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GROTE INDOOR
VLOOIENMARKT
ZONDAG 12 JANUARI

van 9.00 t/m 16.00 uur
± 275 standplaatsen

GROTE INDOOR 
VLOOIENMARKT

zondag 14 december
van 9.00 t/m 16.00 uur

Tuinmarkthallen Boekel
beurzen & evenementen

Gemertseweg 9a
Boekel

www.tuinmarkthallen.nl

kersteditieZONDAG 
22 FEBRUARI

Gemertseweg 9a
Boekel

www.tuinmarkthallen.nl

Uw flyers voordelig laten meebezorgen? info@adcommunicatie.nl

MUZIEKDOCUMENTAIRE

ELVIS: 
THAT’S THE WAY IT IS
EENMALIGE VOORSTELLING OP

8 JANUARI - 19.30 UUR
Engelseweg 212, Helmond  |  www.stijlenco.nl, www.covetex.nl

EIGENTIJDS WONEN

ALLE 
BEKENDE 
MERKEN VOOR 
UW INTERIEUR 
ONDER ÉÉN DAK!

Helmonder van het Jaar 2019

Afgelopen maandag vond op 
het voorterrein van Het Speel-
huis de jaarlijkse nieuwjaars-
receptie van de gemeente Hel-
mond Plaats. 
Tijdens deze bijeenkomst werd 
ook voor de 25e keer de Hel-
monder van het Jaar bekend 
gemaakt. Uit de drie genomi-
neerden werd Rianne Letschert 
verkozen tot de winnaar.

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

Naast de juryprijs, werd er ook 
een publieksprijs uitgereikt. De-
ze ging naar Hajar Yagkoubi De 
19-jarig Hajar is namens Neder-

Helmond land jongerenvertegenwoordiger 
voor de Verenigde Naties (VN). In 
september sprak zij in New York 
tijdens de jaarlijkse bijeenkomst 
van de commissie die gaat over 
sociale, humanitaire en culturele 
zaken. Haar speech over sociale 
kloven leidde tot een enthousiast 
applaus. Vorig jaar ontving Hajar 
van de jury van de Helmonder 
van het Jaar een eervolle vermel-
ding voor haar werk.

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

voor Helmond. Rianne ontving 
van de jury een cheque van 4000 
euro en een sculptuur van de 
Helmondse kunstenaar Willem 
van der Velden. De twee andere 
genomineerden ontvingen elk 
een cheque van 1000 euro. De 
prijzen worden beschikbaar ge-
steld door Rabobank Helmond 
Peel Noord. 

De jonge rolstoeltenniser Niels 
Vink werd verrast met een eer-
volle vermelding en mocht van 
burgemeester Blanksma een 
cheque ter waarde van 500 euro 
in ontvangst nemen. 

De Helmonder van het Jaar
Naast directievoorzitter Ra-
bobank Pieter Michielsen als 
juryvoorzitter bestaat de jury 
uit burgemeester Blanksma, 
Jan Jaspers, Bart Spoormakers, 
Audrey van den Broek en Udo 

Holtappels. De Helmonder van 
het Jaar is een persoon of in-
stelling die zich verdienstelijk 
maakt voor de stad Helmond 
op sociaal, maatschappelijk of 
cultureel gebied. ▲

Brandevoorter van het jaar

Uw flyers voordelig laten meebezorgen? info@adcommunicatie.nl

ZOEK JIJ NOG EEN 
LEUKE BIJBAAN?

BEZORGERS 
GEVRAAGD

0618938912

€50,00 
EXTRA BONUS!

GEVRAAGD

0618938912

GEVRAAGD

0618938912

V.l.n.r.: Hajar Yagkoubi, Rianne Letschert en Jermain de Rozario. (Bron foto’s; Wim van den Broek).
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 8 januari t/m dinsdag 21 januari 2020.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

150 
inlevering van

150 
inlevering van

PiggypuntenPiggypunten

25%
korting

25% korting op alle 
zakken groenten
Diepvriesspecialist, Ardo en/of Oerlemans

Vanaf 1,75

2,49

3,49

Steppengras
1500 gram - Lamb Weston

Normaal 3,79Normaal 3,

Frikandel
20 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,99Normaal 4,

Pangasiusfilets
800 gram - Epic

Normaal 5,99Normaal 5,99

2,99

Naturel, piri piri, Spaans,
Japans en zigeuner

Kiphaasjes
500 gram - Streekpoelier

Normaal 3,14

Maaltijd Loempia
2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,29

Normaal 3,

Normaal 4,

3,99

2 schalen
voor

9,99

3 stuks
voor

Van Rijsingen

Fritessaus
900 ml - Oliehoorn

Normaal 2,Normaal 2,89

KOM NAAR ONZE WINKEL VOOR MEER SUPERPRIJZEN

SUPERKEUKENS VOOR SUPERPRIJZEN!

Keuken

Elias 
mat zwart

Afmeting: 310 x 247 cm

Koken wordt genieten in deze 
greeploze, matzwarte keuken 

met 2 cm dik werkblad en 
eigentijdse afzuigkap. De 

moderne afwerking maakt deze 
keuken een echte blikvanger.

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. 

Hoekkeuken

Breitner 
hout
Afmeting: 247 x 249 cm

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

€ 3.199,-

€ 9.299,-

€ 5.999,-

€ 7.899,-

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.

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

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

HELMOND

keukens opgeste
ld

34

GOED 
HET

NIEUWE 
JAAR IN!
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Op zondag 5 januari werd in 
wijkhuis 't BrandPunt in Bran-
devoort de jaarlijkse nieuwjaars-
receptie gehouden. Daarbij werd 
voor de elfde keer de Brande-
voorter van het jaar benoemd. 
Een eer die deze keer ging naar 
Henk Noort.

Tijdens de gezellig drukke nieuw-
jaarsreceptie konden de bewo-
ners van Brandevoort elkaar een 
gelukkig 2020 wensen. Traditie-
getrouw werden tijdens deze ge-
legenheid de Brandevoorter van 
het jaar en de Groepering van 
het jaar bekend gemaakt. Alle 
Brandevoortse bewoners konden 
hiervoor  tussen 1 november en 15 
december 2019 personen of groe-
peringen voordragen. Dit jaar had 
de jury de moeilijke taak te kiezen 
uit de voordracht van maar liefst 
13 personen en 11 groeperingen. 
Een enorme luxe, waarbij uitein-
delijk is gekozen om een selectie 
van nominaties te maken.

Genomineerd werden voor de 
Groepering van het jaar: Bran-
devoort aan de Kook, Dicken-
snight Brandevoort, en Buurttuin 
Brandevoort. Genomineerd voor 
de Brandevoorter van het jaar 
werden: Mark Mansveld, Henk 
van Ewijck, Peter Faber, Henk 
Noort en Kevin Janssen. Door een 
deskundige jury, bestaande uit 
wijkwethouder Harrie van Dijk, 
wijkraadvoorzitter Lex van Gen-
nip, winnaressen van de Brande-
voorter 2018 Mary-Ann Bosman 
en Jet Uijen, en de bestuursleden 
van wijkhuis 't BrandPunt Nigâr 
Pekbey en Fons Bosman, werden 
uit die nominaties de winnaars 
gekozen.  De Groepering van het 
jaar werd uitgereikt aan Dicken-
snight Brandevoort. Ondanks het 
feit dat Dickensnight al 17 keer 
een geweldig evenement heeft 
neergezet, was deze groepering 
nog niet eerder genomineerd voor 
deze titel. Wel wonnen ze in 2017 
de titel Helmonder van het Jaar. 
De organisatie van dit evenement 
blijft al jaren overeind en zet elk 
jaar opnieuw een geweldig eve-

nement neer. In de voorbereiding 
werken gedurende het gehele jaar 
zo’n twintig vrijwilligers samen. 
Op de dag zelf zijn tegen de tach-
tig Brandevoorters op vrijwillige 
basis actief om het weer tot een 
prachtig resultaat te laten komen. 
Alle Brandevoortste bewoners 
zijn apetrots op dit mooie evene-
ment in hun wijk. 

De Brandevoorter van 2019 werd 
Henk Noort. Henk is reeds jaren-
lang op diverse terreinen als vrij-
williger actief. Voormalig voorzit-
ter van de wijkraad en daarin tot 
op vandaag nog steeds actief als 
penningmeester. Henk is tegelij-
kertijd al vele jaren voorzitter van 
de Commissie Spelen en Groen in 
Brandevoort. 

Een enorme prestatie heeft hij 
ook verricht als bestuurslid van 
de Stichting Sporten en Bewe-
gen in Brandevoort waarbij hij 
de aanleg van het Sportpark en 
de bouw van het Sporthuis heeft 
begeleid. Afgelopen jaar over-
kwam Henk een fors ongeval met 

de fiets. Desondanks staakt hij 
zijn vrijwilligersactiviteiten niet 
en is tot op de dag van vandaag 
nog altijd actief voor de wijk op 
vele fronten. Een waarlijk ver-
binder en een vrijwilliger in hart 
en nieren. ▲

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

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

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

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

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

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

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

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

Van ons 
24-uurs mortuarium

 krijgt elke nabestaande 
een eigen sleutel.

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

Burgemeester 
Blanksma 

pleit in nieuwjaars-
speech voor 

durven en doen

Burgemeester Blanksma 
tijdens de nieuwjaarsspeech
 afgelopen maandagavond.

 (Bron foto; Wim van den Broek).

‘Komend jaar wordt het jaar 
van durven en doen. Maar al-
tijd gericht op de leefwereld van 
onze inwoners.’ Die woorden 
sprak burgemeester Blanksma 
uit bij de nieuwjaarsreceptie 
van de gemeente Helmond. 
Traditiegetrouw werd op de 
nieuwjaarsbijeenkomst ook dit 
jaar weer de Helmonder van het 
jaar gekozen. 

Groeistad 2.0
Helmond werd in 1976 door het 
toenmalige kabinet aangemerkt 
als groeistad. Helmond groeide 
in de tussenliggende jaren met 

grensverleggende wijken in hoog 
tempo naar 92.000 inwoners. De 
burgemeester noemde Helmond 
inmiddels een Groeistad 2.0, om-
dat ‘’het maken van de toekomst 
én de menselijke maat constant 
hand in hand gaan.’’

Kwalitatieve groei
Blanksma herinnerde de aanwe-
zigen eraan dat in 2019 gewoon 
door is gebouwd in Helmond. 
Heel Nederland lag stil vanwege 
stikstof en PFAS, maar in Hel-
mond werden er in 2019 gewoon 
600 huizen bijgebouwd. ‘’Maar 
nog belangrijker dan die kwan-
tatieve groei is de kwalitatieve 
groei. Het feit dat iedereen in 
onze samenleving moet kunnen 

meeprofiteren van de groei. De 
komende jaren zullen in Brain-
port in het teken staan van deze 
dans tussen innovatie en inclusi-
viteit’’, aldus de Helmondse bur-
gemeester. 

Ondermijning tegengaan
Ook werd uitgebreid ingegaan 
op de positie van de Heistraat. 
‘’Vroeger een icoon, the place 
to be in onze stad. Nu, een plek 
waar creativiteit van onderne-
mers en criminaliteit door onder-
mijning helaas te vaak om voor-
rang vechten.’’ Burgemeester 
Blanksma gaf aan het komende 
jaar gericht te willen gaan sturen 
op de ontwikkeling van de Hei-
straat. Daarbij gaf ze aan louche 

winkels tegen te willen gaan en 
de Heistraat weer te laten wor-
den wat het vroeger was. 

In bredere zin gaf Blanksma aan 
dat het tegengaan van de onder-
mijning hoog op de agenda moet 
blijven staan. Zo gaf ze aan dat 
we het nooit normaal mogen 
gaan vinden dat de straat regeert. 

Handhaafbaar 
vuurwerkverbod
De burgemeester pleitte in haar 
nieuwjaarsrede voor een lande-
lijk vuurwerkverbod. Vuurwerk 
leidt elk jaar weer tot grote maat-
schappelijke schade. Daarom 
wordt het hoog tijd dat men 
landelijk de weg inslaat van een 
handhaafbaar vuurwerkverbod. 

Nieuwjaarsreceptie 
in een nieuw jasje
De Helmondse nieuwjaarsre-
ceptie was voor het eerst in een 
nieuw jasje gestoken. De voor-
gaande jaren organiseerde de 
gemeente de nieuwjaarsbijeen-
komst altijd in de vorm van een 
concert in het Theater Speelhuis. 
Dit jaar koos de gemeente voor 
een nieuwe opzet, waarbij men 
buiten op het Speelhuisplein het 
nieuwe jaar inluidde. 

Deze editie waren er geen kaar-
ten benodigd en kon iedereen de 
speech van de burgemeester, de 
optredens van het Kempel Koor, 
gospelkoor G-Roots, Voice Kids 
zangeres Senna Willems en de 
lokale fanfares en harmonieën 
bijwonen. Ook waren er op het 
Speelhuisplein kraampjes om 
wat te eten en drinken. ▲

Helmond

Brandevoort

Brandevoorter van het jaar
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Tarieven voor milieustraat Helmond in 2020

Vanaf 1 januari 2020 zijn de tarieven voor de milieustraat gewijzigd. Gaat u 
binnenkort naar de milieustraat om uw afval weg te brengen? Ga dan naar 
www.helmond.nl/milieustraat voor de nieuwe tarieven van 2020. 

Wilt u een bezoekje brengen aan de Milieustraat? 
• Vergeet dan niet uw legitimatiebewijs (rijbewijs, identiteitskaart of paspoort) 
 mee te nemen om toegang te krijgen tot de milieustraat. Als uw paspoort of 
 rijbewijs niet is uitgegeven in Helmond (u bent bijvoorbeeld net naar Helmond 
 verhuisd) dan kunt u post meebrengen waaruit uw nieuwe adres blijkt. 
 U moet ook in dit geval een legitimatiebewijs meenemen.
• U kunt maximaal 2 m3 per keer meenemen (dit mag geen bedrijfsafval zijn).

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

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 21 januari 2020 en 
4 februari 2020. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.

De agenda van de vergadering is de dag voorafgaande aan de 
welstandsvergadering te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op: 
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage 
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag 
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt u dit doorgeven via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl. 

Raadsvergadering
14 januari 2020

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 14 januari aanstaande in de raadzaal 
in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.  

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

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Benoeming van de heer S.J.P.H.A. van de Brug als wethouder.
• Toekomstgericht Werken – Stedenbouwkundige volumes en volgende tranche 
 voorbereidingskrediet.

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

Bekendmakingen

Buiten behandeling gestelde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Marktstraat 3 02-01-2020 aangeven brandcompartimentering OLO 4684083

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

Infopagina

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

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

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

Havenweg 18 19-11-2019 tijdelijk dichtmaken zijkanten  2019-X1409

  overkapping 

Ameidestraat 1A 19-12-2019 vestigen ijssalon OLO 4846887

Schootense Dreef 19B 20-12-2019 verbouwen pand OLO 4850391

Scheepsboulevard 3 20-12-2019 oprichten bedrijfspand OLO 4849601

Hazenwinkel kavel HZ 35 23-12-2019 oprichten woning OLO 4606465

Hortsedijk 81 20-12-2019 wijzigen pand en aanvraag uitweg OLO 4849835

Bakelsedijk 78 20-12-2019 transformeren pand naar  OLO 4841667

  2 woningen 

Sectie L 3029,  23-12-2019 oprichten woning OLO 4730431

Aarle-Rixtelseweg  

St. Annaplein 4 18-12-2019 verzoek ontheffing  OLO 4844139

  bestemmingplan (kamerverhuur) 

Ruisvoornstraat 19 t/m 36 20-12-2019 uitbreiding en onderhoud woningen OLO 4815737

Drie Eikenbeemden BR52 29-12-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4574825

1e Indumaweg 3 23-12-2019 in- en verkoop gebruikte auto’s 2019-X1564

Wilde Wingerd 9 30-12-2019 plaatsen dakkapel (voorzijde) OLO 4860269

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

Molenstraat 74B 18-12-2019 plaatsen tijdelijke woonunit  OLO 4797509

  Claraklooster 

Breitnerlaan 6 19-12-2019 veranderen voorgevel OLO 4769711

Havenweg 18 19-12-2019 tijdelijk dichtmaken zijkanten  2019-X1409

  overkapping 

Hopmanstraat 2-4-10-1 19-12-2019 verduurzaming woningen Straakven OLO 4727633

2-14-16-18 / Luchtvaartplein 2-4-6-8-10 / 

Zeppelinstraat 56-58-60-62-64-66-68-70-72-74-76-78-80-82-84-86-88-90 

Automotive Campus 70 24-12-2019 op onderdelen gewijzigd uitvoeren  OLO 4661165

  van de eerder verleende omgevingsvergunningen 

  met kenmerken 2018-X0366 (bedrijfsruimte) en 

  2018-X1008 (kantoor) 

Brabanthof 5 30-12-2019 plaatsen dakkapel (zijgevel) OLO 4671537

Braakweg 37 30-12-2019 oprichten woning met garage OLO 4693851

Markt 201A 30-12-2019 toevoegen extra entree OLO 4789009

Ermgardhoek 17 31-12-2019 oprichten woning en aanleggen  OLO 4680999

  uitweg 

Heistraat 97 31-12-2019 plaatsen 2 reclameborden 2019-X1104

Zandstraat 41-41A tm  31-12-2019 oprichten 17 bedrijfsunits, OLO 4736923

41H, 41J tm 41N, 41P,41R,41S  maken/veranderen uitweg

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

Bachlaan 30 07-11-2019 plaatsen 3 palen t.b.v.  2019-X1350

  bevestiging beveiligingscamera’s 

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

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:

Naam inrichting        Locatie Omschrijving melding

Odus Auto’s B.V. Achterdijk 6 Het in gebruik nemen van het bestaande 

gebouw voor stalling van auto’s.

TNO, Automotive Campus 25 Het in werking hebben van twee koeltorens.

MCPP Achterdijk 33 Uitbreiding R&D-afdeling

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

Molenven 3 24-12-2019     Halve van Helmond  2019-03160

  (zondag 19 april 2020) 

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

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

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

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

Houtsestraat 64 18-12-2019  Carnaval 2020  2019-02982

  (15 t/m 25 februari 2020) 

Markesingel 2 19-12-2019  Smile per Mile (20 september 2020) 2019-03021

Sportkomplex de Rijpel 1 23-12-2019  Carnavalsmiddagen Roodwit 62  2019-03014

  (22 t/m 25 februari 2020) 

Molenstraat 191 30-12-2019  Carnavalsmiddagen voor ouderen  2019-02937

  (2 en 3 maart 2020) 

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

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

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

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

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen 

niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan 

ingeschreven. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 

kunnen stellen wat het huidige woonadres is. Burgemeester en wethouders hebben daarom 

besloten het vertrek te registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. 

Dit betekent dat zij formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij 

zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, 

aanvragen paspoort, toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Datum vertrek

G.W.A. Pigué  30-10-2019

M. Kasperek  03-09-2019

R. Bulucu  20-11-2019

R. Józefowski  03-10-2019

E.F.J. van der Steen  08-10-2019

D.R. Pinto Fidalgo  18-11-2019

R.W. Mikulewicz  15-11-2019

K.P. Kowalski  18-11-2019

M. Brezinski  09-09-2019

R.B.P. van Lieshout  18-11-2019

S.A. Jarecki  24-10-2019

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

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

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

in de BRP “vertrek met onbekende bestemming”. Dit betekent dat zij daardoor formeel 

niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar voor 

overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Datum vertrek 

Woźniak, M.   04-12-2019

Rogozińska, S.M.   04-12-2019

Ion, L.   04-12-2019

K. Grzeszcuk  13-12-2019

C. Gloudemans  16-12-2019

P.S.J.J. Kroezen  16-12-2019

M. El Majdoubi  16-12-2019

L.M. Fortes Tavares  16-12-2019

K. Möger  16-12-2019

V. Thorskog  16-12-2019

J.G.G.H. Smits  17-12-2019

K.J. Kapela  17-12-2019

Y. Öztürk  17-12-2019

T. Tezgel   17-12-2019

D.P. Szulc  17-12-2019

R.J. Kariam  17-12-2019

B.R. Olszweski  17-12-2019

M. Shaikh Omar  17-12-2019

K.S. Tonev  18-12-2019

Zienswijzen

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

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

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

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

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

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

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

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

definitief besluit genomen. 

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 39b derde lid Wbb

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend een 

melding te hebben ontvangen van een uniforme bodemsanering.

Locatie: Torenstraat 48 (vml.) (locatiecode AA079400338)

Melder: Next Door Development BV

Datum ontvangst: 19 december 2019

Categorie sanering: immobiel

Anterieure exploitatieovereenkomst inzake het plan 
“De Groene Loper - Rand Berlaer”

Burgemeester en wethouders maken, op grond van het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wet 

ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeente Helmond op 17 december 2019 met 

Stam + De Koning Vastgoed B.V. en Volkerwessels Vastgoed B.V. (de exploitant) een 

overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in artikel 6.24 Wro is aangegaan.

De overeenkomst heeft betrekking op het perceel gelegen aan/nabij de Zoete Kers en het 

Verliefd Laantje te Helmond, kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie L, nummer 3062 

(het exploitatiegebied). In de overeenkomst worden de wederzijdse verplichtingen en het 

verhalen van de kosten van de grondexploitatie vastgelegd.

Conform het bepaalde in artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening ligt vanaf heden 

een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst gedurende zes weken voor een 

ieder ter inzage bij de Stadswinkel aan het Frans Joseph van Thielpark 1. U kunt zich hiervoor 

melden bij de receptie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Helmond 9 januari 2020

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.

Zorg & Ondersteuning  
Helmond

Zo Helmond

Meldpunt psychische zorg
Maakt u zich zorgen over iemand en denkt u dat iemand 

nu nog geen psychische hulp heeft? Bel 14 0492, optie 2.

Wat moeten we doen als we iemand kennen die verward gedrag laat 
zien? Het is belangrijk om dat  te melden, voordat mensen in problemen 
komen. Denkt u dat iemand (verplichte) ggz zorg nodig heeft? 

U kunt, eventueel ook anoniem, een melding maken door te bellen met 
140492. 

Meer info? www.helmond.nl/zorgmelding
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Het is zaterdag 4 januari. Er 
staan ballonnen voor de deur, 
champagne wordt geserveerd en 
een tal van kaarten staan op de 
balie uitgestald.  Voor Judith en 
Harold van Berlo is het een heu-
gelijke gebeurtenis: samen met 
genodigden openen zij feeste-
lijk van Berlo Optiek, hun eigen 
optiekzaak. Voor Harold gaat 
met de opening van de zaak een 
langgekoesterde wens in vervul-
ling: “We zijn blij dat het einde-
lijk zover is”, aldus de kersverse 
ondernemer.

Van Berlo Optiek opende op 2 
januari al haar deuren aan de 
Hoofdstraat in het voormalige 
pand van Gelling Optiek in Mier-
lo-Hout. Ron en Ellen Gelling 
gingen afgelopen december, na 
37 jaar Gelling Optiek te hebben 
gerund, met pensioen en droegen 
het stokje over aan Harold en Ju-
dith. Harold: “Ik droom al langer 
van mijn eigen winkel. We waren 
al langer aan het zoeken naar de 

mogelijkheden. Toen vorig jaar 
de kans voorbij kwam om onze 
eigen zaak te openen in Mierlo-
Hout, wisten we dat moesten 
doen.” Het ondernemersduo is 
afkomstig uit Helmond en woont 
in Mierlo-Hout. Harold is volledig 
gediplomeerd opticien en con-
tactlensspecialist met vele jaren 
ervaring binnen de optiekbran-
che. In het verleden heeft hij voor 
zowel grote ketens als particuliere 
optiekzaken gewerkt: “Ik heb daar 
goed de verschillen leren kennen 
tussen de twee en heb hier alle fij-
ne kneepjes van het vak geleerd.”

Frisse wind
De winkel heeft niet alleen een 
nieuwe naam en nieuwe gezich-
ten, ook het interieur en assorti-
ment hebben een metamorfose 
ondergaan. Zo heeft het geheel 
een frissere en modernere uit-
straling gekregen. Het aanbod is 
uitgebreid met nieuwe merken 
en monturen volgens de laatste 
trends. Daarnaast kunt u in de 
winkel ook terecht voor multi-
focale brillen, zonnebrillen (op 
sterkte), contactlenzen en een 

assortiment gehoorbescherming. 
Geheel nieuw in de winkel zijn 
nachtlenzen. Dit is een relatief 
nieuw product binnen de optiek 
waar Harold al jarenlang ervaring 
mee heeft. “Erg handig voor men-
sen die overdag sporten beoefe-
nen zoals zwemmen.”

Persoonlijke aanpak
Bij van Berlo Optiek kunt u reke-
nen op kwaliteit en een persoon-
lijke aanpak. U en uw wensen 
krijgen volledige aandacht. Wilt u 
weten wat de mogelijkheden zijn? 
Loop dan eens binnen. De kof-
fie staat altijd klaar. U kunt ook 
telefonisch een afspraak maken 
en: tot en met zaterdag 11 januari 
profiteert u van 15 procent korting 
op een complete bril en 10 procent 
korting op contactlenzen. ▲

Mierlo-Hout

Nieuw in Mierlo-Hout:

Harold en Judith van Berlo 
bij hun nieuwe winkel. 

(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

De feestelijke opening. (Bron foto; Chris Thielen).

Van Berlo optiek is vijf 
dagen per week geopend 
en zal ook in de middag 
open zijn voor klanten:

Dinsdag t/m donderdag: 
09.00 - 18.00
Vrijdag: 09.00 - 20.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur

Van Berlo Optiek
Hoofdstraat 99
5706 AK, Helmond
www.vanberlooptiek.nl
0492-549541
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ijs T.W.V.20€ De grote platformen (internetsites 
uit Amerika en China), HALEN alleen 

maar. En ‘zuigen’ onze economie leeg. 
Ook betalen ze niet mee aan onze 

infrastructuur (belastingen, uitkeringen, 
sociaal vangnet etc.). Halen kennis en 
betalen daar een schijntje voor, en als 

ze je niet meer nodig hebben, laten ze je 
vallen als een baksteen. 

HELMONDERS
BEWUSTWORDING

www.lokaalcadeau.nl

INWONERS
MIERLO-HOUT

OPGELET!

Besteedbaar bij meer dan 120 Helmondse winkeliers/mkb-ers.

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

geef de hellemondgift waardebon cadeau!

WAARDEBON VERDIENEN?
GRATIS
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Mail naar: info@glasvezelhelmond.nl met uw naam/adres en de naam/adres van de nieuwe abonnee

LOKAAL PLATFORM
HELLEMONDGIFT 

(Geld in de vorm van een waardebon) en 
Lokaalcadeau (internet winkel 

met uitsluitend Helmondse 
ondernemingen) Helmond,  HALEN en 

BRENGEN en steunen zodoende 
de Helmondse economie.

Meld uw buren dan aan als 
nieuwe abonnee aan bij

voor aansluiting op 
glasvezel in Mierlo-Hout 

• U krijgt een supersnelle werkende internetverbinding 
 zonder gedoe. Alles werkt meteen als de monteur klaar is.
• U kunt nog steeds Formule 1 kijken!
• En ook belangrijk: geen dubbele abonnementskosten.
• Uw voordeel als u nu abonnee wordt, loopt op tot wel €300,- 
 of meer. En u bent na een jaar vrij om weer over te stappen 
 als u dat zou willen.
• U bent klaar voor de toekomst met een snelle en energiezuinige
 verbinding en toegang tot allerlei maatschappelijke diensten 
 zoals huisbeveiliging en zorg-op-afstand.
• We laten uw tuin met rust.

GROTE INTERNET REUZEN 
SPONSOREN NIET,

ONZE LOKALE ONDERNEMERS WEL!
WWW.HELLEMONDGIFT.NL

Meld uw buren dan aan als 
nieuwe abonnee aan bijnieuwe abonnee aan bijnieuwe abonnee aan bijnieuwe abonnee aan bijnieuwe abonnee aan bij

www.helmondnu.nl
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•   Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 

bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl
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*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 31 JANUARI 2020 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 

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

VOOR AL UW SKI, 
WINTERSPORT EN OUTDOOR 

EQUIPMENT

ACTIE
GRATIS SMARTWOOL SOK

BIJ AANKOOP  
VAN WANDELSCHOEN*

PEIJS:
Hondenbelasting op de schop?
De gemeenteraad sloot het jaar 
in stijl af; tijdens de laatste com-
missievergadering spraken we 
uitgebreid over hondenpoep. 
De aanleiding was een petitie 
van dhr. Aussems, waarin hij de 
gemeente Helmond oproept om 
de hondenbelasting af te schaf-
fen. Deze petitie is overigens in 
diverse gemeenten en Provincies 
ingediend (www.hondinbrabant.
petities.nl). 

De roep om de afschaffing van 
de hondenbelasting komt niet uit 
de lucht vallen en klinkt al langer. 
Televisieprogramma Radar peilde 
hier twee maanden terug nog naar 
en maar liefst 81 procent van de 
respondenten gaf aan dat de hon-
denbelasting op de schop moet. 
Men vindt het niet eerlijk om hon-
den te belasten en andere huis- en 
gezelschapsdieren niet en men 
vindt dat de belasting niet ten goe-
de komt aan de hond(enbezitter) 
maar op de grote hoop bij de ge-
meente terechtkomt.  

Inmiddels weten we dat zo’n 
dertig gemeenten in Nederland 
de hondenbelasting hebben af-
geschaft, maar meer dan twee-
honderd gemeenten heffen deze 
belasting nog steeds. Sommige 
van deze gemeenten innen de 
belasting en voegen deze toe aan 
de algemene middelen (de grote 
hoop), anderen hebben honden-
belasting als doelbelasting ge-

labeld en besteden het geld aan 
voorzieningen voor honden. Dat 
laatste gebeurt ook in Helmond. 

Met de jaarlijkse opbrengst van de 
hondenbelasting (€ 562.099) legt 
de gemeente Helmond honden-
loslaat- en uitlaatplaatsen aan, 
zorgt ze voor depodogs, reinigt ze 
hondenloslaat- en uitlaatplaat-
sen, enzovoort (www.helmond.
raadsinformatie.nl). Dus het ge-
inde geld komt in Helmond ook 
weer ten goede aan de honden-
bezitter. En daar zit ook meteen 
een groot probleem als we de 
hondenbelasting zouden afschaf-
fen. Want waar betalen we al deze 
noodzakelijke voorzieningen dan 
van? Dan zouden alle Helmonders 
waarschijnlijk meer gemeentelijke 
belastingen moeten gaan betalen. 

Hondenpoep is in Helmond al 
jarenlang een van de allergroot-
ste ergernissen. En wist u dat uit 
onderzoek in 2018 naar bijtin-
cidenten in Brabant bleek dat 
in Helmond verhoudingsgewijs 
veel bijtincidenten met honden 
plaatsvinden (www.hbo-kennis-
bank.nl). Honden zijn dus niet 
alleen maar een bron van plezier. 
Tijdens de commissievergadering 
kwamen de anekdotes over hon-
denpoep in geuren en kleuren 
over tafel. Werkt hondenbelas-
ting juist niet in de hand dat er zo-
veel hondenpoep is, vroeg ik me 
af? “Ik betaal voor mijn honden, 

dan ruimt de overheid de drollen 
maar op.” Maar wat denkt u, zou 
er echt minder hondenpoep in de 
openbare ruimte terecht komen 
als de gemeente de hondenbelas-
ting afschaft? 

Voorlopig blijft Helmond hon-
denbelasting heffen. Maar het 
laatste woord is hier vast nog niet 
over gesproken.

Nathalie Peijs
Raadslid PvdA Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Mierlo-Houtenaar 
van het jaar 2019 
Piet Maas werd de Mierlo-Houtenaar van het jaar 2019. 

(Bron foto’s; Mandy Meeuwsen).

 RKSV Mierlo-Hout werd de groepering van 2019. 

Afgelopen zondag werd tij-
dens de nieuwjaarsreceptie 
van de wijkraad Mierlo-
Hout, in een sfeervolle zaal 
De Koning, de Mierlo-Hou-
tenaar én de groepering van 
2019 bekend gemaakt.

Mierlo-Houtenaar
Uit de acht genomineerden, 
bestaande uit Wil van Loon, 
Berry Smits, Frans Welten, 
Mimie van Mierlo, Piet Maas 
en Dinie Jeuken-van de Kerk-
hof, Tiny Kuypers en Reggie 
Spoormakers,  werd Piet Maas 
gekozen als Mierlo-Houte-
naar van 2019. Hij mocht een 
cheque ter waarde van 500 
euro in ontvangst nemen. Het 
bedrag van de cheque mag hij 
verdelen binnen een of meer-
dere organisaties in Mierlo-
Hout. Maas is voorzitter van 
KBO St. Lucia en is al jaren-
lang actief binnen het vereni-

gingsleven van Mierlo-Hout.
Ook Reggie Spoormakers en 
Frans Welten mochten bei-
den een cheque van 250 euro 
in ontvangst nemen die zij 
mogen verdelen binnen een 
of meerdere organisaties.

Groepering van het jaar 
Uit de groeperingen werd 
RKSV Mierlo-Hout verkozen 
tot de winnaar. De voetbal-
club vierde in 2019 haar hon-
derdjarige bestaan met diver-
se evenement en festiviteiten. 
De voetbalvereniging mocht 
een cheque ter waarde van 
250 euro in ontvangst nemen.  

Verder waren Minor Mierlo-
Hout, Stichting Herdenkings-
monument Mierlo-Hout, 
Zonnebloem afdeling Mierlo-
Hout, Projectgroep Attentie 
Buurtpreventie Apostelwijk 
en Sinterklaasgroep Gheyns-
park genomineerd. Zij moch-
ten allen een cheque van 100 
euro in ontvangst nemen. ▲

Mierlo-Hout

Eerste paal de grond in voor Dr.-Knippenbergcollege

Woensdagochtend 8 janu-
ari was het dan zover, de 
eerste paal van het nieuwe 
Dr.-Knippenbergcollege 
ging in de grond. 

Binnen anderhalf jaar staat 
hier een prachtige middel-
bare school. Later deze 
maand volgt de officiële 
openingshandeling op 
Campus De Braak.

Eerste paal de grond in 
voor  Dr.-Knippenbergcol-
lege (bron foto; Dave van 
Hout). ▲

Helmond
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Notaris Jan Meijer geeft heldere lezing op 10 februari 2020 in de Cacaofabriek Helmond             

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen 

 
HELMOND - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van 
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt. 
Het merendeel van de mensen denkt dat de afwikkeling van 
een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is 
minder waar, stelt notaris Jan Meijer van OMD Notarissen in 
Helmond. Volgens hem kan het opstellen van een testament 
mensen veel familieleed én geld besparen. 
‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het 
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van 
alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op 
een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in 
de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu 
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een 
testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn 
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Jan Meijer. 
“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen 
wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende 
mensen”, gaat Jan Meijer verder. “Misschien heeft niet iedereen een kapitaal in 
geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel een eigen huis dat (bijna) 
hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen waarover (eventueel) erfbelasting 
verschuldigd is.” 
In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van 
de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven. 
De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de 
kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in 
handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende 
ouder. 
Aan de hand van voorbeelden legt Jan Meijer uit 
dat bij het ontbreken van een testament, het overlijden van een 
partner tot een financieel drama voor de achterblijvers kan leiden. 
“De nog levende partner heeft weliswaar een grote vrijstelling van 
erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting over de 
erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n acht 
maanden na het overlijden van een partner ligt de blauwe 

envelop op de deurmat. Als de erfenis voor het merendeel bestaat 
uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting betalen?” 
Jan Meijer kent meerdere voorbeelden van mensen die hierdoor 
in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, 
dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het 
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.” 
Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in 
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s 
voorkomen, legt Jan Meijer uit. 
“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het 
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken 
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom 
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen 
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de 
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld 
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse 
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.” 
De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op 
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaanden en partners 
komen”. “Laat staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn.”  
 
U bent op maandag 10 februari aanstaande vanaf 14.30 uur van harte 
welkom in de ontvangstruimte van de Cacaofabriek aan de Cacaokade 1 
in Helmond voor een kopje koffie of thee. Om 15.00 uur start de lezing. 
Toegang is gratis.  
Aanmelden kan via onze website www.omdnotarissen.nl. 
 
 

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

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

FULL-TIME VERKOPER M/V

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

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

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

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

www.vloerhetzelf.nl
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Afhalen kaarten 
Ouderenmiddag De Kluppels 

Tranen van het lachen en 
arm in arm meelallen met 
bekende artiesten en oude 
bekenden: Dat is de Oude-
renmiddag van De Kluppels. 
Zondag 9 februari kunnen 
alle 65-plussers uit Mierlo-
Hout weer genieten van de 
speciale carnavalsmiddag. 
Vrijkaarten kunnen op za-
terdag 25 januari opgehaald 
worden.

De Ouderenmiddag in hof-
tempel de Geseldonk duurt 
van 12:30 uur tot 17:00 uur. De 
zaal gaat om 12:15 uur open. 
Ook dit jaar staat er weer een 
geweldig programma voor 
de ouderen klaar. Wie er pre-
cies komen, houden we nog 
even geheim. Een tipje van de 
sluier: de muzikale omlijsting 
van de dag wordt verzorgd 
door Ragazzi en er komt 
in ieder geval een bekende 
Nederlander optreden.

De toegang voor deze middag is 
gratis. De kaarten voor de Ou-
derenmiddag zijn zaterdag 25 
januari tussen 11:00 uur en 12:00 
uur op te halen in de ontmoe-
tingsruimte van de Geseldonk. 
U hoeft vooraf geen kaarten 
te reserveren. Maximaal één 
kaart per persoon. Het is uit-
drukkelijk niet de bedoeling dat 
kaarten aan inwoners buiten 
Mierlo-Hout worden doorge-
ven. Elk jaar moeten mensen 
teleurgesteld worden omdat 
de kaarten op zijn. Wees er dus 
snel bij, want vol is vol. ▲

Mierlo-Hout

Kletsavonden in 
wijkhuis de Fonkel 
Door de samenwerking van 
de Helmondse Enterteenmunt 
Groep (HEG), de Fonkel en de 
Rampetampers op carnavals-
gebied is het mogelijk om twee 
gevarieerde kletsavonden aan 
te bieden in de Fonkel. Op vrij-
dag 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. Toe-
gangsprijs is € 11,00. 

Op zaterdag 15 februari 2020 
wordt deze gevolgd door de be-
faamde Oergezellige Zittings-
avond. Op deze avond ziet u 
andere kletsers dan tijdens de 
eerste, en wel Rob Scheepers uit 
Sterksel, Arjan Compen en Arie 
Schoofs. Als amusement “Ons 
Jongens” en “de Skoepies”. De 
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 
na 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 euro.

Op beide avonden zorgen De 
Durbloazers voor de muzikale 
ondersteuning, terwijl de HEG 
tekent voor de techniek. Uiter-
aard zullen ook de Dansgarde en 
de Showgroep hun beste beentje 
bij de dans voorzetten. Dit geheel 
onder leiding van prins Ton d’n 
Urste.

De entreekaartjes en passe-par-
touts zijn te koop bij de receptie 
van ‘De Fonkel’ Prins Karelstraat 
123 Helmond, ‘Primera de Luifel’ 
in winkelcentrum De Bus en on-
line op www.ticketview.nl/shop/
rampetampers. De zaal gaat 
open om 19.00 uur. Wilt u alleen 
naar het bal op 15 februari? Dan 
is de entree in de foyer gratis.

Oitperbeermiddag
Van een gratis voorproefje kan 
al worden genoten op zondag 
12 januari, dan is de Oitperbeer 
middag aanvang: 14:00 uur. Bert 
van der Heijden presenteert de 
probeersels van diverse (begin-
nende) tonpraters. 

Zij krijgen hier de kans om hun 
klets ten gehore te brengen en 
deze daarna nog bij te stellen. Be-
kende namen zijn Dolf Schrama, 
Jorlan Manders, Arian Compen.  
Minder bekend; Riza Tisserant, 
Els Nicols, en Berto. Verder staat 
Dubbel Trubbel op het program-
ma. Het geheel wordt omlijst 
door de muziek van RAGAZZI ! 
Het programma is weer samen-
gesteld door John van Laanen. 
De toegang is Gratis. ▲

Binnenstad

Voorverkoop 
Kletszullekesavonden

De voorverkoop van de 
Kletszullekesavonden is in 
volle gang! Deze spectacu-
laire avonden worden gehou-
den op vrijdag 14 en zater-
dagavond 15 februari 2020 bij 
Zalencentrum Vissers.

CV De Spekzullekes heeft 
voor u wederom een fantas-
tisch programma samenge-
steld. Op deze avonden gaat 
u genieten van tonpraters die 
uw lachspieren op de proef 
zullen stellen: Andy Marce-
lissen, Rob Scheepers (Hel-
mond) en Frank Schrijen. Ook 
hebben we voor u geweldige 
amusementsgroepen. Wat 
dacht u van: Ons Jonges, de 
Penthouse Boys en Applaus 
uit ons eigen Helmond!

De muzikale begeleiding 
wordt op vrijdagavond door 
De Blue Band  en op zaterdag 

door Kapel de Durbloazers 
verzorgd.  De avond wordt 
geopend door een geweldig 
optreden van onze “oudste” 
dansgarde De Kroonjuweel-
tjes. Kortom: alles is aanwe-
zig om er twee onvergetelijke 
avonden van te maken!

Kaarten kosten 14 euro per 
stuk en zijn te koop bij Zalen-
centrum Vissers (Brouwhuis), 
Nice to wear (WC Brouw-
horst), cafetaria Olaf en Chris-
tel (Rijpelberg) en cafetaria De 
Smuller (Dierdonk). Wees er 
op tijd bij want: vol is vol! De 
Kletszullekesavonden begin-
nen om 20.00 uur en de zaal 
gaat om 19.00 uur open. ▲

Rijpelberg

Op zaterdag 8 februari zal car-
navalsvereniging de Ao-Kanters 
in Wijkhuis de Lier een senio-
renmiddag houden. De middag 
begint om 13.30 uur en zal tot 
17.00 uur gaan duren. Deze car-
navalsmiddag wordt georgani-
seerd voor senioren vanaf zestig 
jaar en ouder. De toegangsprijs 
voor deze middag is drie euro 
per persoon.  U ontvangt bij 
binnenkomst een kopje ko�  e 
of thee met iets lekkers erbij.

Prins Mike d’n Uurste is met zijn 
adjudant Stef, Prinses Wendy, 
grootvorst Willie, ceremonie-
meester Carlo, de raad van elf, de 
dansmariekes, de prinsengarde 
en de dames aanwezig op deze 

middag. Er is weer een erg leuk 
divers programma voor u sa-
mengesteld zoals klets, amuse-
ment- en zang. 

Afgelopen carnaval vond de 
middag voor het eerst plaats en 
het was een succes, daarom wil 
de verenging ook in 2020 de se-
nioren niet vergeten en ervoor 
zorgen dat er in de wijk een leuke 
carnavalsmiddag voor de senio-
ren wordt georganiseerd.
Is uw interesse in deze gezel-
lige seniorenmiddag gewekt 
dan bent u van harte welkom. 
We kunnen deze middag maxi-
maal 130 personen kwijt. Het 
is daarom erg belangrijk om 
uzelf op te geven zodat u verze-
kerd bent van een plekje in de 
zaal. U kunt zich aanmelden via 
info@ao-kanters.nl of per te-

lefoon: Dhr. Verdegen tel.nr 
06-24945472, Dhr. van Dijk 06-
34146732. De Ao-kanters ho-
pen natuurlijk dat u in grote 
getale naar deze middag komt. 
Zodat het weer een gezellige 
middag wordt. ▲

Seniorenmiddag in wijkhuis De Lier         
Helmond-Oost

Lezing door Louis van de Werff : 
‘De Mierloseweg’ 

Louis van de Wer�  is opge-
groeid aan de Mierloseweg, 
die vroeger beduidender was 
dan nu. Het was de verbin-
dingsweg tussen Helmond en 
Eindhoven, het Carolus Borro-
meus College was er te vinden 
en er waren nogal wat winkels 
en cafés. 

Het was dus een drukke be-
doening aan die straat. Met zijn 
ouders en broers woonde hij 
aan de ventweg op nummer 17, 
ter hoogte van de fietsenwinkel 
Van Rooij. Zijn vader had een 
horloge-, klokken- en juweliers-
zaak en herstelde en renoveerde 
uurwerken. De van de Werffen 
runden naast elkaar meerdere 
winkels: Harrie de Végé, Piet de 
slager, Frans de gelozziemaker en 

Jan d’n bakker. Louis heeft mooie 
herinneringen aan die tijd. Vanaf 
zeven uur ’s morgens tot zes uur 
’s avonds was het druk op straat, 
daarna keerde, qua verkeer, de 
rust terug. Dat was het moment 
dat de kinderen het domein 
overnamen. 

Zowel de ventweg als de rijbaan 
werd hun speelterrein. Al die her-
inneringen heeft hij als een histo-
risch, komisch en onderhoudend 
verhaal bij elkaar gebracht. Voor 
velen is het herkenbaar, met 
name voor hen die de buurt ken-
den. De lezing geeft, samen met 
een PowerPoint presentatie, een 

Helmond

fraai tijdsbeeld van toen. De le-
zing vindt plaats op dinsdag 21 ja-
nuari in de grote zaal van Het Ba-
ken, Pastoor van Leeuwenstraat 
23, 5701 JS Helmond. Dinsdag 21 
januari 2020.  Aanvang acht uur. 
Bijdrage voor niet-leden 2 euro, 
heemkunde leden gratis. ▲

0492-845350
info@adcommunicatie.nl
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8-DAAGSE VOORJAARSAANBIEDING 
VRSAR, KRoAtië  
Vertrekdata: 4 en 11 april 2020

De unieke combinatie van natuur en cultuur, het vriendelijke klimaat en de aantrekkelijke prijs, 
zorgt er voor dat steeds meer mensen in het vroege voorjaar een vakantiereis maken naar het ver-
rassend mooie en gastvrije Kroatië. Geniet van zonnig Istrië. Istrië is het grootste schiereiland in de 
Adriatische zee. Vanwege de prachtige kustplaatsen, de blauwe zee en het Mediterraan klimaat is 
het altijd erg in trek geweest bij toeristen.

Highlights:
• Verblijf in Ibis Styles Hotel London Excel
• Voldoende vrije tijd om de stad te verkennen
• Rondrit o.l.v. NL-talige gids

Inbegrepen o.a.:
• Logies met ‘full English breakfast’
• Oversteek Kanaal, Calais-Dover v.v. per ferry
• Parkeer- en tolkosten

2-DAAGSE VOORJAARSAANBIEDING   
VLotHo, DuitSLAnD
Vertrekdata: 20, 21, 27, 28 maart, 3, 4, 17 en 18 april 2020

Het Weserbergland, gelegen in het hart van Duitsland, is een geliefd reisdoel voor zowel een 
langere als ook een korte vakantie. Deze streek, met haar sprookjesachtige landschap, is bekend 
om haar glooiende heuvels, de machtige rivier de Weser, kastelen, burchten, natuurparken, sfeer-
volle dorpjes en fraaie stadjes. Onze standplaats Vlotho ligt aan de grootste bocht die de rivier de 
Weser op weg naar Bremerhaven maakt. Vanaf de ruïnes van de Burg Vlotho, heeft men een mooi 
uitzicht over het Weserbergland. 

Highlights:
•  Verblijf in Hotel Essential by Dorint****
•   Stad Bielefeld: winkelen, kasteel ‘Sparrenburg’,  

botanische tuin en Historisches Museum
•   Monument Kaiser Wilhelm Denkmal in Porto  

Westfalica
•   Universiteitsstad Münster: Prinzipalmarkt,  

uitgaanswijk Kuhviertel, stadskasteel,  
St. Paulus-Dom

Inbegrepen o.a.:
• Halfpension
• Afscheidsdiner
• Welkomstdrankje
• Muziekavond 
• Parkeer- en tolkosten

Highlights:
•   Verblijf in Hotel Pineta***, gelegen vlakbij het  
centrum en de jachthaven

•   Meer van Bled
•   Rovinj met het schilderachtige historische 

centrum
•   Badplaatsen Porec en Opatija
•   Rondrit Istrië met stop in o.a. Pula
•   Druipsteengrotten van Postojna

Inbegrepen o.a.:
• Halfpension
• Afscheidsdiner
• Parkeer- en tolkosten

8-DAAGSE RONDREIS 
FRAnKRiJK
Vertrekdata: 29 mei, 11 juli en 29 augustus 2020

Hoewel het geen speciale bedevaart reis betreft, is Lourdes toch het hoofddoel van deze boeien-
de 8-daagse reis. U verblijft namelijk 3 nachten in deze wereldberoemde bedevaartsplaats. In de 
loop der jaren is Lourdes uitgegroeid tot een van de meeste bekende bedevaartsplaatsen ter we-
reld. Het wordt jaarlijks bezocht door miljoenen pelgrims, waaronder veel zieken. Velen laten zich 
onderdompelen in het water van de bron, hopende op genezing of geestelijke ondersteuning.

Highlights:
•   Nancy met het beroemde plein ‘Place Stanislas’
•   Wijnstad Beaune: bezoek aan ‘Hotel Dieu’
•   Rocamadour: een uniek, tegen de rotsen  

aangebouwd stadje
•   Lourdes: wandeling naar de Heiligdommen en  

bezoek aan o.a. de Grot en diverse kerken
•   Rondrit door de Pyreneeën
•   Bergerac, gelegen aan de oevers van de  

Dordogne
•   Porseleinstad Limoges
•   Sightseeingtour Parijs

Inbegrepen o.a.:
• Halfpension
• Afscheidsdiner
•  Alle te maken excursies incl. mogelijke 

parkeer- en tolkosten

100%
Geniet

Garantie!

WWW.GHIELEN.NL ISO
9001

GENIETEN...

Meer dan 250 vakantiereizen naar bestemmingen in heel Europa, moderne bussen met vriendelijke 

CLA

STANDF
A
OR
AR
T
D

COM
SS

€ 139,-
p.p.

€ 495,-
p.p.

2-DAAGSE VOORJAARSAANBIEDING    
LonDEn 
Vertrekdata: 29 februari, 7, 14, 21 en 28 maart 2020

Brexit of geen Brexit, Londen blijft een ideale stad voor een kort weekendreisje. Bij deze speciale 
2-daagse voorjaarsaanbieding krijgt u volop tijd om deze unieke stad op eigen gelegenheid 
te verkennen. Londen heeft ontzettend veel musea, theaters, pubs en restaurants. Daarnaast is 
Londen een echte winkelstad. Ook ’s avonds wanneer vele gebouwen en bruggen prachtig zijn 
verlicht, is het goed toeven in deze wereldstad. 

vanaf
€ 875,-

vanaf
€ 159,-

NÚ BESCHIKBAARBAAR: 
VAKANTIEREISGIDS 2020!

NIEUW! 
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Dit stond alwel enige tijd op men 
lijstje: op bezuuk bij dieren ambu-
lance Helmond. Samen met Man-
dy van de redactie (mijn allessie 
bij de Loop) ben ik er geweest. En 
ja, we hebben wel een traantje ge-
laten, want op dat gebied zijn we 
twee softies. Gelukkig zitten er in 
Helmond voortaan weinig hon-
den, anders waren we alle twee 
met een hundje naar huis gegaan.

Melanie, de centralist van die dag, 
geeft ons een rondleiding en ver-
telt ons dat ze zelf ook thuis klei-
nere hondjes opvangt die zich erg 
eenzaam voelen in het asiel. Hoe 
lief is dat? We zien een kei lief klein 
hundje wat ze die dag mee naar 
huis gaat nemen. Die dan ook 
verloren in zijn grote kooi in zijn 
mandje ligt. Melanie verteld met 
zoveel passie alle ins en outs en één 
ding weet ik zeker: ze heeft een heel 
groot hart voor dieren. Ook vangt 
ze vogels thuis op. Het asiel gaat 

in de toekomst trouwens vaker 
werken met een soort van opvang 
gezinnen waar de dieren onder ge-
bracht worden tot ze een gouden 
mandje hebben gevonden.
Als ik vraag hoeveel dieren er on-
geveer terug gaan naar hun eigen 
baasje die hier binnen komen is 
dat toch wel een 80 procent van 
alle honden, maar van de katten is 
dat maar 30 procent. Daar schrik 
ik dan weer van. En die zitten er 
dan ook genoeg. 

Wisten jullie dat er maar liefst 120 
vrijwilligers werken in het asiel 
samen met de dierenambulance 
en dat ze op dit moment echt een 
tekort aan vrijwilligers hebben. 
Dus: heb je iets mee dieren, neem 
contact op met het dierenasiel. Het 
gebied waar ze in werken is per 1 
januari flink uitgebreid en ze zijn 
opzoek naar veel vrijwilligers. Het 
kan in jou tijd en het aantal uren 
wat jij wil.

Als we rond lopen zit er bij de poe-
zen een vrijwilliger lekker te kroe-
len met een poes op schoot, zo lief. 
Laat me ook duidelijk zeggen dat 
er hier in het asiel nooit een dier eu-
thanasie krijgt, omdat ze niet ge-
plaatst kan worden. Dat gebeurt 
alleen bij ziekte. Verders blijven 
ze hier tot ze hun gouden mandje 
hebben of gaan naar een stichting 
voor niet plaatsbare dieren.

We staan stil bij een hok waar twee 
honden zitten die bij elkaar ho-
ren: Max en Chicco. Mijn hersenen 
draaien overuren en tranen rol-
len over men wangen. Ooit waren 
deze hondjes samen lekker warm 
in een thuissituatie denk ik, maar 
nu wachten ze samen op een nieuw 
gouden mandje. Ze geven me po-
tjes en likken mijn handen. Ze zijn zo 
blij en zo lief. Og gérm. Ze horen bij 
elkaar en er wordt geprobeerd voor 
samen een plek te vinden, maar an-
ders moeten ze toch echt uit elkaar.

Heb jij ruimte voor deze twee kei 
lieve hundjes, neem contact op 
met het dierenasiel. Het is een Bea-
gle van vier jaar oud en een Ridge-
back van één jaar oud. Veroordeel 
niet te vlug over de mensen waar 
de dieren vandaan komen, want 
vaak zijn dit crisis gevallen, krij-
gen we hier te horen. Het verhaal 

erachter weten we vaak niet, maar 
ook die zijn schrijnend. 

We krijgen te horen wat het aller-
belangrijkste is dat je moet doen 
als je een hond of kat hebt: Chip-
pen. Honden zijn altijd gechipt, 
maar heel veel mensen vergeten 
hun hond te registreren en dan 
kunnen ze de eigenaar dus nooit 
via de chip terug vinden. Dat komt 
echt heel vaak voor. Hier zouden ze 
graag zien dat dit verplicht wordt. 
Controleer jij even of jou huisdier 
wel geregistreerd is?

‘Als ik nou 20.000 euro zou schen-
ken, wat zouden jullie dan graag 
willen’, vraag ik en ik kreeg ge-
lijk antwoord: ‘Een uitlaatveld 
bij het complex of eentje op korte 
afstand.’ Dat missen ze echt. Ge-
meente Helmond? Ik denk dat dit 
toch wel realiseerbaar moet zijn of 
niet? Zien jullie mijn foto van deze 
week? Mag ik jullie voorstellen aan 
Fernando. 4,5 jaar oud. 

Een Europese korthaar kater die 
erg van knuffelen houdt en graag 
op je schoot zit. Hij zoekt een 
plekje waar geen kleine kinderen 
zijn. Heeft lange tijd een oogpro-
bleem gehad wat helemaal gene-
zen is, maar nog wel wat onder-
houd vergt,  maar nu is hij klaar 
voor zijn gouden mandje Ow jah, 
hij kan ook met andere katten 
omgaan.

Ik bedank alle vrijwilligers van 
Dierenambulance Helmond e.o. 
voor de goede zorgen voor onze 
huisdieren en andere dieren. Wij 
vonden het geweldig dat we een 
kijkje mochten nemen achter de 
schermen en hopen dat Chicco met 
Max en Fernando snel een gouden 
mandje vinden. En alle andere die-
ren natuurlijk ook.

Deze week staat er ook een filmpje 
op de Facebook van Weekkrant 
De Loop van ons bezoekje aan het 
asiel. Zeker even kijken.

Iedereen een fijn weekend
Tot volgende week,

Ons 

vertelt…

Dierenasiel

Koninklijke 
Onderscheiding voor

Hans Seijkens

Voor zijn jarenlange betrok-
ken en zeer intensieve inzet 
voor het opleiden en exami-
neren van jeugdige blazers 
en slagwerkers is de heer 
Hans Seijkens op 5 januari 
2020 benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje Nassau. 
De onderscheiding werd uit-
gereikt door burgemeester 
Elly Blanksma bij het Nieuw-
jaarsconcert van de Konink-
lijke Stadsharmonie Phileu-
tonia uit Helmond.

Sinds 1958 maakt de heer Se-
ijkens deel uit van de Konink-
lijke Stadsharmonie Phileu-
tonia uit Helmond. Hij zette 
zich met name in voor de op-
leidingen van de jeugd door 
deze te professionaliseren en 
onder te brengen bij een mu-
ziekschool. Ook ontwikkelde 
hij een persoonlijk ontwikke-
lingsprogramma om de jeugd 
te kunnen volgen in hun ver-
beteringen wat uiteindelijk 
tot hun diploma leidde. Op 
kleding- en uniformgebied 
introduceerde hij een nieuw 
uniform voor de orkesten en 
het straatcorps. Een perfect 
verzorgde uitstraling van het 
Koninklijke Corps stond altijd 
hoog in het vaandel. 

Binnen de Brabantse Bond 
van Muziekverenigingen 
(BBM) bekleedde de heer Se-
ijkens sinds 1999 als bestuurs-
lid de portefeuille “Opleidin-
gen en Examens”. De BBM is 
de koepel waaronder 400 Bra-
bantse muziekverenigingen 
zijn aangesloten, met in totaal 
zo’n 25.000 muzikanten. 

Deze Brabantse Bond van 
Muziekverenigingen is even-
eens aangesloten bij de lande-
lijke Koninklijke Nederlandse 
Muziekorganisatie (KNMO). 
De heer Seijkens droeg via de 
BBM op landelijk niveau bij 
aan het opleiden en exami-
neren van jeugdige blazers en 
slagwerkers. Via de BBM zette 
hij zich van 2005 tot 2017 in 
als examensecretaris voor de 
Koninklijke Nederlandse Mu-
ziekorganisatie KNMO.

Om gezondheidsredenen 
heeft de heer Seijkens afgelo-
pen 12 december 2019, in Bre-
da, afscheid genomen van zijn 
zeer drukke werkzaamheden 
bij de BBM en KNMO. 

Hij werd benoemd tot Lid van 
Verdienste, ''ere lid'', van de 
Brabantse Bond van Muziek-
verenigingen, vanwege twin-
tig jaar tomeloze inzet voor de 
jeugd in Noord-Brabant. ▲

Helmond

Hans Seijkens. (Bron foto; Wim van den Broek).

Tijdens het nieuwjaarsconcert 
gaat het HVE geleidelijk aan 
Duitsland verlaten. Er zullen 
nog drie stukken gezongen wor-
den van Duitse componisten, te 
weten Rheinberger, Hassler en 
Mendelssohn om vervolgens de 
grens over te steken naar ons ei-
gen land. Het gehele programma 
is opgebouwd rondom het werk 
'Van duister naar licht' van de 
Nederlandse componist Maurice 
Pirenne. 

Een nieuw jaar is aangebroken, 
licht, nieuw leven. In verschillen-
de opstellingen en vanaf diverse 
plaatsen in de kerk zullen werken 
ten gehore gebracht worden van 
o.a. Maurice Pirenne, Albert de 
Klerk en Jan Mul. Verder werken 
mee organist Jan van de Laar en 
een koperensemble bestaande 
uit leden van het Helmonds Mu-
ziek Corps. Ook zij spelen werken 
van Nederlandse componisten.

Muziekliteratuur
Tijdens de concerten die het HVE 
in 2020 gaat geven zal een con-
nectie gelegd worden tussen mu-
ziekuitvoering en literatuur die 
verband houdt met muziek. Op 
12 januari worden enkele werk-
jes gezongen van componist, 
organist, koorleider en muziek-
recensent Jan Mul. Vanaf vlak 
na de Tweede Wereldoorlog tot 
1970 schreef hij een kleine 3000 
recensies voor de Volkskrant. 
Gezien de lange periode waarin 
hij geschreven heeft, geeft zijn 
recensiewerk een mooi inzicht in 
de ontwikkelingen in de naoor-
logse muziekpraktijk in Neder-
land - allemaal gehoord met de 
oren van een man die met veel 

kennis, inzicht, passie en humor 
kon schrijven en zijn mening niet 
onder stoelen of banken stak. 
Tijdens het concert zullen enkele 
voordrachten gelezen worden uit 
het boek Jan Mul Een kwarteeuw 
muziekrecensies.
Na afloop van het concert kun-
nen de bezoekers genieten van 
een glaasje Glühwein of warme 
chocolademelk. De entreeprijs 
van € 10.00 is inclusief dit drank-
je. 12 januari, 16.00 uur, St. Trudo-
kerk, Dorpsstraat 34, Helmond
Stuur een email naar info@
helmondsvocaalensemble.nl en 
reserveer uw kaarten! Kaarten 
kunnen ook gekocht worden 
aan de kerk voorafgaand aan 
het concert. ▲

Helmond

Nieuwjaarsconcert 
Helmonds Vocaal Ensemble

Na het indrukwekkende jubileumjaar van het Helmonds Vocaal En-
semble in 2018, heeft dirigent Jeroen Felix voor de periode 2019-2023 
ervoor gekozen om muziek uit te voeren van componisten uit di-
verse landen. Het HVE gaat op reis. In 2019 stond een aantal Duitse 
componisten centraal.

(Bron foto; Helmonds Vocaal Ensemble).
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Uw zonnepanelen  
installateur in de regio

088 - 297 34 00
www.atama.nl

Uw zonnepanelen  
installateur in de regio
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Uw zonnepanelen  
installateur in de regio

088 - 297 34 00
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Informatieavond 
ZONNEPANELEN 
bij Atama Solar Energy
-Welke zonnepanelen zijn er? Wat is de terugverdientijd van een zonnepanelen-
installatie? En hoeveel bedraagt de investering in zonnepanelen?
Zomaar wat vragen die je zou kunnen hebben als je nadenkt over de aanschaf 
van zonnepanelen. Het is belangrijk om je goed te laten informeren over de 
mogelijkheden.

Hoe ziet de informatieavond eruit?
Tijdens deze informatieavond geven wij uitgebreide informatie over de moge-
lijkheden van zonne-energie. We leggen uit hoe zonnepanelen werken, wat de 
opbrengst is en vertellen meer over de terugverdientijd, mogelijke subsidies 
en de investering die het vergt.

De zonnepanelen informatieavond vindt plaats op 
DONDERDAG 21 FEBRUARI 2019, u bent van harte welkom 
tussen 17.00 en 20.00 uur. De avond heeft een puur informatief karakter 
en is geheel zonder verplichtingen.

Atama Solar Energy, Nijverheidsweg 35, 6662 NG te Elst. 

Bent u 8 november niet in de gelegenheid onze informatieavond te bezoeken? 
De volgende avond staat gepland op donderdag 13 december 2018.

Atama Solar Energy, Breedijk 14, 5705 CJ Helmond – www.atama.nl – 088-2973400
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Informatieavond 
ZONNEPANELEN 
bij Atama Solar Energy
-Welke zonnepanelen zijn er? Wat is de terugverdientijd van een zonnepanelen-
installatie? En hoeveel bedraagt de investering in zonnepanelen?
Zomaar wat vragen die je zou kunnen hebben als je nadenkt over de aanschaf 
van zonnepanelen. Het is belangrijk om je goed te laten informeren over de 
mogelijkheden.

Hoe ziet de informatieavond eruit?
Tijdens deze informatieavond geven wij uitgebreide informatie over de moge-
lijkheden van zonne-energie. We leggen uit hoe zonnepanelen werken, wat de 
opbrengst is en vertellen meer over de terugverdientijd, mogelijke subsidies 
en de investering die het vergt.

De zonnepanelen informatieavond vindt plaats op 
DONDERDAG 21 FEBRUARI 2019, u bent van harte welkom 
tussen 17.00 en 20.00 uur. De avond heeft een puur informatief karakter 
en is geheel zonder verplichtingen.

Atama Solar Energy, Nijverheidsweg 35, 6662 NG te Elst. 

Bent u 8 november niet in de gelegenheid onze informatieavond te bezoeken? 
De volgende avond staat gepland op donderdag 13 december 2018.

Welke zonnepanelen zijn er? Wat is de terugverdientijd van een zonnepanelen-
installatie? En hoeveel bedraagt de investering in zonnepanelen?
Zomaar wat vragen die je zou kunnen hebben als je nadenkt over de aanschaf 
van zonnepanelen. Het is belangrijk om je goed te laten informeren over de  
mogelijkheden.
 
Hoe ziet de informatieavond eruit?
Tijdens deze informatieavond geven wij uitgebreide informatie over de mogelijk-
heden van zonne-energie. We leggen uit hoe zonnepanelen werken, wat de  
opbrengst is en vertellen meer over de terugverdientijd, mogelijke subsidies 
en de investering die het vergt.
 
De zonnepanelen informatieavond vindt plaats op DONDERDAG 23 JANUARI,
u bent van harte welkom tussen 17.00 en 20.00 uur, vrije inloop. De avond heeft 
een puur informatief karakter en is geheel zonder verplichtingen. 

Aanmelden gewenst via: www.atama.nl/informatieavond-zonnepanelen
 

Prijzenpakket Houtsnippers 2019
Wim Mulkens Philips 65"LED TV met AMBI Light € 1.299,00  697
Wout van Vlerken Jura koffiemachine € 699,00  378
Wout van Vlerken SONOS ONE SL draadloze luidspreker € 199,00  556
Jan Linders 1 minuut gratis winkelen  844
Peter van Gennip excluxieve Terrazzo Tuinbeeld  € 155,00  521
Peter van Gennip excluxieve Terrazzo Tuinbeeld  € 245,00  881
‘t Pijpke 2 flessen wijn  € 15,00  516
‘t Pijpke 2 flessen wijn  € 15,00  421
‘t Pijpke 2 flessen wijn  € 15,00  867
‘t Pijpke 2 flessen wijn  € 15,00  883
‘t Pijpke 2 flessen wijn  € 15,00  343
La Sarel Huidverzorgingsset   € 118,00  999
La Sarel Huidverzorgingsset   € 171,00  575
La Sarel Gold gezichtsbehandeling   € 125,00  509
Van de Aker waardebon  € 60,00  875
Van de Aker waardebon voor b.v. een Horloge  € 250,00  550
Wout van Vlerken Bluetooth luidspreker   € 29,95  561
Wout van Vlerken Bluetooth luidspreker   € 29,95  544
Wout van Vlerken Bluetooth luidspreker   € 29,95  949
Wout van Vlerken Bluetooth luidspreker   € 29,95  931
Wout van Vlerken Bluetooth luidspreker   € 29,95  331
Wout van Vlerken Bluetooth luidspreker   € 29,95  911
Wout van Vlerken Bluetooth luidspreker   € 29,95  983
Wout van Vlerken Bluetooth luidspreker   € 29,95  579
Wout van Vlerken Bluetooth luidspreker   € 29,95  422
Wout van Vlerken Bluetooth luidspreker   € 29,95  797
Wout van Vlerken Philips waterkoker  € 34,95  878
Wout van Vlerken Philips Senseo  € 69,95  953
Wout van Vlerken Tefal Tosti ijzer  € 29,95  995
Wout van Vlerken Bosch accu stofzuiger  € 179,00  315

Altijd al eens op de planken willen staan 
om te zien of er een acteur in je schuilt? 
Op woensdag 8 januari beginnen de 
cursussen op onze Jeugdtheaterschool 
weer. Kom in de maand januari een gra-
tis proefl es volgen!

Op het toneel kun je van alles beleven. 
Je fantasie gebruiken om allerlei span-
nende, gekke en onverwachte situaties te 
beleven. Het is niet alleen ontzettend leuk 
om toneel te spelen, je leert ook nog een 
heleboel. In de acteerlessen werk je aan je 
houding, stem en verbeelding. Je vermo-
gen om samen te werken, te presenteren 
en je fantasie worden verbreed.

In alle groepen krijgen kinderen en jon-
geren onder de enthousiaste begeleiding 
van theaterdocent Lavínia Germano pro-
fessionele acteerlessen. Doe je mee? Kom 
gratis en vrijblijvend een proefles volgen. 

De lessen worden vanaf 8 januari op 
woensdagen en donderdagen gegeven. 
“Elk jaar leerde ik meer, niet alleen over 
hoe je je stem moet gebruiken of hoe 
je met je lichaam een emotie uitbeeldt, 
maar vooral dat je niet bang moet zijn om 
jezelf te zijn!”  (Bart, 17 jaar)

Jeugdtheaterschool Annatheater won de 
prijs van beste toneelstuk en beste acteur 
op het Kicke Festival Eindhoven 2019 en 
een Brabantse theaterprijs 2016.

Meer informatie: 
laviniagermano@annatheater.nl of 
bel: 06-44369288.
Voor lestijden: www.annatheater.nl. 
rubriek Jeugdtheaterschool

Het Annatheater ligt op 1 minuut 
loopafstand van het NS-station Helmond.
Het adres is Floreffestraat 21a, Helmond. 
Telefoon: 0492-475255
info@annatheater.nl
www.annatheater.nl ▲

Helmond

Gratis proeflessen 
Jeugdtheaterschool Annatheater

(Bron foto; Annatheater Helmond).



13week nummer 2 vrijdag 10 januari 2020de loop weekkrant HELMOND

Kunstlokaal 42: 
Thea Derks
De zesenzeventigste editie 
van Kunstlokaal42 staat ge-
heel in het teken van de ont-
wikkeling van de moderne 
muziek, de muziek na 1900. Te 
gast is muziekwetenschapper 
en – publicist Thea Derks. Op 
verzoek van veel van haar cur-
sisten schreef ze het boek ‘Een 
os op het dak’ dat verscheen 
in 2018. De titel verwijst naar 
een stuk van Darius Milhaud, 
een van die componisten 
waarbij je nooit weet of het 
mooi of lelijk wordt.

Moderne muziek noemen wij 
de muziek van na 1900. Bijna 
120 jaar oud en toch modern? 
Voor onze oren vaak wel. 
Maar soms ook juist de verras-
sing van de avond. Een waar 
mijnenveld. Hoe kunnen we 
vermijden wat we niet, en vin-
den wat we wel willen horen? 
Thea Derks heeft enorm veel 
van deze muziek beluisterd en 
onderzocht, met erg veel com-
ponisten en musici gepraat, 
bijna alles gelezen. Ze weet er 
erg veel van. 

Moderne muziek. Wat is dat 
eigenlijk? Waar begint die, 
waar eindigt die? Ben je be-
nieuwd naar eigentijdse mu-
ziek, maar weet je niet waar 
te beginnen, dan is ‘Een os op 
het dak’ een ideale gids. Thea 
Derks voert ons tijdens Kunst-
lokaal42 in kort bestek door 
de belangrijkste ontwikke-
lingen vanaf begin twintigste 
eeuw. Denk daarbij niet aan 
popmuziek of andere lichte 
muziek, maar aan hoe de 
klassieke muziek zich in dat 
tijdvak ontwikkelde.

The Derks schetst een beeld 
van hoe componisten worste-
len met het genre dat serieuze 
muziek genoemd wordt. Het 
worstelen van klassieke toon-
ladders naar atonale muziek. 
Het worstelen met geluiden 
van niet-conventionele instru-
menten, gebruiksvoorwerpen 

en het bespelen van conven-
tionele instrumenten met an-
dere voorwerpen. Het levert 
muziek op die maar door 
weinigen wordt geadoreerd. 
Soms wordt deze muziek zelfs 
verguisd of verboden.

Thea Derks neemt ons mee op 
reis langs diverse stromingen, 
maar ook langs verschillende 
broedplaatsen van de moder-
ne muziek. Regelmatig wordt 
er gesprongen in de tijd en ook 
naar verschillende locaties. De 
ontwikkelingen van de mu-
ziek worden ook in moeilijke 
tijden gevolgd, zoals tijdens 
de oorlog. Het beeld wordt 
geschetst dat muziek ver-
gankelijk is en soms zomaar 
wordt vernietigd. Thea Derks 
besteedt vooral aandacht aan 
die componisten die vernieu-
wend zijn geweest en minder 
aan hen die voort bouwden 
op de traditie. Eveneens op-
vallend is het grote aantal 
vrouwelijke componisten dat 
aan bod komt. Uniek, om-
dat in vele grote naslagwer-
ken over de ontwikkeling van 
de muziek deze nauwelijks 
genoemd worden.

‘Een os op het dak’ is een be-
werking van cursusmateriaal 
dat Thea Derks de afgelopen 
jaren heeft geschreven voor 
een cursus moderne muziek 
die zij onder andere bij het 
Concertgebouw gaf. Wellicht 
kent u haar daarvan, of anders 
wel van de talloze inleidingen 
die zij verzorgt bij concerten 
en waarin zij zich altijd een 
enthousiast en betrokken mu-
sicologe betoont. Met datzelf-
de enthousiasme presenteert 
zij in Kunstlokaal42, onder-
steund door veel beeld en ge-
luid, de ontwikkelingen van de 
moderne muziek vanaf 1900. 

De 76e  editie van Kunstlo-
kaal42 vindt plaats op woens-
dag 15 januari, 21.00 uur. Het 
belooft een boeiende avond 
te worden. Uiteraard is er na 
afloop ruimte voor vragen en 
discussie. ▲

Centrum

Hart voor Muziek
Artiest van de Maand 26 januari:

Django Wagner!

Gelukkig! Hart voor Muziek is 
weer terug in Zuidoost Brabant! 
Terug in een geweldige disco-
theek met die oude, vertrouw-
de naam: APOLLO. Een naam 
waar heel wat Brabanders met 
veel plezier aan terugdenken. 
Daar waar ze misschien wel 
voor het eerst hun geliefde heb-
ben ontmoet. Natuurlijk, velen 
kennen deze discotheek inmid-
dels als METRO, maar de naam 
Apollo heeft nog altijd een heel 
vertrouwde klank.

Hart voor Muziek is er dan ook 
trots op om op zondagmiddag 
26 januari opnieuw te gast te zijn 

in Zeilberg. En helemaal omdat 
Django Wagner deze middag 
afsluit als Artiest van de Maand. 
Een miniconcert van Django als 
afronding van zijn tienjarig jubi-
leum bij Hart voor Muziek.

Natuurlijk: ook meer dan 30 an-
dere artiesten gaan deze middag 
hun opwachting maken. Met 
daaronder grote namen als Rene 
Schuurmans, Stef Ekkel, John 
West, Willem Barth, Peter Been-
se, Henk Bernard, Vinzzent, Hele-
maal Hollands en Thomas Berge. 

Maar ook met Bobbie Prins, 
Frank Verkooyen, Robert Pater, 
Dennis Jones, Colinda en Marga 
Bult. Ook is er ruimte voor nieuw 
talent als Pietje Tomassen, Da-

nilo Kuiters, Bob Offenberg, 
Marlane, Richelle van Ling, Ferry 
Goorden, Brian More en natuur-
lijk voor gevestigde namen als Je-
roen van Zelst, Henk Damen en 
Mart Hoogkamer.

Deze unieke middag begint om 
exact 14.00 uur aan de Blasius-
straat in Deurne/Zeilberg. Zaal 
open 13.00 uur.Entree: 12,50 eu-
ro. Voorverkoop via FP2000.nl/
entreekaarten en bij Cafe Zaal 
Het Vertierke, Blasiusstraat 7 te 
Deurne, tel 06-10241706 en ook 
bij Broodjes & Zo, Liesselseweg 
114 Deurne. Tel 0493-382988. ▲

Regio

(Bron foto; Django Wagner).

Brabantse 
Kampioen-
schappen 
cross

Lieve Derks een meisje passeert 
en op weg is naar de titel.
(Bron foto; ATH Atletiek Helmond).

In de Polderse bossen in Asten 
vonden de Brabantse Kampi-
oenschappen cross (atletiek) 
plaats. Hier werd Helmond twee 
Brabantse kampioenen rijker. 
Jorg Klomp en Lieve Derks, bei-
den lid van Atletiek Helmond, 
kwamen in hun leeftijdscatego-
rie als eersten over de fi nish. 

Jorg nam meteen na het start-
schot de leiding en stond die 
tijdens de 2000 meter niet meer 
af. Lieve liep lange tijd op positie 
vier. Met nog 200 meter te gaan, 
kwam er een geweldige versnel-
ling waar de tegenstandsters 
geen antwoord op hadden. 

Ook zij kwam winnend over de 
eindstreep. Derde plaatsen wa-
ren er voor hun clubgenoten 
Abel Kovacs-Borbas, Nina Ker-
sten en Dex Scheepers. ▲

Regio

WIN: 5X2 kaartjes voor Hart voor Muziek
 Wil jij graag bij dit to� e evenement aanwezig zijn? Dat kan! Weekkrant De Loop Helmond 

mag namens de organisatie 5X2 kaartjes weggeven. Het enige wat je hoeft te doen is een 
mailtje sturen naar redactie@deloop.eu o.v.v. Prijsvraag Hart voor Muziek De winnaars 

worden persoonlijk op de hoogte gesteld via de mail.

(Bron fotol; Ebel Zandstra).

Wat betekent het om een va-
der of moeder te hebben met 
dementie? Hoe ga je om met de 
rollen die veranderen, de pijnlij-
ke en confronterende momen-
ten in dit proces? Welke mooie 
momenten zijn er te benoemen 
en hoe kun je als kind(eren) je 
ouder(s) ondersteunen? 

Een dochter van iemand met 
dementie zal op donderdag 16 
januari deze vragen proberen te 
beantwoorden vanuit haar eigen 
ervaringen. Heeft één van uw 
ouders een vorm van dementie 
of heeft u andere vragen over de-

mentie? Wilt u contact met lot-
genoten, ervaringsdeskundigen, 
mantelzorgers of gewoon ken-
nis maken in een ongedwongen 
sfeer? Wees dan welkom op don-
derdag 16 januari aanstaande in 
het Alzheimer Café in Helmond.

Het Alzheimer Café is een ont-
moetingsplaats voor iedereen 
die met dementie, in welke vorm 
dan ook, te maken heeft. In een 
ongedwongen sfeer kunt u lot-
genoten ontmoeten, informa-
tie krijgen en ervaringen delen. 
Elke derde donderdagavond 
van de maand in Zorginstelling 
Alphonsus, Hoofdstraat 176, 
Mierlo-Hout in Helmond.  Als u 
een bezoek wilt brengen aan het 

Alzheimer Café kunt u op 16 ja-
nuari zonder aanmelding vooraf 
langskomen. De entree is gratis. 
Vanaf 19.00 uur bent u van harte 
welkom voor een kopje koffie 
of thee, het programma start 
om 19.30 uur. Na de inleiding is 
er tijd voor een drankje. Daarna 
kunt u vragen stellen en in dis-
cussie gaan. Rond 21.00 uur, na 
de afsluiting, is er gelegenheid 
om nog iets te drinken en na te 
praten. Het Alzheimer Café sluit 
om 21.30 uur. 

Als u vooraf vragen heeft kunt u 
contact opnemen met Lies van 
Houtem, Stichting LEVgroep Le-
ven & Verbinden, telefoon 0492 - 
59 89 89 (tijdens kantooruren). ▲

"Hoe is het om een ouder met dementie te hebben?" 
Helmond
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CURO Pomptechniek BV is een gerenommeerd bedrijf dat gespecialiseerd 
is in het beheer en onderhoud van pompstations voor het transport van 
afvalwater. Het bedrijf is opgericht in 2005 en inmiddels uitgegroeid tot een 
fi rma met een 12-tal vaste medewerkers verdeeld over 3 vestigingen.

Onze klanten zijn de gemeentes in de regio. Als technicus ben je dagelijks 
onderweg voor onderhoud en service aan pompstations. 
De werkzaamheden zijn boeiend en afwisselend waarbij de kwaliteit voorop 
staat. Je werkt vanuit je eigen rayon en bent eerste aanspreekpunt voor 
onze klanten.

Wij bieden:
• 1,5 jaar opleiding en een full-time baan.
• Werkzekerheid
• Bovengemiddeld salaris in de CAO Kleinmetaal
• Werkzaamheden in de regio’s Oost Brabant/Midden- en Noord Limburg.
• Prettige werkomstandigheden in een middengroot technisch bedrijf.

Wij vragen:
• Interesse in de techniek

CURO Pomptechniek Brabant - Duizeldonksestraat 11 - 5706 CA  Helmond
CURO Pomptechniek Limburg - Amerikastraat 6 - 6014 CE  Ittervoort

CURO Pomptechniek België - Groezenstraat 17 - 3640  Kinrooi

VACATURE

TECHNISCH SPECIALIST 
POMPTECHNIEK

38 uur per week

www.curopomptechniek.com      info@curopomptechniek.com

Informatieavonden 
voorjaar 2020 

in het Energiehuis Helmond

Het Energiehuis Helmond is in samenwerking 
met de gemeente opgericht om inwoners te voor-
zien van onafhankelijke, objectieve informatie 
over het verduurzamen van hun woning. In de 
voorlichting wordt  veel aandacht besteed aan de 
manier van aanpak. Vrijwel alle materialen en in-
stallaties die erbij van pas komen, zijn in het Ener-
giehuis ook te bekijken.

In het voorjaar van 2020 biedt het Energiehuis we-
derom een programma met informatieavonden, 
workshops en discussie (energiecafé) volgens on-
derstaand programma. Alle avonden vinden plaats 
in het Energiehuis aan de Torenstraat 3 in Helmond, 
aanvang 19:30 uur. Noteer al vast de data! De toe-
gang tot de avonden is gratis. Het Energiehuis heeft 
geen commercieel belang. Meer info en aanmelden 
via de website: www.energiehuishelmond.nl. 

Programma Energiehuis Helmond voorjaar 2020
Januari
Donderdag 16 januari: Energiecafé  ‘wat heb je aan 
een warmtebeeldopname’ 
Dinsdag 21 januari: Thema-avond ‘energie bespa-
ren en isoleren’ 
Maandag 27 januari: Thema-avond ‘warmtepom-
pen’ 
Woensdag 29 januari: Energiecafé met als thema
‘Groene Kernenergie” (*) 

Februari
Dinsdag 4 februari: Thema-avond ‘zonnepanelen’
Maandag 10 februari: Thema-avond ‘financiering, 
subsidies en leningen’  

Maart
Dinsdag 3 maart:  Thema-avond ‘zonnepanelen’  
Maandag 16 maart:  Informatieavond voor 
besturen van VvE’s: thema ‘zonnepanelen’  
Woensdag 25 maart: Thema-avond 
‘warmtepompen’  
Maandag 30 maart: Thema-avond ‘energie bespa-
ren en isoleren’  

April
Donderdag 2 april: Thema-avond ‘zonnepanelen’  
Maandag 20 april: Informatieavond  i.s.m. ge-
meente Helmond, thema volgt
Woensdag 22 april: Energiecafé: waterstof als 
energiedrager (*)  

Mei
Maandag 11 mei: Thema-avond ‘warmtepompen’  
Donderdag 14 mei: Energiecafé (onderwerp volgt)
Maandag 18 mei: Informatieavond  in samenwer-
king met de gemeente Helmond, thema volgt.

(*) avond in samenwerking met Energieclub Hel-
mond en Regio (ECHR). ▲

Centrum

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

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 

zaterdag en zondag 9.45 uur

1800 Gramow (DOV) Zo 17:00 uur
1917 (DOV) Do, Vr, Ma - Wo 10:30 uur / Za 
10:45, 14:00, 22:10 uur / Zo 12:00, 18:00 uur / 
Do, Ma - Wo 13:15 uur / Do, Zo, Di 14:45 uur / 
Ma 15:00, 17:45, 20:30 uur / Vr 16:00, 22:15 uur 
/ Do, Di 18:15 uur / Wo 18:20 uur / Vr, Za 18:45 
uur / Do - Zo, Di, Wo 20:00 uur 
Addams Family, The (DNL) Wo 14:30 uur
April, May en June (DNL) Do, Di 10:50, 19:00 
uur / Vr 11:00, 15:45 uur / Di 13:00 uur / Do 
13:30 uur / Zo 14:00, 19:15 uur / Ma 15:30, 
18:50 uur / Za, Wo 15:50 uur / Wo 18:45 uur / 
Vr, Za 19:30 uur
Bombshell (DOV) Zo 14:09 uur
Buurman & Buurman, 
Experimenteren er op los! (DNL) Ma 10:40 uur
Cats (DOV) Za 10:20 uur / Vr, Zo, Ma 10:30 uur
Charlie’s Angels (2020) (DOV) Do 10:40 uur / 
Ma 10:50 uur / Vr 11:00, 13:45 uur / Di, Wo 11:15 
uur / Zo 12:15 uur / Do, Ma 13:30 uur / Di 14:15 
uur / Za 15:20 uur / Ma, Wo 18:30 uur / Do, Zo, 
Di 18:45 uur / Vr, Za 19:00 uur.
Dark Waters (DOV) Zo 10:30 uur
Frozen 2 (DNL) Za 10:15, 13:30 uur / Vr, Zo 
15:30 uur / Do, Wo 15:50 uur / Ma, Di 16:00 uur
Frozen 2 (N3D) Zo 13:00 uur / Vr 13:30 uur / 
Wo 13:40 uur / Za 14:50 uur 
Frozen 2 (O3D) Za 17:10 uur
Grudge, The (2020) (DOV) Wo 10:40, 21:20 
uur / Za 11:30, 18:00 uur / Vr 12:15, 17:45 uur / 
Do 12:25 uur / Ma, Di 12:30 uur / Ma 16:20 uur / 
Do, Zo, Di, Wo 17:30 uur / Do, Ma 21:30 uur / Di 
21:45 uur / Zo 21:50 uur / Vr, Za 22:45 uur
Honey Boy (DOV) Zo 12:36 uur
Hors normes (The Specials) (DOV) 
Ma 20:00 uur
Huisvrouwen Bestaan Niet 2 (DNL)
Za 13:00 uur / Zo 16:45 uur
Jojo Rabbit (DOV) Di 10:40 uur / Do 11:00, 
13:15 uur / Ma 13:00, 18:15 uur / Zo 16:15 uur / 
Do, Di 18:00 uur / Wo 18:10, 21:15 uur / Vr, Za 
18:30, 22:30 uur / Do, Zo 21:45 uur
Jumanji: The Next Level (DOV) Zo 10:15 uur / 
Wo 13:00 uur / Ma 13:20 uur / Za 16:00 uur / 
Do, Di 16:45 uur / Vr 17:30 uur
Jumanji: The Next Level (O3D) Vr 13:15 uur / 
Do, Wo 21:00 uur / Ma 21:15 uur / Vr - Zo, Di 
21:30 uur
Mees Kees In De Wolken (DNL) Zo 10:00, 
15:00 uur / Do, Za 10:30 uur / Ma, Di 10:40 uur 
/ Vr 10:45, 14:30 uur / Di 13:50 uur / Wo 14:00, 
15:40 uur / Za 14:20 uur / Ma 15:30 uur
Nick Jr. Winterbios 2019 (DNL) Za, Zo 10:00 
uur / Do, Di, Wo 10:30 uur / Vr 10:45 uur 
PAC Festival (DOV) Zo 10:30 uur
Penoza: The Final Chapter (DNL)
Wo 11:00, 21:10 uur / Do - Za, Di 16:15 uur / Ma 
17:30, 21:00 uur / Do, Zo, Di 21:15 uur / Vr, Za 
21:45 uur
Playing With Fire (DOV) Ma 11:00, 18:40 uur / 
Di 12:00 uur / Wo 12:15, 16:40, 19:00 uur / Do 
12:20 uur / Za 12:40 uur / Vr 13:00 uur / Do, Zo, 
Di 19:30 uur / Vr, Za 20:15 uur
Poms (DOV) Di 13:30 uur
Project Gio (DNL) Zo 10:15 uur / Za 12:15 uur / 
Do, Wo 16:00 uur
Richard Jewell (DOV) Zo 15:57 uur
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur
Spionnengeheimen (DNL) Zo 11:45 uur / Za 
13:45 uur / Do 14:30 uur / Vr, Wo 15:15 uur / Di 
15:30 uur / Ma 16:10 uur
Star Wars: The Rise of Skywalker (DOV)
Ma 12:30 uur / Zo 13:15 uur / Do, Di 15:45 uur / 
Vr 16:30 uur / Za 16:45 uur / Wo 20:45 uur
Star Wars: The Rise of Skywalker (O3D)
Za 11:00 uur / Wo 12:00 uur / Vr 12:30 uur / 
Do, Di 20:30 uur / Zo, Ma 20:45 uur / Vr, Za 
21:00 uur

Meld je dan aan als 
krantenbezorger bij

Wil jij 
een bonus van

en makkelijk 
en snel geld 
verdienen?

bezorging@deloop.eu 
of stuur een appje naar: 

06-18 93 89 12

Meld je dan aan als 
krantenbezorger
Meld je dan aan als 

bij
Meld je dan aan als 

bij

Pak je een 2e wijk? 
Dan krijg je €10 bonus er extra bovenop! Veel beter verdienen 

dan in bijv. een supermarkt!!!
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Hints - & Prinseroaje
Oit DE KUNST.!! Iedere week eeen nieuwe hint op

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

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV, 
Azalealaan te Helmond. Een 
totale geldprijzenpot van EUR 
1500,- waarvan een hoofdprijs 
van:  €400, Tevens een loterij 
voor het winnen van 2 grote ge-
vulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten. Ook vindt 
er regelmatig een grote gratis lo-
terij plaats. Aanvang  20.00 UUR. 
Zaal open vanaf 18.45 uur.

Helmond-Oost

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

Mierlo-Hout

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

Annawijk/Suytkade

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

Binnenstad

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

Mierlo-Hout

koffie of thee. We zien je graag op 
maandagochtend in wijkhuis de 
Geseldonk (Cederhoutstraat 44).

Woensdag 15 januari heeft Zij-
Actief Mierlo-Hout haar jaar-
vergadering. Wij huldigen deze 
avond drie jubilarissen. Na de 
vergadering treedt de culturele 
groep van KBO Aarle-Rixtel op. 
Aanvang 19.30 in de Geseldonk. 
Deze avond is voor alle leden.

Mierlo-Hout

Op zondag 12 januari wordt de 
eerste auto-puzzelrit van dit jaar 
verreden. U wordt van harte uit-
genodigd om aan deze puzzelrit 
deel te nemen. Bij de puzzelrit 
zal een eenvoudig reglement ge-
bruikt worden, dat bij aanvang 
aan de wedstrijdtafel zal worden 
uitgereikt. Het inschrijfgeld voor 
deze puzzelrit bedraagt € 10,- per 
equipe. De inschrijving en start 
zijn in de kantine van korfbal-
vereniging DKB (nabij sporthal 
Naestenbest) aan de Jacob van 
Wassenaerstraat 65 te Best. Er 
kan vanaf 13.00 uur tot uiterlijk 
13.30 uur gestart worden. De rij-
tijd bedraagt twee uren. Omtrent 
het doorgaan van de puzzelrit 
kunt u bij slechte weersomstan-
digheden contact opnemen met 
tel. 040-2527488 of raadpleeg de 
website www.amcduitlaat.com.

Regio

Dinsdag 11 februari is in wijkhuis 
De Lier een koffieochtend van 
10.00-12.00 uur. U kunt gezellig 
met elkaar koffie of thee drinken 
en een praatje maken. Maar u 
kunt ook diverse spelen doen zo-
als rummikub, biljarten, sjoelen, 
darten. Een wijkhuis met veel 
activiteiten van, voor en door ie-
dereen. Ook staan we open voor 
andere ideeën. Het is geweldig 
fijn als u komt ervaren hoe leuk 
zo'n koffieochtend kan zijn. Kof-
fie of thee €0,85 en een lekker 
koekje erbij.  

Helmond-Oost

Suytkade: Op de valreep van het 
oude jaar kon badmintonclub 
Con Brio nog vier jubilarissen 
in het zonnetje zetten. Arthur 
Martens, Menno Balvers, Jeroen 
van de Waterlaat en Marinus 
van den Elsen werden gehul-
digd door de interim-voorzitter 
Remco Lubbers omdat zij ieder 
25 jaar lid waren van de Con 
Brio, dat is bij elkaar 100 jaar! 

Zij hebben zich daarnaast ook 
verdienstelijk gemaakt voor de 

club hetzij in het bestuur, bij ac-
tiviteiten en/of in de competitie. 
Met zulke trouwe leden vaart ie-
dere club wel.
Ondertussen is de tweede sei-
zoenshelft feestelijk begonnen 
met een Nieuwjaarsborrel en 
gaat ook de badmintoncompe-
titie van de HBB weer van start. 
Op een enkel team na, staan de 
meeste teams van Con Brio er 
goed voor. De speelavond van 
Con Brio is op dinsdagavond in 
de sporthal op Suytkade en de 
competitie wordt op woensdag- 
en donderdagavond gespeeld in 
diezelfde sporthal. ▲

Samen honderd jaar bij 
badmintonclub Con Brio

Samen 100 jaar badminton bij Con Brio, v.l.n.r. Marinus van den Elsen, 
Arthur Martens, Menno Balvers en Jeroen van de Waterlaat. 

(Bron foto: Jos van Leuken).

Suytkade

Cursus 
bloem-
schikken
Het nieuwe jaar goed begin-
nen?  Dit is de laatste kans 
dat u zich nog kunt aanmel-
den voor de korte cursus 
bloemschikken van de afde-
ling Groei & Bloei Helmond 
en omstreken.

Het materiaal wordt alleen 
verzorgt door Groei & Bloei 
als dit staat vermeld. Aan het 
eind van de les worden de ge-
maakte stukken geëvalueerd 
en gefotografeerd. Ook wordt 
het thema voor de volgende 
les uitvoerig besproken en 
sturen de docente u vooraf 
aan les nog meerdere sugges-
ties en tips over het thema via 
de mail toe.

Kosten bedragen 30 euro voor 
leden en 45 euro voor niet-
leden van Groei & Bloei. Voor 
aanmelding en meer info over 
de cursus kunt u terecht bij de 
bloemschikcoördinator: an-
nelieskesselsdriessen@hot-
mail.com of bel 06-15658006. 
De inschrijving is geldig als 
het cursusgeld is overge-
maakt op rekeningnummer:
NL86 RABO 0317 2056 76 t.n.v. 
K.M.T.P.  Afdeling Helmond 
e.o. onder vermelding van 
Bloemschikcursus K2020.

Cursusleider:
Ina Doornbos 
tel. 06-44540175 
Locatie: Wijkhuis de Fonkel, 
Pr. Karelstraat 123, 
5701 VL Helmond   
Vergaderzaal 1 & 
2 begane grond.
Tijdstip: 13.30 tot 15.30 uur 
Cursusdata
Donderdag 23 januari: 
Centre of attention 
(materiaal wordt verzorgd)
Donderdag 20 februari: Tech-
niekles
Donderdag 26 maart: 
Faberg-ei
Donderdag 23 april: 
Krans op steekschuim

Helmond

(Bron foto; 
Groei & Bloei Helmond).

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71

Belle
Belle is een fraaie jongedame van pas anderhalf jaar, een 
driekleurtje met heel veel cyperse streepjes. Heel apart 
en erg mooi! Er is een klein oneffenheidje in haar staart 
voelbaar, een heel klein knikje. Ze is vriendelijk in de 
omgang en ze heeft een gezonde Hollandse eetlust. Ze 
geeft kopjes en wordt graag geaaid. Lieve poes! 

N.B. We zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers, 
voor alle voorkomende werkzaamheden. 
We zitten vooral te springen om chauffeurs en 
ook bijrijders op onze ambulances.
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Harrie Verberne, 71 jaar. Sinds mijn pen-
sionering had ik me voorgenomen om 
meer te gaan sporten. Maar het kwam 
er niet van. Mijn huisarts adviseerde 
me daarna om dan elke week maar 
Weekkrant De Loop te gaan bezorgen. 

Het is DE STOK achter de deur, want 
nu MOET ik elke week enkele uren gaan  
lopen, met de weekkrant. 

Sinds enkele maanden bezorg ik nu el-
ke donderdag of vrijdag van de week de 
Helmondse Weekkrant, het tijdstip be-
paal ik zelf. 
En… bezorgen is SPORT In 2 tot 3 uur heb 
ik elke week mijn wijk klaar. Bezorg huis-
aan-huis, maak een praatje en kom veel 
onder de mensen. Mijn kleinzoon van 
12 loopt soms ook gezellig met me mee. 
Werkelijk een schitterende vrije tijds be-
steding die ik nog jaren wil blijven doen 
en ik verdien er nog geld mee ook. Ik geef 
wat aan mijn kleinzoon en ik koop er o.a. 
een bloemetje van voor mijn echtgenote, 
die me elke week een paar uurtjes moet 
missen, of betaal er een leuk weekendje 
weg van.

Dokters advies: 
Ga Weekkrant De Loop bezorgen!

Helmond

Gewoon doen, 
bewegen is goed 

voor iedereen! 

Bezorgen iets voor u? 
Mail snel naar 

bezorging@deloop.eu

Hoofdstraat 42, Best, tel.: 0499-329997
Mierloseweg 329, Helmond, tel.: 0492-536450

Korte Kerkstraat 38, Geldrop, tel.: 040-2985253

2e broek 
50% KORTING

Aktie duurt t/m 16 november
geld voor nieuwe collectie broeken van 

Meyer - Pierre Cardin - MAC - Jeans broeken

DEELENMENSWEAR.NL

Sale
kortingen 

tot 40%
Hoofdstraat 42, Best, tel.: 0499-329997

Mierloseweg 329, Helmond, tel.: 0492-536450
Korte Kerkstraat 38, Geldrop, tel.: 040-2985253

2e broek 
50% KORTING

Aktie duurt t/m 16 november
geld voor nieuwe collectie broeken van 

Meyer - Pierre Cardin - MAC - Jeans broeken

DEELENMENSWEAR.NL

Sale
kortingen 

tot 40%Sale
Korting tot 40%

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

Oplossing van week 50:
A9 - B9 - C9 - D3

Mail de gele oplossing voor 17 januari naar: actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

HELMOND
weekkrant de loop

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

Prijswinnaar week 50: 
Anke van Stiphout

a

d

b

c

5 1

4

1

5 6 3

9

7 3 2

8 4 7 1

5 8

6

3 7 6

9

2

5

8

9

3

4

(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Anke van Stiphout stuurde zoals ve-
len de oplossing in van de Sudoku en 
was blij verrast dat ze gewonnen had. 
Christel Sanders (Adcommunicatie) 
overhandigde de Holland Casino di-

nercheque t.w.v. € 100,00 en een leuke 
Goodiebag aan Anke. Iedere 14 dagen 
plaatst Weekkrant De Loop Helmond 
een Sudoku. 
Lost u deze op? Dan maakt u ook 
kans op een dinercheque en een exclu-
sieve Goodiebag van Holland Casino 
Eindhoven. ▲

Helmond

Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop Helmond

Willemstraat 7f  Beek en Donk  |  www.kringloop-nieuwbegin.nl  |  06-44365895

Grote opening zondag 12 januari

• luchtkasteel voor de kinderen
• gratis snacks

• gratis koffie, thee en fris
• u bent van harte welkom!
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Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 17.00 uur; zo 9.30 uur. H.Lambertus 
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00 uur; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) 
zo. 9.30 uur; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00 uur. 
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur. Vr. 19.00 uur. 

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

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

parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

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

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Eucharistievieringen 12-01-2020 – 18-01-2020 / week 2 en 3

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

Zondag 12 januari, Doop van de Heer
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor:
Piet Raijmakers; Ton van Dael-Derksen; Thij Deelen; Beb Kat-
Maagdenberg; Hans Vlems; Jeanne Vijfeijken-van Krugten; Anny 
Nooijen-Raaijmakers vanwege herdenking huwelijksverjaardag; 
Marietje van de Westerlo-van Breugel vanwege verjaardag;

Donderdag 16 januari
19.00 uur Damiaanhuis;
Overledenen bij gevolg van zinloos geweld

Zaterdag 18 januari
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, 
Intentie voor mensen die werken bij de hulpdiensten

www.damiaanhelmond.nl

Eucharistievieringen en misintenties 12 januari – 19 januari 2020 / 
week 2 en 3

Zondag 12 januari  
10.30 uur Mariakoor
Jack Slegers, Wilhelmina Gulink-Weekenborg, Ed van den Heuvel, 
Hasina Mulder, Irene Martens-Becker, Toon de Greef, Helmi de 
Swart-Kornuijt, Jan Martens, Jos Dijckmans, Atty van der Meulen-
Meijer, Frits Verstappen, Theodorus de Vries en Francisca, de 
echtgenote en Nelly Mulders-de Vries en Piet de echtgenoot.

Zondag 19 januari 
10.30 uur Gregoriaans koor
Steef Kraaijkamp, Noud van Bragt, Nel Corstens-Swinkels, Jan 
Colen, Nelly Rooijackers-Konings, Cornelis Sanders en Do Sanders-
Peulen, Anneke van der Els-van Dijk, Jan Dillen, Jan van den Elsen en 
echtgenote Thea Snelders. 

www.damiaanhelmond.nl

Gratis gezondheidscheck 
voor volwassenen 

in Helmond
Op zoek naar beweegadvies op maat 
of extra informatie over gezondheid en 
voeding? Meld je dan aan voor de gratis 
Meet, Weet en Beweeg bijeenkomst van 
Jibb+ op zaterdag 18 januari. Alle deel-
nemers ontvangen een gezondheidsrap-
portage inclusief een persoonlijk advies. 
Deelname is gratis en aanmelden kan 
via de website www.jibbplus.nl. 

Zaterdag 18 januari
In de afgelopen paar jaar zijn al meerdere 
succesvolle Meet, Weet & Beweeg bij-
eenkomsten georganiseerd. Flo de Haas, 
buurtsportcoach bij Jibb+: ‘Deze editie is 
op zaterdag 18 januari vanaf 10.00 uur. De 
gezondheidscheck duurt in totaal 1,5 tot 2 
uur. Deze keer zijn we welkom bij De Fysi-
oclub, Sportpark de Braak 7 in Helmond. 
Samen met de Diëtistenpraktijk en Po-
dotherapie Pero weer voor een geslaagde 
check gaan zorgen.’  

Gezondheidsadvies op maat
Flo: ‘Iedereen verlaat de check met een 
persoonlijk rapport en een advies op 
maat. Denk hierbij aan een voedingstips, 
beweegadvies of een afspraak bij de po-
dotherapeut. Ook is het leuk om te zien 
dat er onder de deelnemers meteen erva-
ringen worden gedeeld of tips worden uit-
gewisseld.’ Tijdens de gezondheidscheck 
wordt onder meer gekeken naar bloed-

druk, conditie, BMI en voetafwikkeling. 
Naast de testjes krijgen deelnemers ook 
een workshop over voeding en kan men 
direct ervaren hoe leuk bewegen is.

Vragen?
Wilt u meer informatie of bent u niet in 
de gelegenheid om via de website in te 
schrijven, neem dan gerust contact op 
met Flo de Haas, buurtsportcoach bij 
Jibb+. Stuur een e-mail naar flodehaas@
jibbplus.nl of bel naar 0492-347071. ▲

Helmond

(Bron foto; Jibb+).

Lezing Noord-Korea: 
de verbeelde werkelijkheid

Noord-Korea is het meest gesloten land 
ter wereld. Regelmatig is het land in het 
nieuws. Maar is datgene wat we zien wel 
de werkelijkheid? In een lezing van 2 uur 
neemt Drs. Marc Roth ons mee naar dit 
mysterieuze land. De lezing wordt ge-
houden op dinsdag 21 januari in Biblio-
theek Helmond-Peel om 20.00 uur.

Drs. Marc Roth is reisleider en organi-
seert al jaren reizen naar Noord-Korea. 
Hij kwam voor het eerst in Noord-Korea 
voor een kunstproject en raakte gefasci-
neerd door het bijna onwerkelijke decor 
waarin hij terecht kwam. Aan de hand 
van zijn eigen ervaringen (als bezoeker), 
diverse afbeeldingen, (korte) clips en 
ander beeldmateriaal probeert Roth de 
sluier van deze gesloten samenleving op 
te lichten. Om zo te laten zien dat Noord-

Korea meer is dan alleen ‘verbeelde wer-
kelijkheid’.

Aanmelden 
Om teleurstelling te voorkomen, wordt 
het bezoekers aangeraden om zich vooraf 
aan te melden. Dit kan bij de Volksuniver-
siteit Helmond (VUH) via tel: 0492 - 532 
729 of via mail: info@vuhelmond.nl. De 
kosten voor de lezing bedragen 6 euro, 
betaling bij binnenkomst. ▲

Helmond
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Evenementen

save
the 

Kijk op www.pathe.nl
voor het hele aanbod 

en tijden

Charlie’s
Angles

Mees Kees
in de wolken

Jojo Rabbit

JUMANJI:
The Next Level
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The Next Level

1917

STAR WARS: 
The Rise of Skywalker

FILMPJE 
PAKKEN?

JAN.

WEEKMARKT 
HELMOND 
CENTRUM 

Beleef de 
Helmondse markt
Helmond Centrum,
Markt 38
Za 11 januari 
08:30 - 16:00 uur.
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JAN.
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12 
JAN.

12 
JAN.

12 
JAN.11 

JAN.
De tolk van Java

Gratis toneelles 
Jeugd-
theaterschool

Stadsvogels en 
MUS in Helmond

Biologische markt 
Brandevoort

Ghosts

LIVE: David Bowie 
Night

Ricky Koole, 
Frank Lammers & 
Ocobar

Daniël Arends

De Vijfhoeck Live: 
Tante Ans en de 
Bosduvels

Feest=Feest

Legends Live 
Helmond

Luigino & The Big 
Ass Childeren

Poppenkast PluimJubileumfeest 
Maluku Helmond‘De tolk van Java’ is spannend, 

ontroerend en bij vlagen humoristisch. 
De voorstelling geeft inzicht in onze 
koloniale geschiedenis.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Do 9 januari 20:15 uur.

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

Het Meetpunt Urbane Soorten is het 
“citizen science” telproject van Sovon 
Vogelonderzoek Nederland.
IVN trefpunt de Koekoek Speeltuin 
Helmond West, Arbergstraat 85
Do 9 januari 20:00 - 20:00 uur.

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 
uur een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort, 
de Plaetse 1
Vr 10 januari 14:00 - 18:00 uur.

Uniek is de samenwerking tussen 
Lavinia Meijer en pianist Michiel 
Borstlap. Zij is wereldvermaard als 
klassiek harpiste hij top-pianist in 
de internationale muziekwereld. De 
Cacaofabriek, Cacaokade 1
Vr 10 januari 20:30 - 22:30 uur.

Spiders from Mars is een unieke David 
Bowie-tribute Exact 4 jaar geleden 
overleed David Robert Jones of te 
wel David Bowie een van de meest 
invloedrijkste muzikanten van de 
laatste 50 jaar.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39
Vr 10 januari 21:00 - 03:00 uur.

Onstuimige en vrolijke avond waarin 
de blues niet wordt geschuwd
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Vr 10 januari 20:15 - 21:55 uur.

Schurend eerlijk verbaal agressief 
intrigerend en charmant
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Za 11 januari om 20:15

Met hun samenspel van elektrisch en 
akoestisch gitaar en meerstemmige 
samenzang vertolken ze covers 
uit allerlei genres. Wegdromen bij 
kleine liedjes tot swingen op Elvis 
ze zijn overal voor in. Grand Café De 
Vijfhoeck, Kamstraat 26
Za 11 januari 
21:00 - 01:00 uur.

The Lost Dicks gaan weer een muzikaal 
feestje bouwen in Muziekcafe.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39
Za 11 januari 22:00 - 04:00 uur.

Legends Live Tribute festival.
De Traverse, Steenweg 19
Zo 12 januari 
13:00 - 22:00 uur.

Eigentijdse mix van hip-hop 
soul jazz en funk
Lokaal 42, Markt 42
Zo 12 januari 17:00 - 20:00 uur.

In de interactieve 
poppenkastvoorstelling “Oweejj 
krokodil” krijgt Jan Klaassen weer 
heel wat voor de kiezen. Wees 
dus welkom bij een hilarische Jan 
Klaassenvoorstelling van Poppenkast 
Pluim! Geschikt voor iedereen vanaf 
drie jaar.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Zo 12 januari 10:30 - 11:00 uur, 
zo 16 februari 10:30 - 11:00 uur, 
zo 15 maart 10:30 - 11:00 uur, 
zo 15 maart 10:30 - 11:00 uur, 
zo 15 maart 10:30 - 11:00 uur.

De Werkgroep Maluku Helmond 
organiseert vanavond een Jubileum 
Nieuwjaarsfeest.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Za 11 januari 19:30 - 21:30 uur.

Foto; Wim van den Broek

2020
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Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg

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

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

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

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

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

Bowen Mierlo

OPENINGSTIJDEN
Ma. 13.00-17.00 uur

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

HELMONDloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

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

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

EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN

Nieuwe vloer
voor je bedrijf?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

HTN Bad en Sanitair
Wij verzorgen de complete 
aanleg of renovatie van uw 
nieuwe badkamer. In onze 

showroom is een ruime 
keus aan Sanitair en Vloer 

en Wandtegels te zien. Alles 
tegen betaalbare prijzen! 

Engelseweg 200a 
in Helmond

www.sanitairhelmond.nl

10 november 
Vlooienmarkt
Sporthal Tivoli
Geert Grootestraat 72,  

Eindhoven
09.00 - 16.00 uur.  
T: 06-20299824

Zwarte 
Markt

Venray
zondag 26 januari
Evenementenhal

600 kramen
vanaerlebv.nl
0492-525483

65 plusser 
KLUSSER / 

STYLIST 
voor  o.a. timmer-, 

schilder- en  
behangwerk in 

WOON en 
BERDIJFSRUIMTES
met 40 jaar ervaring. 

Ook tuin en 
straatwerk

0611441257   
wwwkeesvan
kerkoerle.com

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg 

van Tuinen en Terrassen,  
sierbestratingen, opritten. 
Bezoek onze showtuin/  

showroom.  Engelseweg 200a 
in Helmondinfo@htnvloeren.nl 

T.0492 792499

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

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

vloerverwarming en kies voor 
een compleet pakket tegen 

een scherpe prijs! Engelseweg 
200a  in Helmond  

info@htnvloeren.nl 
T. 0492 792499

Lenie Klaasen  |  06-52716622
Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan 

vrijblijvend voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. 
De producten zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen. 

(Forever Business Owner).  

BUSINESS     OWNER

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

jaloeziën, etc. Zeer 
concurrerende prijzen. 

Gratis meten en prijsopgaaf. 
Willie’s stoffering, 

Braaksestraat 10, Helmond, 
T: (0492) 535901

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

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

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen
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JAN.
De tolk van Java

Gratis toneelles 
Jeugd-
theaterschool

Stadsvogels en 
MUS in Helmond

Biologische markt 
Brandevoort

Ghosts

LIVE: David Bowie 
Night

Ricky Koole, 
Frank Lammers & 
Ocobar

Daniël Arends

De Vijfhoeck Live: 
Tante Ans en de 
Bosduvels

Feest=Feest

Legends Live 
Helmond

Luigino & The Big 
Ass Childeren

Poppenkast PluimJubileumfeest 
Maluku Helmond‘De tolk van Java’ is spannend, 

ontroerend en bij vlagen humoristisch. 
De voorstelling geeft inzicht in onze 
koloniale geschiedenis.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Do 9 januari 20:15 uur.

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

Het Meetpunt Urbane Soorten is het 
“citizen science” telproject van Sovon 
Vogelonderzoek Nederland.
IVN trefpunt de Koekoek Speeltuin 
Helmond West, Arbergstraat 85
Do 9 januari 20:00 - 20:00 uur.

Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 
uur een biologische markt onder 
de Markthal van Winkelcentrum 
Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort, 
de Plaetse 1
Vr 10 januari 14:00 - 18:00 uur.

Uniek is de samenwerking tussen 
Lavinia Meijer en pianist Michiel 
Borstlap. Zij is wereldvermaard als 
klassiek harpiste hij top-pianist in 
de internationale muziekwereld. De 
Cacaofabriek, Cacaokade 1
Vr 10 januari 20:30 - 22:30 uur.

Spiders from Mars is een unieke David 
Bowie-tribute Exact 4 jaar geleden 
overleed David Robert Jones of te 
wel David Bowie een van de meest 
invloedrijkste muzikanten van de 
laatste 50 jaar.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39
Vr 10 januari 21:00 - 03:00 uur.

Onstuimige en vrolijke avond waarin 
de blues niet wordt geschuwd
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Vr 10 januari 20:15 - 21:55 uur.

Schurend eerlijk verbaal agressief 
intrigerend en charmant
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Za 11 januari om 20:15

Met hun samenspel van elektrisch en 
akoestisch gitaar en meerstemmige 
samenzang vertolken ze covers 
uit allerlei genres. Wegdromen bij 
kleine liedjes tot swingen op Elvis 
ze zijn overal voor in. Grand Café De 
Vijfhoeck, Kamstraat 26
Za 11 januari 
21:00 - 01:00 uur.

The Lost Dicks gaan weer een muzikaal 
feestje bouwen in Muziekcafe.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39
Za 11 januari 22:00 - 04:00 uur.

Legends Live Tribute festival.
De Traverse, Steenweg 19
Zo 12 januari 
13:00 - 22:00 uur.

Eigentijdse mix van hip-hop 
soul jazz en funk
Lokaal 42, Markt 42
Zo 12 januari 17:00 - 20:00 uur.

In de interactieve 
poppenkastvoorstelling “Oweejj 
krokodil” krijgt Jan Klaassen weer 
heel wat voor de kiezen. Wees 
dus welkom bij een hilarische Jan 
Klaassenvoorstelling van Poppenkast 
Pluim! Geschikt voor iedereen vanaf 
drie jaar.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Zo 12 januari 10:30 - 11:00 uur, 
zo 16 februari 10:30 - 11:00 uur, 
zo 15 maart 10:30 - 11:00 uur, 
zo 15 maart 10:30 - 11:00 uur, 
zo 15 maart 10:30 - 11:00 uur.

De Werkgroep Maluku Helmond 
organiseert vanavond een Jubileum 
Nieuwjaarsfeest.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Za 11 januari 19:30 - 21:30 uur.

Foto; Wim van den Broek
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