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VANWEGE GROOT SUCCES
EXTRA VOORSTELLING 

ANDRE RIEU
ZONDAG 19 JANUARI 

OM 11.45 UUR

Stichting Helmond Ontvangt 
– Helmond Geeft, een initiatief 
van Rotaryclub Helmond, orga-
niseerde in samenwerking met 
de gemeente Helmond, voor de 
vijftiende keer het nieuwjaars-
concert in het ROC Ter AA.

Wiener Melange, een projec-
tensemble dat is samengesteld 
uit jonge topmusici, bracht een 
prachtig Weens programma on-
der leiding van dirigent Rolf Ver-
beek. 

In de “concertzaal’ / aula van het 
Helmondse ROC Ter AA traden 
ook Carlos Negrín López (tenor) 
en Mariana Pimenta (sopraan) 
op. Gezamenlijk voerden zij 
stukken uit van componisten als 
Strauss, Léhar en Brahms. Pro-
fessionele, jeugdige dansparen 
van Dansschool Reniers zorgden 

voor een bijzondere sfeer en het 
Helmonds tintje. 

In haar speech benadrukte bur-
gemeester Elly Blanksma-van 
den Heuvel het maatschappe-
lijk belang oog te hebben voor 
de minderbedeelden in onze sa-
menleving. De maatschappelijke 
doelen van dit mooie Nieuw-
jaarsconcert dragen daar positief 
aan bij. 

Acht maatschappelijke doelen 
Acht Helmondse maatschappe-
lijke organisaties ontvingen na 
afloop van het Nieuwjaarscon-
cert Helmond ieder een cheque.

Gertjan Aarts, voorzitter van 
Stichting Helmond Ontvangt – 
Helmond Geeft (Rotaryclub Hel-
mond) benoemde de doelstel-
lingen van dit jaarlijkse Nieuw-
jaarsconcert, ‘the place to be’ in 
Helmond bij het begin van het 
nieuwe jaar. Het is belangrijk om 

lokale maatschappelijke en cul-
turele doelen financieel te onder-
steunen. Een mooi concert, ont-
moetingen tussen ondernemers, 
bestuurders en maatschappe-
lijke instanties, maar vooral de 
goede doelen, daar doen we het 
voor!

Stichting Meedoen Helmond 
richt zich primair op kwetsbare 
senioren met een smalle beurs 
en ontvangt € 6.500,00 waarmee 
zij ouderen die het niet breed 
hebben, kunnen laten deelne-
men aan het verenigingsleven..

Participatiekoor Lambertus Con-
certen promoot klassieke mu-
ziek door middel van een breed 
scala aan activiteiten en gaat € 
4.000,00 besteden aan een uit-
voering van de Johannes Passion 
door een participatiekoor waarin 
mensen met dementie mee-
zingen én  het educatieproject 
Kunst & Kids waarin aandacht 

wordt gegeven aan dementie. 

Lang Leve Cultuur/Hart voor 
Ouderen is een samenwerkings-
verband tussen culturele instel-
lingen en zorg- en welzijnsin-
stellingen in Helmond. Zij wer-
ken samen om drempels weg 
te nemen zodat ouderen meer 
kunnen meedoen met cultuur. 
Voor het realiseren van negen 
huiskamerateliers in 2020 is nu  
€ 4.500,00 beschikbaar. 

Uit handen van voorzitter Gertjan Aarts van de Stichting Helmond Ontvangt - Helmond Geeft, ontvingen vertegenwoordigers van acht 
Helmondse maatschappelijke doelen hun cheques. (Bron foto’s; Stichting Helmond Ontvang – Helmond Geeft.)

€ 36.600 voor Helmondse 
maatschappelijke doelen

Helmond

Lees verder op pagina 3.

ZOEK JIJ NOG EEN 
LEUKE BIJBAAN?

BEZORGERS 
GEVRAAGD

0618938912

€50,00 
EXTRA 

BONUS!
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DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VLOEREN SPECIAALZAAK VAN NEDERLAND. 
MEER DAN 200.000 m2 OP VOORRAAD. BEZORGING DOOR HEEL NEDERLAND. GRATIS RESERVEREN.

VLOEREN      INSPIRATIE
DOOR VLOER-HET-ZELF

LAMEL PARKET 

RUSTIEK EIKEN

In vele kleuren, 19 cm breed met klikverbinding

van 69,95 nu per m2

LAMINAAT  

LANDHUISDELEN XXL

verkrijgbaar in 14 kleuren

24/29 cm breed van 21.95  nu per m2  

KLIK PVC
drager Rigid, toplaag 0,30 mm  4,5 mm dik, 

leverbaar in 4 kleuren van 37.95  nu per m2

TRAPRENOVATIE. 

MULTIPLANK EIKEN

Complete tr
aptreden, divers

e kleuren, 13 treden, 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm  

en olie. ex
cl. montage, incl. btw 625.-

vanaf

RUSTIEK EIKEN 

VISGRAAT

15,5x77,5 cm, 14 mm dik, eiken toplaag, 4 zijde 

mini velling,  verk
rijgbaar in divers

e kleuren

van 79.95  nu per m2 39.95

29.95

19.95

9.95
meeneemprijs

STUNT AANBIEDING

33.95

PVC STUNT
inclusief leggen en 

zelfklevende ondervloer

TARKETT DRYBACK

2 mm dik, 0,30 toplaag slijtvast in 18 kleuren

van 55.95  nu per m2  voor maar

VLOER-HET-ZELF EINDHOVEN Willem v. Konijnenburglaan 1c, Industrieterrein De Kade. Tel. 040-2468180

200.000m2 
op voorraad

Gratis reserveren en 
breed assortiment

Wij zijn de 
goedkoopste

Laagste 
prijsgarantie en 

deskundig advies KL
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BEKIJK DE SALE ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

HOGERE STAPELKORTING 30-40-50%*  
& SPECIALE KOOPJES TOT 70%SALE

GRATIS 
PARKEREN

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN
STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

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

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

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

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

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

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
www.klaasenvandeursen.com

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen 

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

HELMOND
weekkrant de loop

Omdat iedereen anders is...
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U I T VA A RT  S P I E R I N G S

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

Jibb+ en Healthy Sisters richten 
zich beide op voldoende bewe-
ging, gezonde voeding en een 
vitaal Helmond. Met de gift van 
€ 5.600,00 willen zij samen met 
kinderen van het basisonder-
wijs gaan werken in het inte-
gratieproject Couscous en Kaas, 
waarbij er workshops over een 
gezonde leefstijl worden gegeven 
en dat wordt afgerond met een 
evenement “tafelen in de wijk”. 

MOV Stiphout ondersteunt pro-

jecten die de levensomstandig-
heden verbeteren van mensen 
in Ghana, Kenia en Tanzania. 
De projecten richting zich op 
schoon water, goede sanitaire 
voorzieningen, onderwijs en 
gezondheidszorg. Zij gaan € 
5.000,00 gebruiken om in 2020 
een keuken te bouwen bij het 
St. Louis Educational complex in 
West-Ghana.

Stichting Obumu Nederland 
werkt met Stichting HelMon-
diaal en de Helmondse scholen 
aan mondiale bewustwording. 

In 2020 start de stichting een di-
gitaal uitwisselingsprogramma 
waarbij leerlingen uit Helmond 
gaan corresponderen met leer-
lingen in Oeganda. Met de gift 
van € 5.000,00 wordt gezorgd dat 
de leerlingen in Oeganda kunnen 
beschikken over eenvoudige lap-
tops om de communicatie met 
Helmond mogelijk te maken.

Het project Death Valley De Peel 
is een verzameling van 150 her-
denkings- en bevrijdingsactivi-
teiten in De Peel in het kader van 
75 jaar bevrijding. De gift van € 

3.000,00 gaat naar de Werkgroep 
Herdenking Dubbelcrash 1945. 
De werkgroep heeft de situatie 
gereconstrueerd en vertaald naar 
een educatief programma en een 
herinneringsboek.
Als verrassing kreeg de Stichting 
Lucas Gassel een cheque van  
€ 3.000,00. Dit geld gaan zij ge-
bruiken voor het deelproject “De 
nieuwe Lucas Gassel” waarbij  
3 dimensionale kijkkisten wor-
den gemaakt. Het project wordt 
verbonden met  de stadswande-
ling van de heemkundekring en 
het Goeikes project. s

Centrum: In juni 2019 is in Hel-
mond een proef gestart om elke 
zondag een koopzondag in te 
voeren.  Om deze proef kracht 
bij te zetten, biedt Helmond, 
mede op het initiatief van de El-
zas Passage, gratis parkeren aan 
in de parkeergarage van de Elzas 
Passage. Het gratis parkeren zal 
alleen zijn op de volgende extra 
zondagen: januari, 2,9 en 16 fe-
bruari en 1 maart 2020. 

Hoe het werkt
Als u naar het centrum komt en 
u parkeert in de parkeergarage 
van de Elzas Passage, hebt u de 
mogelijkheid tot gratis parkeren. 
Hoe dit werkt? U kunt gewoon 
normaal gaan shoppen in het 

centrum zoals u gewend bent. 
Als u bij één van de ondernemers 
uit de Elzas Passage iets koopt, 
kunt u naar een de ‘Free Parking 
Hostess’ gaan met uw kassabon. 
Deze hostess kunt u vinden op 
het plein in de passage (bij de lift 
en trap die naar de parkeergara-
ge leiden). Op vertoon van deze 
bon aan de hostess, ontvangt u 
een gratis uitrijkaart!

Voorwaarden
U ontvangt de uitrijkaart alleen 
als u een kassabon toont van 
een Elzas winkelier. De kassabon 
dient gedateerd te zijn op de des-
betreffende extra koopzondag. 
De uitrijkaart is alleen geldig op 
diezelfde dag.  De reguliere koop-
zondag, zoals de laatste zondag 
van de maand, is uitgesloten van 
deze actie. s

Vervolg pagina 1.

Gratis parkeren in de Elzas Passage
De Elzas Passage. (Bron foto; Wim van den Broek).Centrum

Hans Klink Mierlose Mens 2020 
Regio

Regio: Tijdens de traditionele 
nieuwjaarsbijeenkomst die vrij-
dag 10 januari plaatsvond in Par-
tycentrum ‘denheuvel’ te Mierlo 
werd de heer Hans Klink (45) 
bekend gemaakt als de Mier-
lose Mens 2020. De eretitel, voor 
de 33ste keer toegekend aan een 
Mierlonaar die zich zéér verdien-
stelijk heeft gemaakt op vrijwil-
ligersgebied voor of binnen de 
gemeenschap Mierlo, werd be-
kend gemaakt door de heer Jos 
van Bree, de nieuwe burgemees-
ter van de gemeente Geldrop-
Mierlo. s Hans Klink geëerd tot Mierlose Mens 2020. (Bron foto; Jos Lenssen).

WWW.HELMONDNU.NL
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Podiumbijeenkomst ‘Omgevingswet’ 21 januari 2019

Dinsdag 21 januari 2020 houdt de gemeenteraad een podiumbijeenkomst 
‘Omgevingswet’. Tijdens deze informatieve avond gaan interessante sprekers u 
meer vertellen over de Omgevingswet en de stand van zaken. 
De bijeenkomst start om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) in Wijkhuis De Westwijzer 
(Cortenbachstraat 70). U bent van harte welkom.   

Wat is de Omgevingswet?
In 2021 vervangt de Omgevingswet alle bestaande wet- en regelgeving voor 
de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld wonen, ruimte, infrastructuur en milieu 
en water. Door de bundeling van wetgeving worden de regels duidelijker, 
begrijpelijker en toegankelijker gemaakt. De nieuwe Omgevingswet geeft meer 
ruimte. Ruimte aan de gemeente om eigen keuzes te maken, én ruimte voor 
ideeën en initiatieven van bewoners, ondernemers en andere partijen in de stad.

Programma podiumbijeenkomst 
Tijdens deze informatieve avond komen er verschillende sprekers om u meer te 
vertellen over:
• Het doel van de Omgevingswet.
• De rol van participatie in de Omgevingswet: wat moet, wat mag en wat 

betekent dit voor de raad? En wanneer in 2020 gaat de raad hier inhoudelijk 
over praten?

• Hoe het aspect ‘gezondheid’  een plek kan krijgen in het instrumentarium van 
de Omgevingswet.

Na afloop van de presentaties mag u de sprekers uitgebreid bevragen.

U bent van harte welkom 
Bewoners, organisaties en alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. 
De voorzitter van de avond is Maarten Selten. Wilt u weten welke sprekers 
komen? Bekijk het volledige programma op www.helmond.raadsinformatie.nl.

Cursus ‘Eerste hulp bij psychische problemen’ 

Hoe handel je als iemand een paniekaanval of depressieve klachten heeft? Veel 
mensen komen weleens in aanraking met psychische problematiek. Vaak weet 
men helaas niet hoe je hier goed mee om kan gaan. Tijdens de gratis cursus 
‘Eerste hulp bij psychische problemen’’ ontvangt u allerlei nuttige informatie 
over dit onderwerp en leert u verschillende vaardigheden.    

Helmond Noord: van 19.00 tot 22.00 uur op donderdag 6, 13, 20 februari + 
5 maart in ROC Ter AA (Keizerin Marialaan 2).
Helmond West: van 19.00 tot 22.00 uur op dinsdag 11 en 18 februari + 
3 en 10 maart in Wijkhuis De Westwijzer.

Meer informatie of aanmelden
De cursus is bedoeld voor iedere professional en inwoner van Helmond. 
De cursus is daarnaast gratis. Wilt u meer informatie over de cursus of wilt u zich 
aanmelden? Ga dan naar www.mhfa.nl/helmond. 

Bekendmakingen

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

Kamperfoelie 9 06-01-2020 vergroten woning OLO 4864931

Stiphout Zuid kavel Z15 03-01-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4781495

Gerstdijk 17 06-01-2020 wijzigen  stellingen OLO 4867099

Elbeplantsoen 61 07-01-2020 plaatsen dakkapel OLO 4868653

Ermgardhoek 23 -  06-01-2020 maken uitweg OLO 4866117

Brandevoort, Hazenwinkel, kavel  HZ32

de Kromme Geer 84 07-01-2020 wijzigen woning OLO 4869571

Duizeldonksestraat 44 08-11-2019 wijzigen gevel en inrichting OLO 4423325

Martinalidonk kavel L53  03-01-2020 oprichten woning OLO 4864571

(Liverdonk) 

?

Iedere inwoner van Helmond betaalt 
belasting aan de gemeente. U ontvangt 
de aanslag uiterlijk 31 januari.

Het geld gebruiken we bijvoorbeeld voor de aanleg en onderhoud van wegen, 

riolering en straatverlichting.

Of voor het ophalen van huisvuil, groenafval, papier 

en ook voor onderhoud van sportvelden.

Vragen over de aanslag? Niet eens? Bel ons via 14 0492.

Uw aanslag digitaal ontvangen? 

Dat kan via www.mijnoverheid.nl

U kunt uw aanslag ook via 

automatische incasso betalen.

Meer weten? Bel 14 0492, mail naar belastingen@helmond.nl 

of kijk op www.helmond.nl/belastingen

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
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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

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  Datum vertrek Geslachtsnaam   Datum vertrek

en voorletter(s)  en voorletter(s)

J.C.M. Celestijn 24-10-2019 D.P. Szulc 17-12-2019

E.A.A. de Kok 22-11-2019 D.P Szulc 17-12-2019

M.A. Lima Dos Santos 24-09-2019 Ion, L. 04-12-2019

X. Jiang 12-12-2019 Gloudemans, C. 16-12-2019

Kroezen, P.S.J.J. 16-12-2019 Thorskog, V. 16-12-2019

Möger, K.  16-12-2019 Fortes Tavares, L.M.  16-12-2019

Smits, J.G.G.H.  17-12-2019 El Majdoubi, M.  16-12-2019

Tezgel, T. 17-12-2019 Kapela, K.J. 17-12-2019

Öztürk, Y. 17-12-2019 Tonev, K.S. 18-12-2019

Olszweski, B.R.  17-12-2019 Shaikh Omar, M.  17-12-2019

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  Datum vertrek Geslachtsnaam   Datum vertrek

en voorletter(s)  en voorletter(s) 

J. Steinbach 23-12-2019 R. Zaeijen 24-12-2019

M. de Greef 31-12-2019 R.T. Korus 31-12-2019

M. Lückger 31-12-2019 P.J.M. Boetzkes 02-01-2020

I. Felsö 02-01-2020 K.W. Goliński 02-01-2020

S.A.H. Roufs 03-01-2020 L.H.J.A. Jacobs 03-01-2020

E. Jacobs 03-01-2020 K.A. Stoyanov 03-01-2020

Sterken, T.F.  08-01-2020 Edoh, A.M.  08-01-2020

Jóźwiak, L. 08-01-2020 Dhr. A. Felder 10-01-2020

N. Chakrouni 10-01-2020 N.M.M. Moke 10-01-2020

S. Moke 10-01-2020 E. Akongo 10-01-2020

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. 

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

het Hool 1A /  06-01-2020 verbouwen winkelpand tot 3 studio’s OLO 4730039

Noord Koninginnewal 11A-11 – Noord Koninginnewal 11 en 11A - Het Hool 1A 

Abendonk 16 07-01-2020 oprichten woning OLO 4778093

Abendonk 41 -  07-01-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4686647

Liverdonk, kadastraal U 7614 

Wevestraat 81 07-01-2020 plaatsen dakopbouw OLO 4773007

Braakweg 37 08-01-2020 maken uitweg OLO 4831175

Laathoeve 44 - Stepekolk  09-01-2020 oprichten woning OLO 4697871

bouwnr. S81, kadastraal U  7115 

Azalealaan 51 09-01-2020 wijzigen voorgevel OLO 4767569

Hof Bruheze 1-2-3-4-5- 09-01-2020 renovatie 5 appartementen, OLO 4630573

15-16-17  oprichten 4 appartementen 

Heistraat 132 10-01-2020 oprichten garage en maken uitweg OLO 4779653

de Kromme Geer 84 13-01-2020 wijzigen woning OLO 4869571

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

Hazewinkel HZ 31 13-11-2019 oprichten woning en maken uitweg OLO 4539893

Achterdijk 33 15-11-2019 wijzigen voorgevel plaatsen OLO 4778409

  tussenvloer 

Bruhezerweg 3 -  10-10-2019 oprichten bovenwoning OLO 4604833

Bruhezerweg 3A 

Gasthuisstraat 83 04-10-2019 herbouwen woning OLO 4494595

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

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

oude parkeerterrein Groene 08-01-2020     Snuffelmarkt De Oliemolen 2020-00029

Campus/parkeerterrein Foodcampus   (28 juni 2020) 

Kasteelplein 08-01-2020     10 jaar Jibb+/Beachevents  2020-00033

   (14 t/m 18 september 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.

Onttrekking aan het openbaar verkeer 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat de gemeenteraad 

in zijn vergadering van 3 december 2019 ingevolge de bepalingen van de Wegenwet 

heeft besloten tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het oostelijk gedeelte van de 

Tunnelovenweg, gelegen op bedrijvenpark Schooten.

Inzage 

Het besluit van de gemeenteraad met bijbehorende stukken ligt met ingang van dinsdag 21 

januari 2020 gedurende zes weken (tot en met 2 maart 2020)  voor een ieder kosteloos ter 

inzage in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op 

afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of tel. 14 0492. 

De stukken worden dan voor u klaargelegd. 

De stukken kunt u ook inzien via www.helmond.nl/onttrekkingwegen. 

Bezwaar maken

Tegen het raadsbesluit kunnen, ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb), 

belanghebbenden gedurende genoemde termijn van ter inzagelegging bezwaar maken bij de 

gemeenteraad. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de gemeenteraad van Helmond, 

Postbus 950, 5700 AZ Helmond (of digitaal via www.helmond.nl/bezwaar). Het bezwaarschrift 

moet voorzien zijn van een dagtekening, de naam en het adres van de indiener, het besluit 

waartegen bezwaar gemaakt wordt en de gronden van het bezwaar. 

Als er sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft 

ingediend ook op grond van artikel 8:81 Awb de president van de Arrondissementsrechtbank 

te ’s-Hertogenbosch (postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige 

voorziening te treffen. 

Koop- en anterieure exploitatieovereenkomst Rootakkers te Helmond
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 19 december 2019 met 

Adriaans Groep B.V. (de exploitant) een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in 

artikel 6.24 Wro is aangegaan.

De overeenkomst heeft betrekking op de percelen gelegen aan/nabij Rootakkers te Helmond, 

kadastraal bekend gemeente Helmond, sectie C, nummers 160, 455, 456, 457 en 475 en 

sectie D, nummer 348 (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 kosteloos 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.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 16 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.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

CV ketels en onderhoud  Complete Badkamers 
Stadsverwarming   Radiatoren 
Vloerverwarming   Sanitair en Tegels 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 
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

met extra veel voordeel

SALE!
WINTER

Afgelopen weekend zijn twee amateur-
teams uit Helmond gezamenlijk op in-
ternationaal voetbal trainingskamp ge-
weest. Helmondia en Rood wit ’62 reisde 
met 56 personen af naar Malaga, Spanje.

Helmondia speelt derde klasse en staan 
op dit moment eerste. Rood wit ’62 speelt 
vierde klasse en staat op de tweede plaats. 
Alle vier de dagen zijn ze met elkaar op-
getrokken. Ontbijten, lunchen, dineren, 
strandwandeling, sightseeing Malaga 
stonden   op het programma ook een 
drankje (een paar) in de avonduurtjes 

hoorde er ook bij. Natuurlijk werd er ook 
getraind en een wedstrijd gespeeld mét of-
ficiële Spaanse scheidsrechter en assistent 
scheidsrechters.

Helmondia won deze wedstrijd met zes te-
gen vier van Rood wit’62. De wedstrijden 
tussen Rood wit‘62 en Helmondia worden 
vaak gekenmerkt door felle rivaliteit. Het 
zijn echte derby’s vooral daarom mag deze 
gezamenlijke activiteit als bijzonder gezien 
worden.

Trainers Juan Bonilla van Helmondia en 
Sad Yahia van Rood wit’62 kunnen terug-
kijken op een geslaagd mooi weekend. 
Helmond op zijn best. s

Helmondia en Rood wit’62. (Bron foto; Rood wit ’62).

Helmondia en Rood wit ’62 
samen op trainingskamp

Helmond

Na het jubileumjaar van de Spurriezeiers is het 
de organisatie weer gelukt om u twee hele mooie 
kletsavonden voor te schotelen in de Kurref. De 
kletsers zijn: Freddy van den Elzen, Rien van 
Genugten, Rob Bouwman, Dirk Kouwenberg.  
Daarnaast is er entertainment van Wissiknie, 
KUUB, onze eigen Dansmariekes en Hofkapel. 
De aanvang is 20:00 uur en de zaal gaat om 19:00 
open. 

De opening van de avond wordt door de Hofkapel 
verzorgd. Zij warmen u alvast op als u rustig op uw 
stoel plaatsneemt en een kopje koffie of een pilske 
pakt in afwachting van de optredens. Na binnen-
komst van Prins Mart dun Uurste met zijn Raad 
van 11 en het Bestuur zullen de Dansmariekes de 
gardedans aan u laten zien. Een geluk voor u dat 
deze niet door onze Raad van 11 wordt gedanst.

Met Dirk Kouwenberg, Rob Bouwman, Rien van 
Genugten en Freddy van den Elzen hebben we vier 
klasse kletsers binnengehaald. Wij kunnen ons 
geen enkele bezoeker indenken die geen lach op 
zijn gezicht krijgt bij de grappen die deze vier man-
nen in de ton gaan maken. Welke klets ze gaan 
doen is bij ons bekend. Maar voor u zal het een 

verrassing blijven. Des te leuker wordt het voor u.

De cabaretgroep Wissiknie is in Stiphout nog niet 
bekend, maar zij zullen het publiek niet teleurstel-
len. Wissiknie brengt een frisse vernieuwende 
wind, waarbij liedjes met humoristische teksten 
de boventoon voeren. Ook KUUB komt weer naar 
Stippent. De vijf al wat ‘oudere’ heren blijven ge-
woon jong. Muzikaal zijn ze voortreffelijk waarbij 
ze het publiek op een verrassende en humoristi-
sche manier bij hun optredens betrekken.

Komt dit allen zien, want wie houdt er niet van 
een avondje lachen?

De avonden vinden 
plaats op vrijdag 24 
januari en vrijdag 31 ja-
nuari in Zalencentrum 
de Smed, Dorpsstraat 
40 Stiphout. Kaarten 
kosten 15 euro en zijn 
verkrijgbaar via www.
spurriezeiers.nl, DA 
van Leuken en Slijterij 
Rob Majoor s

Kletsavonden Spurriezeiers 
Stiphout
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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%

MANDERS:
Verleden heb je, de toekomst 

moet je maken.
December en januari zijn traditi-
oneel maanden om terug te kij-
ken en een blik te werpen op de 
toekomst.  In 2018 ging onze par-
tij de verkiezingen in met de leu-
ze ‘Voor een stad met ambitie’.  
In het coalitieprogramma werd 
deze ambitie vertaald in een 
aantal concrete afspraken.  

Inmiddels zijn we bijna twee jaar 
verder en kunnen we stellen dat 
een groot deel is gerealiseerd. Zo 
werd de stad door accountants-
bureau Deloitte gecomplimen-
teerd omdat de afdeling finan-
ciën met succes was gereorgani-
seerd. Daarnaast is er afgelopen 
jaren hard gewerkt aan de verbe-

tering van de Helmondse econo-
mie. Een paar voorbeelden: 
Bijna 2 miljoen is vrijgemaakt om 
de Helmondse bedrijventerrei-
nen toekomstbestendig te ma-
ken en hiermee kunnen plannen 
voor een gezamenlijke warmte-
koudeopslag, een proceswaterin-
stallatie en centrale parkeergara-
ge op BZOB worden gerealiseerd.  
In april hakte de gemeenteraad 
de knoop door en kreeg de Auto-

motive Campus de mogelijkheid 
om verder te blijven groeien en 
op de valreep van het nieuwe jaar 
is besloten om 15 hectare nieuw 
bedrijventerrein aan te gaan leg-
gen op Varenschut-Noord. 
 
Ook is er in 2019 samen met het 
onderwijs, de provincie en het 
bedrijfsleven flink geïnvesteerd 
in de uitbreiding van een tweede 
groeiparel van onze stad, het 
Food Tech Park.  Helmond loopt 
hiermee voorop bij de ontwik-
keling van technieken om ons 
voedsel duurzamer, gezonder 
en veiliger te maken. Dit alles 
betekent niet alleen meer ken-
nis, werk en meer economische 

groei, maar ook minder belasting 
voor het milieu. 
Verleden heb je, de toekomst 
moet je maken en in die toe-
komst is het voor onze stad en 
ons land noodzakelijk nieuwe 
inkomsten te genereren en een 
nieuw verdienmodel op te zet-
ten. Want alleen dan kunnen 
we de steeds verder oplopende 
kosten voor sociale voorzienin-
gen en gezondheidszorg blijven 

betalen. 
Daarom zijn wij blij dat onze 
stad in 2020 samen met de 
Peelgemeenten gaat onder-
zoeken of de aanleg van een 
groot regionaal bedrijventer-
rein vlak aan de A67 mogelijk is.  
2020 Wordt een jaar van investe-
ren in onze binnenstad. Door de 
verfraaiing van het centrum en 
de bouw van woningen zal ook 
de lokale economie het komende 
jaar een impuls gaan krijgen. Bij 
het ‘maken van een nieuwe toe-
komst en een nieuw verdienmo-
del’ hoort echter vooral innovatie 
en innovatie kun je niet los zien 
van onderwijs. We zullen ons in 
het komende jaar dus extra gaan 
inzetten voor modern en toe-
komstbestendig onderwijs.  

Nog de beste wensen! 
Theo Manders, raadslid, VVD

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

(Bron foto; VC Polaris).

Ad van Lieshout 
in het zonnetje gezet

Afgelopen zaterdag werd Pola-
ris scheidsrechter Ad van Lies-
hout uit Helmond in het zon-
netje gezet als dank voor 40 jaar 
arbitrage bij de Nederlandse 
Volleybalbond. Polaris voorzit-
ter Wouter Stronkhorst reikte 
namens de Nevobo de officiële 
oorkonde en bijbehorende Gou-
den speld uit aan Ad, die volle-
dige verrast was door dit feit.
 
In 1979 behaalde Ad van Lieshout 
zijn eerste scheidsrechter licen-
tie, en floot toen voor Apollo, 
de voorloper van VC Polaris (fu-
sie met Dynamiek). In de jaren 
daarna werkte Van Lieshout bij 
diverse volleybalverenigingen als 
hoofdtrainer, maar was ook niet 
te beroerd om ook voor deze ver-
enigingen te fluiten. 

De trainers- en scheidsrechters 

carrière leidde langs Helmond 
(Apollo en Polaris), Asten (Vo-
cas), Someren (ASC), Budel (Le-
dub), Beek en Donk (Bedovo), 
en al weer lange tijd bij Polaris in 
Helmond. Polaris is super trots 
en blij dat Ad voor de vereniging 
op hoog niveau wil fluiten, om-
dat dat nu eenmaal een eis is van 
de volleybal bond dat er een flink 
aantal (uit)wedstrijden gefloten 
wordt in de hogere klasses, waar 
ook de Polaris volleybal teams 
actief zijn. 

De wedstrijd van zaterdag, het 
tweede herenteam van Polaris 
tegen Sliedrecht Sport, werd een 
2-3 nederlaag voor de Helmond-
se reserves,  Ad van Lieshout floot 
een prima pot als 2e scheidsrech-
ter.Voorzitter Stronkhorst sprak 
uit dat hij en de driehonderd 
Polarisleden hopen dat Ad nog 
vele jaren als scheidsrechter voor 
de mooie en ambitieuze club be-
houden blijft. s

Mierlo-Hout
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Het evenement ‘Sport Awards 
Helmond’ wordt gehouden op 
zaterdagavond 1 februari in 
Wijkhuis De Geseldonk in Hel-
mond. 

De jury heeft alle nominaties 
ontvangen, de uiteindelijke Top-
3 voor de nominaties is gemaakt, 
de organisatie is rond. Een lastige 
taak, wederom, voor de jury om 
de diverse Sport Award titels te 
beoordelen en te wegen. Voor 
de Sport Awards 2019 komen de 
volgende categorieën aan bod: 
sportman, sportvrouw, sport-
ploeg, paralympische sporter, 
sporttalent van het jaar en de 
speciale Sport Award voor de 
meest sportieve basisschool van 
Helmond.  

Juryleden 
De organisatoren van het Sport 
Awards Helmond evenement 
(Tribune) zijn bijzonder ver-
heugd dat zij juryleden heeft we-
ten te overtuigen om hun exper-
tise en integriteit ten dienste te 
stellen voor dit unieke Helmond-
se evenement. Het eerste jurylid 
is HAC trainer Harrie van Hout. 
Harrie traint zowel rolstoelatle-
ten als de valide sprinters voor de 
Helmondse Atletiek Club.

Ook ervaren sportjournalist 
Chris Ottens is wederom van 
de partij in de jury. Chris schrijft 
voornamelijk over onze volks-
sport voetbal en met name over 
PSV. Hij is een enorm breed ge-
oriënteerde sportliefhebber die 
kritisch, deskundig en met veel 
passie zijn beroep uitoefent.

Erica van Dijck, zelf meervou-
dig winnaar van de Sport Award 
voor Sportvrouw van het jaar, 
is toegetreden tot de jury. Als 
gevierd topsporter heeft zij in 
haar sport badminton bijna alles 
gewonnen (vooral als dubbel-
partner) op nationaal, europees, 
mondiaal en Olympisch niveau 
(1992, 1996 en 2000). Een gouden 
aanwinst voor de Sport Awards 
dus.

Al jaren woonachtig in Helmond 
heeft ook Mario Captein zijn 
sportieve sporen onuitwisbaar 
achtergelaten. Als ex-profvoet-
baller was hij in Helmond actief, 

maar ook als manager/directeur 
van Helmond Sport heeft hij 
hoogtijdagen mogen beleven. 
Sinds vorig jaar heeft Mario de 
functie aanvaart als Directeur 
Coaches Betaald Voetbal (CBV).

Ook voor het vijfde jurylid is het 
behalen van medailles geen een-
malige prestatie gebleken. Eefje 
Swinkels-Van Mourik is een bij-
zonder ervaren en vooral ook 
succesvol atlete die van sporten 
een levensdoel lijkt te hebben 
gemaakt. In de Nederlandse At-
letiek heeft sprint-ster Eefje een 
palmares dat vele atleten jaloers 
maakt. 

De top-3 meest sportieve basis-
school van Helmond 
Genomineerd zijn de volgende 
basisscholen: 
- Openbare Basisschool ´t Hout
- Sylvester-Bernadette school 
(winnaar 2018)
- Basisschool de Goede Herder

Deze sportieve scholen strijden 
om de unieke Award en lucra-
tieve titel. In aanwezigheid van 
diverse leeftijdsgroepen van de 
basisscholen met hun bege-
leiders en bestuurders zal, bij 
aanvang van de Sport Award 
avond, de bekendmaking en de 
uitreiking van de Award voor de 
‘meest sportieve basisschool van 
Helmond’ plaatsvinden.
Deze titel zal de winnaar trots 
een jaar lang mogen dragen en 
uitdragen.

Top-3 Nominaties Sport Awards 
2019
Met name door de aangescherp-
te criteria is er een breed geori-
enteerde nominatie-selectie ge-
weest. 

De genomineerden voor de 
Sportman Award zijn: 
Mike Frenken (Boksen), 
Jacob van de Kerkhof (Roeien)
Damian Vaes (Handboogschie-
ten).

De genomineerden voor de 
Sportvrouw Award zijn: 
Kirsten Bevers (Turnen)
Demi van den Wildenberg (Atle-
tiek)
Maud van der Sommen (Judo)

De genomineerden voor de 
Sportploeg Award zijn: 
Team HT’35 (Turnen)

Helmond Sport (onder)-14 (Voet-
bal)
Team Sjoerd van Rijn & Jordan 
Koene (Dans sport)

De genomineerden voor de Pa-
ralympische Sporter Award zijn: 
Amy Simons (Handbike)
Niels Vink (Rolstoeltennis)
Frederique van Hoof (Tafelten-
nis)

De genomineerden voor de 
Sporttalent Award zijn: 
Geraldo Holzken (Kickboksen)
Sydney ter Burgt (Teakwando)
Issam El Maach (Voetbal)

Sportfoto Awards Helmond 
2019 
Stichting Tribune organiseert dit 
jaar voor de eerste keer een foto-
wedstrijd met sport in beeld. Met 
een zoektocht naar de mooiste 
Helmondse sportfoto van het 
jaar, laten we de mooiste inge-
zonden Helmondse sportmo-
menten van 2019 nog eens te-
rugkomen. Uit alle inzendingen 
heeft de vakjury (bestaande uit 
drie topfotografen uit Helmond) 
de 5 beste foto’s genomineerd. 

Sport Awards Helmond 
Datum: Zaterdag 1 februari 2020
Locatie: Zaal De Geseldonk, Ce-
derhoutstraat 44, Helmond
Deuren Geseldonk open: Vanaf 
19.30 uur
Sport Awards: 
Van 20.00 - 23.00 uur

Kijk voor meer en aanvullende 
informatie op de webpagina van 
Tribune Sportmagazine (www.
tribunemagazine.nl) onder 
Sport Awards Helmond 2019. 

Vrijdag 24 januari staat er we-
derom een Brabantse derby 
op het programma voor Hel-
mond Sport. Na NAC Breda 
en FC Eindhoven is nu de FC 
uit onze provinciehoofdstad de 
tegenstander. De laatste tien 
ontmoetingen tegen de blauw-
witten in het SolarUnie Stadion 
leverden vijf zeges, drie nederla-
gen en twee gelijkspelen op.

De laatste onderlinge confron-
tatie eerder dit seizoen eindigde 
eveneens onbeslist. Daar zag het 
echter in de beginfase niet naar 
uit, het team van Wil Boessen 
werd toen onder de voet gelopen 
door de fanatiek gestarte gasthe-
ren. Na precies 89 seconden viel 
de openingstreffer al, geholpen 
door een lichte deviatie van de 
bal door Ferry de Regt vond Ru-
ben Rodrigues het net.
 
Deze Portugese aanvaller (hij 
verhuisde op zijn vierde naar 
Nederland) is momenteel de on-
betwiste clubtopscorer met tien 
treffers. Scoren deed de nu 23-ja-
rige Rodrigues wel vaker in zijn 
loopbaan, tussen 2015 en 2017 
maar liefst 68(!) keer. Het betrof 
hier twee seizoenen bij Wilhel-

mina Boys, nadat hij was wegge-
stuurd bij de jeugdopleiding van 
FC Den Bosch viel de keuze op 
deze Bestse amateurclub. 

Via Gemert kwam in de zomer 
van 2018 zijn terugkeer bij FC 
Den Bosch, om pas op 22-jarige 
leeftijd zijn debuut te maken in 
het betaald voetbal.

Nadat Rodrigues had verzuimd 
om de voorsprong te vergroten, 
kwam Helmond Sport langzaam 
maar zeker terug in de wedstrijd. 
Guus Joppen zorgde voor de ge-
lijkmaker, in dit gelijke spel kon 
niet alleen Wil Boessen maar ook 
zijn Bossche collega Erik van der 
Ven zich vinden.  De ‘pas’ 35-ja-
rige Schaijkenaar maakte in april 
2019 zijn debuut als hoofdcoach 
in het betaalde voetbal.  Sinds 
2015 was hij al assistent-trainer 
bij FC Den Bosch, daarvoor trai-
ner van de Osse amateurclub SV 
TOP.
 
Als speler was Erik van der Ven 
tussen 2004 en 2007 als speler 
actief voor Helmond Sport. Na 
de jeugdopleiding bij PSV te heb-
ben doorlopen kwam via het Bel-
gische RC Genk in Helmond zijn 
doorbraak in het betaalde voet-
bal. Later kwam hij nog uit voor 
TOP Oss en FC Emmen. s

Helmond

Helmond

Helmond Sport – FC  Den Bosch

(Bron foto; Wim van den Broek).

De winnaars van vorig jaar. (Bron foto; Ad Vereijken, foto ID).

Sport Awards Helmond: 
de genomineerden 

Op zaterdag 18 januari vindt 
weer het jaarlijkse prinsenbal 
plaats bij Karnavalsvereni-
ging de Olietrappers. 

Op deze avond bezoeken be-
vriende carnavalsverenigin-
gen uit de regio de residentie 
van de Olietrappers om er sa-
men een geweldig feestje van 
te maken. Prins Ewald d’n 1e en 
prinses Lotte openen samen 
met hun gevolg het balavond 
om 20.00 uur. 

De residentie van de Olie-
trappers is gelegen aan de 
Hoogeindsestraat 24 te Hel-
mond. De muziek is in han-
den van DF-Sound. Toegang 
gratis. s

Prinsenbal 
Olietrappers
Annawijk/Suytkade

WWW.HELMONDNU.NL
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vr 17 jan T/m vr 31 jan

vr 17 jan 20:30 u  
Absolutely Floyd    
ECHOES OF DISTANT TIME PART II   
za 25 jan 21:00 u  

Bruce Soord   
EXCLUSIVE EUROPEAN CLUB SHOW  
zo 26 jan 16:00 u  

merijn bisschops 
& rianne wilbers    
CRASH BLOSSOM 
vr 31 jan 22:00 u  

Terug naar toen   
TERUG NAAR DE 80'S 90'S 
   

za 08 feb 20:30 u  
guns 2 roses    
AN EVENING OF GUNS N ROSES    
za 15 feb 20:30 u  

The Hillbilly Moonshiners 
PLAY THE MUSIC OF MUMFORD & SONS  
 

podium

film

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

1917  NU
Meeslepend oorlogsdrama (Golden Globe)

JOKER NU
Verhaal van de verstoten clown uit Gotham.

JOJO RABBIT  NU
Satire over Duits jongetje tijdens WOII. 

MEMENTO MA 24 FEB
Film met filosofie (Filosofilm reeks)

Expo

world press photo 
exhibition 2019 helmond
Na wereldsteden als Tokyo, Montreal, Rome, 
Teheran, Syndey en Mexico City vanaf 6 maart 
ook te zien in De Cacaofabriek te Helmond.

't Huis van de Liefhebber
Over het leven en werk van de bijzondere 
Helmondse kunstenaar en kunstenmaker 
Tinus Derks. 

 V.A. 06 MRT

 V.A. 08 FEB

 BINNENKORT:

VR 17 JAN T/M VR 31 JAN

THEATERSPEELHUIS.NL

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

VR 17 JAN  20:15 u KLASSIEK

DOMINIC SELDIS
Music, maestro! (try out)

ZO 19 JAN  15:00 u  JEUGD 6+

CONCERTTANTES
Ans & Wilma

DI 21 JAN  20:15 u  DANS

SCAPINO BALLET ROTTERDAM
Pearl (met inleiding om 19:30)

WO 22 JAN  14:30 u  JEUGD 4+

KIKKER EN HET AVONTUUR
Theater Terra

DO 23 JAN  20:15 u  MUZIEK

HADEWYCH MINIS 
MATANGI QUARTET E.A. 
Hadewych doet de dames

VR 24 JAN  20:15 u  MUZIEK

ED STRUIJLAART
Gitaarmannen: van Clapton tot Sheeran

ZO 26 JAN  15:30 u  KLASSIEK

NEDERLANDS BLAZERS 
ENSEMBLE 
Beethoven 9

WO 29 JAN  20:15 u  CABARET

ALEX PLOEG 
Ultimatum

DO 30 JAN  20:15 u  MUZIEKTHEATER

VIETNAM (NAAR MINH VU) 
Homemade productions

BINNENKORT:

ZA 01 FEB  20:15 u  SHOW/CIRCUS

TAPEFACE
#internationaalfenomeen

ZO 02 FEB  15:00 u  LOKAAL

TOON MAAS, HANS VAN GORP
& PIET SNIJDERS
Nawdèwir!

DI 04 FEB  20:15 u  MUZIEKTHEATER

SUN RECORDS
The concert (optie theaterdiner)

Laat je verwonderen in het meest unieke 
theater van Brabant.

 HET SPEELHUIS
 WENST U EEN

  #INSPIREREND
EN #UITDAGEND 

2020!

Er is volop beweging in de cul-
turele sector; waar je voorheen 
plekken had met een uitge-
sproken specialiteit, zie je nu 
dat deze activiteiten steeds 
meer verweven raken. De Ca-
caofabriek in Helmond is daar 
een goed voorbeeld van. “Je 
kunt hier naar een concert of 
expositie gaan en daarna weer 
vertrekken. Maar juist wat er 
omheen gebeurt is wat ons als 
mens bindt en beweegt,” vertelt 

Jochem Otten, directeur van De 
Cacaofabriek en Het Speelhuis. 
“Het gesprek, noem het ‘maat-
schappelijk debat’, wordt steeds 
belangrijker.”

Vijf jaar geleden moest De Ca-
caofabriek als culturele hotspot 
nog op de kaart worden gezet. 

De afzonderlijke disciplines, film, 
pop, expo en events, moesten 
groeien op deze nieuwe cultu-
rele grond. Inmiddels hebben de 
losse domeinen hun plekje be-
machtigd. Kijk naar de popzaal 

die met stijgende bezoekersaan-
tallen, steeds grotere namen en 
eretitel ‘kernpodium’ landelijk 
meeteelt en zelfs in niches unie-
ke Europese tours weet te aan te 
trekken. Als ook het filmhuis wat 
naast artistieke pareltjes en grote 
filmtitels regelmatig livestreams 
mag uitzenden (denk aan The 
Royal Opera, Roger Waters en 
Bruce Springsteen). 
En de expositieruimte die nota-
bene de World Press Photo Ex-
hibition naar zich toe heeft we-
ten te halen (op de agenda voor 
maart 2020). s

Verbinding en verbeeldingskracht 
zijn nodig om verder te komen

(Bron foto; Cacaofabriek).

Helmond

Helmond

Na drie uitermate succesvolle 
musicals gaat op tweede kerst-
dag 2020 de vierde productie 
van Stichting De Helmondse 
Musical in première. 

HOTSPOT gaat over Helmond 
in 2050. De stad is dan namelijk 
een ware trekpleister. Vergeet 
Amsterdam en Giethoorn: Hel-
mond stroomt vol met toeristen! 
Het publiek kan opnieuw gaan 
genieten van écht Helmondse 
thema’s. Speelt Helmond Sport 
inmiddels eredivisie? Rolt de 
500.000ste Lightyear auto van 
de band? Heeft Hotel West-Ende 
een rooftop zwembad? En wie is 
het nieuwe voetbaltalent waar 
de hele stad over praat? Herken-
baarheid gegarandeerd dus. Ook 
al biedt de musical nu, anders 
dan in de drie voorgaande edi-
ties, een kijkje in de toekomst en 
niet in het verleden van de stad. 
Met de fantasie van straks kijken 
we naar de werkelijkheid van nu. 
En de Helmonder is in 2050 nog 
steeds trots op de stad!

De Helmondse Musical Aca-
demy 
Een andere ambitieuze stap die 
de stichting neemt is het opzet-
ten van De Helmondse Musical 

Academy. Talentontwikkeling 
is immers een van de belang-
rijkste doelen van Stichting De 
Helmondse Musical. De Aca-
demy zal, voornamelijk in het 
‘musicalloze jaar’ waarin er geen 
productie is, workshops en mas-
terclasses gaan organiseren voor 
de diverse aspecten die het musi-
calgenre rijk is, zoals zang, dans, 
spel, spraak, et cetera. Toeganke-
lijk voor mensen met en zonder 
ervaring. 

Kom auditeren! 
Evenals bij de voorgaande edities 
kan iedereen auditie doen voor 
De Helmondse Musical, mits 
je ten minste 16 jaar oud bent. 

De musical wordt in de periode 
van 26 december 2020 tot 3 ja-
nuari 2021 tien keer opgevoerd. 
Al meer dan 13.000 bezoekers 
kwamen in de afgelopen jaren 
naar de producties van De Hel-
mondse Musicals kijken. Het is 
niet belangrijk of je veel, weinig 
of geen ervaring hebt. Dus wil je 
zingen, dansen, acteren en mee-
doen aan HOTSPOT? Kom dan 
auditie doen! Het auditieweek-
end vindt plaats op 7 en 8 maart 
aanstaande in het Annatheater. 
Meer informatie over het aan-
melden voor de audities vind je 
op www.dehelmondsemusical.
nl. Of stuur een e-mail naar in-
fo@dehelmondsemusical.nl. s

De Helmondse Musical komt met 
nieuwe productie: HOTSPOT

De vorige musical, Uitvinders van het Trainingspak, ging in 2018 in 
première. (Bron foto; Tahne Kleijn).

PATHÉ HELMOND
DO. 16 JAN. T/M WO. 22 JAN.

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 

zaterdag en zondag 9.45 uur

1917 (DOV) Zo 10:15, 20:30 uur / Vr 10:30, 
19:00 uur / Za, Ma, Di 10:45 uur / Do, Wo 11:00 
uur / Za 13:00, 18:45 uur / Do, Vr, Ma, Di 13:15 
uur / Do, Zo - Wo 18:15 uur / Do, Di, Wo 20:00 
uur / Ma 20:15 uur / Vr, Za 21:00 uur
Addams Family, The (DNL)
Za 11:45 uur / Wo 14:00 uur 
Andre Rieu: 70 Years Young (DOV)
Zo 11:45, 15:00 uur / Za 19:00 uur 
April, May en June (DNL)
Zo 13:30 uur / Di 13:40 uur / Ma 13:45 uur / Do, 
Za 14:00 uur / Wo 14:15 uur / Vr 14:45, 19:30 
uur / Zo, Di 18:50 uur / Do, Ma, Wo 19:00 uur / 
Za 19:15 uur
Bad Boys For Life (DOV) Wo 21:00 uur 
Buurman & Buurman, Experimenteren er op 
los! (DNL)
Za 10:00 uur / Vr 10:30 uur / Zo 12:30 uur 
Cats (DOV) Vr 11:30 uur / Za 12:40 uur 
Charlie’s Angels (2020) (DOV)
Ma 11:15, 18:00 uur / Di 12:45 uur / Do 13:45 
uur / Vr 14:15, 19:15 uur / Za 15:00, 20:00 uur / 
Zo, Di 18:30 uur / Do, Wo 18:40 uur
Dolittle (DNL) Zo 10:15 uur / Za 10:30 uur / Wo 
13:15 uur / Vr 16:00 uur 
Dolittle (DOV) Do, Vr, Ma 10:45 uur / Di 11:00, 
17:40 uur / Do, Wo 17:30 uur / Vr, Za 18:30 uur 
Dolittle (N3D) Za 12:00 uur / Vr 13:30 uur / Do, 
Ma, Wo 15:00 uur / Di 15:15 uur / Zo 15:30 uur 
Dolittle (O3D) Wo 10:45 uur / Do, Ma, Di 12:30 
uur / Za 16:15, 21:30 uur / Zo 18:00 uur / Di, Wo 
20:30 uur / Do, Zo, Ma 21:00 uur / Vr 21:45 uur
Frozen 2 (DNL) Zo 10:00, 14:30 uur / Za 10:15 
uur / Wo 10:30 uur / Za, Ma, Wo 13:30 uur / Vr, 
Wo 15:50 uur / Do, Ma, Di 16:00 uur
Frozen 2 (N3D)
Zo 13:00 uur / Vr 14:00 uur / Za 15:45 uur 
Grudge, The (2020) (DOV)
Do, Di 10:30 uur / Wo 12:00 uur / Do, Wo 16:45 
uur / Vr 17:15, 22:30 uur / Zo - Wo 21:40 uur / 
Do 21:45 uur / Za 22:45 uur
Huisvrouwen Bestaan Niet 2 (DNL)
Di 14:15 uur / Do, Wo 16:15 uur / Za, Ma 16:30 
uur / Vr 16:50 uur 
Jojo Rabbit (DOV) Zo 16:00 uur / Za 16:45 uur 
/ Do, Ma - Wo 17:00 uur / Vr 20:00 uur 
Judy (DOV)
Ma, Di 10:45 uur / Do 11:00 uur / Ma 20:00 uur
Jumanji: The Next Level (DOV)
Vr 12:00 uur / Do 12:45 uur / Za 13:45 uur / Zo 
19:00 uur 
Jumanji: The Next Level (O3D)
Ma 17:30 uur / Do, Di, Wo 17:45 uur / Vr, Za 
18:30 uur 
Just Mercy (DOV)
Do 10:30, 13:30 uur / Ma 11:00, 14:10, 20:40 
uur / Di, Wo 11:15 uur / Vr 13:00 uur / Do, Zo, Di, 
Wo 21:15 uur / Vr, Za 22:00 uur
Mees Kees In De Wolken (DNL)
Za 10:15, 14:30 uur / Do, Ma, Di 10:30 uur / 
Vr 11:10, 16:00 uur / Zo 12:20, 14:10 uur / Wo 
15:45 uur / Di 16:10 uur 
Nick Jr. Winterbios 2019 (DNL)
Zo 10:00 uur / Wo 10:30 uur 
Opera: Wozzeck (Berg) (DOV)
Zo 11:00 uur / Ma 14:00 uur 
Penoza: The Final Chapter (DNL)
Zo 21:20 uur / Do, Ma - Wo 21:30 uur / Vr, Za 
22:15 uur 
Playing With Fire (DOV) Zo 16:45 uur / Vr, Za 
17:45 uur / Do, Ma - Wo 19:30 uur 
Poms (DOV) Di 13:30 uur 
Psy 3: W imie zasad (DOV) Zo 16:00, 17:00 uur 
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Spionnengeheimen (DNL)
Zo 14:15 uur / Wo 14:30 uur / Do, Di 15:30 uur / 
Ma 15:45 uur / Vr 16:15 uur 
Spionnengeheimen (N3D) Za 16:00 uur 
Star Wars: The Rise of Skywalker (DOV)
Za 11:00 uur / Vr, Zo 11:15 uur 
Star Wars: The Rise of Skywalker (O3D)
Wo 11:45 uur / Di 15:45 uur / Ma 16:45 uur / Zo 
20:15 uur / Do 20:30 uur / Vr, Za 21:15 uur
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Uw zonnepanelen  
installateur in de regio

088 - 297 34 00
www.atama.nl

Uw zonnepanelen  
installateur in de regio

088 - 297 34 00
www.atama.nl

Uw zonnepanelen  
installateur in de regio

088 - 297 34 00
www.atama.nl

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

Uw zonnepanelen  
installateur in de regio

088 - 297 34 00
www.atama.nl

Uw zonnepanelen  
installateur in de regio

088 - 297 34 00
www.atama.nl

Uw zonnepanelen  
installateur in de regio

088 - 297 34 00
www.atama.nl

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
 

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

Ons vertelt…

Ik ga wel eens naar bijeenkomsten van 
politieke partijen en nee kleur bekennen 
doe ik niet. Ik waai met alle winden mee 
om het zo maar eens te zeggen, maar als 
iemand iets organiseert wat ik interes-
sant vind, ben ik erbij.

Zo kom ik ook aan de weet wat er in 
de verschillende wijken van Helmond 
speelt. Vurige week was ik in Wijkhuis de 
Fonkel beland, wil ik eerst al zeggen wat 
een prachtig buurthuis ik dit vind. Ik was 
er nog nooit gewist echt groots, kei skon. 
Inwoners uit de Heistraat en omgeving 
waren uitgenodigd in het buurt café van 
Helder Helmond om hun gal te spuien en 
dingen aan de kaak te stellen. Ik kom ei-
genlijk best graag in de Heistraat. Ik hou 

van multicultureel en er zitten leuke win-
kels tussen (niet allemaal).

De afgelopen jaren is het een geheel 
nieuwe wijk geworden die er kei mooi 
uitziet, vind ik. Maar ik zie dus alleen dun 
buitenkant en niet wat zich daar bijna 
dagelijks afspeelt. Hier en daar had ik al 
negatieve geluiden gehoord en gelezen, 
maar dat wou ik wel eens van de inwo-
ners zelf horen. Als het donker wordt, is 
het er gewoon niet veilig en gebeurt er 
daar van alles wat niet door de beugel 
kan. En zelfs ook overdag moet je er goed 
uitkijken, hoor ik deze avond.

De mensen waar ik in de buurt zit, vertel-
len wat hun is overkomen of wat ze da-
gelijks zien en meemaken, geschokt was 
ik, echt. Ook wordt er van alles beloofd 
door de gemeente maar tot nu toe komt 
er weinig van terecht. En de bewoners 
zijn het helemaal zat. De Heistraat moet 
weer de oude Heistraat worden. Dat 
is wat deze mensen willen. Gemeente 
Helmond: werk aan de winkel,. Geluk-
kig heeft onze burgemeester het in haar 
nieuwjaarstoespraak ook toegezegd.

De bezem moet er maar eens door in dat 
deel van Helmond zodat deze mensen 
weer met plezier in hun vertrouwde wijk 
kunnen wonen. Deze avond kwam ook 
de Stadsgalerij ter sprake. Die zit nu nog 
in de Heistraat, maar moet daar weg het 
pand is verkocht. In de Stadsgalerij staan 
maquettes van oude gebouwen in Hel-
mond die iedereen wel kent,  gemaakt 
door Gerrit van Neerven, die afgelopen 
December is overleden.

Er hangen ook schilderijen van gebou-
wen in Helmond gemaakt door Loes 
Ruland.
Waar moeten ze heen? Ze zijn  niet mu-
seumwaardig vindt men, dan vraag ik 
me af wie beslist dat in godsnaam? Dit 
is historie van Helmond, dat moet toch 
met trots bewaard blijven. Daar snap ik 
nou weer hullemaal niks van. Met man 
en macht zijn ze bezig om dit ergens on-
der te kunnen brengen. Ze hebben geen 
budget om grote of zelfs kleine huren te 
betalen, maar we hebben zoveel leeg-
stand, er zal toch wel ergens een plekske 
zijn waar dit tijdelijk ondergebracht kan 
worden? Heb jij nou een ruimte beschik-
baar of weet je iets, heb je tips laat het 
dan even weten aan de Stadsgalerij, via 
info@stadsgalerijhelmond.

Ergens moet er toch een plekske zijn voor 
dit stukje historisch Helmond. Ik had echt 
te doen met de bewoners van de Hei-
straat en omgeving en met de Stadsga-
lerij, ik vond dat deze week mijn column 
aan hun geweid moest worden. Ik hoop 
dat er voor beide problemen op zeer 
korte termijn oplossingen komen. En dat 
iedereen daar zijn stinkende best voor 
gaat doen. Toch nog ff ook iets leuks, het 
is weer bijna weekend.  En dees weekend 
wordt bekend gemaakt wie onze prins 
Briek XLVII  der Keiebijters wordt. Dat 
is toch” oit de kunst”,  het thema van dit 
jaar.

Fijn weekend. 
Tot volgende 
week,

Heistraat en 
Stadsgalerij

Tekst: Monique Vreeswijk

Naast het feit dat Zanggroep 
Pabo vijftig jaar bestaat, valt 
er nog meer te vieren. Tijdens 
de jaarlijkse nieuwjaarsborrel 
is Harald Vincent benoemd tot 
erelid van de jubilerende vereni-
ging.

Erelid word je niet zomaar, ook 
niet omdat je 25 jaar lid bent. 
Máár volgens het bestuur heeft 
Harald deze titel meer dan ver-
diend. Hij is naast tenor ook 
bestuurslid en zet zich al 25 jaar 
enorm in voor de vereniging, 
waar een groot deel van zijn ge-
zin bij betrokken is. Zo is Harald, 
samen met andere leden, de stille 
maar drijvende kracht achter 
veel verenigingsactiviteiten die 
het groepsgevoel binnen de club 
bevorderen. Denk aan de deel-
name aan het jaarlijkse Dicken-
sfestijn, de organisatie van het 
jaarlijkse Pabo-kamp, een feest-
avond en hand- en spandiensten 
bij alle optredens. 

“Harald is naast een groepsmens 
ook een gevoelsmens”, zegt se-
cretaris Jelmer Vreeswijk. “Dit is 
de vereniging waar hij zijn vrouw 
Tineke leerde kennen, vriend-
schappen sloot voor het leven 
en waar hij trots op is. En wij zijn 

trots op Harald. Hij staat altijd 
klaar en heeft aandacht voor ie-
dereen. Hij is een beetje ‘de big 
daddy’ van onze vereniging. De 
ongelooflijke inzet van Harald 
voor de vereniging is geen van-
zelfsprekendheid en dat moet 
het ook niet worden. Maar het is 
een reden te meer om uitgebreid 
stil te staan bij zijn 25-jarig jubi-
leum. En ere wie ere toekomt.” 
Om deze bijzondere gebeurte-
nis en zijn erelidmaatschap te 
onderstrepen, kreeg Harald zijn 
onderscheiding opgespeld door 
voorzitter Louis Verberne.

Op 18 en 19 april 2020 pakt Zang-
groep Pabo groots uit met een 
wervelende jubileumshow op de 
planken van theater Het Speel-
huis in Helmond. Meer info op: 
www.theaterspeelhuis.nl s

Zanggroep Pabo zet jubilerend 
lid in het zonnetje

Harald Vincent werd in het zonnetje 
gezet tijdens de nieuwjaarsborrel. 

(Bron foto; Zanggroep Pabo).

Helmond
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2atwork.com
AAE
Aarts Risicoadvies
Aben & Slag Advocaten
Adcommunicatie / Weekkrant
 De Loop Helmond
ADDAPT Chemicals
Adriaans Vastgoed
Ariza
Arte
Bavaria
BDO
Boek en Kantoor De Gan-
zenveer
Brainport Development
BS&i Mechatronics
Concordia de Keizer
De Strabrechtse Hoeve
De Verhuurspecialist
De Wit
Den Ouden Groep
Driessen Verf
Dusol Vastgoedonderhoud
ebm-Papst Benelux
Elkerliek Ziekenhuis
Embedded Fitness
FLM Bouwmanagement
Goorts + Coppens Advocaten 
Adviseurs
GW Leidingtechniek
H. van der Loo Management
Helicon Opleidingen
Huijbregts Groep

ijslandopzijnpuurst.nl
In Balans Accountants &
Fiscalisten
ING Bank
InsingerGilissen Bankiers
Jan van Brabant College
Janssen-Fritsen
Kuijpers
Lavans
LEVgroep
Lunchroom De Keyser
LXarchitecten
Mondzorg De Rijpel
Mosman Autoschade
Muziekgebouw Eindhoven
Nico Berkers Kantoorefficiency
NobraCars BMW
Noud van Bussel Schilders-
bedrijf
OMD Notarissen
OMO Scholengroep Helmond
OPI Nederland
Optimaal Leadgeneratie
Pronorm
QliQ Primair Onderwijs
Raadhuis Advies
Rabobank Helmond
ReCo Culture Management
Rivez Assurantiën & Risico-
beheer
ROC Ter AA
Rotary Club Genk
RSW Accountants + Adviseurs

Rutten Consultancy
Savant
Schooten Advies Accountants 
& Fiscalisten
Security Professionals
Senzer
Service Apotheek Leonardus
SHERART
Sligro Helmond
Spirotech
Stand-In Tentoonstellingsbouw
Steenoven Catering
Stichting Coovels-Smits
Stichting Steun Welzijnszorg
Stichting Subsidie Kruisvereni-
ging Helmond
Stichting Thomas van Villa-
nova
Swanenberg Hydraulic Systems
Van den Broek Logistics
Van den Hurk Bedrijfswagens
Van Oorschot Schoenen
vanRijsingengreen
VDL HMI
Ven Poultry Helmond
Verbi Gereedschappen
Vict Informatici
Vincent Knoops Fotografie
Vlakwerk Projectinrichting
Wesselman Accountants l 
Adviseurs
Wijn Spijs Atelier & Shop

Wim Peters Consulting              

De organisatie van het Nieuwjaarsconcert Helmond be-
dankt alle gevers voor hun medewerking aan het concert 
ten bate van: Stichting meedoen, Lang leven cultuur / 

hart voor ouderen, Lambertus concerten, Jibb+ en Healthy 
sisters, MOV stiphout, Obumu Nederland-Uganda, 

Death Valley, Lucas Gassel kijkkisten

Gevers bedankt

i.s.m.

Zaterdag 18 januari maken de Keiebijters 
op het plein voor het kasteel van Hel-
mond bekend wie Prins Briek XLVII is. 
Deze middag start om 13.30 uur.

Naast de Keiebijters, met hun voltallige 
bestuur en het college van oud-Prinsen, 
zijn ook alle andere Helmondse carna-
valsverenigingen aanwezig bij dit officiële 
moment. Zij zullen, samen met het Hel-
mondse publiek, Prins Briek XLVII harte-
lijk welkom heten in het feest van ‘t Hel-
mondse carnaval. Dit jaar met het motto 
‘Oit de Kunst.!’.

Winnaar Hints- en Prinseroaje
Iedereen die in de afgelopen weken heeft 
meegedaan aan het Hints- & Prinseroaje 
2020 en de prins goed hebben geraden, 
kunnen in de prijzen vallen. 

De kersverse Prins Briek maakt de hoofd-
prijswinnaar bekend. Deze winnaar gaat 
een prinsheerlijk jaar tegemoet dankzij de 

talloze prijzen die beschikbaar zijn gesteld 
door de Roajschenkers.

Keiebijters Kletstoernooi
Aansluitend houdt Prins Briek XLVII zijn 
receptie in Hoftempel West-Ende, waar 
iedereen de gelegenheid heeft hem te fe-
liciteren. ’s Avonds gaat het befaamde 
Keiebijters Kletstoernooi om stipt 20.00 
uur van start in De Traverse. Verdeeld over 
drie avonden stappen twaalf kletsers in de 
ton om te strijden om de titel Opperklets-
majoor 2020. Alle KeieKletsavonden zijn 
uitverkocht.

Bekendmaking Prins Briekske
Zondagmiddag 19 januari is het de beurt 
aan de jeugd. Om 14.00 uur start in Hof-
tempel West-Ende het jeugdevenement, 
dit jaar in de vorm van ‘Kiezelkeikes got 
Talent’. Deze talentenjacht leidt tot de 
climax van wie dit jaar de jeugd voorgaat 
als Prins Briekske der Keiebijters. Entree is 
gratis.

Kijk voor meer informatie op 
www.keiebijters.nl. s

Bekendmaking Prins Briek XLVII 
en Prins Briekske der Keiebijters

De prinsbekendmaking van vorig jaar. (Bron foto; Harrie van der Sande).

Centrum

Op zaterdagavond 11 januari barstte het 
feest los met Carnavalsvereniging De 
Spekzullekes in Zaal Vissers toen Rob 
van Hout onder het ‘Zulleke’ tevoor-
schijn kwam als 37e Prins Der Spekzul-
lekes. Daarmee is Carnavalsseizoen 2020 
weer begonnen en met trots presenteren 
De Spekzullekes: Prins Rob d’n Twidde!

Deze nieuwe hoogheid, Rob van Hout, is 
32 jaar en woonachtig in Brouwhuis. Daar 
woont hij samen met Fannie van Hout en 
zijn twee jonge kinderen: Kick en Skye. Rob 
is heftruckmonteur bij Heftech in Asten en 
zijn vrije uurtjes spendeert hij vooral met 
zijn jonge gezin. Wanneer er dan nog wat 
tijd over blijft, zit deze hoogheid tijdens 
de Formule 1 op het puntje van zijn stoel, 
hopende dat Max Verstappen de race gaat 
winnen.

Ook Carnaval vieren hoort bij zijn favorie-
te bezigheden, hij is dan ook geen onbe-
kende van De Spekzullekes. Prins Rob d’n 
Twidde heeft als 11 jaar raadsheer, raads-
vertegenwoordiger en reservevorst al flink 
wat ervaring binnen Carnavalsvereniging 
De Spekzullekes. Het belooft een fantas-
tisch feest te worden nu hij de vereniging 
voor zal gaan als Prins!

Prins Rob d’n Twidde, zijn vrouw Fannie 
en de kinderen kijken er enorm naar uit 
om samen met De Spekzullekes en alle 
bezoekers van Zaal Vissers, een geweldig 
Carnaval 2020 in Brouwhuis te vieren. We 
hopen u dan ook zeker te zien tijdens een 
van de vele middagen en avonden bij Zaal 
Vissers!

Alaaf! s

Prins Rob d’n Twidde. 
(Bron foto; CV De Spekzullekes).

Prins Rob d’n Twidde voor CV De Spekzullekes 
Rijpelberg
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0492-551414   •   INFO@BENIKHOUT.NL   •   VONDERWEG 3   •   5741 TE BEEK EN DONK

VOOR VERDERE INFORMATIE ZIE WWW.BENIKHOUT.NL

Douglas hout
vast in prijs verlaagd

Nieuw in ons assortiment 

schuifdeurbeslag

ijzerwaren
vast in prijs verlaagd

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

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

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

parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

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

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

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

Zondag 19 januari
10.15 uur Luciakerk Mierlo-Hout
Truus van de Rijt – Beekers; Johan Harmsen; Jo Rooijakkers vanwege 
verjaardag;
Mia van Hooft-Fillipini ; Theo van Hoof;

Donderdag 23 januari
19.00 uur Damiaanhuis
voor slachto� ers van vandalisme

Zaterdag 25 januari
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna,
voor ernstig zieken
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout
voor ernstig zieken.

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. 

Zondag 26 januari 
10.30 uur Femmes
Ellen Smithuis-Kok, Riek Merks-Reloe, Ria Verhoeven-van Poppel, 
Huub Rijkers, Martien van Rooij, Piet van Neerven en Irma van 
Neerven-Harnisch, Francien van den Elsen-Knoops, Dora Hekkens-
van Haandel, Fransje Hornix-Bloemen, Yolanda Buiteman-van den 
Eertwegh.

Aanstaande zondag 19 januari 2020 zal 
Prins Willem (van Leerdam) d’n Urste van 
CV ‘De Spruwwejagers’ uit Mierlo een re-
ceptie krijgen aangeboden vanwege zijn 
uitverkiezing tot 58ste Prins der Spruw-
wejagers. Vanaf 14.00 uur zal de receptie 
plaatsvinden in de residentie van CV ‘De 
Spruwwejagers’, te weten ‘De Spruwwe-
kooi’ van Sport & Eetcafé ‘De Weijer’, Heer 
van Scherpenzeelweg 24 te Mierlo. Naast 
een vijftiental bevriende carnavalsvereni-
gingen uit Mierlo en omstreken zullen 
vele vrienden, bekenden, buurtgenoten en 
andere belangstellenden van de gelegen-
heid gebruik maken om Prins Willem d’n 
Urste en zijn Adjudant Robin (Liebreks) te 
feliciteren met hun uitverkiezing tot Prins 
en Adjudant van Mierloos tweede oudste 
carnavalsvereniging. s

Prinsenreceptie ‘Spruwwejagers’ 

Prinsenreceptie CV De Spruwwejagers. 
(Bron foto; Jos Lenssen).

Regio
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Hints - & Prinseroaje

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

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

Evenementen

save
the 

JAN.

17 
JAN.

17 
JAN.

17 
JAN.

17 
JAN.

23 
JAN.

22 
JAN.

22 
JAN.

26 
JAN.

24 
JAN.

18 
JAN.

Absolutely Floyd 
- Echoes Of A 
Distant Time 
Part II

Biologische markt 
Brandevoort

Dominic Seldis

Pick Up Music 
Club

Hadewych Minis, 
Matangi Quartet 
e.a.

Schadevrije Jaren 
- Tim Hartog

Theater Terra (4+)

Lezing vergeten 
groenten

Minor in de 
Geseldonk

Unknown 
Pleasures

Wij zien weer uit naar een hele avond 
lang muziek van Pink Floyd. Ditmaal 
wordt deze uitgevoerd door 
Absolutely Floyd.
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Vr 17 januari 20:30 - 22:30 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 17 januari 14:00 - 18:00 uur.

Contrabassist en dirigent Dominic 
Seldis brengt, samen met zijn 
negenkoppige orkest, een vermakelijke 
en spectaculaire muzikale reis.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Vr 17 januari 20:15 uur.

Deze avond zullen 4 gast-DJs hun 
favoriete plaatjes draaien bij het 
Muziekcafé Helmond. Laat je verrassen 
door de DJs en geniet van een enorme 
diversiteit aan muziek. Vinyl only
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39
Vr 17 januari 22:00 - 03:00 uur.

Hart en smart van onze Nederlandse 
zangeressen en liedjesschrijfsters
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Do 23 januari 20:15 - 23:59 uur.

Vroeg of laat loopt iedereen schade 
op. De vraag is hoe je hiermee omgaat. 
Tim onderzoekt hoe we kunnen 
voorkomen dat we eindigen als 
onzekere oververzekerden die zelfs 
zichzelf niet meer vertrouwen.
Annatheater Helmond,
Floreffestraat 21a
Wo 22 januari 20:30 - 22:15 uur.

Fonkelnieuwe familiemusical over 
Kikker en zijn vriendjes
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Wo 22 januari 14:30 - 15:30 uur.

Op 26 januari houdt Stichting 
Vrienden Stadstuin een lezing over 
vergeten groente. Tijdens deze lezing 
vertelt Jack Kloft over de groenten 
die in de vergetelheid zijn geraakt, 
denk aan tripmadam, lamsoren en 
onze erfgoedzaden project van WUR 
Wageningen University & Research. 
Iedereen kan zich aanmelden.

Entreeprijs € 9,50 is inclusief één kopje 
koffie/thee. Tijdens de lezing worden 
diverse vergeten groenten hapjes 
geserveerd. Ben je in bezit van een 
inkomensverklaring van de gemeente 
Helmond? Dan betaal je €7,95.

Meld je vóór 22 januari aan, vooraf 
reserveren en betalen is verplicht. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij aan de 
Katoenstraat 12 op Suytkade te 
Helmond. Inloop: 13.30 uur. Start: 
14.00 uur.

Voor meer info 
stichtingvriendenstadstuin@gmail.
com tel: 06-174 36 458

Op 24 januari aanstaande wordt 
Wijkhuis De Geseldonk weer de 
locatie voor hét feest voor middelbare 
scholieren van 12 tot en met 17 jaar. Dit 
feestje wil je niet missen! Minor vindt 
plaats van 19.30 uur tot 00.00 uur in 
Wijkhuis De Geseldonk. Om 20.30 
uur sluiten de deuren, zorg dus dat je 
op tijd binnen bent!Een consumptie 
kost 1 euro, en de garderobe is gratis. 
Om naar Minor te komen heb je een 
ticket nodig. Deze kost 3 euro en is te 
koop bij Jumbo Mierlo-Hout, Primera 
Brandevoort, Primera Winkelcentrum 
De Bus, of online via onze website. 
Voor meer informatie en het 
reglement: www.minorhelmond.nl. 

An evening full of alt 70s and 80s new 
wave and punky classics
Lokaal 42, Markt 42
Za 18 januari 22:00 - 02:00 uur.

2020

Prins Mart dun uurste zwaait 
dit jaar de skepter in ‘Spurrie-
land’ van carnavalsvereniging 
de Spurriezeiers in Stiphout. 
Met zijn negentien jaar is hij de 
jongste prins die de carnavals-
vereniging ooit gekend heeft. 
Ondanks zijn jonge leeftijd is 
het niet de minste prins. Hij zet 
zich namelijk al jaren met volle 
overgave in voor de carnavals-
vereniging. Hiermee wordt dui-
delijk dat je geen fortuin hoeft 
te hebben om prins te kunnen 
worden. Zoals vorst Mark het 
mooi verwoorde bij de prinsen-
onthulling: “In Stippent kan ie-
dereen prins worden’.

Mart Rooijakkers komt uit een 

echt carnavalsgezin. Moeder 
Rianne speelde in het ‘Boekels 
kwartierke’ en zingt in ‘Stippent 
the voices’, vader Hans was al 
eerder prins van de Spurriezeiers. 
Samen met zijn broer Tijn helpt 
Mart bij het organiseren van het 
Sjansbal, het succesvolle feest op 
de maandagavond met carnaval 
in Stiphout. Zijn zus Anke heeft 
een grote bijdrage geleverd aan 
de geheimhouding, bij het ‘prin-
senraden’ werd zijn naam dan 
ook niet één keer genoemd.

De jonge prins zet zich al jaren 
in voor de carnavalsclub op ver-
schillende fronten. Zo speelt hij 
de bekkens bij de Hofkapel, de 
kapel is bij elk optreden van de 
carnavalsvereniging aanwezig. 
Daarnaast rijdt hij de carnavals-
wagen van de Spurriebemmels 

in de optocht, de jeugdafdeling 
van de Spurriezeiers. Ook zit 
hij zit in de organisatie van het 
Sjansbal. Als er iets gesjouwd 
of opgebouwd moet worden is 
Mart altijd van de partij.

Toen zijn vader acht jaar geleden 
prins werd, vond Mart het heel 
erg dat hem dit niet was verteld. 
Nu was het tijd om pa terug te 
pakken, en hoe! Stiphout heeft 
dit jaar een geweldige, enthousi-
aste prins. Hij is namelijk goed in 
de boel opbouwen maar ook erg 
goed in de tent af breken.

Op zondag 19 januari is van 14:00 
tot 18:00 in Zalencentrum de 
Smed - de Kurref de receptie voor 
Prins Mart. Kijk voor meer infor-
matie op de geheel vernieuwde 
website: www.spurriezeiers.nl s

Prins Mart d’n Uurste 
van CV de Spurriezeiers

Een videoverslag van deze avond, gefilmd door Wim Klaasen, 
is ook te zien op www.helmondnu.nl of op de Facebookpagina 

van Weekkrant De Loop Helmond.  Jeugdprins Pim van van de Spurriebemmels en Adjudante Fleur Aben 
van de Spurriebemmels (Bron foto’s; CV de Spurriezeiers).

Prins Mart dun Uurste samen met zijn ouders. 
(Bron foto; Pieter Klaasen).

Stiphout
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Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
AKO, Brouwhorst 27
Brandevoort Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo, 
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
Dierdonk Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
Helmond-Centrum Elzas Passage | Delifrance
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
HELMOND
weekkrant de loop

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
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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
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EVENEMENTEN DIVERSEN

Nieuwe vloer
voor je bedrijf?

Beekerheide 28
Beek en Donk

www.vloerenland.com

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

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.

19 januari
VLOOIENMARKT
Sporthal Eckart
Airbornelaan 1a, 

Eindhoven
9.00-16.00u  

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 

straatwerk0611441257   
wwwkeesvankerkoerle.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

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

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

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

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

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?
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Vele goede aanbiedingen!
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MEUBELEN   |    VLOEREN   |   RAAMBEKLEDING   |   BEHANG & VERF    |   BEDDEN

Engelseweg 212, Helmond, Tel. 0492-475624, info@stijlenco.nl | www.stijlenco.nl


