64,99

President 2.0

100 shots compound

189,159,-

129,ATIS

PRO-LINE
20 years

+

20 shots t.w.v. 50,-

79,99

Kijk voor alle bliksdeals op onze webshop!

Nieuw in ons assortiment

169,95

129,95

42,50

39,95

nu

29,95

nu

89,95

Voor meer informatie kijk op vuurwerklaarbeek.nl
of bestel via de webshop bestelvuurwerk.nl/debiezen
Onder andere bij ons verkrijgbaar:

De vuurwerk zekerheden
van Tuincentrum de Biezen
 Kwaliteitsvuurwerk
 Al ruim 15 jaar ervaring

Openingstijden tijdens vuurwerk verkoopdagen
Zaterdag 28 december
Zondag 29 december
Maandag 30 december
Dinsdag 31 december

van 09:00 tot 21.00 uur
van 12.00 tot 17.00 uur
Vuurwerk afhalen niet mogelijk
van 09:00 tot 21.00 uur
van 09.00 tot 17.00 uur

 Groot assortiment en altijd de
nieuwste trends
 Persoonlijk advies op maat door onze
vuurwerkspecialisten
 Aparte afhaalbalie voor bestellingen
zonder lange wachttijden
 De laagste prijsgarantie op ons
vuurwerk

Biezenweg 2A • 5741 SB Beek en Donk • T 0492 - 46 13 10
www.tuincentrumdebiezen.nl • vuurwerklaarbeek.nl • bestelvuurwerk.nl/debiezen
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vertelt…

Ons

Fijne feestdagen
Dit is al weer het laatste column
van dees jaar, want volgende week
hebben we gin uitgave.
Deze week dus un extra lang column. Ga er maar is effkus vur zitten.
De miste mensen zullen hun kerstboom al wel hebben staan, net zoals hier. Ik heb vur het eerst in men
leven unne neppert, da was toch
wel een ding. Ik kon nooit dun perfecte boom vinden en die wil ik zo
graag. Ge hed vurtaan zon skône
nepperts da ik op zonne speciale
kerstkoopavond met twintig procent korting (ik hou van kortingen)
er intje heb gekocht.
Moet ik eerlijk zeggen toen ik hem
neerzette da ik effe docht: neejee
toch maar unne echte.
Maar toen ie eenmaal aangekleed was, vond ik hem toch wel
kei skon, men foto van deze week
is genomen vur onze nieuwe boom
samen met ons hundje Kate. Wel
ben ik ook een echt boomke wezen
kopen vur bij de veurdeur want
unne kerstboom gaan kopen, vin
ik toch ook wel iets hebben. Vural
op zon plek waar de Kerstman is
en een openhaardvuur: daar krijgde nog het echte gevuul van kerst.
Natuurlijk liggen er ook kadotjes
onder dun boom bij ons. Ik hou
van geven maar als ik iets krijg,
vind ik het ook erg leuk.
Ik hoop da menne favoriet er ook
weer onder ligt. Men maakte kei
blij mee de Hellemond Gift. De
Hellemond Gift kunde bij meer
dan 120 lokale Helmondse ondernemers inleveren.
Het mooie hieraan vind ik dat de
ECHTE Helmondse ondernemer
hiervan mee profiteert.
Alles blijft in ons eigen Helmond.

Zie www.hellemondgift.nl waar
ge ze kunt kopen of as ge er meer
over wilt weten. In allerlei branches kunde ze inleveren. As ge niet
wit wa ge men moet geven, ben ik
hier altijd kei blij mee. Ik heb een
paar winkels waar ik ze steevast
uitgeef.
Vur men het ultieme Kerst kado of
verjaardagskado want een week
na kerst ben ik ook weer jarig.
Dus, witte nie wa ge vur iemand
moet kopen? De HELLEMONDGIFT, goed onthouden.
Dan doede het nooit verkeerd,
want daar is iedereen kaai blij mee.
Vur men is kerst ook altijd nostalgie. Een tijd van mooie herinneringen waar ik aan terug denk
met een big smile op men gezicht.
As ge oe ouders niet meer hebt en
nog maar twee bruurs van de vier,
denkte deze dagen toch wel aan
vruuger, kerst bij ons thuis. Samen
naar de nachtmis, ons pap ging
nooit mee die zorgde dan dat er
eten was als we terug kwamen.
Één jaar, da zal ik nooit vergeten,
toen sneeuwde het op het moment
dat we uit de nachtmis kwamen,
dat is nou het ECHTE kerstgevoel. Als we thuis kwamen van
de nachtmis was de tafel gedekt
door onze pap en ik weet eigenlijk
niet meer wat we dan aten in ieder
geval ikke geen konijn. Want bij
ons thuis hadden wij toch wel het
flappie tafereel, heel het jaar knijntjes in de kooien en dan hing daar
ineens zon gevild konijn aan de
schuur. Sakkerju, krijg er nou nog
nachtmerries van. Maar ons mam
was ook van de rollades en de fricandeau met een lekker sausje,
dus da zal ik wel hebben gegeten.
Met eigen gemaakte aardappel
kroketjes, daar had ons mam zon
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Artschool Helmond en KBO-Bernadette maken het mogelijk

machientje veur. Kadotjes waren
er in die tijd nog niet, wel hadden
we allemaal nieuwe kleren gehad
voor de kerst , toen ik geboren
werd waren mijn opa’s en oma’s
ook al overleden (nakomertje) dus
wij waren gewoon al die feestdagen lekker thuis gingen nergens op
bezuuk.
Mee oudjaar waren we ook thuis
en ik was een echt vuurwerk
kind ik stookte heel die dagen al
men centen op. En overal ging ik
schooien da ik nog meer vuurwerk
kon kopen. Toen kreegde gewoon
nog vuurwerk mee al waarde acht
jaar. Da kochten we bij van Brunschot onze buurtsuper in Tilburg,
dan praat ik ook nie over die illegale mortieren die ge tegenwoordig af hoort gaan (ons Kate springt
unne halve meter in de lucht als
ze die hoort) maar gewoon rotjes
of gillende keukenmeiden. En op
Nieuwjaardag kwamen we altijd
bij mijn oom en tante bij elkaar
met de hele familie van mijn moeders kant. Nieuwjaarwensen, en
da was me toch altijd leuk, van
alle ooms en tantes kreegde dan
unne gulden of soms een knaak as
ge hun Nieuwjaar wenste. Dus ge
ging naar huis met heel veul centjes.
Er was van allerlei lekkers er werd
echt uitgepakt, hoe mooi kan het
nieuwe jaar beginnen als op die
manier.
Dat doen we nu nog steeds maar
dan met mijn broers en hun gezin, die komen elk jaar bij men
Nieuwjaar wensen vanuit Tilburg.
Dan maak ik gruuntensoep alla
ons mam, ik bak lekker friet maak
zelf stoofvlees, kipshoarma van de
hallal slager. We hebben er ook een
paar die niet zonder frikandellen
kunnen. En dan obliehoorns mee
slagroom, zo luiden wij het nieuwe
jaar dan in met elkaar. Familie,
vur men het aller belangrijkste in
men leven, op zonne dag geniet ik
toch zo. Dan denk ik, ons pap en
ons mam zijn daarboven trots op
ons dat weet ik zeker. We houden
nog steeds de traditie in ere om het
nieuwejaar met elkaar te beginnen
en da zal ik ook altijd blijven doen.
En zo hebben we allemaal onze eigen manier om deze dagen deur te
komen.
Ik wens iedereen hele fijne kerstdagen en een gezond, gelukkig en kei
skon 2020.
Maak er allemaal iets moois van,
voor en met elkaar.
En ben vurzichtig mee het vuurwerk
Tot in het nieuwe jaar

Schilderlessen voor
beginners en gevorderden
Helmond
Voor wie graag houdt van creatief bezig zijn en iets nieuws wil
leren, biedt het KBO u acht unieke schilderlessen aan. Ze worden gegeven door kunstenares
Hilma Bovenkerk van Artschool
Helmond. Zij geeft al ruim acht
jaar schilderlessen en schilderworkshops aan groepen. Ook de
kinderfeestjes met graffiti zijn
erg populair. Zelf experimenteert
Hilma graag met allerlei technieken. U zult al snel merken dat
ook u dat kunt en fantastische
schilderijen en tekeningen kunt
maken!
Wat kunt u verwachten?
Aan de hand van eenvoudige
stappen zullen de volgende technieken aan bod komen:
Kleuren mengen
Krijttechnieken en glasschilderen
(‘reverse painting’)
Letten op de compositie
Diepte creëren, schaduw en perspectief
Grappen met optisch bedrog
Diverse spattertechnieken

tend 2 januari 11:00 tot 13:00 uur en
zal om de twee weken plaatsvinden op de donderdagochtend. De
kosten zijn 115,00 euro. Het KBO
draagt voor iedere deelnemer
15,00 euro bij aan de totaalprijs
van 130,00 euro.
Dit is voor alle acht lessen van
twee uur over de gehele periode
die duurt tot en met 2 april 2020,
inclusief materialen, schorten en
natuurlijk koffie en thee. Elke les
gaat u naar huis met een kunstwerk van eigen hand! Hilma geeft
u persoonlijke begeleiding en
legt alles stap-voor-stap uit. Wie
al wat ervaring heeft en zich vrij
voelt, wordt ook vrij gelaten, want
daar gaat het om in de kunst. U
bent van harte welkom in het
ruime atelier, geheel gelijkvloers
en dus voor iedereen toegankelijk
Aanmelden kan bij Hilma
Bovenkerk, Molenstraat 121
te Helmond. Telefoonnummer:
06-34562463 s

KBO

De cursus begint donderdagoch-

Café Brein: ‘Zingend het
nieuwe jaar in’
Binnenstad
Maandag 13 januari organiseert Café
Brein een ontmoetings- en informatieavond voor mensen met Niet
Aangeboren Hersenletsel (NAH).
Thema van deze avond is ‘Zingend
het nieuwe jaar in’
Veel mensen uiten zich makkelijker
door te zingen. “Als je het niet meer
zeggen kan, zing het dan” luidt immers het spreekwoord. Jouw stem
laten klinken brengt een gevoel van
vrijheid. Wanneer je hersenletsel hebt
is het soms lastiger je uit te drukken in
woorden en te benoemen wat je voelt.
Dan kan muziek of zingen je helpen.
Het kan je helpen wanneer je emotioneel bent. Het kan je vrolijk, verdrietig of rustig maken. Het is sociaal en
schept saamhorigheid, door samen te
zingen. En het kan je gedachten doen
verzetten en de wereld om je heen
even doen vergeten.
Deze avond zal gastspreker Yvonne
Spanjers vertellen wat muziek kan
doen als je getroffen bent door hersenletsel. Maar we gaan ook samen

zingen. En op een gezellige ontspannen manier feestelijk het nieuwe jaar
inluiden.
Gastspreker deze avond is Yvonne
Spanjers, muziektherapeut, pianodocent en dirigente van het NAH-koor
“Eigenwijs” waar het gezamenlijk zingen voorop staat. Als muziektherapeut en pianodocent werkt Yvonne al
jaren met mensen met en zonder een
beperking.
Café Brein
Café Brein is de tweemaandelijkse
ontmoetingsavond voor mensen
met NAH, mantelzorgers en andere
betrokkenen. Op deze avonden gaan
informatie en gezelligheid samen.
Hebt u hersenletsel of bent u partner,
familielid of gewoon belangstellende,
dan bent u van harte welkom in Café
Brein Helmond.
Locatie
Café Brein vindt van 19.30 uur tot 21.30
uur plaats in lunchroom De Keyser aan
de Torenstraat 17 in Helmond. Inloop
vanaf 19.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Voor informatie kunt u contact
opnemen met Lunchroom de Keyser
T 0492 590609 s

H i n ts - & Pri n s eroaje

Oit DE KUNST.!!

Wie wordt Prins Briek XLVII?

Iedere week eeen nieuwe hint op

www.keiebijters.nl

Speel mee en maak kans op mooie prijzen
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SamenLoop voor Hoop:

SUPERKEUKENS VOOR SUPERPRIJZEN!

‘Bedankt’

trots gevoel. Op basis van dit mooie succes wordt met plezier uitgekeken naar de
volgende editie, die medio 2021 zal worden
georganiseerd.

Helmond
2019: een geweldig jaar voor de SamenLoop voor Hoop. Iedereen die daar een
bijdrage aan heeft geleverd wordt van
harte bedankt.

2e
KERSTDAG
GEOPEND
12.00 17.00 uur

In het weekend van 29 en 30 juni jongstleden heeft de SamenLoop voor Hoop
Helmond/ Laarbeek voor de vijfde keer
in de geschiedenis plaatsgevonden op het
parcours van atletiekvereniging HAC in
Stiphout en in het aangrenzende bos. Het
prachtige bedrag van € 101.405 werd uiteindelijk bijeen gebracht. Het grote succes
was met name behaald door het enorme
enthousiasme, de fantastische inzet en
prestatie van heel veel direct betrokken
mensen.

Keuken

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

€ 3.199,-

Het bestuur van de SamenLoop bedankt
daarom nu op het einde van het jaar, al
deze mensen van harte. Alle teams, de 28
teamcaptains en honderden deelnemers,
de tientallen bedrijven die als sponsor financiële en inhoudelijke steun hebben
geleverd, de eregasten die in het weekend
werden verwelkomd, de vrijwilligers voor
en achter de schermen, de bezoekers, de
artiesten die optraden, de media, de sportverenigingen HAC en Stiphout Vooruit
voor hun gastvrijheid en de beschikbaarstelling van hun accommodaties, het Inloophuis de Cirkel en de gemeenten Helmond en Laarbeek.

Eilandkeuken

Casali

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

OPRUIMING

Breitner
hout

KORTING

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

30% tot
50%

Elias
mat zwart
Afmeting: 310 x 247 cm

EXTRA GEOPEND van
13.00 uur tot 17.00 uur
op zondag 22 en 29 december
en maandag 23 december.
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*BEHALVE STANDAARD COLLECTIE

Keuken

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

SamenLoop voor Hoop 2019. (Bron foto;
Wim van den Broek).

Het jaar wordt afgesloten met een super

€ 9.299,Hoekkeuken

€ 5.999,-

Het bestuur van de SamenLoop voor
Hoop wenst eenieder hele fijne feestdagen
toe en alle goeds voor het nieuwe jaar.
www.samenloopvoorhoop.nl/helmond
helmond@samenloopvoorhoop.nl s

®

Circle of Gentlemen

®
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De nummer 1
van Brabant in
kunststof kozijnen

UITGAVE

Maandelijks
100.000 ex.
met nieuws uit
Helmond/de Peel
Het beste bereik voor
uw aanbiedingen/
vacatures, veel beter dan
op Facebook/Internet

100.000 EX!

DOEN!

Europees industrieel erfgoed label
voor de Helmondse Thole kraan
• ‘s-Hertogenbosch
(Bron foto's; Wim van den Broek).

Maandag 16 december mocht
Antoinette Maas, wethouder
cultuur, de feestelijke onthulling verrichten van het Europees
label voor industrieel erfgoed
dat sinds kort op een ‘pelleke’
bij de voorste poot van de Thole
kraan ‘prijkt’. De QR-code op
het bordje biedt de bezoeker de
gelegenheid om in meerdere talen (voorlopig Engels en Nederlands) meer te weten te komen
over diverse aspecten van de
kraan; de technische details, de
geschiedenis en nog meer.
Het label
Europa kent een eigen onderscheiding voor zeer bijzondere
sites, musea en initiatieven op
het vlak van behoud en ontsluiting van industrieel en technisch
erfgoed, het Industriana-label.
Het label werd gelanceerd in
2015 ter gelegenheid van het
Europese Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed door
EFAITH, de European Federation
of Associations of Industrial and
Technical Heritage. Er is een digi-

tale infrastructuur opgezet, met
QR-bordjes én een bijpassende
website: http://www.industrialheritage.eu/Industriana. Mooi
hieraan is dat het ook echt internationaal is, de keus aan talen is
groot, de toelichting vooralsnog
in de taal van het moederland
van het object én in het Engels.
In heel Europa hebben nu bijna
honderd gebouwen en installaties deze bijzondere onderscheiding gekregen, maar in Nederland slechts drie.
Na de bijzondere oude stoommachine te Oisterwijk en het
complex van Brouwerij Bosch
te Maastricht is de kraanbaan te
Helmond het derde Nederlandse
object dat deze onderscheiding
ten deel valt. Daar mogen we
trots op zijn.
De Kraan
De Nederlandse Stichting voor
Erfgoed van Kranen www.kranenprojekt.nl is recent uitgenodigd een kraan naar keuze voor
te dragen voor het Industriana-

label en kwam daarbij al gauw
uit op de Thole kraan in Helmond: een mooi voorbeeld van
een goed bewaarde en gerestaureerde kraanbaan die echter wel
wat toelichting kan gebruiken.
De handel en nijverheid langs
de Zuid-Willemsvaart maakten
vanaf begin 20ste eeuw gebruik
van mechanische overslagmiddelen die een eeuw later weer
verdwenen zijn. Deze kraanbaan
is een van de laatste restanten,
samen met een kraanhuis te
Beek en Donk. De laatste heeft
een industriële oorsprong en is
afkomstig van de draadindustrie
ter plaatse. De Helmondse kraan
is gebruikt door een bouwmaterialen- en kolenhandel, in 1928
geleverd door de firma Thole te
Enschede voor een plaatselijke
combinatie. Sinds 2002 is zij gemeentelijk monument en - na
enige discussie - in 2009 aangekocht door de gemeente. Vervolgens is mede op advies van NedSEK de complete baan en het
machinistenhuis gerestaureerd
en op locatie weer opgesteld.

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

ADVERTENTIE/
REDACTIE:
0492-845350
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Kijk voor onze openingstijden
en speciale acties op:

www.kozion.nl

Kijk voor onze openingstijden
en speciale acties op:

UW BOODSCHAP IN

250.000 EX.
HUIS AAN HUIS

0492-845350
advertentie@deloop.eu
redactie@deloop.eu
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Wij wensen U
Prettige Feestdagen
en een
voorspoedig Nieuwjaar
Stap boordevol vertrouwen in het splinternieuwe jaar.
Maak elke dag een tikkeltje bijzonder.
Voor iedereen het beste en het mooiste wat er is.
En mocht U nog zoeken naar een bijzonder cadeau op het gebied
van wonen, koken, tafelen, huishouden of hobby en vrije tijd,
dan kunt U dit op de Engelseweg in Helmond vinden.
Van accessoires voor het interieur, decoratie van uw woonkamer
tot van alles op het gebied van tuin en auto.
De Engelseweg, de plek waar U urenlang zorgeloos kunt
shoppen bij meer dan 50 winkels en kunt genieten van een
lekkere lunch. En natuurlijk deskundige medewerkers, service
en gratis parkeren voor de deur.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.
HELMOND

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DEW WK 51 GP
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... een inspirerende kersttijd en een positief 2020 toegewenst!
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NEW YEARS EVE

The Party

De Hemel draait door
Live muziek van George Michael, Elvis Presley,
Michael Jackson, Andre Hazes, Prince
en vele vele anderen

Na de succesvolle eerste editie in januari 2019 is het de organisatie van de Hemel draait door, wederom gelukt een muzikale
topavond in elkaar te zetten. Wie er vorig bij was, herinnert
zich het ongetwijfeld nog; in een uitverkochte en swingende
Backstage Barber Pub zaal kwamen onder leiding van de eigen
Hemel draait door band, vele grote hits voorbij van grote artiesten, die allemaal een ding met elkaar gemeen hebben: ze zijn,
jammer genoeg, niet meer op deze aarde.
De schat aan nummers die
zij hebben nagelaten is echter
groot en mág daarom niet vergeten worden.

Heb jij je ticket al? (Bron foto; Organisatie New Years Eve: The Party).
De Cacaofabriek verzorgt voor de vijfde keer een spetterende,
grootse en geweldige afsluiter van het jaar. Voor deze jubileumeditie pakt de organisatie flink uit. NEW YEARS EVE: The Party vindt
in meerdere ruimten in De Cacaofabriek plaats. Met onder andere
een silent disco, twee verlichte dansvloeren, een spetterende disco
live band No Time, diversen DJ’s en natuurlijk geweldige dansmuziek beleeft u op voorhand een onvergetelijk oud en nieuw feest!
Een ticket biedt je onbeperkt eten en drinken, champagne, oliebollen, garderobe en een spetterende vuurwerkshow.
Een ticket biedt je onbeperkt
eten en drinken, champagne,
oliebollen, garderobe en een
spetterende vuurwerkshow.
Zeg Cheese
tijden New Years Eve
Tijdens New Years Eve: The Party
in de Cacaofabriek staat er ook
een fotohokje. Zo leg je jouw
spetterende avond vast voor altijd. De foto’s worden direct gratis afgedrukt en zullen prachtig
staan op je nachtkastje.
Live Band: No Time
De allround disco coverband
No Time brengt soul krakers en

groovy, disco songs in de popzaal. Tijdens New Years Eve: The
Party gooi jij de voetjes van de
vloer en danst mee op alle disco
klassiekers. Waarop? Op een
van de verlichte dansvloeren natuurlijk. Zowel in de foyer als in
de popzaal vind je een flitsende
dansvloer, waarop we swingen
tot in de late uurtjes.
Food tijdens New Years Eve
We gaan natuurlijk compleet
verzadigd het nieuwe jaar in tijdens New Years Eve: The Party.
Er zijn verschillende kraampjes in
De Cacaofabriek waar jij de hele
avond onbeperkt heerlijk kunt

eten. Daarnaast staan er genoeg
oliebollen voor je klaar en gaan
we rond met lekkere hapjes.
Cheers!
Heb jij je ticket voor New Years
Eve: The Party al bemachtigd?
Op de vijfde editie van dit eindejaarsfeest eet en drink jij onbeperkt! Natuurlijk krijg je om
00.00 uur een heerlijk glaasje
bubbles om mee te proosten (en
op te drinken).
Silent Disco
Tijdens New Years Eve: The Party
vindt in de foyer een Silent Disco
plaats. Met je koptelefoon op ga
jij helemaal los op heerlijke discoklassiekers. De disco deejays
bieden verschillende kanalen
waartussen jij kunt kiezen. In de
popzaal speelt de live band No
Time groovy nummers.
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De Hemel draait door neemt je
daarom ook komend jaar weer
mee in een waanzinnige muzikale tijdreis en jij kunt daar bij
zijn! Een avondje meezingen
met nummers van onder andere George Michael, Michael
Jackson, Prince, AC/DC, Bob
Marley en vele vele anderen.
Met dit jaar als nieuwe zanger
op de planken in de show, onze
eigen Mierlose André Hazes,
Henrie Janssen, beloofd het
bovendien een extra gezellige
avond te gaan worden. Naast

Henri staan dit jaar op het
podium Sjan van de Boomen,
Marcel Mulders, Jos Peeters,
Frederique Giesberts en Joost
Poppelaars.
Vorig jaar was de Hemel draait
door in een rap tempo uitverkocht. Wil jij er deze keer bij
zijn, en zelf meemaken hoe
Mierlo met elkaar in de winter
zingt, of lekker aan het genieten is van een fantastische live
band? Koop dan nu je kaarten
à 5 euro aan de bar in de Barber Pub, Vesperstraat 8 Mierlo
of online via www.barberpub.
nl en houd alvast vrij: vrijdagavond 17 januari: De Hemel
Draait doorrrr!

(Bron foto; Organisatie Hemel draait door).

www.barberpub.nl

Dit wil je niet missen.
Haal vandaag nog je tickets!
www.decacaofabriek.nl

16e Editie ATB-tocht
Mierlo Passion for Bikes Winterveldtoertocht TWC de Wekkers Deurne
Tourclub Mierlo organiseert
op zondag 26 januari 2020 de
Mierlo Passion for Bikes Winterveldtoertocht door de bossen van Mierlo, Lierop, Heeze
en Leende. De deelnemers
kunnen kiezen uit routes van
35, 45 en 55 kilometer. Vertrokken kan worden tussen
09.00 en 10.00 uur vanaf Partycentrum “denheuvel”, Heuvel 2 te Mierlo.
De route voert over paden,
smalle weggetjes en langs de
mooiste plekjes natuurschoon
die met name de Strabrechtse Heide, de Hubertusbossen en het Heezerenbosch te
bieden heeft.
Het inschrijfgeld bedraagt
€ 5,- en toerlicentiehouders
van de NTFU krijgen hierop

Op zondag 22 december 2019 organiseert TWC de Wekkers uit
Deurne voor de 16e keer haar
jaarlijkse ATB-tocht. De tocht
is door de NTFU als “Extra goed
geregeld” gekwalificeerd en is
geschikt voor ATB / Cyclocross
en Gravel bikes.
Start en finish zijn bij Sportpark
Leeuwkensbroek, Kuilvenweg 9,
5752 RR Deurne. Inschrijven is
mogelijk vanaf 9.00 uur tot 10.00
uur. De kosten voor deelname
bedragen € 5,00. Voor NTFU
leden € 4,00. Scan en Go, fiets-

(Bron foto; Tourclub Mierlo).
€ 1,- korting. Op de pauzeplaats wordt de deelnemers
een gratis consumptie aangeboden. Na afloop is er gelegenheid om de fiets schoon

afspuitmogelijkheid en een bewaakte fietsenstalling (tot 10 uur)
zijn aanwezig. Parkeergelegenheid is ruim aanwezig en gratis.
De routes voeren over grotendeels onverharde wegen en singletracks in de omgeving van
Deurne. De routes zijn uitgepijld
en te downloaden via www.twcdewekkers.nl . Pauzeplaatsen
zijn bij Jong Nederland Liessel (65
kilometer) en Scouting Rijpelberg
(25, 45 en 65 km). Deelnemers
kunnen hier gratis een drankje en
een versnapering nuttigen.

te spuiten. Informatie is verkrijgbaar via onze website:
www.tcmierlo.nl of de telefoonnummers 06 1090 3917 of
06 5734 6694.

www.helmondnu.nl

(Bron foto; TWC de Wekkers).
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Wat
weet jij
van
Merino
wol?
Merino wol is een bijzondere soort wol.
Niet alleen is het superieur aan normale
wol, het biedt ook veel voordelen ten opzichte van andere natuurlijke of synthetische garens.
Merino wol is afkomstig van een speciaal
soort schaap, het Merino schaap. Van origine afkomstig uit Spanje en voor het eerst
ontdekt in de 12e eeuw. Het vacht van
deze schapensoort stopt nooit met groeien.
Om te voorkomen dat ze oververhit raken
in de zomer, moeten ze minstens één keer
per jaar worden geschoren.
Merino wol: een veelzijdige wolsoort
Merino wol wordt veel gebruikt in sport- en
thermokleding. Dit omdat het veel kwaliteiten heeft die goed bij een actieve levensstijl passen. Zo is Merino wol een ster in
het goed vasthouden van lichaamswarmte,
zonder dat het lichaam te warm wordt.
Daarnaast is Merino wol ook bijzonder
goed in het drooghouden van het lichaam
door de vochtregulerende en absorberende werking. De wol is hierdoor uitermate
geschikt voor wandel- en skisokken. Zelfs
in koude en natte omstandigheden, weet
de stof de lichaamswarmte vast te houden.
Dit is ideaal voor elke outdoor sporter die
te maken krijgt met koude weersomstandigheden en zweet. Een andere prettige
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thermo time
DE ECHTE THERMOSPECIALIST

VOOR AL UW WINTERSPORT EN OUTDOORKLEDING

eigenschap is dat deze schapenwol niet
jeukt dankzij de hogere dichtheid. Bovendien voelt het veel zachter aan wat irritatie
aan de huid voorkomt.
Niet alleen voor sport- en thermokleding
is Merino wol ideaal, ook aan je voeten is
het een waar feestje. Zo komt de natuurlijke stof lanoline voor in de schapenwol.
Lanoline heeft van nature antibacteriële eigenschappen. Bij het vrijkomen van vocht
wordt Lanoline omgezet in een zeepachtig
goedje dat ervoor zorgt dat je voeten langer
fris blijven. Ideaal voor sokken! Ook ademt
de stof veel beter dan katoen of andere door
de mens gemaakte garens. Dit zorgt ervoor
dat vocht beter verdampt en oververhitting
wordt tegengegaan. Je kunt het vergelijken
met een tweede huid die zich aanpast aan
verschillende omstandigheden.
Bent u nieuwsgierig geworden naar Merino
wol en hoe deze stof aanvoelt? Kom naar
Adventure Store Helmond en laat u voorlichten door de Merino specialisten. In de
winkel vindt u Merino kleding van de merken Woolpower en Icebreaker en sokken
van de merken Smartwool en Falke. Als u
dit eenmaal geprobeerd heeft, wilt u niets
anders meer. Lekker comfortabel
de winter door.

MERKEN

ICEBREAKER
WOOLPOWER
SMARTWOOL
FJALLRAVEN
FALKE
BUFF

NU BIJ
AANKOOP VAN

ICEBREAKER OF
WOOLPOWER HET

2e ARTIKEL*

25%
KORTING

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

Bestellen 24/7

www.adventurestore.nl

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 11 JANUARI 2020 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

www.adventurestore.nl

ADVENTURE STORE

SPECIALIST IN WINTERBOOTS

WINTERBOOTS
GRATIS

KOFFIE OF
CHOCOLADE
MELK MET
SLAGROOM

MEINDL ● LOWA
MUCKBOOT ● SOREL ● OLANG
• Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
• Gratis parkeren voor de deur
• Persoonlijke en deskundige
bediening
• Vertrouwd adres sinds 1947

GRATIS
ERWTEN
SOEP

Bestellen 24/7

www.adventurestore.nl

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 11 JANUARI 2020 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Adventure Store Helmond biedt een ruim
assortiment aan winterlaarzen die waterdicht, thermisch, comfortabel en duurzaam zijn. De merken die wij voeren zijn
Meindl, Muck Boot, Lowa, Sorel, Grisport
en Olang. Allemaal laarzen voor winterse
omstandigheden of voor jaarrond outdoor gebruik.
Muck Boot
Het verhaal van The Original Muck Boot
Company begon in 1999 met als enig doel
het ontwikkelen van de meest comfortabele kwaliteitslaars. De behoefte aan meer
comfort voor gebruik op ieder terrein onder alle weersomstandigheden heeft geleid
tot een aantrekkelijk
assortiment afgestemd op de specifieke
wensen van de gebruiker. Muck Boot heeft
verschillende modellen: Van warme laarzen voor avontuurlijke poolexpedities tot

heerlijke Muck Boots voor outdoor activiteiten in het bos of op het strand. Ook
voor wintersport, ruitersport, jacht én
hengelsport zijn er specifieke Muck Boots
ontworpen. Natuurlijk is er een verrassend
aanbod dat laat zien dat comfort en fashion
prima samen gaan. Alle Muck Boots zijn
gemaakt van 100 procent waterdicht neopreen en natuurrubber. Het isoleert tegen
kou en warmte, dus heerlijk warm in de
winter en koel in de zomer. Muck Boots
zijn zeer licht en soepel en het anatomisch
voorgevormde voetbed met uitneembare
zool zorgt voor zoveel comfort dat je ze de
hele dag wilt dragen.
Wilt u graag de Muck Boots óf een van
onze andere merken komen passen? Kom
naar de winkel en laat u adviseren door
een van de specialisten. De chocolademelk
staat klaar. Tot ziens in de winkel.
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Winter wandeling en muzikale
kerstmiddag bij Boerderij Krakenburg

Heel Helmond Sport en toch
hebben we geen supportershome in het nieuwe stadion?
En is Jos van Bree nu wel of
niet vertrokken vanwege
het vrouwenquotum? We
gaan voorop als het gaat om
auto’s op zonne-energie, leveren topvrouwen en staan
ons mannetje als het gaat
om zorg, onderwijs en drugs.
Maar we mogen ons meer laten zien.

Na het grandioze succes van
vorig jaar organiseert Boerderij Krakenburg op zondag
22 december ook dit jaar weer
een Winter Wandeling rond de
boerderij. Tijdens de wandelroute worden de scenes van het
kerstverhaal uitgebeeld door de
deelnemers van de dagbesteding.
Aansluitend aan de Winter Wandeling is er gelegenheid om even
uit te puffen van de route in de
Herberg én op het winterterras
op de boerderij. Met optredens
van Blaaskapel de Wettertetters
uit Nederwetten, Muziekvereniging de Allegretto's uit Eerde en
Blaaskapel Wa'n Klank uit Son
en Breugel belooft dit een gezellige en feestelijke middag te worden!

Want waar staat Helmond
in (inter)nationaal opzicht?

Praktische informatie
De wandelroute duurt ongeveer
één uur. De route gaat over onverharde paden, trek schoeisel
aan wat vies mag worden en zorg
voor warme kleding! De routeboekjes zijn verkrijgbaar tussen
11:00 en 15:00 uur. Let op! Tussen
11:00 uur en 13:00 uur wordt het
kerstverhaal uitgebeeld, daarna
zijn de spelers van het kerstverhaal aanwezig in de Herberg.
Wandel je niet mee? Je bent van
harte welkom in de Herberg en
op het Winterterras. De koffie,
glühwein en ranja staan klaar!

Waar waren we bij de toekenning van het Eurovisie Songfestival? Waarom kregen de
handbaldames geen rondvaart door het Helmondse
kanaal? Is Trump misschien
geïnteresseerd in Boscotondo als strategisch stukje
land? Wil Boris Johnson ons
bijstaan als we ons willen afzonderen van de rest?
Vragen die Maarten Saris en
Joop Vos zich stellen in hun
oudejaarsshow. Bespiegelingen op het afgelopen jaar als
het gaat om plaatselijke, regionale, landelijke en wereldse
zaken. Een wervelend einde
van het jaar!
29 en 30 december 2019 in de
Cacaofabriek te Helmond.
Aanvang 20.30 uur. Kaarten
verkrijgbaar via www.cacao
fabriek.nl of aan de kassa van
de Cacaofabriek.

(Links) Joop Vos en Maarten Saris.
(Bron foto; Joop Vos).

Ontmoetingsbijeenkomst
voor mensen met een stoma

Voor informatie neem contact
op met: info@krakenburg.nl.

Fun2run cursus bij Lopersgroep Brandevoort
Tijdens de cursus wordt in 6 weken op een rustig tempo getraind
naar een afstand van 3 kilometer.
Je hebt geen hardloopervaring
nodig om deel te nemen. Deelnemers kunnen ervaren hoe gezellig en motiverend het is om in
een groep te lopen.
De trainingen zijn 3 keer per
week vanuit Sportpark Brandevoort. We organiseren twee
informatiebijeenkomsten
op
woensdag 8 en woensdag 15 januari om 20:30 uur op Sportpark
Brandevoort.

Lopersgroep Brandevoort start op 18 januari 2020 met een nieuwe
cursus Fun2Run. De cursus is bedoeld voor mensen die willen beginnen met hardlopen of het hardlopen opnieuw willen oppakken.

Oudejaarsshow in
De Cacaofabriek
Het Lucas Gasseljaar komt
miljoenen tekort, terwijl een
nieuw ‘Huis van de Stad’
vijftig miljoen kost, maar
toch kostenneutraal, dus zeg
maar gratis neergezet kan
worden. De processierups
tiert welig en onze pensioenen staan op de tocht: wat is
het verband?

(Bron foto's; Boerderij Krakenburg).

195

Geïnteresseerden zijn welkom om
hieraan deel te nemen. Voor meer
informatie kun je ook kijken op:
www.lopersgroepbrandevoort.
nl/hardlopen/fun-to-run.

Op dinsdag 7 januari 2020 is
er van 10.00 tot 12.00 uur een
bijeenkomst voor stomadragers, partners en belangstellenden in inloophuis De
Cirkel, Evertsenstraat 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 bijeenkomsten in
de regio zodat leden en andere belangstellenden elkaar
kunnen ontmoeten.

aanwezig. Zij kunnen vragen
beantwoorden over verenigingszaken of onderwerpen
die te maken hebben met het
hebben van een stoma.
Voor vragen over deze bijeenkomsten kunnen belangstellenden contact opnemen met
Ingrid Oostindiën, vrijwilligster, tel: 06 53 58 13 49.
Meer weten over het werk van
de Nederlandse Stomavereniging? Kijk eens op www.
stomavereniging.nl.
Onder
nieuws en agenda zijn alle
bijeenkomsten in alle regio’s
te vinden.

Daarnaast krijgen bezoekers
veel informatie over leven met
een stoma. Bij deze bijeenkomst zijn ook bestuursleden

www.helmondnu.nl
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wedstrijden 09.30 uur. Finale 16.00
uur. Sporthal 't Zand , BAKEL
Vr 3 januari 2020 09:30 - 17:00 uur.

OP PAD

deurne
beek en
donk

DEC

aarle-rixtel

1

JAN

Tocht langs
Aarle-Rixtelse
monumenten

Fiets- of wandeltocht langs AarleRixtelse monumenten.
Passantenhaven, AARLE-RIXTEL
Meerdere data: Vanaf zo 1 december
2019 t/m di 1 december 2020.

Asten

20
DEC

Publieksavond
in de Jan Paagman
Sterrenwacht

Kom naar de bibliotheek tijdens
de kerstvakantie en maak je eigen
feestdagen-schilderij. We gaan gezellig
samen een sfeervol schilderij maken
op doek. Geschikt voor jong en oud.
Jonge kinderen hebben hulp van een
ouder iemand nodig. Trek oude kleding
aan waar verf op mag komen. Graag
vooraf aanmelden. Deelname € 2.50
volwassenen en kinderen
Maak je eigen feestdagen-schilderij in
Bibliotheek Asten, Ma 23 december
2019 14:30 - 16:00 uur.

2

JAN

DEC

Samen
Creatiever in
Asten

Van 10.00 tot 12.00 uur in de
huiskamer van De Beiaard, Pastoor
Kleijnhof, Asten We hebben ook een
(simpele) niet verplichte thuisopdracht
die de ochtenden nog meer invulling
blijkt te geven. SamenCreatiever
is in september 2018 gestart de
groep bestaat nu uit ongeveer 5-6
(vaste) bezoekers. Het aantal gaat
zeker groeien. SamenCreatiever is
laagdrempelig; geen verplichting om
iedere keer te komen, geen verplichte
aanmelding, geen contributie
(consumptie is wel voor eigen rekening)
alleen wordt er gevraagd of je per
ochtend een eigen werk mee wilt
nemen. Vr 20 december 2019 10:00 12:00 uur..

21
DEC

Standaard
Molen Oostenwind
in Asten

Op zoek naar een leuk begin van
het weekend? Breng een bezoek
aan Standaard Molen Oostenwind!
Standaard Molen Oostenwind in Asten
is in december op woensdag- en
zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00
uur geopend voor publiek. Molenaar
Geert van Stekelenburg vertelt u alles
over over deze prachtige molen! Entree
vrijwillige bijdrage. Standaard Molen
Oostenwind in Asten, ASTEN
Za 7 december 2019 13:00 - 17:00 uur,

21

Expositie Hasna
Rezgui in 't Oude
Raadhuis

DEC

Hasna Rezgui toont haar werken
samen met haar jongste leerlingen.
't Oude Raadhuis, BEEK EN DONK
Meerdere data: Vanaf za 30 november
2019 t/m zo 22 december 2019.
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T/M
24

DEC

Winterfair Laarbeek 2019
Gezellige Winterfair bij Sparta'25.
Terrein Sparta'25, BEEK EN DONK
Za 21 december 2019
13:00 - 19:00 uur.

24
DEC

22
DEC
Markt
in Bakel

Iedere dinsdagmorgen markt in het
centrum van Bakel, St. wilbertsplein
van 09.00 uur tot 13.00 uur. Div
kooplieden aanwezig. Markt in Bakel,
Di 5 maart 2019 t/m di 31 december
2019 di: 09:00 - 12:30 uur.

28
DEC

Iedere laatste zaterdag van de maand
een wisselend poppenkasttheater voor
kinderen van 3-8 jaar. Entree is € 3,pp. in Grotel's Genieten te Bakel op 26
oktober, 30 november en 28 december
2019 om 15.00 uur. Grotel's Genieten,
Za 26 oktober 2019 15:00 uur, za
30 november 2019 15:00 uur, za 28
december 2019 15:00 uur.

3

JAN

Kersthandbaltoernooi Acritas.

Op 3 januari 2020 zal in sporthal 't
Zand aan Geneneind 2 e te Bakel voor
de 10e keer het kersthandbaltoernooi
worden georganiseerd voor leerlingen
van basisscholen uit Bakel,Milheeze en
Dierdonk. Handbalvereniging Acritas
tekent voor d e organisatie. Aanvang

Kerstconcert
Fanfare St. Lucia

Fanfare kerstconcert en jubilarissen
huldiging Kerk de Mortel aanvang
19.00 uur. Vervolgens aansluitend
huldiging jubilarissen bij café zaal t
anker. Kerk St. Antonius , DE MORTEL
Zo 22 december 2019 19:00 uur.

Poppenkast
theater in Grotel’s
Genieten

de rips

21
DEC

Jeugdkerstconcert
2019

Kerstconcert
Fanfare en
Slagwerkgroep
Concordia De Rips

Kerstconcert Fanfare en Slagwerkgroep
Concordia De Rips. Locatie:
Partycentrum D’n Eik, Meester
Hertsigstraat 5, De Rips.
partycentrum D'n Eik,
Za 21 december 2019 19:30 uur.

'Joris' Kerstboom'
in bibliotheek
Deurne

De 'Joris’ Kerstboom' is gebaseerd op
het KRO-NCRV tv-programma van
presentator Joris Linssen, waarin hij
mensen uitnodigt een foto van een
bijzonder persoon in hun leven tussen
de dennentakken te hangen om in het
licht te zetten Bibliotheek,
www.bibliotheekhelmondpeel.nl
Ma 9 december 2019 t/m di 24
december 2019 ma: 10:00 - 19:00 uur,
di-vr: 10:00 - 17:00 uur, za: 10:00 13:00 uur.

22
de mortel

Rise and Shine it’s 2020
Boetiek Hotel Plein Vijf, DEURNE,
www.pleinvijf.nl
Wo 1 januari 2020 11:30 uur.

21
DEC

Showavond IJsfestijn Deurne

Gepresenteerd door de Koninklijke
Harmonie Deurne. In de ultieme sfeer
komen van Kerstmis?
Cultuurcentrum Martien van Doorne,
DEURNE, www.khdeurne.nl
Vr 20 december 2019 19:30 uur.

DEC

bakel

Concertcyclus Fanfare Bereden
Wapens

Nieuwjaarsbrunch
2020

In het kader van 75 jaar Vrijheid en
Veteranen, maar ook zeker met het oog
op Kerstmis, treedt onder het motto
‘Vrede was het overal…’ de Fanfare
Bereden Wapens van de Koninklijke
Landmacht op Sint Willibrorduskerk,
DEURNE, www.willibrorduskerkdeurne.
nl. Vr 20 december 2019 20:00 uur.

DEC

Amateur
kunstenaar
schildersgroep
Asten

Van 13.30 tot 17.00 uur is het ARTAstique schildermiddag. Locatie:
De Beiaard, bij Pinkeltje. Pastoor de
Kleijnhof 21, 5721 CR Asten. voor info:
0493-692085
Amateurkunstenaar schildersgroep
Asten, www.vvvdepeel.nl/Asten
Do 2 januari 2020 13:30 - 17:00 uur, do
9 januari 2020 13:30 - 17:00 uur, do 16
januari 2020 13:30 - 17:00 uur, do 23
januari 2020 13:30 - 17:00 uur, do 30
januari 2020 13:30 - 17:00 uur.

Aanvang 19.00 uur publieksavond
met een speciaal programma het
Kerstverhaal “De Ster van Bethlehem”
in de Sterrenwacht, Ostaderstraat
28, 57212 WC Asten. Entree €
4,- en kinderen t/m 16 jaar € 2,-.
Tel.: 0493-695783 Voor info: www.
sterrenwachtasten.nl Jan Paagman
Sterrenwacht Asten. Vr 20 december
2019 19:00 - 21:00 uur.

20

Maak je eigen
feestdagenschilderij in
Bibliotheek Asten

20
DEC

za 14 december 2019 13:00 - 17:00 uur,
za 21 december 2019 13:00 - 17:00 uur,
za 28 december 2019 13:00 - 17:00 uur.

22

1

JAN

in de

PEEL

de loop weekkrant
HELMOND
Groot PEELLAND

DEC

ATB-Tocht
TWC De Wekkers
2019

De deelnemers kunnen kiezen voor
een rit van circa 25, 45 of 65 kilometer.
De routes voeren de deelnemers over
verharde wegen, onverharde wegen en
singletracks
Sportpark Leeuwensbroek, DEURNE,
www.twcdewekkers.nl Zo 22 december
2019 09:00 - 14:00 uur.

28
DEC

Kerstconcert
Deurnes Gemengd
Koor 2019

Jaarlijks concert dat in het teken staat
van Kerstmis St. Willibrorduskerk,
DEURNE, www.deurnesgemengdkoor.
nl Zo 22 december 2019 15:30 - 16:30
uur. zaterdag 28 december

28
DEC

Golden Oldies
Party

Spetterende showavond met
schaatsers, dansers, vuurjongleerders,
freestylers, etc. Tijdens de
showavond officiële wisseling van
het themajaar 2019 naar 2020. www.
ijsfestijndeurne.nl
Vr 3 januari 2020 19:00 - 22:30 uur.

gemert

20
DEC

Dinnershow
Babes behind bars

Beleef een speciale avond met
vrienden familie collega's of zakelijke
relaties bij cafe-rest. 't Ridderhof te
Gemert. Diverse data dinnertainment
dreamteam Programma 19.00
uur ontvangst zaal open 19.30 uur
start dinnershow. 23,30 uur einde.
reservering tafel 67,50 p.p.
't Ridderhof Eten Drinken Feesten,
Meerdere data: t/m za 21 december
2019 Toelichting: zaal open bij
dinnershow vwn.

21
DEC

Kunstlokaal
organiseert Kerst
kabaal

Kunstlokaal organiseert op 21
december 2019 een kerstkabaal in de
Eendracht te Gemert. aanvang 19.00
uur entree 4 euro. programma volgt.
Cultuurhuis DE EENDRACHT, GEMERT
Za 21 december 2019 19:00 uur.

21
DEC

Voor een gezellig avondje muziek uit
onze jeugd. Muziek uit de jaren 60
tot en met de jaren 90 Asteffekan,
DEURNE, www.nl-nl.facebook.
com/goldenoldiesbnnvara/ Za 28
december 2019 20:30 - 01:00 uur.

31
DEC

Sylvesterparty
2019

Smaakvol en feestelijke uiteinde van
2019 en een prachtig begin van 2020
Boetiek Hotel Plein Vijf, DEURNE,
www.pleinvijf.nl Di 31 december 2019
20:00 - 02:00 uur.

Kerstevent 2019
Dit jaar de achtste editie, met nog
meer entertainment, muziek, beleving
en heel veel kramen in hartje Gemert
op 22 december 2019 vanaf 12.00 uur
tot 17.00 uur.
Ridderplein, Zo 22 december 2019
12:00 - 17:00 uur.
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26
DEC

Topvorm
Kerstloop 2019

Op donderdag 26 december 2019
(Tweede Kerstdag) organiseert GAC
wederom de Topvorm Kerstloop bij het
kasteel in Gemert (start en finish op
het Ridderplein). Afstanden: Trimmers:
2.6 – 5.1 – 7.5 – 10 km Jeugdloop:
1250 meter Programma: 10:15 uur:
start jeugdloop – geboortejaren 2009
t/m 2014 (pupillen) 10:15 uur: start
jeugdloop – geboortejaren 2007 t/m
2008 (D-junioren) 10:30 uur: start
trimloop
Topvorm Kerstloop 2019, GEMERT
Do 26 december 2019.

29
DEC

Zevende
Kapellekes
wandeltocht in
de griebelgrauw

De wandeling begint ook dit jaar
weer bij het Boerenbondsmuseum,
aan de Pandelaar 106 te Gemert.
Deelnemers kunnen kiezen voor
een route van 6 of van 9 kilometer.
Deelname is gratis. Wel is het
verstandig een veiligheidsvest en
zaklamp mee te nemen.29 december
2019 start tussen 15.30 en 17.30 uur.
Boerenbondsmuseum Gemert, Zo 29
december 2019 15:30 uur.

handel

1

Openingsfeest
jubileumjaar
Handel 800

JAN

Op 1 januari 2020 de start van het
jubileumjaar Handel 800 met een
groot openingsfeest in de Bron te
Handel. Meer info zie www.handel800.
nl Dorpshuis de Bron Handel, HANDEL
Wo 1 januari 2020.

2

Op 2,3 en 4 januari 2020 vindt in het
kader van Handel 800 weer een fiets
driedaagse op home trainers plaats
welke zal worden gehouden in de
kantine van Voetbalvereniging Handel
op sportpark d'n Eikenwal. aanvang
van de wedstrijden op donderdag en
vrijdag om 19.00 uur en op zaterdag
om 19.30 uur. entree gratis.
Voetbalvereniging Handel ,
Do 2 januari 2020 19:00 uur, vr 3
januari 2020 19:00 uur, za 4 januari
2020 19:30 uur.

helmond

20

Xmas
sing along

Op vrijdag 20 december 2019
organiseert de stichting Xmas sing
along voor de 2e keer een sfeervol
meezingevenement bij de Oude Toren
in Stiphout. Oude toren Stiphout
, www.xmassingalong.nl Vr 20
december 2019 19:00 - 23:00 uur.

21
DEC

Helmond e.o. Wijkhuis Westwijzer,
www.helmond.groei.nl
Za 21 december 2019 13:30 - 15:30 uur.

22
DEC

Holland Baroque &
Marianne B. Kielland
Kerst met een Noors geluid
Het Speelhuis, www.theaterspeelhuis.
nl/ Zo 22 december 2019 15:00 23:59 uur.

22
DEC

Workshop:
Versier je eigen
kerstoutfit

Kom tijdens de kerstvakantie naar
de Bibliotheek en versier je eigen
kerstoutfit Verzorgd door Annick
Ypma. Bibliotheek Helmond, www.
helmondpeel.op-shop.nl/1121/
workshop-versier-je-eigenkerstoutfit/22-12-2019 Zo 22
december 2019 13:30 - 15:00 uur.

24
DEC

Kerst
Bloemschikworkshop

Zaterdag 21 december van 13.30 15.30 uur kerstworkshop Groei en Bloei

27
DEC

MC Kerst-BBQ
+ Foute Truien
Contest

De kerst-BBQ is een echte traditie op
kerstavond in Muziekcafe. Lekker eten
drankjes en gezelligheid in overvloed.
Zorg dat je erbij bent want gevreten zal
er worden. Muziekcafe Helmond,
www.muziekcafehelmond.nl/agenda/
Di 24 december 2019 20:00 03:00 uur.

27
DEC

28
DEC

28
DEC

I Found the Cure the best dutch
tribute to The Cure treedt op samen
met de support The Medicines.
Muziekcafe Helmond, www.
muziekcafehelmond.nl/agenda/ Vr
27 december 2019 22:00 - 01:00 uur.

DEC

Maak je eigen
feestdagenschilderij

28
DEC

DEC

De Vijfhoeck Live:
Pretzel & The
Cookies (BE)

Maak kennis met Pretzel The Cookies
Deze coole band van muzikanten heeft
zich 5 jaar lang bewezen op de betere
podia met hun super vermakelijke
en wervelende rock-039n-roll-show.
Toegang gratis. Grand Cafe De
Vijfhoeck, www.devijfhoeck.nl/devijfhoeck-live. Za 28 december 2019
21:00 - 01:00 uur.

22
DEC

Op de planken met
Anna!

Reprise Yvonne,
Prinses van
Bourgondië

Dit toneelstuk dat in oktober gespeeld
is, is zo ontzettend goed ontvangen dat
het Annatheater besloten heeft om in
de kerstvakantie het stuk te hernemen.
GRATIS voor jongeren en kinderen.
Annatheater, HELMOND, Zo 29
december 2019 15:00 - 16:45 uur.

31

New Years Eve Oud en Nieuw In
De Cacaofabriek

DEC

In navolging van vier succesvolle edities
organiseert de Cacaofabriek voor de
vijfde keer een spetterende grootse en
geweldige afsluiter van het jaar Voor
deze jubileumeditie pakt de organisatie
groots uit. De Cacaofabriek, Di 31
december 2019 21:00 - 23:00 uur.

heusden

26
DEC

Kerstconcert Una
Sono Liessel 2019

In samenwerking met Together
(Walsberg) en Close Harmony to
Be Continued uit Panningen. Sint
Willibrorduskerk, LIESSEL
Zo 22 december 2019 14:00 uur.

28
DEC

KNWU
Jeugdveldrit
Liessel 2019

Wedstrijden in 7 jeugdcategorieën waar
nog punten te verdienen zijn voor het
aankomende NK
Schietberg, LIESSEL, Za 28 december
2019 10:00 - 14:00 uur.

Oorverdovend Silent Disco in De
Cacaofabriek

In de Kerstvakantie organiseert het
Annatheater een dag vol theaterplezier
voor jongeren en kinderen Vanuit
een verhaal maken we samen een
voorstelling.
www.annatheater.nl/article/774/opde-planken-met-anna. Za 28 december
2019 10:00 - 20:00 uur.

Kom naar de Bibliotheek tijdens
de kerstvakantie en maak je eigen
feestdagen-schilderij. Verzorgd door
Gerry Sieben Bibliotheek Helmond,
www.helmondpeel.op-shop.
nl/1128/maak-je-eigen-feestdagenschilderij/27-12-2019
Vr 27 december 2019 10:30 - 12:00 uur.

28

liessel

Silent Disco in Helmond Jij bepaalt zelf
op welke muziek jij wilt dansen
De Cacaofabriek, HELMOND, www.
cacaofabriek.nl/pop/info/id/2730/
Oorverdovend_-_Silent_Disco_in_
De_Cacaofabriek Za 28 december
2019 21:00 - 23:00 uur.

DEC

LIVE: The Cure,
by I Found the Cure +
Support: The Medicines

De Vijfhoeck Live:
Pretzel & The
Cookies (BE)

Maak kennis met Pretzel The Cookies
Deze coole band van muzikanten heeft
zich 5 jaar lang bewezen op de betere
podia met hun super vermakelijke
en wervelende rock-039n-roll-show.
Toegang gratis. Grand Cafe De
Vijfhoeck, www.devijfhoeck.nl/devijfhoeck-live. Za 28 december 2019
21:00 - 01:00 uur.

29

27

Maak je eigen
feestdagenschilderij

Kom naar de Bibliotheek tijdens
de kerstvakantie en maak je eigen
feestdagen-schilderij. Verzorgd door
Gerry Sieben
Bibliotheek Helmond, www.
helmondpeel.op-shop.nl/1128/
maak-je-eigen-feestdagenschilderij/27-12-2019
Vr 27 december 2019 10:30 - 12:00 uur.

Fietsdriedaagse
op home trainers
i.h.k.v. Handel 800

JAN

DEC
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milheeze

Aanvang 09.00 uur in Manege De Witte
Vallei, Gezandebaan 31, 5725 TM AstenHeusden. Org. Rij- en Jachtvereniging
De Witte Vallei.
Toegang gratis. Telefoon: 0493-560257
Dressuurwedstrijden Heusden, www.
dewittevallei.nl Do 26 december 2019
10:00 - 17:00 uur.

COLOFON
Deze bijlage is
een uitgave van
Adcommunicatie
Helmond en
verschijnt 11x per jaar
in een oplage van
bijna 100.000 ex.
Ook op internet:
www.grootpeelland.nl
www.deloop.eu
www.helmondnu.nl
Uitgever
Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20
5708 HN Helmond
Advertenties
info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders
(06-30 25 25 12)
Redactie
Mandy Meeuwsen
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave:
31 januari
Beelden
o.a. Shutterstock
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JAN

Nieuwjaarsduik
2020 Nederheide

Ook dit jaar wordt er op 1 januari 2020
weer een nieuwjaarsduik georganiseerd
bij strandbad Nederheide. Kop snert en
Unox muts gratis. aanvang 12.00 uur.
Natuurpoort Nederheide, MILHEEZE
Wo 1 januari 2020 12:00 uur.

ommel

29
DEC

Crossduation
Asten

Starten inschrijving om 08.30 uur
Prinsenmeer, Beekstraat 31, 5724
PL Asten-Ommel. Starten 10.00 uur
lange afstand en Starten 13.00 uur
korte afstand. Deelnamekosten lange
afstand solo: €25,-,Lange afstand
estafette: €35,- (team) en korte afstand
solo: €20,- Bij de inschrijving een
consumptiebon voor versnapering en
een drankje! Afstand lopen/fietsen,
korte afstand bestaat uit 3,5km trailrun
– 9,5 km mountainbiken – 2km trailrun.
Lange afstand bestaat uit 7km trailrun –
19,5km mountainbiken – 3,5km trailrun.
Prinsenmeer, OMMEL
Zo 29 december 2019 10:00 - 17:00 uur.

vlierden

21
New Years Eve Oud en Nieuw In
De Cacaofabriek

217

DEC

Vlooienmarkt
Deurne in
Kerstsfeer

De ruimte aan de voorzijde staat vol
met diverse kerstartikelen: groepen,
stallen, verlichting, versiering,
kunstkerstbomen, muziek, films,
boeken, glaswerk en prachtige
kerststukjes. Ook wie iets voor
Sinterklaas zoekt, zal zeker iets van
zijn/haar gading vinden
Gebouwen, VLIERDEN, www.
vlooienmarktdeurne.nl
Za 21 december 2019 14:00 - 16:00 uur.

Opmaak
KlaasenVandeursen
Communicatie
www.klaasenvan
deursen.com

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

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

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Maar daarna aan de slag met je
goede voornemens!
Je kunt er beter uitzien, maar je vooral fitter
voelen na slechts 9 dagen
Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je
lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen
DUS nu nog even de KILO’S eraf en gezond maar vooral fit de vakantie tegemoet?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22
Omdat jouw week al druk genoeg is

2e kerstdag, 29 december en oudejaarsdag
alle vestigingen geopend

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

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

nuvakeukens.nl
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg
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SchuldHulpMaatje Helmond
In ons land is in toenemende
mate sprake van een niet beheersbare individuele schuldenproblematiek. De Landelijke overheid heeft de daadwerkelijke aanpak van dit
probleem verschoven naar de
gemeentes. Dat levert soms
verschillende manieren van
aanpak op tussen gemeentes
en dus ook voor individuele
burgers.

High Tea op Kasteel Croy
voor goede doel daverend succes
Op zondag 8 december opende
het kasteel haar deuren voor
Stichting Britt Helpt. Ruim
honderd mensen hadden zich
aangemeld voor de high tea die
daar georganiseerd werd. Dat
dit een daverend succes was,
bleek uit de vele warme reacties. Ook de quotes in het gastenboek liegen er niet om: Het
was echt geweldig, we hebben
zó genoten, schreef een van de
deelnemers.
Aan deze dag was een maandenlange voorbereiding vooraf
gegaan. Alle gasten kregen een
ronde hartige en een ronde zoete
hapjes voorgeschoteld. Deze waren allemaal gesponsord door lokale restaurants in de omgeving
en deels gemaakt door leerlingen
van het Knippenbergcollege in
Helmond die daar een speciale
les aan besteed hadden. Het kasteel was door een team vrijwilligers van kasteel Croy zelf omgetoverd in een sprookjesachtige
kerstsfeer. Er was een prachtige
prijzentafel beschikbaar gesteld
door vele ondernemers in de omgeving. En door Jordie van Berkel (huidige ‘kasteelbewoner’ en
eveneens voorzitter van Stichting
Britt Helpt) werden rondleidingen
verzorgt. Hiermee ging een van de
grootste wensen van een direct
omwonende van het kasteel in
vervulling. Na 34 jaar op nog geen
400 meter van het kasteel gewoond te hebben, was dit de eerste keer dat hij het kasteel aan de
binnenzijde heeft mogen bekijken
en daar was hij zeer verguld mee.
Bovendien was er een fantastisch
team van vijftien vrijwilligers van
Stichting Britt Helpt wat vanaf
acht tot acht ijverig in de weer is geweest om het iedereen naar de zin
te maken. In totaal is een bedrag opgehaald van maar liefst €

In Helmond wordt de uitvoering van schuldhulpverlening zowel professioneel als
door vrijwilligersorganisaties
gedaan. Eén van de vrijwilligersorganisaties is Schuldhulpmaatje Helmond (www.
schuldhulpmaatje.nl/helmond) die ook samenwerkt
met de gemeente Helmond en
andere schuldhulpverleningsorganisaties.
We zijn officieel in 2018 van
start gegaan met het professioneel opleiden van zogenaamde ‘Maatjes’ die (schuld)hulpvragers begeleiden. Inmiddels
zijn er al een aantal hulpvragers in begeleiding en hebben

3.672,70 voor Stichting Britt Helpt.
De high tea was georganiseerd ter
ere van het vijf jarig bestaan van
de Stichting die zich met tomeloze energie en enthousiasme inzet
om het onderwijs in een van de
armste gebieden van Zuid-Afrika
te verbeteren. Er worden op dit
moment vier projecten gesteund
en er liggen verschillende aanvragen voor nieuwe projecten.
Van 30 december tot en met 14
januari zullen Britt en Jordie de
projecten weer gaan bezoeken
en zal iedere euro omgezet worden in concrete, kleinschalige en
persoonlijke hulp.
Dat iedere euro goed terecht
komt blijkt ook uit de anbistatus van de stichting en het
CBF-keurmerk. Dat is een keurmerk voor verantwoorde en
transparante goede doelen, wat
maar 600 stichtingen in Nederland hebben. Wilt u eenmalig of structureel doneren aan
deze stichting, dan is dat zeer
welkom op rekeningnummer
NL.42.TRIO.0379.7099.53
ten
name van Stichting Britt Helpt.
Meer informatie? Zie www.britt-

we al hulpvragers succesvol
geholpen. Een begeleidingstraject kan soms maanden
tot een jaar duren omdat we
graag willen dat niet alleen de
bankrekening schuldenvrij is,
maar ook de oorzaak van het
ontstaan van schulden succesvol wordt aangepakt.
Een maatje is steeds als coach,
klankbord, praktische hulp,
motivator én verwijzer beschikbaar om de hulpvrager
terzijde te staan.
De hulpvrager moet het uiteindelijk zelf allemaal doen.
Dat is onze aanpak en daar
gaan we voor! Omdat het aantal hulpvragen aan het toenemen is, zijn we op zoek naar
gemotiveerde vrijwilligers die
zich willen inzetten voor het
weer op de rit krijgen van een
gezonde en toekomstbestendige financiële huishouding
van hulpvragers.
Ed Heinen
Voorzitter
SchuldHulpMaatje Helmond
a.heinen@bbhmail.nl

helpt.com of stel je vraag via
info@britthelpt.com.
Met nogmaals veel dank aan alle
vrijwilligers, onze hoofdsponsor
F-Fort, het Knippenbergcollege,
restaurant De Wilg, theetuin De
Wilde Framboos, Dientje, Keurslager Janssen, Puuur in Gemert,
Puur uit Beek en Donk, Stout,
Cakelly, AH Gemert, World of
Straps / Dana, Jumbo Laarbeek,
Voips, Denkkamer, Mastermate
Gemert, VDL Siergrind, Vliex4U,
Aerde
schoonheidsinstituut,
Tr&ds, Koffie & Anders, Cigo,
boetiek Monique, ’t Winkeltje,
Brabant Match, Eye-on en Stichting Exploitatie Beheer Croy.

Op weg naar Kerstmis
Ook dit jaar zal Gemengd Koor
De Klokkengieters haar kerstconcert geven in de Parochiekerk van Aarle-Rixtel. Dit concert zal plaatsvinden op zondag
22 december aanstaande. Aanvang 18.00 uur. Een afwisselend
programma van diverse sfeervolle liederen zal u worden aangeboden.
Medewerking wordt verleend
door Margot Pagels, sopraan en
Rob Rassaerts, organist. Het geheel staat onder de muzikale leiding van onze dirigent, Jan van
de Beek. Op Eerste Kerstdag 25
december a.s. zal Gemengd Koor
De Klokkengieters de hoogmis
van Kerstmis in onze Parochiekerk verzorgen. Aanvang van deze
eucharistieviering is 09.30 uur. U

bent bij beide muzikale optredens
van harte welkom.
Wij zijn nog steeds op zoek naar
mensen die ons koor muzikaal
willen versterken. Dus, bent u alt,
tenor, bas of sopraan, u bent van
harte welkom om eens te komen
luisteren tijdens onze repetities op
maandagavond van 20.00 uur tot
22.15 uur in Conferentiecentrum
De Couwenbergh, Dorpsstraat,
Aarle-Rixtel (links van de Parochiekerk).
Informatie kunt u opvragen bij
onze secretaris: Sabina Gijsbersvan Zantvliet, telefoon 0492382170. Namens bestuur, dirigent
en leden: een fijn en sfeervol
kerstfeest toewenst en een gelukkig en gezond 2020.

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Lambertus Concerten presenteert:

Kerstconcert van
Philbee orkest Phileutonia
Op zondagmiddag 22 december geeft het Philbee orkest van K.S.H Phileutonia
zijn jaarlijkse kerstconcert
in de kapel van het Elkerliek
ziekenhuis. Er staan weer
prachtige kerstnummers op
het programma, voor patiënten van het ziekenhuis maar
natuurlijk ook voor hun families en overige belangstellenden.

Warme kerst
in de Bibliotheek met
Joris’ Kerstboom

Plaats: Elkerliek Kapel, Wesselmanlaan 25 in Helmond.
Aanvang: 15.00 uur. Entree is
gratis (collecte na afloop).
Wat een heerlijke periode is
de advents- en kersttijd: buiten is het kil en grauw, maar
binnen klinken de warme
klanken van kerstmuziek, die
een fantastische sfeer van gezelligheid en saamhorigheid
kweken. Ook dit jaar zorgt het
Philbee orkest weer voor zulke stemmige uurtjes muziek.
Op het programma staan

In De ‘Joris’ Kerstboom’ in Bibliotheek Helmond is de mogelijkheid om een mooie kerstgedachte voor
iemand in de boom te hangen. (Bron foto: Stijn Ghijsen).
In de Bibliotheek Helmond-Peel
staat sinds deze week een Joris’
Kerstboom. De ‘Joris’ Kerstboom’ is gebaseerd op het KRONCRV tv-programma van presentator Joris Linssen waarin hij
mensen uitnodigt een foto van
een bijzonder persoon in hun leven tussen de dennentakken te
hangen om in het licht te zetten.
In de Bibliotheek Helmond kunnen bezoekers de komende tijd
hetzelfde doen.
Bij de kerstboom in Bibliotheek
Helmond is vanaf 9 december de

in de dagen voor Kerst. In Bibliotheek Helmond is van 10 t/m 24
december dagelijks een bibliotheekmedewerker aanwezig om
mensen op weg te helpen en een
luisterend oor te bieden.

mogelijkheid om een mooie kerstgedachte voor iemand in de boom
te hangen. De bibliotheekbezoeker
kan een reddende engel bedanken,
sorry zeggen of een hechte vriendschap vieren. En dit begint voor iedereen bij de vraag, die Joris Linssen stelt: Wie zet jij in het licht?

Landelijke actie
Circa 200 bibliotheken in Nederland doen mee aan deze sympathieke actie. Op www.joriskerst
boom.nl is te zien waar in Nederland een Joris’ Kerstboom staat
en kunnen bezoekers een online
kerstgedachte voor een dierbare
achterlaten.

Gesprek tijdens de kerst
Het ophangen van de foto’s
en kerstwensen kan leiden tot
mooie gesprekken bij de kerstboom. De Joris’ Kerstboom
wordt zo een ontmoetingsplaats;
erg waardevol voor veel mensen

Oliebollenkraam

T/m 31 dec iedere dag geopend

Iedere zondag geopend
van 12.00 tot 17.00 uur

De mooiste
kerstboeketten

Kerst Tafelkleden

Alle maten & soorten

natuurlijk de bekende kerstnummers, afgewisseld met
minder voor de hand liggend
repertoire. Maar altijd met die
heerlijk warme klanken van
de koper- en houtblazers, die
maken dat de muziek voelt als
een warme winterjas.
Aanvankelijk onder de paraplu van K.S.H. Phileutonia
treedt het Philbee orkest al jaren succesvol op als een apart,
volwaardig en hoogstaand
ensemble, met eigen concerten en concertreizen. Met hun
speciale repertoire weet het
van ieder optreden steeds een
ware sensatie te maken.
Krijgt u er, net als wij, al zin
in? Wilt u zich laten verwarmen door deze verrukkelijke kerstmuziek? Wacht
dan niet langer en reserveer uw kaarten voor zondag 22 december direct via:
www.lambertusconcerten.nl

Vrijdag koopavond
Tot 20:00 uur
Kerststuk

Wortelstronk 45-cm hoog
Compleet met verlichting
en versiering

Van
€19,95

Vanaf

€9,99

nu

25%
Korting

nu

€11.99

1e en 2e Kerstdag gesloten

Tip!

Prettige feestdagen

Breng ook een bezoek
aan ons tuincafe.

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 18 t/m 24 dec 2019

www.tuincentrumdebiezen.nl
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Laatste concert in de Gaviolizaal!
Met het oudjaarsconcert op
zondag 29 december door de
Heidefelder Musikanten en
ons huisorkest Navenant nemen we afscheid van de concerten in de Gaviolizaal.

Burgemeester
Elly Blanksma bezoekt

100-jarige
mevrouw Vincent
Mevrouw Vincent werd afgelopen zaterdag 100 jaar!
(Bron foto's; Dagelijks Leven).
Mevrouw Vincent, bewoonster
van Het Hurkhuis in Helmond,
werd op de ochtend van zaterdag 14 december door haar kinderen gewekt en in haar feestelijke kleding gekleed. Ze behaalde die dag een mijlpaal: 100 jaar!
Zelf vond ze het maar lastig om
te geloven dat ze al 100 was. Telkens vroeg ze aan familie en het
team van Dagelijks Leven: “Weten jullie het zeker? Ben ik echt
al 100 jaar?”
Eenmaal beneden werd ze feestelijk onthaald in de fraai versierde woonkamer door het team

en haar familie. Ze was deze dag
het stralende middelpunt, en
ondanks dat ze zich niet altijd
bewust was van wat we nou precies vierden genoot ze volop van
de sfeer en het gezellig samenzijn
met familie, medebewoners en
het team.

Naast de vele cadeaus ontving
ze een officiële brief uit handen
van de burgemeester. Mevrouw
Vincent was deze dag echt het
stralende middelpunt.

Kerstspeurtocht en MTB-tocht Aan de Wielen

Op tweede kerstdag is dat een
foto-wandelpuzzeltocht van
ongeveer 5 kilometer, waaraan
de laatste jaren meer dan tweehonderd personen deelnamen.
Inschrijven en vertrekken kan
men tussen 13.00 en 13.30 uur
vanaf de Couwenbergh aan de
Dorpsstraat 1. Het inschrijfgeld
bedraagt € 1,00 per persoon
en voor jeugd tot 16 jaar is het
gratis. Men kan meedoen als
groep, familie of koppel. De
winnaars gaan met een fraaie

Navenant is een blaaskapel
waar plezier voorop staat! Met
een mix van jong en oud en onder de bezielende begeleiding
van hun jeugdige kapelleider
Coen. Vooraf, in de pauze en na
afloop kunt u nog genieten van

onze Helmondse draaiorgels.
De Gaviolizaal met monumenten en een stukje geschiedenis
en cultuur in de cultuurstad
Helmond heet u welkom. Gelet op dit laatste concert zal
de aanvang al om 13.00 zijn
en gaan we door tot 16.00 uur.
Informatie hoe het verder gaat
zult u zien verschijnt op de
website www.draaiorgelshelmond.nl. De Gaviolizaal is te
vinden aan de Torenstraat 36a,
5701 SH Helmond. Informatie
per mail info@draaiorgelshelmond.nl of tel: 06-39682404.
De Stichting Draaiorgels Helmond wenst iedereen een heel
gelukkig, vreedzaam en muzikaal 2020.

De Heidefelder Musikanten.
(Bron foto; Stichting
Draaiorgelmuseum
Helmond).

Naast haar huisarts – die natuurlijk even kwam feliciteren, was
de grote verrassing het bezoek
van de burgemeester, mevrouw
Elly Blanksma. Het duurde even
voordat mevrouw Vincent begreep dat deze vrouw met ketting écht de burgemeester van
Helmond is. Vroeger was dat
toch echt een man.
Na alle felicitaties speelde haar
zoon gitaar en werd samen met
de burgemeester luid het lang zal
ze leven ingezet, gevolgd door
nog een aantal klassiekers.
Hand in hand met de burgemeester, en omringd door haar
kinderen, zong ze uit volle borst
mee, een grote glimlach op haar
gezicht. Daarna werd door de
burgemeester de taart aangesneden en werd er genoten van
een kopje koffie en een lekker
stuk taart.

Traditioneel biedt T.S.C Aan
de Wielen uit Aarle-Rixtel op
het eind van het kalenderjaar en aan het begin van het
nieuwe jaar diverse activiteiten aan waaraan iedereen
kan deelnemen.

Die Heidefelder Musikanten uit
Eindhoven, is een groep muzikanten die allemaal hun sporen
reeds elders verdiend hebben.
De kapel is opgericht op 17 april
1987 te Eindhoven. Haar naam
is ontleend aan het feit dat
Eindhoven gelegen is tussen
de Oirschotse-, Strabrechtseen Leenderheide. Het grootste
gedeelte van het repertoire bestond toen nog uit Egerländer,
Böhmische en ander “Volkstümliche” muziek. Tegenwoor-

dig hebben zij een gemengd
repertoire met zowel moderne
muziek alsook de traditionele
kapellen muziek. De Kapel
staat onder leiding van Chris de
Baat die zijn hand ook niet omdraait om bestaande arrangementen geheel om te gooien of
zelfs volledig opnieuw te schrijven om zo zijn beoogde klankkleur van het geheel te kunnen
verkrijgen. Vorig jaar waren ze
goed voor een volle zaal.

wisseltrofee naar huis en voor
iedereen ligt er na afloop een
prijsje onder de kerstboom.
Op 5 januari staat de jaarlijkse
MTB-tocht geprogrammeerd.
Men kan kiezen voor de 30 tot
35 kilometer of voor de 45 kilometer. Inschrijven en vertrekken kan men tussen 08.30 en
10.00 uur vanaf de kantine van
A.S,V.’33 aan de Bakelseweg in
Aarle-Rixtel. Het inschrijfgeld
bedraagt € 4,00 per persoon,
NYFU-leden krijgen korting
en kunnen gebruik maken van
het Scan- en Go systeem. De
routes worden geheel uitgepijld en halverwege is een pauzepunt waar men wordt voorzien van soep, drank en koek.
Meer informatie is te vinden
op de ADW-site.

Vierde advent met muziekvereniging
Muzikale in Gaviolizaal
Stichting Draaiorgels Helmond
presenteert zondag 22 december tijdens de vierde advent van
14.00 tot 16.00 uur een sfeervol
kerstconcert met Muziekvereniging Muzikale en de Boel
Nölle Band.
De Gaviolizaal is in kerstsfeer getooid en het vierde kaarsje in de
adventskrant zal branden op deze laatste zondag voor Kerstmis.
Deze muziekvereniging en Band
zullen op deze laatste zondag
voor Kerstmis zowel afzonderlijk alsook samen een gezellig en
sfeervol concert geven. Ook het
publiek wordt van harte uitgenodigd mee te zingen.
De Muzikale heeft reeds twee
jaar op rij het Kerstconcert verzorgd met onder andere zangroep Zingiz en koor Chant´
Oers. Dit jaar dus samen met de
Boel Nölle Band. De naam Muzikale verwijst naar muziek maken en naar Ale, de benaming
voor Aarle-Rixtel in het plaatselijke dialect. Ook de Boel Nölle
Band komt uit Ale en schuwt
het niet om in dialect te zingen.
De Muzikale staat onder leiding
van Dirigent Hubert Geurts. Het

De Boel Nölle Banden en muziekvereniging Muzikale.
(Bron foto; Stichting Draaiorgelmuseum Helmond).
geheel zal evenals andere jaar
ondersteund worden door lichtbeelden passend bij de muziekstukken wat een extra dimensie
geeft aan het geheel.
Wederom een bijzonder concert
in een bijzondere nostalgische
omgeving.
Vooraf, in de pauze en na afloop
kunt u genieten van onze Helmondse draaiorgels. De Gaviolizaal met monumenten en een
stukje geschiedenis en cultuur in

de cultuurstad Helmond heet u
welkom. De toegang tot concert
en expositie is gratis. Wel zien wij
na afloop van het concert een
vrijwillige bijdrage in onze donatiepijp.
De Gaviolizaal is te vinden aan
de Torenstraat 36a, 5701 SH Helmond. Meer informatie op onze
website
www.draaiorgelshelmond.nl of info per mail info@
draaiorgelshelmond.nl of tel: 0639682404.

www.helmondnu.nl
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MOOI ASSORTIMENT
MEUBELEN . VLOEREN.
RAAMBEKLEDING . BEHANG .
BEDDEN . ACCESSOIRES .
VAN BEKENDE MERKEN
VOOR UW INTERIEUR
ONDER ÉÉN DAK!
STIJLVOL & COMPLEET, DAT IS WAAR STIJL EN CO VOOR STAAT.
Kom naar onze woonwinkel waar wij voor u één grote sfeer-beleving hebben gecreëerd.
Geniet van de nieuwste trends op het gebied van interieur en laat u adviseren door onze interieurcoaches.
Elke zondag open van 12-17 uur
Engelseweg 212, Helmond, Tel. 0492-475624 | www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

MEUBELEN

VLOEREN

RAAMBEKLEDING

BEHANG & VERF

BEDDEN
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PATHÉ HELMOND
DO. 19 DEC. T/M WO. 25 DEC.
vr 20 DEC T/m vr 03 jan

Addams Family, The (DNL)

cacaofabriek.nl

Ma 10:15 uur / Di, Wo 10:30 uur / Za 10:40 uur

podium

/ Zo 10:45 uur / Do 12:30 uur / Vr 13:30 uur

ZA 21 DEC 21:15 u

Addams Family, The (N3D)

stardusters

NEIL YOUNG TRIBUTE
za 28 dec 21:00 u

Za 12:30 uur / Zo 13:10 uur / Ma - Wo 13:15 uur

oorverdovend

April, May en June (DNL) Di 11:40 uur / Za

SILENT DISCO IN DE CACAOFABRIEK
zo 29 & ma 30 DEC 20:30 u

13:00, 20:45 uur / Zo, Ma 14:00 uur / Vr 14:10,

joop vos & maarten saris

19:30 uur / Do, Wo 14:50 uur / Wo 20:00 uur /

OUDEJAARSSHOW OVER HELMOND
di 31 dec 21:00 u

Zo - Di 20:15 uur / Do 20:30 uur

new years eve

OUD & NIEUW IN DE CACAOFABRIEK
za 04 jan 20:30 u

Buurman & Buurman, Experimenteren er op

CLOSE BEAUTY TOUR

Zo 10:15 uur / Ma 10:30 uur / Do, Wo 10:45 uur

los! (DNL)

jan akkerman

BINNENKORT

/ Za 11:40 uur / Di 14:45 uur / Vr 15:30 uur

vr 10 jan 20:30 u

Cats (DOV)

Lavinia Meijer
& Michiel Borstlap

Ma 11:45 uur / Zo, Di 15:00 uur / Za 16:00, 18:15

GHOSTS

uur / Zo, Wo 17:45 uur / Ma, Di 17:50 uur
Expo

Frozen 2 (DNL) Za 10:10, 14:50 uur / Vr 10:15,

CHUA

NG
O

KH

SM
UT

M

RA
CIA

HEL

G

YANI

ITS

U
W

GU
STER

KO

uur / Wo 14:30 uur / Zo - Di 15:30 uur

VIN
CE

MILEN

DO

A AN

NA

DER

N

BOUM

A

S

CACAOFABRIEK.NL /E XPO

DA

16:15 uur / Zo - Wo 10:30 uur / Do 10:45, 15:45

NS

F.D. SCHLEMME

FRA
VAN
TARTW
IJK

Frozen 2 (N3D)

ROLAND SPITZER

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

NOG TE ZIEN TOT 19 JAN!

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

uur / Wo 15:30 uur / Za 16:15 uur
Frozen 2 (O3D)

V.A. 6 MRT

Zo - Wo 18:15 uur / Vr, Za 18:45 uur

world press photo
exhibition 2019 helmond

Huisvrouwen Bestaan Niet 2 (DNL)
Do 12:15, 18:40 uur / Vr 13:00 uur / Za 13:20

film

uur / Zo - Di 15:20 uur / Zo - Wo 19:15 uur / Vr,

LAST CHRISTMAS

NU

THE PEANUT BUTTER FALCON

NU

De bitterzoete kerstklassieker van het jaar!

Avontuur van Zak met syndroom van down.

Za 20:00 uur
JoJo Rabbit (DOV) Di 17:30 uur / Zo 20:30 uur
Jumanji: The Next Level (DOV)

WILLY EN DE
ONBEKENDE PLANEET

Spannend avontuur van Willy in de ruimte.

V.A. 21 DEC

Di 10:00 uur / Za 10:15, 19:15 uur / Vr 10:30,

JOJO RABBIT

V.A. 02 JAN

16:45 uur / Zo, Wo 11:30 uur / Ma 12:20 uur /

Satire over jongetje tijdens WO2.

Do 16:15 uur / Zo - Wo 18:45 uur

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

Jumanji: The Next Level (O3D)
Do 11:15, 21:40 uur / Vr 12:45, 20:40, 22:15 uur /

KUNST EN CULTUUR
Vier de feestdagen in De Cacaofabriek
Helmond
Ook dit jaar volop knusse en
uitbundige momenten tijdens
de feestdagen in De Cacaofabriek. Of je nou gaat voor een
romantische filmmiddag, dansen tot diep in de nacht, samen
uit eten of lekker rondneuzen in
de expo met een koffie (of borrel) na. ‘Op welk moment je ook
binnenloopt, er is eigenlijk altijd wel íets te doen,’ aldus Wim
Strijbosch (programmeur pop
en film).
Het Helmondse Startdusters
trapt af met ‘A Tribute To Neil
Young’ (za 21 december), waarbij
ze je als geen ander meevoeren in
de tijd van deze oude Canadese
meester. Voor wie liever wat te
kiezen heeft is Oorverdovend
– Silent Disco (zaterdag 28 december) een aanrader: stem af
op groen, rood of blauw en ga
uit je plaat met jouw favoriete
muziek. Van urban, hiphop, soul,
funk, rock, jazz, metal tot disco.
En zoals het goed oud en nieuw
programma betaamt, blikken ze
in Helmond terug op 2019 met de
oudejaarsconference van Joop
Vos en Maarten Saris, getiteld
‘Helmond, Helmond: wa’n circus’ (zondag 29 en maandag 30
december) en gaan ze out with a

Zo - Wo 16:00 uur / Za 16:30, 22:00 uur / Ma -

uur / Vr 17:40 uur / Ma - Wo 21:30 uur
VR 20 DEC T/M VR 03 JAN
THEATERSPEELHUIS.NL
ZA 21 DEC 20:15 u

MUZIEK

KLASSIEK

LOKAAL

ST. GENESIUS

Winnie de Poeh (3+)
VR 29 DEC 14:30 & 19:00 u

LOKAAL

ST. GENESIUS

Winnie de Poeh (3+)
DO 02 JAN 14:30 & 19:00 u

LOKAAL

MAARTEN VAN ROSSEM

Motherless Brooklyn (DOV)
Nick Jr. Winterbios 2019 (DNL)
Parasite (DOV)

20:30 uur / Do, Zo 21:10 uur / Vr, Za 21:15 uur
Project Gio (DNL) Vr 12:10 uur / Di 12:40 uur /

DIVERSEN

100% INSPIRATIE SHOW

Za 12:45 uur / Zo 12:50 uur / Ma 15:10 uur / Do
16:40 uur / Wo 17:00 uur

JEUGD

BUMBA OP REIS (1+)

Spionnengeheimen (DNL) Wo 12:30 uur
Spionnengeheimen (N3D) Wo 15:20 uur

CABARET

TVB NEW ARTIST

Grof Geschud
DO 09 JAN 20:15 u

Za 14:40 uur

Penoza: The Final Chapter (DNL) Ma - Wo

BINNENKORT:

Studio 100
WO 08 JAN 20:15 u

Di 12:50, 14:10 uur / Zo, Ma, Wo 14:15 uur / Do,

Vr 17:10 uur / Ma 17:15 uur

HET SPEELHUIS
WENST U
FIJNE FEESTDAGEN!

Thijs Lindhout
ZO 05 JAN 13:30 & 16:00 u

Zo 12:00 uur / Ma 12:10 uur / Wo 12:40 uur /

Za - Wo 10:00 uur / Do, Vr 10:30 uur
DIVERSEN

Theaterlezing

ZA 04 JAN 20:15 u

11:00 uur / Vr 11:30, 16:00 uur / Za 11:50 uur /

Do 12:50 uur

ST. GENESIUS

Winnie de Poeh (3+)
VR 03 JAN 20:15 u

Mees Kees In De Wolken (DNL)
Za, Ma 10:00 uur / Zo, Di, Wo 10:15 uur / Do

HOLLAND BAROQUE
& MARIANNE BEATE KIELLAND
Noorderlicht
DO 26 DEC 19:00 u

15:45, 22:30 uur / Zo - Di 16:45 uur / Wo 17:30
uur / Do 19:15 uur / Zo - Wo 21:45 uur

PROJECT WILDEMAN
& CAPPELLA AMSTERDAM
De langste nacht
ZO 22 DEC 15:00 u

Last Christmas (DOV) Vr 11:00 uur / Vr, Za

Star Wars: The Rise of Skywalker (DOV)
Zo - Wo 12:00, 18:00 uur / Do 16:00, 19:30 uur

TONEEL

DE TOLK VAN JAVA

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

RICKY KOOLE, FRANK LAMMERS
& OCOBAR

Frank en Ricky hebben de blues (uitverkocht)

/ Vr, Za 18:30, 21:45 uur
Star Wars: The Rise of Skywalker (O3D)
Za 10:00 uur / Zo 10:10 uur / Ma - Wo 10:15
uur / Do 10:30, 13:45, 17:15, 18:15, 21:30 uur / Vr
10:45 uur / Vr, Za 13:30, 16:50, 20:15 uur / Ma,

DE
SPEELHUIS
CADEAUBON
Het ideale presentje voor de feestdagen!
Meer info via theaterspeelhuis.nl/cadeau
SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

Wo 15:00 uur / Zo, Di 15:10 uur / Do, Zo - Wo
20:45 uur
Wild Rose (DOV) Do 14:00 uur
Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag 10.15 uur
zaterdag en zondag 9.45 uur

Er zit voor ieder wat wils tussen alle activiteiten de er in
De Cacaofabriek plaatsvinden. (Bron foto; De Cacaofabriek).
bang tijdens de vijfde editie van
het succesvolle New Years Eve –
Oud en Nieuw (di 31 december).
Van 20 december tot 5 januari
kunnen de kleinsten zich binnen
het KinderFilmFestival verheugen op ‘The Addams Family’
en ‘Willy en de onbekende planeet’. Speciaal voor de volwassen
(kerst-)filmfanaten staan ‘The
Peanut Butter Falcon’ en ‘Last
Christmas’ klaar in De Cacao-

fabriek. Na een fijne wandeling
of fietstocht is het ook heerlijk
struinen in de expo, waar DNAIKEA, een verrassende presentatie van heel herkenbare meubels
uit de wereldberoemde Zweedse
keten, nog tot 19 januari te bezichtigen is.
Ook de smakelijke genieter kan
zich in de brasserie laten verwennen met het speciale feestdagenmenu, wat verkrijgbaar is tot en
met 5 januari. s

advertorial

Wo 21:15 uur / Zo 21:30 uur
Knives Out (DOV) Za 17:15 uur / Do, Zo 17:30

27

Volksuniversiteit Helmond blijft verrassen
Helmond
Van een talencursus tot een
cursus Bridge voor beginners
en van een lezing over NoordKorea tot een rondleiding in het
Van Abbemuseum. Al ruim 40
jaar verzorgt Volksuniversiteit
Helmond (VUH) diverse cursussen, lezingen en workshops
voor de inwoners van Helmond
en omstreken. Ook komend
voorjaar heeft de Volksuniversiteit weer een verrassend cursusaanbod.
Het is een koude vrijdagochtend in november. Buiten zijn
de grassprieten bevroren, maar
binnen klinken warme Italiaanse
klanken. In het gebouw van de
Volksuniversiteit aan de Braakse
Bosdijk volgen cursisten de les
Italiaanse Conversatie.
Voor iedereen
Derdejaars cursist Jeroen van
den Ingh had ooit de droom om
te emigreren naar Italië. ‘Italië is
voor mij het mooiste land, met
de mooiste taal. Maar er wonen
bleek niets voor mij. Toch wilde
ik de taal beter leren spreken en
zo kwam ik bij deze cursus van
de Volksuniversiteit terecht’, legt
Jeroen uit. Het echtpaar Hans
en Willy Timmers doet voor het
vierde jaar mee met de cursus.

Italiaanse les. (Bron foto; Volksuniversiteit Helmond).
Hun dochter is getrouwd met
een Italiaan en om de gesprekken binnen de schoonfamilie
beter te kunnen volgen, gaven ze
zich op voor de cursus. ‘We merken dat we door de cursus veel
meer durven, we spreken sneller
Italiaans en onze woordenschat
is breder geworden.’
Laagdrempelig
Wie denkt dat de Volksuniversiteit alleen voor hoogopgeleiden
is, heeft het mis. Jeroen: ‘Ik vind
het fijn dat het zo laagdrempelig
is. Er is geen examen aan de cursus verbonden en de kosten zijn
niet heel hoog. De Volksuniversiteit is er voor iedereen. Daarnaast is onze docente Alessandra

Bianchini een geweldig mens, ze
is hartstikke positief en dat merk
je aan de hoge opkomst.’
Inschrijven
In het voorjaar start de VUH met
een nieuw cursusaanbod op het
gebied van taal, kunst – en cultuur en body en mind. Inschrijven: www.vuhelmond.nl. s
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WEKEN

50%
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Zondag
van
Zondag15
22december
december geopend
geopend van
1212
tottot
1717
uuruur
(alleen in
(alleen
in Geldrop)
Geldrop)
GELDROP: Korte Kerkstraat 19 • HELMOND: Steenweg 33

Wat een gezond gewicht je oplevert...

Een nieuw leven!

Minder kans op diabetes en hart- en vaatziekten | Betere weerstand | Uitgerust gevoel
Krachtiger zelfbeeld | Mentale weerbaarheid | Meer energie | Langer leven

Makkelijk vol te houden
& wekelijkse controles

GELDROP:
K.Kerkstraat 19 HELMO
Te Dik? Bel Dick!
Enexis Netbeheer en Brabant Water

werken aan de leidingen in Helmond
Vanaf 6 januari gaat Enexis Netbeheer en Brabant Water de gas- en
waterleidingen vervangen in de wijk Helmond Oost (Trompstraat e.o.)
Onze gezamenlijke aannemer Firma Van der Steen gaat vanaf 6 januari starten met
het vervangen van ongeveer 2 kilometer leiding. Op de plattegrond hieronder kunt
u het werkgebied zien waar wij de leidingen gaan renoveren. De werkzaamheden
duren tot medio april 2020. De renovatie van de gas- en waterleidingen is nodig
om uw wijk in de toekomst betrouwbaar en veilig van gas en water te kunnen
blijven voorzien.
Straatnamen waar we werken:
Piet Heinstraat, Adm. De Ruyterplein,
van Amstelstraat, Trompstraat, van
Galenstraat, Bestevaer, Tasmanstraat,
Zoutmanstraat, van Riebieckstraat, De
Winterstraat, van Linschotenstraat,
van Speyklaan, Schooneveldstraat,
Kijkduinstraat, Ter Heidestraat, van
Gentstraat, Deurneseweg,
Evertsenstraat, Kortenaerstraat.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw begrip en medewerking!
Voor meer informatie kijk op enexis.nl/actueel
of voor de waterwerkzaamheden op waterstoring.nl/brabantwater

Succesvol afvallen sinds 2003

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

Toneelgroep Genesius speelt:
Winnie de Poeh: over Nietsdoen
en andere Noodzaken
De kaarten zijn te reserveren
bij Theater Speelhuis:
www.theaterspeelhuis.nl
Toegangsprijs: €20,Kinderen tot 15 jaar
50% korting!
26 december (première)
19:00 uur
Voor alle speeldata kijk op:
www.theaterspeelhuis.nl
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Gezondheidsweken
Zorgboogextra
& de Zorgboog
Een gezonde, actieve en plezierige levensstijl voor onze leden, dat is waar wij ons voor
inzetten. Daarom organiseren we in januari
samen met de Zorgboog de Gezondheidsweken. De hele maand januari kun je gratis,
interessante lezingen en leuke workshops
bijwonen. Op deze flyer vind je een greep
uit het aanbod, kijk op www.zorgboogextra.
nl/gezondheidsweken voor het volledige
programma en om je aan te melden.

29

Woensdag 8 januari van 14:00 uur tot ± 16:00 uur

Gelukkiger ouder worden
Ouder worden met een goede lichamelijke en geestelijke gezondheid
wil iedereen. Maar om ondanks beperkingen toch gelukkig te zijn, is
een uitdaging. Toch kan de mens in belangrijke mate zelf de vitaliteit
van het lichaam en geest beïnvloeden. Wim van Kreij geeft in deze
lezing praktische ideeën en tips die kunnen bijdragen tot meer geluk
tijdens het verouderingsproces.
Waar: Jan van Goyenlaan 1 in Helmond
Voor deze lezing is het noodzakelijk dat je je aanmeldt op onze
website www.zorgboogextra.nl of per telefoon.

Vrijdag 10 januari van 9:30 uur tot 12:30 uur

Kracht van positief denken
Donderdag 16 januari of dinsdag 21 januari
van 19:30 uur tot ± 21:00 uur

Ga mee op supermarktsafari
Weet jij wat je eet? Kan jij in het oerwoud van
producten je weg vinden? Weet jij wat nu echt
gezond is en wat je beter kunt vermijden?
Ga mee op supermarktsafari en leer hoe je
etiketten moet lezen, welke producten nu echt
gezond zijn en wat de claims op verpakkingen
betekenen.
Waar: Albert Heijn XL in Helmond
Voor deze workshop is het
noodzakelijk dat je je aanmeldt
op onze website
www.zorgboogextra.nl
of per telefoon.

Het glas is altijd halfvol, nietwaar? En ben jij in staat je glas altijd weer
bij te vullen? Deze korte training stelt je daartoe in staat. Je leert om
jezelf in de meest negatieve en onmogelijke situaties te sturen in een
positieve richting. Jij bepaalt na afloop het succes van de training. Het
gaat er namelijk om wat je doet met hetgeen je leert.Positief denken
maakt je leven makkelijker en je bent bovendien een stuk gelukkiger,
minder vatbaar voor stress en je krijgt meer energie. Daarnaast ben je een
wandelende inspiratiebron voor de mensen om je heen.
Waar: Visser 4-6 in Deurne
Voor deze workshop is het noodzakelijk dat je je aanmeldt op onze
website www.zorgboogextra.nl of per telefoon.

Andere workshops/lezingen waar je
aan kunt deelnemen:
Maandag 27 januari van 18:30 uur tot ±
20:30 uur

Workshop Gezonde Snacks
Dinsdag 28 januari van 19:30 uur tot 21:30 uur

Voorstelling Tommie Niessen
Een gezellige avond uit waarin Tommie Niessen,
bekend van het boek “Tommie in de zorg”
ons op passievolle en humoristische wijze
een kijkje geeft in de wereld van de zorg.
Vol enthousiasme vertelt hij inspirerende en
persoonlijke verhalen over zijn belevenissen
als verpleegkundige.
Waar: Martinetplein 1 in Deurne
Voor deze activiteit is het noodzakelijk dat
je je aanmeldt op onze website
www.zorgboogextra.nl of per telefoon.

Zorgboogextra, samen gezond & actief!

Tijdens de Workshop Gezonde Snacks gaan
we je meer vertellen over welke snacks of
gezonde tussendoortjes je kunt nemen.
Snacks waar je energie van krijgt en die
bovendien heerlijk smaken. Natuurlijk gaan
we ook zelf actief aan de slag om eigen
snacks te maken en te proeven. Je leert over
ingrediënten en voedingswaarden en hoe
makkelijk het eigenlijk is om je eigen snacks
te maken. Niet alleen lekker, maar ook nog
leuk om te doen!
Waar: Jan van Goyenlaan 1 in Helmond.
Voor deze activiteit is het noodzakelijk dat je je aanmeldt op
www.zorgboogextra.nl of per telefoon.

• Kookworkshop
Gezamenlijk gaan we aan de slag met het
maken van een gezonde maaltijd, die we
vervolgens samen nuttigen.
• Slaap en Stress
Wanneer je stress hebt, slaap je slechter. Maar
wanneer je slecht slaapt, ben je ook gevoeliger
voor stress. Gelukkig is hier iets aan te doen.
• Mindful Walk
Een wandeling door de natuur waar lichaam
en geest centraal staan. Het resultaat? Energie!
• Overgang
Zo’n 80% heeft last van de overgang en toch
rust er een enorm taboe op. De workshop van
Marijke Brouwers geeft je inzichten en tips zodat
je de overgang zelfverzekerd tegemoet gaat.
• Do-in Yoga
Wil je meer in je kracht komen staan en inzicht
krijgen in je grenzen. Volg dan deze themales.
• Gezonde levenstijl
Voeding, beweging, stress, slaap en sociale
contacten zijn van invloed op een gezonde
leefstijl. Op de vraag welke rol ze spelen krijgt
je een antwoord in deze lezing.
• EHBO met kruiden
Maak kennis met wat er om ons heen groeit
en wat je zelf kunt maken.

de gezondheidsweken worden
mede mogelijk gemaakt door AON

U kunt zich online aanmelden via www.zorgboogextra.nl/gezondheidsweken of telefonisch op 0492-34 86 86. Zonder aanmelding en bevestiging van uw
aanmelding kunt u niet deelnemen aan de activiteit. Wanneer de activiteit vol is, wordt u op de reservelijst geplaatst en kijken we of we de betreffende workshop nogmaals
kunnen aanbieden. Onder voorbehoud van wijzigingen. Kijk voor de voorwaarden op onze website.
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EEN GREEP UIT ONZE VERKOPEN IN 2019.
UW WONING IN 2020 VERKOPEN?

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende waardebepaling.
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HEUVEL.NL • WÉRKT VOOR U
UW WONING EXTRA ONDER DE AANDACHT OOK IN 2020!

u fijne
t
s
n
e
w
agen
feestd

KLAASEN | VANDEURSEN.COM AVH WK 51 DL
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advertorial

‘Jij in beweging’: nieuwe pilates en workout studio in Aarle-Rixtel
Regio
Vanaf januari 2020 is Aarle-Rixtel een nieuwe pilates en workout-studio rijker. Eigenaresse
Marscha de Haan van Jij in Beweging vestigt zich in een van
de studio’s bij Basic Flow aan
het kanaal aan de Havenweg.
Jij in Beweging biedt groepslessen Pilates en Boost your Body
aan en tevens privé trainingen.
Marscha: “Pilates is een bewegingsmethode waarbij je de
oefeningen geconcentreerd en
rustig uitvoert. De focus ligt
met name op de spieren die liggen rondom je bekkengordel, de
buik, de rug, de bekkenbodemspieren. Je werkt aan verlenging
en gebruikt bewust je ademhaling. Na een les ervaar je dat
je lichaam meer ruimte heeft
gekregen en voelt je lichaam
leniger en energieker. Ik ervaar
deze trainingsvorm zelf altijd
als heel prettig. De Boost your
Body les heb ik zelf ontwikkeld.
Ik heb jarenlang professioneel
gedanst en daarnaast ook zelf
in de sportschool getraind. Ik
vind circuit trainingen waarbij je
intensieve oefeningen met rustige momenten afwisselt heerlijk om te doen. Je wordt enorm
uitgedaagd je grenzen op te zoeken en boekt daarmee heel snel
resultaat op zowel conditioneel
als op kracht gebied. Dit alles

Fotografie: Madelief de Korte
in een kort tijdsbestek. In dertig
minuten heb je je hele lichaam
getraind. Wat ik zelf altijd mis,
is juist een stretch component
zoals dat in de danswereld gebruikelijk is of zoals ik dat bij
Pilates ken. Die combinatie ben
ik nog niet echt tegen gekomen.
Met als gevolg dat ik zelf deze
verschillende componenten gebundeld heb en zo is de Boost
your Body les ontstaan. Door

een korte High Intensity Interval Training te combineren met
pilates oefeningen creëer je een
volledige en intensievere workout en ga je voldaan naar huis”.
Marscha heeft haar credits door
de jaren heen reeds opgebouwd.
Ze behaalde jaren geleden haar
dansdocentendiploma aan de
Rotterdamse Dansacademie en
heeft naast het lesgeven ook

zelf ruim 10 jaar gedanst bij diverse theatergezelschappen in
Nederland, België en Frankrijk.
Tegenwoordig is zij verbonden
aan de Eindhovense stichting
Theaterplan en stichting theaterkoor Nutsz uit Helmond.
Marscha: “Ik weet hoe het is
om een volle en drukke agenda
te hebben. Naast werk, ben ik
moeder van 2 kinderen, heb ook

ik een huishouden te runnen en
vind ook ik het heel belangrijk
om mijn vrienden en familie regelmatig te zien. Sporten wordt
bij de meesten dan vaak op een
tweede of derde plek gezet.
Juist in deze tijd waar de hectiek overal om ons heen is, en
het merendeel van de mensen
een zittend beroep heeft, is het
o zo belangrijk om voldoende te
bewegen.
Gun jezelf, je lichaam en geest
deze tijd. Naast groepslessen
bied ik ook één-op-één training
aan. Sommige mensen vinden
alleen trainen prettiger of hebben een speciaal doel voor ogen.
Na een korte intake maken we
het doel van de privé trainingen
tastbaar en stellen we samen
een realistisch plan om aan de
slag te gaan. Ik heb met mijn
opleidingen als dansdocent,
personal trainer en gewichtsconsulent volgens mij het juiste
pakket in huis om mensen op
een veilige uitdagende manier
in beweging te zetten.”
Ben je enthousiast geworden
en wil je wel eens een proefles
volgen? Bekijk dan de website
www.jijinbeweging.nl of stuur
een mailtje naar
info@jijinbeweging.nl
De deuren openen vanaf maandag 6 januari 2020.
Havenweg 2, Aarle Rixtel
marscha@jijinbeweging.nl s

VERHUIZINGS
UITVERKOOP!
VAN ONS SLAAPCENTRUM

HAIRSTYLING

&
2e Kerstdag
ecember
Zondag 29 d n
geopend va
0 uur
12.00-17.0

Uw kapster aan huis
Helmond en omgeving
Ruim 20 jaar ervaring

Bel direct voor een afspraak: 06 222 469 82
KNIPPEN*
Dames
Dames inclusief föhnen
Heren
Tondeusekapsel
Kind basisschoolleeftijd
Dreumes t/m 3 jaar

MODELLEREN
€ 17
€ 25
€ 17
€ 13
€ 13
€9

VERVEN*
1 Kleur (of uitgroei)
2 Kleuren
3 Kleuren
Highlights (max. 9 folies)
Folie soleil
Coupe soleil muts
Ontkleuren
Toeslag lang haar
Toeslag ammonia vrije verf

Opsteken (excl. schuifspeldjes)
Föhnen
Blowen
Straighten
Communiekapsel
Bruidskapsel

€ 17
€ 17
€ 4,50
€ 17
€ 29
€ 56

BEAUTY
€ 24
€ 29
€ 34
€ 14
€ 34
€ 24
€ 24
€ 10
€ 10

Epileren
Wenkbrauwen verven

€ 4,50
€ 4,50

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

www.vanheeswijk-wooncenter.nl
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

Ambachtelijke
worstenbroodjes

zak à 8 stuks - Diepvriesspecialist
Van Rijsingen

de loop weekkrant HELMOND

+
2
1
GRATIS

Per zak 5,89

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

Ladders & trappen

Kooiladders

Diverse soorten

Mini broodjes

8 of 10 stuks - Diepvriesspecialist

Per zak 3,09

Kerst Roomijs Schnitt
1000 ml - van Gils

+1
2
GRATIS

Normaal 8,49

Kerst
Special

5,99
Rauw en gepeld

Garnalen
400 gram - Epic
Normaal 16,58

2 stuks
voor

Moduletrappen

Nougatine ijstaart

500 gram - Schoonderwoerd

9,99

Normaal 15,49

Kerst
Special

12,49
kroketten, oven kroketten, pom’duchesse
of pom’pin

Aardappelspecialiteiten
750 gram - Lutosa

Kerst roomijs mix

Normaal vanaf 2,09

Normaal 6,69

4 stuks - van Gils

4,

49

Steigers

Valbeveiliging

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

25
%
korting
Diverse smaken

Bavarois

Kabeljauwhaasjes
900 gram - Epic
Normaal 13,99

9,99

750 ml - Diepvriesspecialist - van Gils

+1
2
GRATIS

per stuk 3,79

D I R K S

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

LUXE SALADE

stunt

Konijnenbouten
2 stuks - Streekpoelier
Normaal 8,49

5,

99

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.

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.

Cabernet
Sauvignon
of Chardonnay

750 ml - Castillo San Simon

voor €10,95 p.p. (v.a. 2 pers.)

Normaal 3,99

DE LEKKERSTE

BUFFETTEN
GRATIS tegen
inlevering van
200 Piggypunten

Tijdens de feestdagen
gratis thuisbezorgd.

Tip voor de
feestdagen!

www.hetbuffetje.nl - chris@hetbuffetje.nl - 06 - 54 23 78 29
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VROLIJK
& EEN GELUKKIG
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Wij wensen iedereen
fijne feestdagen en
een gelukkig 2020!

Het bestuur en
de fractie van
Helmond Aktief wensen
u fijne feestdagen en
een voorspoedig en
gezond 2020

Wij wensen u
fijne feestdagen en
een heel mooi 2020!

Wenst iedereen
een fijne kerst en
een gelukkig 2020!

PLAMECO Vakbedrijf van Osch

Alle ondernemers van o.v.
Combicentrum Mierloseweg
Bedanken u voor het
vertrouwen in 2019.
Wensen u heel fijne
feestdagen, en graag
tot ziens in 2020.

Riel en Gemert

Wij zijn gesloten tussen kerst en oud & nieuw.
Op 2 januari staan wij weer voor u klaar met onze kijkdagen!

Wenst jullie allemaal
hele fijne feestdagen
en graag tot ziens in 2020!

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BENU Apotheek Helmond West
Aurora Bloemsierkunst
Bakkerij Frits vd.Looveren
Café ‘t Huys
The Readshop express
Derison groenten en fruit
Dierenshop Quispel
Fish n Food
Hair Combi
Henk van Rooy Fietsspecialist
Hubo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lucs Wines en Drinks
Rabobank Helmond
Rebel Lady
Slagerij Romonesco
Snackbar van de Hamsvoort
Tabakspeciaalzaak Evers-Vos
LinnZ damesmode
Komma-in lifestyle&gifts
Hartendief damesmode
Kaatje Jans Helmond

WIJ WENSEN U
PRETTIGE FEESTDAGEN
EN EEN
FANTASTISCH 2020
TEAM Adcommunicatie
Weekkrant De Loop Helmond
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Wij wensen u ﬁjne feestdagen
en een mooi woonjaar!

WIJ WENSEN
JULLIE EEN GEZOND EN
CREATIEF 2020

Aangepaste openingstijden
Geen inloopspreekuur in Helmond en Lieshout:
25 december en 1 januari
Kantoor Someren is op de volgende dagen gesloten:
1e en 2e kerstdag en nieuwjaarsdag
24 en 31 december open tot 16.00 uur

WoCom is alle dagen bereikbaar op 0493 49 76 66

Op 20 december en
van 24 t/m 31 december
is ons kantoor gesloten
Maandag 23 december en vanaf
2 januari is ons kantoor open
volgens de normale
openingstĳden

Voor
spoedeisende
reparatieverzoeken:
0492 57 90 90

Wĳ wensen u

HELE WARME
FEESTDAGEN

WWW.COMPAEN-WONEN.NL
Voor gewoon fijn wonen

De fractie 50PLUS in
de raad van Helmond
wenst u fijne kerstdagen,
een goed uiteinde en een
voorspoedig 2020!
50PLUS heeft in 2019 pal gestaan voor het
behoud van het Automaatje en met succes!
In 2020 zijn onze speerpunten: betere informatie, het bestrijden
van eenzaamheid, woonvormen en de positie op de arbeidsmarkt.
50PLUS geeft ouderen een stem, maar vergeet de jongeren niet.
Ideeën? Suggesties? info@50plushelmond.nl
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

Uitvaart
vanaf
€ 1695-,
informeer gerust naar
de mogelijkheden

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

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

Vieringen met kerstmis in de
Parochie Heilige Lambertus
Kerstavond 24 december 2019
Lambertuskerk,18.00 uur met kerstsamenzang
Pauluskerk, 19.30 uur m.m.v. Schabbertkoor
Jozefkerk, 20.30 uur m.m.v. Jozefkoor en Capella
Musica Sacra
Edith Stein, 21.30 uur m.m.v. Edith Steinkoor
Lambertuskerk, 23.30 uur m.m.v. Cantorije en Lambertus-Brass
De viering vanuit de Lambertuskerk om 23.30
uur wordt rechtstreeks op de televisie uitgezonden op NPO 2. Vanaf 23.00 uur zal door koor en
koperkwintet stemmige kerstmuziek ten gehore

gebracht worden van onder andere John Rutter,
Christopher Tambling, Robert Jones en Paul Chatrou. In de viering hoort u de Missa brevis in Es van
Heinrich Walder voor koor, koperkwintet en orgel.
Verder zullen diverse kerstliederen samen gezongen kunnen worden.
Op 25 december 2019 zijn de vieringen als op zondag. Speciale aandacht voor de viering in de Lambertuskerk van 11.00 uur. Een projectkoor, 3 stemmig dameskoor, zingt de Messe in A van Josef Gabriel Rheinberger. Ook worden een aantal bekende
en onbekende kerstliederen gezongen. s

De Damiaan bij Weekkrant de Loop
In deze uitgave van Weekrant de Loop vindt u de
kerstuitgave van het Parochieblad Damiaan de Veuster.

De Damiaan zal worden verspreidt in de volgende
wijken: Oranjebuurt-Zwanenbeemd (O.L. Vrouw),
Stiphout (St. Trudo), Mierlo-Hout, Brandevoort,
Helmond-West, Annawijk (St. Lucia) Goddelijke
Voorzienigheid. Het blad dient ook bezorgd te worden
in brievenbussen met een nee-ja sticker.
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT

www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout

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

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

Zondag 22 december, Vierde Advent
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Henk en Annie Dirks-Manders;

Dinsdag 24 december Kerstavond
17.30 uur peuterviering.
19.00 uur Kerstavond, gezinsviering.
Gerrit Tillemans, Gerry Daalderop-van Stiphout, Maria van den
Hurk-Reloe.
22.00 uur Kerstavond, Trudo koor.
Femke van Stiphout, Jan en Mien van Vijfeijken en Harrie, Koosje
en Peter van Deursen, Gerrie van de Burgt, Marinus van Esdonk en
Hendrika Verhoeven de echtgenote, Piet van Dijk en Wilhelmina van
de Vorst de echtgenote, Annie Vogels-van de Broek, Maarten de zoon
en Franka de dochter, Tiny Schriks-Peters, Charles Geelen en Wil
Geelen-Grundeken.

Dinsdag 24 december Kerst nachtmis
Collecte bestemd voor de PCI. De parochiële Caritas instelling helpt
en ondersteunt personen en projecten in onze wijken.
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna m.m.v.
17:00 uur Nachtmis van Kerstmis m.m.v. Koor Les Fammes de Notre
Dame
Overleden ouders Antoon en Anna van der Heijden-Slegers;
Overleden ouders Antoon en Tonny Slegers-van Mierlo; Paul Spoor;
Damiaanhuis
18.00 uur Nachtmis
Jos van Lieshout en overleden familie;
Lucia kerk Mierlo-Hout
16.00 uur Peuter en kleuterviering. We zingen samen kerstliedjes en
het kerstverhaal wordt verteld.
17.00 uur Gezinsmis m.m.v. Blaaskapel
Harry van Bree; Jos van Lieshout en overleden familie;
19:00 uur Gezinsmis m.m.v. zangeres Annelieke Merkx
René Michielsen; Marjan van de Ven-van de Broek; Peter van Melis;
Piet Raijmakers;
Overleden ouders Weijts-Janssens en overleden ouders Giebels-van
den Bogaart; overleden ouders van Asten-van de Kerkhof; Jan en
Mien Smits en hun zoon Hans; Jan en Jo Moors; Marinus en Christina van der Linden-van Duijnhoven; Peter van der Linden; Thij
Deelen; Antoon en Tonnie Snijders-van Stratum; Tonnie Verbunt en
overleden familie; familie Donkers-Kolenberg; familie van OorschotJanssen;
21.00 uur Nachtmis m.m.v. het kerkkoor;
Toon Henraat en overleden ouders Aarts-van Berlo; Daan Swagemakers en overleden familie Swagemakers-Gockel
Woensdag 25 december Eerste Kerstdag
10.15 uur Hoogmis van Kerstmis m.m.v. het Kerkkoor
overleden ouders van de Laar-van de Ven; pastoor Stuart Allan; Opa
en Oma Vogels-van Mierlo en ouders Sauvé-Vogels en dochter Ine;
Truus van de Rijt – Beekers: André de Bruijne; Broer Boxstart en Fridie Boxtart-van Bokhoven; Hans Kummerer; Hub Jussen; Mia JussenReinders; Arnoldus Meulendijks en Adriana Meulendijks-Daniëls;
14.00 uur – 16.00 uur kerk open om kerststal te bezoeken
Donderdag 26 december Tweede Kerstdag
10.15 uur Heilige Stefanus, m.m.v. Seniorenkoor
overleden slachtoffers van geweld.
14.00 uur – 16.00 uur kerk open om kerststal te bezoeken
Zaterdag 28 december, Heilige Familie, Jezus, Maria en Jozef
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, volkszang
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout volkszang;
Theo en Anneke Brummans-van Lieshout.

Woensdag 25 december 1e Kerstdag
10.30 uur Gregoriaans koor
Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Frans en Anneke
Verstappen en Henk Houthooft, Hans Graat, overleden ouders
Raijmakers-v.d. Heijden en overleden familie, Julie Loop-Lemans, Leo
Fransen en verdere familie, Ellen Heerkens-Geubbels, Riek Geubbelsvan Vijfijken en verdere familie, Thijs van den Elsen en overleden
ouders Van den Elsen-Kuipers, overleden ouders Van de PuttenGloudemans, Jan van den Elsen en Thea Snelders de echtgenote,
Toon Dolders en echtgenote Diny de Krom.
Donderdag 26 december 2e Kerstdag
10.30 uur Maria koor
Christiaan van der Heijden en Wilhelmien Giebels de echtgenote en
hun schoonzoon Guido Bonetto, overleden ouders, broer en zussen,
zwager en neefje van de familie Jansen, Leo van Heck en Jo Verhoeven de echtgenote en overleden familieleden, overleden ouders,
broer en zus van de familie Jacobs, Sef Gommans en Bep Frakking de
echtgenote.
Zondag 29 december
10.30 uur Femmes
Annie Duijmelinck-van der Steen, Annie Vlamings, Louis de Jong, Jan
van Berkel en Helena van Weick de echtgenote, Ellen Smithuis-Kok,
Riek Merks-Reloe, Ria Verhoeven-van Poppel, Huub Rijkers, Martien
van Rooij, Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch.
Woensdag 1 januari
10.30 uur Femmes.

EUCHARISTIEVIERINGEN
IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 uur; zo 9.30 uur.
H.Lambertus (Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus
Potterlaan/Noord)
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur.
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur.
Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel, tel. 477255. pastoorseidel@
live.nl
Pastor W. Koopmans, tel. 06-19223250. pastorkoopmans@live.nl.
Diaken H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal
parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. (ingang onder de
kerktoren Jozefkerk)
Tel. 522109 (maandag tot en met donderdag 9.30-12.30u.)
Pastorie: Bakelsedijk 1, 5701 HA Helmond.
parochie@heiligelambertus.nl

www.heiligelambertus.nl
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HELMONDloopjes
EVENEMENTEN

Annawijk/Suytkade

DIVERSEN

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

ZWARTE
MARKT

te koop
te koop gevraagd
diversen
evenementen

Venray

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

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

Helmond-Oost

Maandag 23 december organiseert het
T: (0492) 535901 e 6,50 HMC een kerst superkien. Een totale
e 6,50 prijzenpot van € 1500 met als hoofde 6,50 prijs: € 400.
FEESTJE? Tent v.a. € 20,-e; |8,00 Ook ontvangt iedere bezoeker een grae 9,50
Staantafel € 4,-; | Karaoke tis lot voor deelname aan een grote loe 11,00
terij met prachtige prijzen. Tot maandag
€ 25,-; Tel. 0492-510855
e 12,50
23 december in T.O.V. Azalealaan te Helwww.ikgeefeenfeestje.nl
e 14,00
e 15,50 mond. Zaal open vanaf 18.30 uur
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voor o.a.
timmer-,
schilder- en
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
behangwerk in
WOON en BERDIJFSRUIMTES
met 40 jaar ervaring.
Ook tuin en straatwerk
0611441257
wwwkeesvankerkoerle.com
Inleveradres:

22 december
VLOOIENMARKT
Tennishal
Eindhoven Noord
Vijfkamplaan 10,
Eindhoven
9.00u-16.00u
T: 06-20299824

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

Houten vloer
nodig?

In buurthuis St. Anna aan de Hoogeindsestraat 24 kun je iedere maandagavond
vanaf half 8 prijskaarten. Je kunt er terecht voor jokeren en rikken. De organisatie ligt in handen van seniorenvereniging St. Anna.

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

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

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

Helmond-Oost
Kerstconcert met de Tierelieren In wijkhuis de Lier op: vrijdag 20 december om
19.30 uur. Wij willen u allen een gezellige
avond brengen in kerstsfeer. We zingen
voor u gezellige meezingers en vanzelfsprekend ook enkele bekende kerstliedjes. Er worden zangboekjes verkocht
voor € 1,00. Wij doen ons best en hopen
u met velen, net als in de voorgaande jaren, te mogen begroeten.

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

Beekerheide 28
Beek en Donk
www.vloerenland.com

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

hartstichting.nl

Lenie Klaasen 06-52716622

BUSINESS

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

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

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

OWNER

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

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

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.
Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg
Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)
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WIJ DANKEN U

VOOR HET VERTROUWEN IN

2019

ZATERDAG 21 DECEMBER
TOT 17.00 GEOPEND
WIJ ZOEKEN

een extra fietsmonteur
(leerling mag ook),
bij interesse stuur even een mail.
info@henkvanrooijfietsen.nl
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www.henkvanrooijfietsen.nl

waardebon|DL

Onderhoudsbeurt voor uw
fiets inclusief poetsen

€49.-

Maak alvast een afspraak!
(Geldig tot en met 6 maart 2020)
(derailleur en elektrische fietsen € 10.- extra, excl. onderdelen)

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
OFF ICIË LE
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KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK51 DL

FIETSEN

Nu van € 79.95 voor slechts
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