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Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl
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BOSSCHEWEG 30  •  BEEK EN DONK
0492  46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL

JOSVERSCHURENSHOP.NL

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

WINTER
BANDEN

GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE,
MET DE BESTE SERVICE

WC De Bus
Nieuwveld 49b, Helmond

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

DE GEURSPECIAALZAAK

50PLUS BIOS: 
DOLOR Y GLORIA

GENOMINEERD VOOR TWEE OSCARS.
DINSDAG 28 JANUARI EN 

4 FEBRUARI OM 13.30 UUR,
INCLUSIEF PAUZE 

MET KOFFIE/THEE + IETS LEKKERS

Zaterdag 18 januari hebben de 
Keiebijters op het plein voor het 
kasteel van Helmond bekend-
gemaakt dat Broos Swinkels 
(46) prins is van het Helmondse 
stadscarnaval. Het motto is dit 
jaar ‘Oit de Kunst.!’   

Naast de Keiebijters, met hun 
voltallige bestuur en het college 
van oud-Prinsen, waren ook alle 

andere Helmondse carnavals-
verenigingen en vele andere be-
langstellenden aanwezig bij dit 
officiële moment. 

Broos Swinkels behoort tot de 
zevende generatie van de familie 
Swinkels van Bavaria. 

In het dagelijks leven is hij Strate-
gisch inkoper bij de Royal Swin-
kels Family Brewers. De komen-
de weken gaat hij de Keiebijters 
voor als Prins Briek XLVII. 

Winnaar Hints- & Prinseroaje
Iedereen die in de afgelopen 
weken heeft meegedaan aan 
het Hints- & Prinseroaje 2020 en 
de prins goed hebben geraden, 
maakten kans om in de prijzen te 
vallen. De kersverse Prins Briek 
trok de naam van Patrick Hen-
driks uit de ton. 
Deze winnaar gaat een prins-
heerlijk jaar tegemoet dank-
zij de talloze prijzen die be-
schikbaar zijn gesteld door de  
Roajeschenkers.

Bekendmaking Prins Briekske
Op zondagmiddag 19 januari was 
het de beurt aan de jeugd. Om 
14.00 uur startte in Hoftempel 
West-Ende het jeugdevenement, 
dit jaar in de vorm van ‘Kiezelk-
eikes Talentshow’. Deze talen-
tenjacht leidde tot de climax dat 
Freek Vernooy in 2020 de jeugd 
voorgaat als Prins Briekske der 
Keiebijters. 
 
Kijk voor meer informatie op 
www.keiebijters.nl s

Centrum

Broos Swinkels is Prins Briek XLVII. (Bron foto; Wim van den Broek).

PRINS BRIEK XLVII 
der Keiebijters

ZOEK JIJ NOG EEN 
LEUKE BIJBAAN?

BEZORGERS 
GEVRAAGD

0618938912

€50,00 
EXTRA BONUS!
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MEUBELEN   |    VLOEREN   |   RAAMBEKLEDING   |   BEHANG & VERF    |   BEDDEN

Engelseweg 212, Helmond, Tel. 0492-475624, info@stijlenco.nl | www.stijlenco.nl
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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 (06-30 25 25 12)

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!

Hardlopers en wandelaars op-
gelet! Op zondag 19 april vindt 
de eerste editie plaats van de 
‘Halve van Helmond’. Een nieuw 
hardloop- en wandelevene-
ment, waarbij de halve mara-
thon centraal staat. Ook zijn er 
hardloopwedstrijden over 10 ki-
lometer en 5 kilometer, is er een 
bedrijvenloop, een kidsrun en 
wandelaars kunnen deelnemen 
aan een wandeltocht van 15 ki-
lometer. Kortom, een groots 
evenement voor jong en oud, 
voor wedstrijdatleten en voor 

recreatieve lopers. 

De kracht van verbinding
Samen bereik je meer: en daarom 
hebben Lopersgroep Brande-
voort en de Helmondse Atletiek-
club (H.A.C.) de krachten gebun-
deld om de Halve van Helmond 
te organiseren. 

De Halve van Helmond geeft in-
vulling aan de ambitie van beide 
verenigingen om een grootscha-
lig sportief evenement voor Hel-
mond op te zetten. Aan ervaring 
geen gebrek; Lopersgroep Bran-
devoort organiseerde al 12 jaar 
met succes Rondje Brandevoort 

en H.A.C. heeft jaren lang de po-
pulaire NightRun mede georga-
niseerd. Het doel is om de ‘Halve 
van Helmond’ in de komende ja-
ren als Helmonds evenement bo-
venregionaal op de kaart te zetten.  

Het parcours
Dit jaar zal de start en finish 
plaatsvinden op Sportpark Mo-
lenven in Stiphout, bij de atletiek-
club H.A.C. 
Het hardloopparcours heeft 
een lengte van tien kilometer en 
loopt door mooie gebieden van 
Helmond zowel qua natuur als 
architectuur. Sportpark Brande-
voort is ook onderdeel van het 

parcours. De kidsrun vindt plaats 
op de atletiekbaan. Voor wande-
laars wordt een mooie route uit-
gezet van ongeveer 15 kilometer.

Meer informatie en inschrijven 
Inschrijven voor het evenement 
is mogelijk via de website www.
halvevanhelmond.nl. Hier is ook 
meer informatie te vinden over 
het evenement. 

Niet alleen sporters, ook toe-
schouwers zijn van harte welkom 
tijdens deze dag om de lopers aan 
te moedigen. Er zal gezorgd wor-
den voor entertainment, hapjes 
en drankjes. s

Helmond is een sportevenement rijker: 
de Halve van Helmond 

Het nieuwe sportevenement zal in april van dit jaar plaatsvinden. (Bron foto; Perrin Oubrie).

Helmond

Helmond

Tijdens de nieuwjaarsbijeen-
komst heeft het Houts Ge-
mengd Koor afscheid genomen 
van dirigente Marjan Vree. Half 
december 2019 laat Marjan de 
vereniging weten dat zij om ge-
zondheidsredenen het dirigent-
schap van het Houts Gemengd 
Koor opzegt. Het bestuur heeft 
alle begrip voor dit besluit en 
vindt dat zij een juiste keuze 
maakt. Kiezen voor je eigen ge-
zondheid. Het bestuur besluit 
om tijdens de nieuwjaarsbij-
eenkomst, traditioneel de eerste 
repetitie van het nieuwe jaar, 
afscheid van Marjan te nemen.

Tijdens de nazit van het kerst-
concert van 22 december wordt 
met enkele bestuursleden, Theo 
Franx en Ad Brouwers en,huidige 
dirigent, Jacques Lemmens, een 
programmaatje opgesteld. Op 
dinsdag 7 januari 2020 zijn de 
eerste koorleden al vroeg aanwe-
zig in de ontmoetingsruimte van 
wijkhuis De Geseldonk. We wen-
sen elkaar de beste wensen. Een 
heel gezellig gebeuren.

Wanneer, even na achten, alle 
aanwezigen voorzien zijn van een 
drankje is het woord aan de voor-
zitter voor een kort toespraakje. 
Hij hoopt op een mooi muzikaal 
jaar met vernieuwd repertoire. 
Onze muziekcommissie werkt 
samen met Jacques reeds aan de 
eerste uitvoering van 5 april 2020. 
Met een toost op het nieuwe, 

mooi muzikaal jaar, sluit Nico 
zijn toespraak af. Zoals al eerder 
geschreven, nemen we deze van-
avond afscheid van Marjan als 
dirigente van het HGK. Zonder 
aankondiging stelt het koor rond 
de klok van half negen zich op in 
een hoek van de ontmoetings-
ruimte.

Onder leiding van Jacques en 
met begeleiding van Ad en Theo 
klinkt het “When I’m sixty-four” 
in de zaal. Een werkje wat Mar-

jan in haar beginperiode met ons 
heeft ingestudeerd. Marjan kan 
het zingen niet laten en zingt met 
de sopranen mee. Ad en Theo 
hebben voor Marjan een in-
strumentaal werkje voorbereid. 
Theo verrast niet alleen Marjan, 
maar ook alle koorleden. Behalve 
dwarsfluit bespeelt hij ook een 
saxofoon.
De voorzitter haalt in zijn toe-
spraak herinneringen uit 2016 
aan. De eerste kennismaking met 
het koor, de grote betrokkenheid 
van Marjan bij het koor buiten de 
repetitie om, haar muzikaliteit en 

haar deskundigheid rond de ou-
der wordende stem.

Tot slot een dankwoord voor al 
haar verdiensten voor het koor. 
Voor Marjan is er een mooi boe-
ket en een cadeaubon van het 
VVV. Ook Piet wordt voor zijn 
steun aan Marjan met een fles 
Mierlo-Hout wijn bedankt. Nico 
sluit af met een verzoek aan Mar-
jan om nog een keer het dirigeer-
stokje te hanteren en het koor te 
dirigeren met begeleiding van Ad 

en Theo met  “That’s what are 
friends for”. Marjan zegt geen 
nee en de koorleden zien een di-
rigente met een big smile voor 
het koor staan. Alsof zij geen jaar 
weg is geweest.
Zo vertrouwd, zo eigen.

Dan is er tijd en ruimte om voor 
iedereen persoonlijk afscheid te 
nemen. Tegen tienen komt er 
een einde aan deze eerste bij-
eenkomst. Waar wij in het begin 
bang voor waren, Marjan kan 
snel vermoeid raken, is gelukkig 
niet uitgekomen. Integendeel 

Marjan Vree-Quist neemt afscheid van Houts Gemengd Koor
zelfs. Het loopt tegen half elf als 
Marjan en Piet samen met enke-
le bestuursleden, begeleiders en 
dirigent wijkhuis De Geseldonk 
verlaten. Wij kijken terug op 
een meer dan geslaagde nieuw-
jaarsbijeenkomst. Het Houts Ge-
mengd Koor waardig. s

(Bron foto; Houts Gemengd Koor).
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Hoe ziet u de toekomst van Helmond? 
Vul de enquête in

Iedereen moet prettig kunnen wonen, werken en recreëren in Helmond. Daarom 
werkt Helmond aan een omgevingsvisie. Daarin worden belangrijke keuzes voor 
de toekomst van de stad vastgelegd. Zoals keuzes op het gebied van wonen, het 
opwekken van energie, kwaliteit van de lucht, gezondheid en veiligheid. 

Hoe ziet u de toekomst van Helmond voor u?
Laat het de gemeente weten en vul de enquête in. De enquête vindt u op 
www.helmond/vragenlijst. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten.

Wilt u meer achtergrondinformatie? 
Kijk dan op www.helmond.nl/omgevingswet.

Vergaderingen 
welstandscommissie

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 4 februari 2020 en 
3 maart 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. 

Bekendmakingen

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

Rijnlaan 45 09-01-2020 oprichten carport OLO 4876375

Liverdonk sectie U 7614 09-01-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4758011

Torenstraat, sectie E 850,  10-01-2020 oprichten 30 appartementen OLO 4878481

849, 554 

Deurneseweg 11 10-01-2020 verbouw hogeschool De Kempel OLO 4847607

Gasthuisstraat 49 13-01-2020 ontheffing bestemmingsplan  OLO 4868533

  (aanvraag  carport) 

Kaldersedijk, sectie U nr. 7090 14-01-2020 oprichten woning en maken uitweg OLO 4885269

Postelstraat 2-20 even,  15-01-2020 onderhoud 51 woningen Annawijk  OLO 4886021

1-9 oneven, Norbertijnenstraat 

1-9 oneven, 4-121 en 18-26 even, 

Hoogeindsestraat 112-124 even, 

Montgomeryplein 1-29 oneven  

Zuid Koninginnewal 15 15-01-2020 kantoor ombouwen tot  OLO 4887153

  15 appartementen 

2e Haagstraat 57 15-01-2020 kamerverhuur OLO 4888131

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

St. Annaplein 4 14-01-2020 verzoek ontheffing bestemmingplan    OLO 4844139 

  (kamerverhuur) 

Middendijk 5D-5E-5F 15-01-2020 maken 3 uitwegen 2019-X1517

Kerkstraat Zuid 4C -  15-01-2020 oprichten 44 appartementen  OLO 4497339

Kerkstraat Zuid 14, 14A, 14B, 14C, 16, 16A t/m 16F

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter     Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Postelstraat                  15-01-2020               Herontwikkeling Annawijk (hofje) OLO 4534341

15 t/m 29 oneven      

Beroepschrift 

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

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

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

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

beroepschrift is verstreken. 

Voorlopige voorziening 

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

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

MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een belanghebbende 

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

voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

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  

Fofanah, A.   06-11-2019

Stańczyk, J.M.   11-09-2019

Wozniak, M.  04-12-2019

Rogozinska, S.M.   04-12-2019

 

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 en voorletter(s) Datum vertrek  

Kolańczyk, P.   13-01-2020

Kazaniecki, P.K.   13-01-2020

Konings, A.   13-01-2020

Major Hadish Abraha  14-01-2020

El Majdoubi, N.  14-01-2020

Verhees, N.A.  14-01-2020

Van Berlo, A.T.N.  14-01-2020

Chapevova, Y.  15-01-2020

Dubios, M.L.   15-01-2020

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. 

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

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

Mauritslaan 17 28-11-2019 vergroten woning OLO 4805611

Willem Prinzenstraat 190 21-11-2019 plaatsen dakkapel zijgevel OLO 4792113

Gerstdijk 8 31-10-2019 vergroten bedrijfsruimte OLO 4739545

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

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Rooseindsestraat  wijzigen bestemmingsplan van ns huisje OLO 3348853

(lijn Helmond-Venlo) in kantoor 

Adriaen Brouwerstraat 30 maken uitweg OLO 3376317

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

Steenovenweg  11-01-2020     56e ELE Rally (vrijdag 5 juni 2020) 2020-00062

(Omgeving Automotive Campus/Stiphout) 

Havenweg 18 14-01-2020     Carnaval 2020 plaatsen overkapping  2020-00068

  Havenweg 18 (20 t/m 27 februari 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.

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

Markt 14-01-2020   Nationaal Straatvoetbaltoernooi 2020 2019-03073

  (5 mei 2020)

Centrum 17-01-2020  Carnaval Helmond 2020, Buiten-              2019-03044 

  activiteiten (18 januari, 22  t/m 25 februari 2020) 

Stiphout 17-01-2020  Carnavalsoptocht Spurriezeiers  2019-03015

  (22 februari 2020) 

Mierlo-Hout 17-01-2020  Carnavalsoptocht Mierlo-Hout  2019-02975

  (22 februari 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. 

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

Rivierensingel 719 10-01-2020 aanleg gesloten bodem  OLO 4877345

  energiesysteem 

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

Malex B.V.     Achterdijk 15A Het oprichten van een bedrijf voor onderhoud en 

reparatie van personenauto’s en bedrijfswagens;

De Lucht Restaurants B.V.   Europaweg 154 Het starten van een vestiging van Burger King.

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

     Datum verzending

HLMD Horeca B.V. De Braak 7 drank- en horecavergunning 34174859/

     9-1-2020

VOF De Stadskamer Elzaspassage 15     drank- en horecavergunning 34200497/

     15-1-2020

Meer informatie 

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

openbare orde en veiligheid, via telefoonnummer (0492) 587627 of gemeente@helmond.nl. 

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid 
omgevingsvergunning “appartementen Zuid Koninginnewal 15 “

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij van plan zijn om hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, vast te stellen ten 

behoeve van de omgevingsvergunning “appartementen Zuid Koninginnewal 15 “. Deze waarde 

bedraagt maximaal 63 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de Kasteel-Traverse en 

maximaal 55 dB(A) voor het industrielawaai ten gevolge van bedrijventerrein Vlisco.

Inzage 

Het ontwerp van het besluit en het akoestisch onderzoek liggen met ingang van 23 januari 

2020 gedurende zes weken (t/m 5 maart 2020) voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, 

Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Het inzien van deze stukken kan alleen op afspraak. U kunt 

uw afspraak telefonisch maken via telefoonnummer 14 0492 of via www.helmond.nl/afspraak.

Zienswijzen

Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke 

zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team 

Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: Zienswijze 

Wet geluidhinder appartementen Zuid Koninginnewal 15. Mondelinge zienswijzen kunnen op 

maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch worden ingebracht door te bellen 

naar telefoonnummer 14 0492.

Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Eenrichtingsverkeer in te stellen op de Zuid Koninginnewal tussen Molenstraat en Kasteel-

Traverse in de rijrichting van de Molenstraat door middel van het plaatsen van borden C02 en 

C03 van bijlage 1 van het RVV 1990.

Mogelijkheid van bezwaar

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

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

aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift 

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

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

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

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

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

www.helmond.nl.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

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

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

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

Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie

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

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

dhr. E. de Haan, tel. 14 0492.

Beleidsregels parkeernormen Helmond 2020
Het college van burgemeester en wethouders van Helmond heeft op 17 december 2019 de 

Beleidsregels Parkeernormen 2020 vastgesteld. De datum van inwerkingtreding is de datum 

van deze publicatie, namelijk donderdag 23 januari 2020. De Beleidsregels Parkeernormen 

2020 zijn op de website van de gemeente in te zien, op www.helmond.nl/parkeren. 

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 23 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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Klimaatverandering. Het meest besproken onderwerp van 
het laatste jaar. Ook in Helmond merken we de gevolgen. 
Denk aan de enorme hittegolf van de vorige zomer waarbij 
de temperatuur opliep tot boven de 40 graden. En de 
droogte van de afgelopen twee zomers. Maar u herinnert 
zich vast ook nog wel de hoosbuien van een paar jaar 
geleden waarbij tunnels en kelders onderliepen en bomen 
omwaaiden. In de komende jaren neemt de kans op hitte, 
droogte en wateroverlast alleen maar toe. En daarmee ook 
de risico’s. Zowel voor onze leefomgeving en gezondheid 
als het risico op (economische) schade. 

Het is dus belangrijk om onze stad weerbaar te maken 
tegen het veranderende klimaat. Maar dat niet alleen; we 
willen ook dat Helmond een prettige leefomgeving is met 
veel aandacht voor groen. Dat betekent dat we bij alles wat 
we in de openbare ruimte doen meer rekening moeten 
houden met het veranderende klimaat. Bij alle plannen 

Meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot 
en meer ruimte voor kwalitatief groen en water; 
dat zijn de ambities in Helmond waarvoor alle 
lichten op groen gaan! Blijf op de hoogte van 
wat er in de stad allemaal gebeurt, wat je zelf 
kunt doen én welke hulp je kunt krijgen. 

 www.allelichtenopgroen.nl 
 
 info@allelichtenopgroen.nl

 @allelichtenopgroen  
 
 @allelichtenopgroen

 Energiehuis Helmond, Torenstraat 3-5

Op weg naar klimaatbestendig Helmond 
moeten we ons afvragen wat die betekenen in het licht van 
hitte, droogte en wateroverlast. In de afgelopen periode is 
een eerste stap gezet met het uitvoeren van stresstesten. 
Die laten zien waar in de stad de meest kwetsbare plekken 
zitten. De komende tijd bespreken we met inwoners, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties de gevolgen. 
Vinden we het bijvoorbeeld acceptabel dat een bepaalde 
weg een paar dagen onder water staat na een hevige bui? 
En zo niet, hoe lossen we dat dan op? 
En wat kunnen we doen om de hoge temperaturen in het 
centrum en op de bedrijventerreinen tijdens een hittegolf 
te temperen? Op dat soort vragen moeten we antwoorden 
vinden. Dat is niet makkelijk. Maar wél noodzakelijk, dat 
hebben de afgelopen zomers ons wel geleerd! 

Erik de Vries
Wethouder Stedelijk Beheer, Natuur en Water

In 2019 is voor Helmond een zogenoemde stresstest 
uitgevoerd. Hierin wordt de ‘stress’ van extreem 
weer nagebootst met behulp van rekenmodellen, 
satellietbeelden en andere gegevens. Zo wordt 
duidelijk welke zwakke plekken in onze stad een 
rol spelen bij het ontstaan van hittestress, droogte, 
wateroverlast en overstroming. 

Meer water en hitte
Uit de stresstest blijkt dat water op straat in de toekomst 
vaker voor komt omdat er meer water valt in een kortere 
periode én wij in Helmond veel verharding hebben. 
De spoortunnels zijn een knelpunt bij forse buien. Ook kan 
het water in in sommige situaties binnenlopen in huizen.
De beken in Helmond kunnen buiten hun oevers treden, 
maar de laatste jaren is er al ruimte gecreëerd voor de beken 
waardoor er bergingscapaciteit is bij hoogwater. Als het 
gaat om hitte gaan we van 7 (nu) naar meer dan 18 dagen 
waarbij de temperatuur oploopt tot meer dan 30◦C. 

De gevolgen van extreem weer in Helmond

Ook het aantal tropische nachten boven 20◦C stijgt. 
De hitte zorgt in het centrum én op alle bedrijventerreinen 
in Helmond voor hittestress. De extreme hitte geeft ook 
droogte. De koelste plekken in de stad zijn de plekken 
met groen en bomen, maar door de droogte worden 
deze kwetsbaar. 

Klimaatdialogen
De weg naar een klimaatbestendig Helmond moeten 
we samen inslaan. Daarom gaan we in gesprek met 
‘de stad’ en organiseren we in het eerste kwartaal 
van 2020 ‘klimaatdialogen’ met bedrijven, inwoners, 
maatschappelijke en gezondheidsorganisaties. 
De informatie en ideeën die we ophalen tijdens de 
klimaatdialogen, werken we uit in actiepunten voor een 
uitvoeringsplan. 

Kijk voor meer informatie op www.allelichtenopgroen.nl

Energiezuinig wonen? 
Laat je informeren!

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

Maandag 27 januari Warmtepompen
Woensdag 29 januari Energiecafé: 
   Groene Kernenergie 
Dinsdag 4 februari Zonnepanelen
Maandag 10 februari Financiering, subsidies 
   en leningen

De informatiebijeenkomsten vinden plaatsen in het 
Energiehuis (Torenstraat 3-5) en beginnen om 19.30 uur.

De toegang is gratis. Meer info en aanmelding: 
www.energiehuishelmond.nl/agenda
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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*

Als u kiest voor kwaliteit

Jong gebruikte kwaliteits 
meubelen en nieuwe merk 

meubelen tegen zeer 
aantrekkelijke prijzen. 

Onze topmerken o.a.: Leolux • Montel 
Prominent • Schuitema • R.A.C. • MECAM

WAAROM 
DUUR DOEN?

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 

www.tweedezitenzo.nl

In samenwerking met Lowa, de 
hoofdsponsor van de Nijmeeg-
se vierdaagse, verloot Adven-
ture Store Helmond twee ge-
garandeerde startbewijzen ter 
waarde van honderd euro per 
stuk voor dit grootse wandel-
evenement. 

Hoe kun jij deze winnen? 
Deel het facebookbericht van 
Adventure Store Helmond en 
like de facebookpagina. Meld je 
aan voor onze nieuwsbrief op 
www.adventurestore.nl en mail 
je volledige naam, adres en tele-
foonnummer door naar info@
adventurestore.nl Op deze ma-
nier maak jij kans om dit gega-
randeerde startbewijs te win-
nen. Meedoen kan tot vrijdag 13 
maart 2020. Winnaars worden 
vrijdag 20 maart bekend ge-
maakt en ontvangen persoonlijk 
bericht. s 

(Bron foto; Adventure Store Helmond).

Gratis startbewijzen 
Nijmeegse Vierdaagse 

Helmond

Lees de voorwaarden op: www.4daagse.nl

Zaterdag 8 februari 2020 or-
ganiseren Dierdonk Events en 
SCCD Parkzicht voor de vijfde 
keer hun jaarlijkse carnavaleske 
amusementsavond. Dit jaar zijn 
we er in geslaagd om een top 
programma voor u in elkaar te 
zetten. De organisatie heeft on-
der andere als kletsers niemand 
minder dan Rob Scheepers uit 
Sterksel en Berry Knapen uit 
Heeze weten vast te leggen. Ver-
der als nieuwkomer in het klet-
sers wereldje, Rizza Tisserand. 
Ook het amusement is deze 

keer weer van een zeer hoog ni-
veau met onder andere Applaus 
en Striepke Veur. Aanvang 20.30 
uur zaal open vanaf 19.45 uur.

Kaarten voor deze fantastische 
avond kosten slechts € 12.50 en 
zijn verkrijgbaar bij Albert Heijn 
Dierdonk.
Op zondagmiddag 9 febru-
ari 2020 wederom onze amuse-
mentsmiddag. Dit is een evene-
ment voor hen die met carnaval 
zelf niet uitgaan, maar toch iets 
van het carnavalsgebeuren wil-
len proeven. Wij bieden u onder 
andere een optreden van dans-
marietjes, een kletser, de win-

naars van de Helmondse carna-
valskraker Wai en diverse andere 
artiesten. In een gezellige omge-
ving kunt u onder het genot van 
een hapje en een drankje genie-
ten van de diverse optredens en 
uiteraard ook zelf een dansje wa-
gen op de muziek van onze huis 
DJ Cor die met zijn Disco 2000 
het licht en het geluid verzorgd 
op zowel de zaterdagavond als 
ook de zondagmiddag.

Entree kost deze middag slechts 
€ 3.00 en kaarten zijn verkrijg-
baar aan de zaal. Aanvang 14.00 
uur en de zaal gaat open om 
13.30 uur. s

Klets-en amusementsweekend 
in Parkzicht Dierdonk 

Dierdonk
Wil jij je fitter voelen. Lekker je 
hoofd leegmaken en conditie 
opbouwen? Begin met hardlo-
pen en doe mee met Start To 
Run bij de Helmondse Atletiek 
Club. Je bouwt in zeven weken 
op van 1 naar 25 minuten hard-
lopen of drie kilometer.

Je doet het niet alleen: samen 
met gezellige loopmaatjes ga je 
elke zaterdag hardlopen in de 
bossen of op de atletiekbaan. 
Iedereen kan meedoen. Jong en 
oud. Van een beetje looperva-

ring tot nog nooit een minuut 
hardgelopen.  Je wordt bege-
leid door ervaren looptrainers 
en een sportfysiotherapeut. 
Ook krijg je voorlichting over 
blessurepreventie, voeding en 
schoeisel.

Informatieavond woensdag 
19 februari om 19.30 uur club-
gebouw H.A.C. Molenven 3 te 
Helmond (Stiphout).De eerste 
training vindt plaats op zater-
dag 14 maart om 9.15 uur.
Informatie en aanmelden via 
hac-helmond.nl/starttorun. 
Daag jezelf uit en meld 
je aan! s

Begin met hardlopen 
bij Start To Run HAC

Stiphout
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VERHUIZINGS
UITVERKOOP!
VAN ONS SLAAPCENTRUM

Zondag 26 januari

geopend van

 12.00-17.00 uur

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

> Zelf afhalen
> Direct betalen
> Geen retour
> Geen garantie

Auping - Mline - Velda
Perzona - Silvana - Norma
Nox - Ags - Optisleep

www.vanheeswijk-wooncenter.nl

OPEN AVOND

De Franse Markt is op zoek 
naar handelaren met streek-
marktproducten en handelend 
onder duurzaamheid.  Op He-
melvaartsdag, donderdag 21 
mei, wordt de Franse Markt, 
een kunstzinnige markt, alweer 
voor de zesde keer gehouden 
rondom de Cacaofabriek. 
 
90 procent van de uitgestalde 
waren betreffen kunstproduc-
ten, aangeboden door handela-
ren 
met gevoel voor kunst, die hun 
hobby en  vaardigheden promo-
ten en demonstreren. 

10 procent van de ruimte is be-
stemd voor  deelnemers in de 
streekmarktsfeer die handge-
maakte, originele streekproduc-
ten en lekkere hapjes aanbie-
den. Speciale aandacht wordt 
geschonken aan Artschool Hel-
mond van Hilma Bovenkerk en 
aan Andre van Veggel, steenhou-
werij. 
 
Op het grote podium wordt tij-
dens de markt gemusiceerd, ge-
danst en vermaak 
gebracht door een grote variëteit 
van artiesten. Op het enorme 
terras van de 
Cacaofabriek is het gezellig toe-
ven en heeft u een mooi uitzicht 
op de Franse Markt. Hierdoor 

ontstaat een gezellige, toeganke-
lijke markt waar de bezoekers in 
een unieke en 
gezellige sfeer kunnen kennis-
maken met de makers en hun 
producten. In combinatie 
met het, bijna altijd, mooie weer 
op Hemelvaartsdag is het een 
leuk en interessant middagje uit. 

De markt wordt georganiseerd 
door de Stichting “Soet op Suyt” 
in nauwe samenwerking met De 
Cacaofabriek, het Annatheater 
en wijkhuis St. Annaparochie. 
Wilt u ook deelnemen aan de 
Franse Markt als kunstenaar of 
als standhouder? Voor de streek-
markt kunt u contact opnemen 
met johan@vdvorst.com s

Franse Markt zoekt handelaren 
Pentekenkunstenaar Hein Aldenhoven. (Bron foto; Soet op Suyt)

Helmond

De Cirkel, regionaal inloophuis 
voor kanker en hun naasten, 
bestaat 4 februari tien jaar. Tien 
jaar geleden is bewust gekozen 
voor 4 februari, Wereldkanker-
dag,   voor het officieel openen 
van het inloophuis aan de Piet 
Heinstraat in Helmond. 

Na tien jaar beantwoordt de 
Cirkel, inmiddels verhuisd naar 
de Everstenstraat in Helmond, 
nog steeds aan het doel: een 
luisterend oor bieden aan men-
sen met kanker en hun naasten. 
Daar zorgen dagelijks vele vrij-

willigers voor. Zondag 2 februari 
2020 wordt er stilgestaan bij dit 
heugelijk feit en wordt het jubi-
leumjaar geopend met een foto-
expositie van de fotoclub van De 
Cirkel. De foto’s, gemaakt door 
gasten van het inloophuis, heb-
ben betrekking op thema’s die te 
maken hebben met kanker zoals 
eenzaamheid, angst etc. 

Ook wordt de jaarlijkse Cirkel-
prijs in de loop van de middag 
uitgereikt. De prijs is een eerbe-
toon aan iemand die in het af-
gelopen jaar veel voor de Cirkel 
betekend heeft.
Voor meer informatie zie: www.
inloophuisdecirkel.nl s

Inloophuis De Cirkel 
bestaat tien jaar

Helmond-Oost
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www.roc-teraa.nl

open
avond
open

maandag 3
februari 18 - 21 uur

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

Ik kan weer iets van menne bucketlist 
afstrepen. Ons Stacey had kaartjes ge-
wonnen voor dun irste avond van het 
Keiebijters Kletstoernooi en ik was de 
gelukkige die mee mocht, eigenlijk heb 
ik geëist, da ik mee mocht.

Ik kijk het altijd op TV, maar was er nog 
nooit gewist. Op een of andere manier 
heb ik er nooit gin erg in wanneer dieje 
verkoop begint en dan bende dus al-
tijd te laat. Zaterdagmiddag  waren 

we al naar de bekendmaking gewist 
van Prins Briek dun 47e bij het kasteel 
wat ook kei skon was. Broos Swinkels, 
unne telg uit de Bavaria familie, is onze 
prins.
Wat was het toch unne gezellig bedoe-
ning. En ook nog effe op de receptie 
gewist. Op dieje middag is ook men 
foto bij dit column gemaakt mee Jan 
den Bok van de Keiebijters, skon war.

Jan, dat is dun vurloper oftewel dun 

veldwachter (net as bromsnor vruu-
ger bij Swiebertje) van de keiebijters. 
Wa staan we dur toch skon op Jan. Wa 
doe zonne velwachter zulde oe eigen 
afvragen? Nou, da is de bewaker van 
de goede zeden en van orde en netheid.
Da is me nog ins een baantje of nie? 
Wa gullie ook moet weten is dat Jan 
den Bok vruuger echt het bestaan en 
ook echt veldwachter was.

Toen ik ‘s avonds bij het kletstoernooi 

naar binnen ging, had ik verschillende 
mensen die me herkende: ‘bende gij 
ons Marij van de Loop?’. Ik moet er wel 
aan wennen om herkend te worden. 
Maar ge meut men altijd aanspreken, 
da vind ik zelfs leuk. Ik zuuk naar een 
plekske om te zitten en kom naast un-
ne vrolijke leuke mens te zitten die men 
ook gelijk herkent. Het is een super fan 
van het Keiebijters kletstoernooi, blijkt 
as we in gesprek raken.

Leo de Bruyn heet hij, ik had niet beter 
kunnen zitten want hij wist me alles te 
vertellen over hoe dun avond in zijn 
werk ging en wat ik als publiek alle-
maal moest doen, want er wordt wel 
het een en ander van oe verwacht. Leo 
is 71 jaar. Mog ik da zeggen Leo? Da 
zoude niet zeggen, hij gaat al vanaf 
1968 naar alle finales van dit toernooi 
en sinds twintig jaar ook naar alle 
voorrondes. Hij hielp me om op menne 
stoel te gaan staan want da moet elke 
keer as er iemand binnenkomt of weg-
gaat en hij hielp me ook weer deraf. 
Ben ook niet meer van de jongste en 
heb soms een handje hulp nodig. We 
hebben samen gezellig wa gedronken 
en we vonden ook alle twee dezelfde 
tonprater dun beste van dun avond. 
Leo kei bedankt da ge oe eigen over 
men het bekommert tenslotte was het 
allemaal nieuw vur men.

Ikzelf vond trouwens ook zeker het 
amusement super leuk wat tussen de 
tonpraters zat, de Skoepies waren ge-
weldig, maar menne favoriet van dun 
avond was Applaus uit Helmond. Ow 

ik vond ze echt kei goed en vural dun 
leadzanger die op een gegeven mo-
ment in zijn onderbox op het podium 
stond. Geweldig! dit is de nieuwe lich-
ting carnaval. Het zijn nog jonge gas-
ten en kunnen nog jaren mee in deze 
business. Entertainment van de boven-
ste plank wa men betreft. ‘S avonds 
kwam ik ook Jan dun Bok weer tegen. 
Hij begeleide de ton proaters en het 
amusement naar en van het podium 
samen mee de Dansmariekus.
Dus inderdaad unne vurloper en da 
deed Jan echt voortreffelijk goed.

Wa heb ik toch unne onzettende leuke 
zaterdagavond gehad ,hullemaal in 
het teken van de Keiebijters. En on-
danks da ik altijd een Kruikinneke zal 
blijven als geboren Tilburgse, vuul ik 
me toch ook echt een Keiebijterinneke, 
vural mee menne skonne Keiebijters 
sjaal, vur men was het weer Helmond 
op zijn best. Als ge twee paspoorten  
mag houden dus, behouw ik ook beide 
benamingen mee de carnaval. Wilde 
gij trouwens ok zonne sjaal? wij heb-
ben hem bij dun optiek gekocht in, 
onze PC Hoofdstraat, de Steenweg.  
As echte Helmonder, en zo vuul ik me, 
kunde niet zonder dees accessoire mee 
de carnaval

Ik wens iedereen een fijn weekend.
Tot volgende week.

Keiebijters en KeiebijterinnekesOns vertelt…
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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

Een nieuw jaar, tijd om aan de slag te gaan 
met goede voornemens. De Volksuniversiteit 
speelt daar handig op in door ook dit seizoen 
weer met een verrassend cursusaanbod te ko-
men. Administratief medewerksters Charlotte 
van der Werff en Yvonne Koning zijn verant-
woordelijk voor het reilen en zeilen van de 
planning en organisatie van deze cursussen. 

Wat begon als een leuke baan, is uitgegroeid 
tot een dienstverband van 15 jaar (Charlotte) 
en 10 jaar (Yvonne). De twee worden gezien 
als het hart van de organisatie. Ze plannen het 
cursusaanbod, houden de administratie bij en 
zorgen voor het contact met cursisten. Char-
lotte: ‘Vooral tijdens de start van het nieuwe 
cursusjaar is het ontzettend druk. Maar door 
onze ervaring zijn we goed op elkaar inge-
speeld en vloeit alles gewoon.’ Yvonne vult 
aan: ‘Omdat we hier zo lang werken, weten we 
overal wel iets vanaf en kennen we bijna ieder-
een. Zo kan het zomaar zijn dat we ’s avonds 
worden gebeld, omdat het alarm het niet doet. 

En dat is prima. We willen gewoon dat het hier 
soepel verloopt.’ 

Toewijding 
De twee zien heel wat cursussen voorbij ko-
men, wanneer ze die invoeren op de website 
bijvoorbeeld. Charlotte: ‘Om cursisten goed 
te informeren, volg ik zelf soms een cursus. 
Zo  volgde ik laatst bijvoorbeeld de cursus Wi-
chelroede lopen, waarbij ik van alles te weten 
kwam over straling. Dat bleek heel interessant.’ 

Meer naamsbekendheid
Op de vraag hoe de Volksuniversiteit er over 10 
jaar uitziet: ‘Het zou mooi zijn als we iets meer 
naamsbekendheid krijgen. Vooral jongeren 
weten ons minder goed te vinden. Die doel-
groep kijkt liever op het internet.’ Toch heeft 
het moderne tijdperk ook voor Charlotte en 
Yvonne voordelen: ‘We hoeven die schoenen-
dozen vol met aanmeldingen niet meer hand-
matig in te voeren. Een inschrijving is met een 
paar muisklikken gedaan.’

Een kijkje achter de schermen 
bij de Volksuniversiteit 
‘Om cursisten goed te informeren, 
volg ik zelf soms ook een cursus’ 

Op zaterdag 25 januari aanstaande is 
het weer zover: dan vindt de jaarlijkse 
playbackshow van de 30-jarige Stichting 
Truckersday weer plaats. Het is de orga-
nisatie wederom gelukt om een prachtige 
avond in elkaar te zetten met voor ieder 
wat wils. 

Er zijn dit jaar 16 artiesten die hun play-
backkunsten zullen tonen. De avond zal 
afgewisseld worden door optredens van 
de dansgardes van EKV de Narren. De 
winnaars van vorig jaar zullen beide hun 
titel komen verdedigen en de organisatie 
is erg benieuwd wie dit jaar naar huis zal 
gaan met de wisseltrofee ‘Beste Playbac-
ker’ en met de Henk Snijders Trofee (beste 
verkleding). Deze laatste trofee zal deze 
avond uitgereikt worden door Antwan 
Snijders: de zoon van Henk. 

Er is een veelzijdig programma met play-
backers. Uiteenlopend van rap tot musical 
en van Engelstalige pop tot Nederlandse 
oldies. Het is dus zeker de moeite waard 

om te komen kijken en genieten. 

Uiteraard is er tussendoor weer de mo-
gelijkheid uw geluk te beproeven met de 
loterij ter behoeve van Stichting Truckers-
day. De opbrengst komt geheel ten goede 
aan de stichting om meer en ook andere 
activiteiten te ontplooien. Ook zullen er 
nog drie super artiesten acte de presence 
geven tijdens deze geweldige avond. We 
kunnen, naast eerder genoemde artiesten, 
ook nog eens genieten van live optredens 
van Mike Kanders, Patrick Valentijn en 
Brabo Turk. Dit beloofd een superfeestje 
te worden waar we allemaal uitkijken. 

Na afloop van de playbackshow kan er 
nog worden doorgefeest tot sluiting; je 
hoeft dus zeker niet meteen naar huis.  
Zoals je kunt zien, belooft het weer een 
supergezellige avond te worden. Kom dus 
gezellig meefeesten op zaterdag 25 januari 
as in het TOV gebouw aan de Azalealaan 
40, 5701 CM te Helmond. 

Aanvang van de avond 19.00 uur . Zaal 
open vanaf 18.30 uur en de entree is zoals 
altijd gratis. s

Helmond

PlaybackShow 
Stichting Truckersday 

PlaybackShow van 2019. (Bron foto; Stichting Truckersday).
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ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

• kleinschalig onderwijs waarin de 
 leerling wordt gezien en uitgedaagd
• een duurzaam, ‘groen’ schoolgebouw 
 (vanaf schooljaar 2020-2021)
• voorloper in gepersonaliseerd 
 onderwijs (inclusief vervroegd 
 examen of examen op hoger niveau)
• grote variatie aan Brainportactiviteiten
• een sterk gymnasium
• internationalisering door Europese
 samenwerking (EUROPROJECT)
• bijzondere (examen)vakken zoals 
 Brainport & Techniek, expressie, 
 Art & Design, BSM en LO2,
 NLT, wiskunde D, Informatica

Voor meer info: www.strabrecht.nl 

OPEN 
DAG
zondag 
26 januari 
2020
13.00 - 16.30 uur

PLUSPUNTEN VAN HET 
STRABRECHT COLLEGE
Het Strabrecht College 
onderscheidt zich vooral door:

Grote Bos 2, Geldrop

ZOEK JE INFORMATIE OVER 
OUDERSCHAP, RELATIE OF 

ECHTSCHEIDING?

KIJK OP 
WWW.SAMSARA-HELMOND.NL

Echtscheidingsdilemma 19: 
KERSTMIS

Wilt u reageren op dit dilemma, of wilt u zelf een 
dilemma inbrengen? Mail naar duurzaamouder-
schap@levgroep.nl, o.v.v. dilemma 20 en mogelijk 

wordt uw reactie over twee weken geplaatst. s

Hallo, ik heb dringend behoef-
te aan advies. Ik ben een meis-
je van 16. Vorig  jaar zijn mijn 
ouders gescheiden. Vroeger 
hadden we met kerstmis altijd 
een paar vaste dingen die we 
met elkaar deden. We gingen 
altijd met z’n allen naar de 
film en mijn vader kookte één 
dag en mijn moeder de an-
dere, we speelden spelletjes, 
en het was altijd heel gezellig. 

De afspraak tussen mijn va-
der en moeder is dat ik bij 
mijn moeder woon en dat ik 
in het weekend naar mijn va-
der ga. Nu viel kerstmis door 
de week, en mijn moeder gaat 
er vanuit dat ik dan bij haar 
ben. Maar mijn vader vindt 
het leuk als ik ook een dag bij 
hem kom, dan gaat hij uitge-
breid koken. Samen vieren 
gaat niet meer, maar ik zou 
het graag met allebei vieren. 
En ik wil ook niet dat mijn ou-
ders zich alleen voelen. Mijn 
moeder zegt dat ze niemand 
anders heeft en zich heel een-
zaam gaat voelen als ik een 
dag naar mijn vader ga. Wat 
moet ik nu doen?

Ik ben een jongen van 15. Sa-
men met mijn broertje van 13 
en mijn zusje van 10 ging ik tot 
voor kort elk weekend van za-
terdag op zondag bij mijn va-
der slapen. Dat was gezellig. 
Mijn vader ging mee naar de 
sportclub en we kookten met 
z’n allen iets wat we allemaal 
lekker vinden. Sinds een paar 
maanden heeft mijn vader 
een vriendin. Dat is fijn voor 
hem, maar al gauw kwam zij 
met haar twee kinderen ook 
het weekend bij mijn vader 
in huis. En dat is niet zo leuk. 
Haar kinderen zijn irritant en 
ze lusten haast niks, zodat we 
iedere week saai pannenkoe-
ken eten en niet meer samen 
koken. Dat doet zij nu met 
mijn vader samen. Afgelopen 
weekend was er iets met haar 
familie en konden we niet 
naar onze vader, omdat die 
met zijn vriendin mee was. 
Wij missen het contact met 
onze vader. Zij pikt hem in en 
is opeens belangrijker dan wij. 
Ik durf niet tegen hem te zeg-
gen dat ik het niet leuk vind. 
Hoe pak ik dat aan?

Dilemma 20: 
nieuwe vriendin

Hallo meisje,
Wat naar voor je dat je zo die 
druk voelt om je ouders tevre-
den te stellen. Het is onder-
tussen al voorbij maar ik zou 
zeggen: doe wat jij het liefste 
zou doen. Je ouders zijn al-

Dag meisje,
Heb je een oma waar je te-
recht kunt? Ga daar daan 
heen en laat je ouders allebei 
zelf hun kerstmis regelen. 
Misschien zijn zij ook welkom 
bij je oma, misschien ook niet. 
Ik ben ook oma van kinderen 
van gescheiden ouders, en 
mijn kleinkinderen komen al-
tijd een dag naar mij. Allebei 
de ouders zijn ook welkom, 
en de laatste jaren komen ze 
soms ook wel. 

Maar ik regel wanneer en hoe, 
niet mijn kleinkinderen. Dus 
als het kan, schakel dan je 
oma in of een oom of tante. 
Veel succes met al die speciale 
dagen waarop familie zo be-
langrijk is.

lebei volwassen mensen. Die 
kunnen wel tegen een stootje, 
ook als ze zich even eenzaam 
zouden voelen. Trek je daar 
dus niet te veel van aan. Als 
jij een dagje naar je vader wilt 
gaan moet je dat zeker doen. 
Ik hoop dat je de dagen een 
beetje goed bent doorgeko-
men.

Onthoud: jij bent niet verant-
woordelijk voor het geluk van 
je ouders!

Reactie 1

Reactie 2

Helmond

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

De A lijn:
1 Peter van Duppen en Jos Hagelaar.  63,89%
2 Tiny Knapen en Annelies   60,97%
3 Wil van Loon en Jan Pals   60,35%
4 Ciska Gruijters en Johanna van Oorschot   55,07%
5 Jan de Brouwer en Elle de Brouwer  54,76%
6 Thea Verhagen en Paula Spoormakers  54,5%

De B Lijn:
1 Harry Vogels en Sissy van de Weijer  65,83%
2 Will Berkhof en Loes steenbergen 54,58%
3Tonny van de Broek en Truus Verbakel 53,75%
4 Lenie Thielen en Diane van Hoeck 52,08%
5 Jo van de Sande en Riek Verbunt  49,58%
6 Marianne van de Westerlo en Truus van Wijk 48,75%

Houtse Slem: zitting 
van 20 januari

De Energieclub Helmond Regio 
(ECHR) organiseert in samenwer-
king met het Energiehuis Helmond 
een lezing over “Groene Kernener-
gie”.

“Thorium, een element genoemd 
naar de Noorse god Thor, maakt in 
combinatie met de MSR (molten salt 
reactor) CO2 -vrije, veilige kernener-
gie zonder afvalprobleem mogelijk. 
Technische details, en de verschillen 
met kernfusie en de huidige kern-
centrales, worden toegelicht. Ook 
wordt ingegaan op de misverstan-
den over kernenergie. Het accent van 
de lezing ligt op de huidige energie 

transitie en hoe thorium daarin past. 
De voordracht wordt met dia’s on-
dersteund. De lezing wordt verzorgd 
door Gerard Smals, oprichter van de 
Community Groene Kernenergie”.

De lezing vindt plaats op woens-
dag 29 januari om 19:30 uur in het 
Energiehuis Helmond, gevestigd 
in  de Torenstraat 3. De entree 
voor deze lezing is gratis. Wel moet 
men zich aanmelden via de web-
site van het Energiehuis Helmond: 
www.energiehuishelmond.nl .  
Er is plaats voor maximaal 50 aan-
meldingen. s

Lezing over ‘Groene Kernenergie’
Helmond
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Bami of nasischijf 
orientaal
4 stuks - Diepvriesspecialist 

Normaal 3,89 

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 22 januari t/m dinsdag 4 februari 2020.
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen
inlevering van

120 Piggypunten

2,49

Hamburger bistro
12 stuks - Diepvriesspecialist 

Normaal 5,99 

3,99

Vietnamese 
loempia
24 stuks - Thanh Long

Normaal 14,79 11,49

Stoofvlees/ 
hachee
500 gram - Diepvriesspecialist

Normaal 4,99

3,49

Belgische 
frites

2 kg - Lutosa

Normaal 5,29 

3,49

Gebakken 
lekkerbekjes

4 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,69 

4,49

Broodje 
frikandel of 
gehaktstaaf

2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 2,15

Van Rijsingen

Sommige zaken zijn voor de gemiddelde 
Mierlo-Houtenaar net zo vertrouwd als 
de zon die elke morgen weer opgaat. Dit 
gaat ook zeker op voor Slagerij Biermans. 
Al weer 65 jaar is deze vak slagerij een 
van de toonaangevende zaken in Mierlo-
Hout en omgeving. In 1955 vestigde Har-
rie Biermans senior, uit het Limburgse 
Herkenbosch, zich samen met zijn echt-
genote Greet op de Hoofdstraat in Mier-
lo-Hout. Hij nam de toenmalige slagerij 
van Van Eekeren over. In 1959 volgde de 
eerste grote verbouwing, Harrie was een 
van de eerste slagers, die in een uitge-
breide koelvitrine zijn waren uitstalde, 
een unicum voor die tijd. Harrie en Greet 
bouwde dan ook aan een solide zaak die 
een goede groei doormaakte.

Inmiddels kwam zoon Jack Biermans ook 
in de zaak en op den duur nam hij deze 
slagerij samen met echtgenote Roswitha 
over. Dit was in 1985. In december 1986 
verhuisde de slagerij naar het Winkelcen-
trum van Mierlo-Hout. Jack: ‘We zaten 
hier toch wat meer in het centrum, al-
hoewel het hemelsbreed maar 100 meter 
was.’ In september 2001 werd er verhuisd 
naar een tijdelijke noodvoorziening op het 
voormalige Janssen & Fritsenplein, omdat 
het complex waarin de winkel zat, hele-
maal gesloopt en opnieuw gebouwd werd. 
‘Gelukkig, konden we na twee jaren weer 
terecht in onze gloednieuwe winkel aan 
het plein tegenover de kerk. Waar de za-
ken weer als vanouds gingen, onder ande-
re door de van oudsher grote klantenkring 
voor de zelfgemaakte worst en het gehakt.’ 

Ook de werkruimtes in deze nieuwe slage-
rij zijn gemaakt voor de moderne tijd. Er 

werd met goed beveiligde machines ge-
werkt, in hygiënische ruimtes. Op de vraag 
of er in die 65 jaar iets veranderd is, ant-
woordt Jack, ‘Een groot verschil met vroe-
ger is wel dat de klanten kleinere hoeveel-
heden bestellen, dit heeft natuurlijk vooral 
te maken met de kleinere gezinnen, en het 
veranderde eetpatroon van de consument, 
maar door ons bredere assortiment  is er 
voor elke klant wat wils.’ ‘Dagelijks door 
onszelf vers gemaakte producten.  Ook 
kant-en-klare maaltijden worden in deze 
speciaal ingerichte hoek te koop aangebo-
den,’ aldus Roswitha. 

Sinds 1998 mag de slagerij zich Hofslager 
der Kluppels noemen, een titel die Jack 
zich ter harte neemt, door elk jaar weer op 
de Kluppelreceptie iedereen te voorzien 
van een hartig hapje. Jack en Roswitha zit-
ten inmiddels ook alweer 35 jaar in het sla-
gersvak en vinden dat de tijd is gekomen 
om het stokje over te dragen aan iemand 
anders. Op 22 februari gaan zij dan ook 
stoppen met de werkzaamheden en op 1 
maart dragen zij de zaak over aan Vlee-
schmeester Ronnie van Os: een vertrouw-
de naam op een nieuwe locatie.
‘Wij willen onze klanten hartelijk danken 
voor het gestelde vertrouwen in ons de 
afgelopen jaren,’ Aldus Jack en Roswitha 
Biermans. s

Tijd voor vernieuwing

Jack en Roswitha Biermans in hun winkel. (Bron foto; Mandy Meeuwsen). 

Mierlo-Hout

op 20 & 21 februari 2020

20%
KORTING

(bij besteding vanaf € 10,-)
Slagerij Biermans

Hoofdstraat 148, HelmondJaar
JACK BIERMANS

overdracht 
van de zaak

Archieffoto; v.l.n.r. Vader, broer, moeder en Jack.
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Archieffoto; v.l.n.r. Vader, broer, moeder en Jack.
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Tekst: Jet Vetter

Sinds 1924 weten Helmonders 
de familie Van Rooij te vinden 
als zij op zoek zijn naar een 
goede, betrouwbare fiets. Al 
vier generaties staat deze naam 
garant voor een geslaagde aan-
koop en daar blijft het niet bij, 
want bij Van Rooij hebben ze 
service en vakkundigheid hoog 
in het vaandel staan. “Kwali-
teit is super belangrijk en daar 
staan wij voor”, aan het woord 
is Henk van Rooij, eigenaar van 
de bekende winkel aan de Mier-
loseweg 23. 

“35 jaar geleden ben ik in de zaak 
gekomen. Mijn vader heeft me 
nooit gepusht, het ging gewoon 
vanzelf. Ik vind het nog steeds 
het mooiste vak van de wereld en 
het is toch fantastisch als je werk 
kunt doen dat je zo graag doet. 
Er is veel veranderd de afgelopen 
jaren. Mijn vader kocht in zijn tijd 
honderd fietsen in, vijftig dames- 
en vijftig herenfietsen. Als hij ze 
alle honderd had verkocht, begon 
hij weer opnieuw. Dat kan je je nu 
niet meer indenken. Wij hebben 
hier zo’n vijf- à zeshonderd fiet-
sen op voorraad in de showroom 
staan. Onze leveranciers hebben 
daarbij nog veel andere modellen 
snel beschikbaar. Dus de keuze is 
heel groot”, vertelt Henk trots.

“In de loop van de jaren komen 

een ander soort klanten bij ons 
binnen. Vroeger was de fiets echt 
een vervoersmiddel. Je ging erop 
naar je werk, deed er je bood-
schappen mee en dat was het 
zo’n beetje. Nu stappen mensen 
ook voor de lol op de fiets. Daar 
beleven ze veel plezier aan en dat 
maakt het voor ons veel leuker. 
We zijn meegegroeid met de 
markt en proberen ons zo goed 
mogelijk aan te passen aan de 
vraag van onze klant. Dat doen 
we ook door het uitgebreide aan-
bod accessoires”. 

“Dat fietsen gezond is weten we 
allemaal en het is bovendien een 
duurzaam product, dat past hele-
maal bij deze tijd”, aldus Henk, die 
samen met zijn team van twaalf 
man ervoor zorgt dat zijn klanten 
tevreden de deur uitgaan. “We 
zijn echt geen fietsenwinkeltje 
meer, er staat hier echt een ste-
vig bedrijf, maar we proberen zo 
laagdrempelig en gemoedelijk 
mogelijk te blijven. 

Mensen kunnen gewoon bellen 
om een afspraak te maken voor 
een reparatie. We denken graag 
met onze klanten mee en nemen 
hen zo veel mogelijk regelzaken 
uit de handen. Zelfs voor het 
oppompen van een band kun-
nen onze klanten gewoon even 
binnen lopen. We helpen ze dan 
meteen”.

Henk en zijn team staan voor 
service en kwaliteit in combina-
tie met een concurrerende prijs 

. Zij verkopen alleen topmerken 
zoals Batavus, Bulls, Gazelle, 
Koga, Pegasus, Katarga, Sparta, 
Tern, Urban Arrow, Flyke, Loe-
kie en Puky, spiksplinternieuw 
en tweedehands. In de modern 
uitgeruste werkplaats wordt met 
zorg gewerkt door gediplomeer-
de fietsmonteurs, die stuk voor 
stuk jarenlange ervaring hebben. 

Nieuw in het assortiment van 
Henk van Rooij fietsen zijn de  
(elektrische) Tern vouwfietsen en 
minifietsen, handig voor op reis.
Op zoek naar een elektrische 

fiets? Bij Henk van Rooij Fietsen 
kunnen ook klanten op zoek naar 
een betrouwbare elektrische fiets 
terecht. Henk en zijn team staan 
klaar met volop informatie om 
de juiste keuze te maken en te-
vreden veel kilometers te maken 
op een nieuwe tweewieler. Van-
zelfsprekend zijn de monteurs 
volledig opgeleid om dit soort 
fietsen te kunnen onderhouden 
en eventueel repareren. Uw fiets 
is bij hen in veilige handen, daar 
kunt u van op aan.

Bij Henk van Rooij kunt u even-

eens aankloppen voor een ‘fiets 
van de zaak’. 
Deze regeling is sinds het begin 
van dit jaar namelijk terug. In 
een nieuw jasje, wel te verstaan. 
Henk en zijn team weten hier al-
les van. De zaak aan de Mierlo-
seweg is naast lease a bike dealer 
nog dealer van een aantal andere 
leaseplannen, dus bij hen bent u 
aan het juiste adres voor advies 
en het uitzoeken van de lease 
fiets. 

Voor meer informatie: www.
henkvanrooijfietsen.nl s

Henk van Rooij Fietsen staat al vier generaties 
garant voor een geslaagde aankoop

Henk op de bakfiets samen met zijn team. (Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Helmond

RKSV Mierlo-hout vierde van 
2019 tot en met 2020 dat zij 100 
jaar bestaan. Afgelopen week-
end stond de voetbalvereniging 
dan ook in het teken van feest. 
Op vrijdag was daar eindelijk 
de langverwachte Blau-Weiss 
Party en op zondag het slotfeest 
van het jubileumjaar. 

Nadat in december de Blau-
Weiss Party onverhoopt verzet 
moest worden door afmelding 
van de hoofdacts, Snollebollekes 
en het Feestteam, is dat dit week-
end goed ingehaald. Afgelopen 
vrijdag gingen er zo’n 1300 feest-
gangers van links naar rechts 
op Sportpark de Beemd. Naast 
Snollebollekes en het Feestteam 
maakten ook de Lampegastuh, 
Immer Hansi en Thorsten von 
Lippe Biesterveld er een fantas-
tische avond van. In de blauw 
met wit versierde feesttent zat de 
sfeer er goed in. Voor veel bezoe-
kers een reden om het zondag 
nog een keer over te doen. 

Ook op de zondagmiddag werd 
er namelijk nog even flink ge-

danst en gezongen. Om te eindi-
gen waar ze het 100-jarig bestaan 
mee zijn begonnen, was het 
slotfeest van het jubileumjaar 
hetzelfde als de spectaculaire 
opening. Onder het genot van de 
muzikale talenten van Joel Bo-
relli en DJ Geert Verschuren werd 
nog een laatste keer gevierd dat 
de Houtse voetbalvereniging de 
100 jaar heeft aangetikt. 

Jubileumboek 
Speciaal ter gelegenheid van het 
100-jarig jubileum is er een jubi-
leumboek uitgebracht waarin de 

complete historie van RKSV is 
samengevat. 

In de voorverkoop is het boek 
voor € 15 te bestellen (normale 
prijs € 17,50). U ontvangt na be-
taling in de webshop www.hel-
mondticket.nl een ticket met QR 
code per email. Deze kunt u bij 
verschijning van het jubileum-
boek inwisselen tegen één exem-
plaar per aangekochte ticket. 
Voorinschrijving kan ook plaats-
vinden op de volgende locaties: 
kantine RKSV Mierlo-Hout en bij 
Wim Mulkens. s

Spetterend einde van het 100-jarig jubileum 
RKSV Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

De Blau-Weiss Party. (Bron foto; Lisa Meeuwsen).

Dinsdag 28 januari treedt de 
groep The Looney Toons op in de 
grote zaal van de Cacaofabriek, 
waar een live opname gemaakt 
wordt voor Tegen de Stroom 
In, het wekelijkse cultuurpro-
gramma van Omroep Helmond.  
Aanvang van het concert: 21.30 
uur; toegang gratis. 

The Looney Toons is een ensem-
ble van mensen die momenteel 
studeren aan de Fontys Academy 
of Music and Performance Arts 
(AMPA) in Tilburg. 
Het repertoire bestaat uit oude 
standards, gekleed in een ander 
jasje. Laat u dus verrassen door 
bekend repertoire, maar dan 
toch weer anders.

The Looney Toons bestaat uit: 
zangeres Pau Li Liem (zij staat 
voor de derde keer op het podi-
um van de Cacaofabriek), gitarist 
Min, trompettist Sijmen Kroot, 
bassist Mattia Matranga  (voor 
de tweede keer hier) en drummer 
Emiel Verhagen. 

Het concert op 28 januari, dat 
deel uitmaakt van de reeks ‘Te-
gen de Stroom In Sessies’,  zal 
ruim een uur duren en het eer-
ste deel wordt live uitgezonden 
in het wekelijkse cultuurpro-
gramma van Omroep Helmond 
Tegen de Stroom In. Publiek kan 
het concert gratis bijwonen. Uw 
aanwezigheid wordt door de 
muzikanten bijzonder op prijs 
gesteld. Graag tot dinsdag 28 ja-
nuari, 21.30 uur in grote zaal van 
de Cacaofabriek. s

(Bron foto; Piet Gruijters)

The Looney Toons 
live bij Omroep Helmond 

Centrum
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PATHÉ HELMOND
DO. 23 JAN. T/M WO. 29 JAN.

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 

zaterdag en zondag 9.45 uur

1917 (DOV) Za 10:45 uur / Vr 11:00 uur / Di 
11:15, 14:45, 21:15 uur / Ma 11:30, 15:15, 20:30 
uur / Do, Zo 11:45, 20:00 uur / Do 14:30 uur 
/ Zo 15:00 uur / Wo 15:30 uur / Vr, Za 15:45, 
19:15, 20:45 uur / Do, Zo, Di 18:30 uur
Addams Family, The (DNL)
Vr, Za 13:00 uur / Wo 14:00 uur / Zo 14:15 uur 
April, May en June (DNL)
Vr 12:15, 16:15, 19:45 uur / Za 13:30, 19:50 uur 
/ Ma 14:15, 19:15 uur / Wo 15:15 uur / Zo 15:30 
uur / Do, Di 15:45 uur / Do, Zo, Di 19:00 uur
Bad Boys For Life (DOV) Ma 10:30, 15:30, 
18:15, 21:00 uur / Do, Wo 10:45 uur / Zo 11:00, 
13:45 uur / Di 11:30 uur / Vr, Za 12:30, 18:30, 
21:15 uur / Do, Di 16:15 uur / Vr, Za, Wo 17:00 
uur / Do, Zo, Di 17:45, 20:30 uur / Wo 21:45 uur
Buurman & Buurman, Experimenteren er op 
los! (DNL) Za 10:15 uur / Wo 11:00 uur 
Charlie’s Angels (2020) (DOV)
Wo 13:00 uur / Za 16:10 uur / Ma 17:45 uur / 
Do, Zo, Di 18:15 uur / Vr, Za 18:45 uur
Dolittle (DNL) Zo 10:15 uur / Za 10:30 uur / Di 
13:30 uur / Do 14:15 uur / Wo 14:30 uur 
Dolittle (DOV) Vr, Ma, Wo 10:45 uur / Di 11:00 
uur / Zo 13:30 uur / Do 16:00 uur / Za 16:15 uur 
/ Vr 16:30 uur / Ma 19:45 uur
Dolittle (N3D)
Za, Ma 13:15 uur / Vr 15:00 uur / Zo 16:15 uur 
Dolittle (O3D)
Ma 16:45 uur / Wo 18:00 uur / Do 19:20 uur / 
Zo, Di 19:30 uur / Vr, Za 20:10 uur 
Dolor Y Gloria (DOV) Di 13:30 uur 
Frozen 2 (DNL) Do, Zo, Wo 10:30 uur / Vr, Za 
10:45 uur / Di 15:50 uur 
Frozen 2 (N3D) Di 10:30 uur / Zo 14:30 uur / 
Do - Za 15:15 uur / Wo 15:45 uur 
Grudge, The (2020) (DOV)
Do 12:00, 21:30 uur / Wo 12:45 uur / Ma 16:50, 
22:00 uur / Zo, Di 21:45 uur / Vr, Za 22:30 uur 
Jojo Rabbit (DOV)
Ma 11:45, 21:45 uur / Wo 12:00 uur / Di 17:00 
uur / Do, Zo 21:30 uur / Vr, Za 22:30 uur 
Judy (DOV) Do 11:15 uur / Ma 20:00 uur 
Jumanji: The Next Level (DOV) Zo 10:45 uur / 
Za 11:40 uur / Di 12:15 uur / Wo 12:30 uur / Do 
13:00 uur / Vr 13:30 uur / Ma 17:00 uur 
Jumanji: The Next Level (O3D)
Do, Di 17:15 uur / Vr, Za 17:45 uur 
Just Mercy (DOV)
Di 10:45 uur / Do, Ma 11:00 uur / Vr 11:15 uur / 
Za 11:45 uur / Ma 14:00 uur / Wo 15:00 uur / 
Do, Zo, Di 20:45 uur / Vr, Za, Ma 21:30 uur
Mees Kees In De Wolken (DNL)
Zo 10:00, 13:00 uur / Za, Ma 10:30 uur / Vr 
10:45, 13:45 uur / Do 13:30 uur / Za 14:30 uur / 
Di 15:00 uur / Ma 15:15 uur / Wo 16:00 uur 
Nick Jr. Winterbios 2019 (DNL) Za 10:00 uur / 
Zo 10:15 uur / Do, Vr, Di, Wo 10:30 uur 
Onze Jongens in Miami (DNL)
Wo 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:15 uur 
Penoza: The Final Chapter (DNL)
Ma 12:30 uur / Do, Zo 21:15 uur / Di 21:30 uur / 
Vr, Za 22:00 uur 
Playing With Fire (DOV)
Zo 12:00 uur / Ma 13:00, 17:30 uur / Di 13:40 
uur / Do 13:45 uur / Vr 14:15 uur / Za 15:00 uur 
Psy 3: W imie zasad (DOV) Zo 17:00 uur 
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Spionnengeheimen (DNL) Wo 13:30 uur / Do 
14:00 uur / Vr, Za 14:45 uur / Zo 15:50 uur 
Star Wars: The Rise of Skywalker (DOV)
Zo 12:30 uur 
Star Wars: The Rise of Skywalker (O3D)
Wo 11:00 uur / Di 14:00 uur / Ma 14:30 uur / 
Do, Zo 16:30 uur / Vr, Za 17:15 uur 
Weathering with You (DOV) Ma 19:00 uur

Eén van de speerpunten van 
het huidige kabinet is het sti-
muleren van de eigen regie van 
mensen op hun loopbaan en 
leven. Doel hiervan is dat men-
sen duurzaam inzetbaar blijven 
op de arbeidsmarkt. In dat ka-
der bracht minister Koolmees 
(SZW) afgelopen maandag een 
bezoek aan Lavans in Helmond. 
Hij maakte er kennis met een 
innovatief praktijkvoorbeeld op 
het gebied van Een Leven Lang 
Ontwikkelen (LLO). De minis-
ter zag met eigen ogen hoe La-
vans voor én met medewerkers 
werkt aan het continu ontwik-
kelen van persoonlijke en pro-
fessionele vaardigheden. 

Persoonlijke ontwikkeling en 
vakmanschap 
Lavans, ambassadeur voor vak-
manschap en innovatief werk-
geverschap, is een voorloper op 
het gebied van LLO. Binnen de 
moderne wasserij wordt veel 
geïnvesteerd om medewerkers 
volwaardig en duurzaam te laten 
deelnemen aan de samenleving. 
Eigenaren Piet en Michel Heer-
kens deelden tijdens het werk-
bezoek hun visie op LLO met 
de minister. Minister Koolmees, 
Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid: “Het is heel belangrijk dat 
iedereen werkend, gezond en 
met plezier zijn AOW-leeftijd 
kan bereiken. 

Bij Lavans hebben ze dat heel 
goed begrepen. Bij hen is leren 
en ontwikkelen heel normaal, en 
daarmee zijn zij een voorbeeld 
voor andere bedrijven in heel 
Nederland. Het kabinet wil het 
leven lang ontwikkelen binnen 
bedrijven stimuleren. Daarom 
kunnen mkb-bedrijven vanaf 2 
maart een subsidie aanvragen 
om bijvoorbeeld een bedrijfs-
school op te richten, loopbaan-
adviezen voor hun werknemers 
te krijgen of de vaardigheden van 
hun medewerkers up to date te 
houden.” Geïnteresseerde onder-
nemers kunnen vast informatie 
inwinnen over het aanvraagpro-
ces via www.slimwerkgeven.nl.  
Tijdens het werkbezoek vroeg 
Lavans ook aandacht voor vak-
manschap. Volgens de beide 
eigenaren is de Nederlandse 
economie gebaat bij meer waar-
dering én ontwikkeling van vak-
manschap in de meest brede zin 
van het woord. Dit zien zij als een 
gezamenlijke verantwoordelijk-
heid van werkgever, werknemer 
en de maatschappij. 

Succes 
Het succes van Lavans is de af-
gelopen jaren niet onopgemerkt 
gebleven. In 2016 was Lavans de 
op één na beste wasserij ter we-
reld. Als ‘Brabants Besten’ in 2018 
én 2019 is dit bedrijf het toon-
beeld van inclusief werkgever-

schap en sociale, duurzame in-
novatie. In de dagelijkse praktijk 
biedt Lavans haar werknemers 
veel opleidingen en workshops 
zowel gericht op vakmanschap 
als op persoonlijke ontwikke-
ling. Werknemers mogen zonder 
toestemming 
van leiding-
g e v e n d e n 
daaruit kie-
zen. Er wordt 
Nederlandse 
les gegeven 
aan werkne-
mers die de 
Nederlandse 
taal niet of 
onvoldoende 
beheersen. La-
vans vergoedt 
en faciliteert 
de begeleiding 
door leefstijl-
coaches en 
b u d g e t c o a -
ches en er is 
veel aandacht 
voor de door-
ontwikkeling 
van vakmen-
sen. Zij be-
schouwt haar 
medewerkers 
als het belang-
rijkste kapi-
taal. Dat was 
ook de reden 
om het be-
drijfspand vol-
ledig in te rich-
ten rondom 
het personeel.
 
Tr ip le-hel ix 
s a m e n w e r -
king maakt 
het verschil
Tijdens het 
bezoek van 
de minister 
werd duidelijk 

dat een Leven Lang Ontwikke-
len alleen succesvol kan zijn als 
onderwijs, ondernemers, sociale 
partners en overheid nauw sa-
menwerken. Verschillende part-
ners uit de regio spraken tijdens 
het werkbezoek met de minister 

over het belang van het behou-
den van kennis, ook bij een wis-
selende conjunctuur. Een Leven 
Lang Ontwikkelen is daarvoor 
de essentiële rode draad. Dat 
was voor de minister na afloop 
van het bezoek wel duidelijk. s

Lavans geeft Minister Koolmees 
inzicht in Leven Lang ontwikkelen 

Tijdens het bezoek van de minister werd duidelijk dat een Leven Lang Ontwikkelen alleen succesvol kan zijn 
als onderwijs, ondernemers, sociale partners en overheid nauw samenwerken. (Vincent Knoops fotografie).

Helmond

MAANDAG 10 FEBRUARI 2020
Locatie: De Cacaofabriek in Helmond
14:30 - 15:00 ontvangst koffie/thee

15:00 - 17:30 lezing
Tijdens deze middag geeft notaris Jan Meijer een lezing over de 

noodzaak van een actueel testament en levenstestament. 
Invulling geven aan een testament is iets dat vaak uitgesteld 

wordt. Herkenbaar? Tijdens de lezing wordt er antwoord gegeven 
op al uw vragen.

U kunt deze lezing kosteloos bijwonen, 
door u aan te melden via onze website: www.omdnotarissen.nl

Lezing over 
testamenten en  

levenstestamenten
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Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag 26 januari
in Someren geopend

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Gratis 
montage*

Als je jouw keuken in 
maart 2020 laat plaatsen

De voorverkoop van de Klets-
zullekesavonden is in volle 
gang! Deze spectaculaire avon-
den worden gehouden op vrij-
dag 14 en zaterdagavond 15 
februari 2020 bij Zalencentrum 
Vissers. CV De Spekzullekes 
heeft voor u wederom een fan-
tastisch programma samenge-
steld. Op deze avonden gaat u 
genieten van tonpraters die uw 
lachspieren op de proef zullen 
stellen: Andy Marcelissen, Rob 
Scheepers (Helmond) en Frank 
Schrijen. Ook hebben we voor 
u geweldige amusementsgroe-
pen. Wat dacht u van: Ons Jon-
ges, de Penthouse Boys en Ap-
plaus uit ons eigen Helmond!

De muzikale begeleiding wordt 
op vrijdagavond door De Blue 
Band  en op zaterdag door Ka-
pel de Durbloazers verzorgd. 
De avond wordt geopend door 
een geweldig optreden van onze 
“oudste” dansgarde  De Kroon-

juweeltjes. Kortom, alles is aan-
wezig om er twee onvergetelijke 
avonden van te maken!

Kaarten kosten 14 euro per stuk 
en zijn vanaf 1 december te 
koop bij Zalencentrum Vissers 
(Brouwhuis), Nice to wear (WC 
Brouwhorst), cafetaria Olaf en 
Christel (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. 

Jeugd van toen avond 
Deze supergezellige carna-
valsavond bij CV De Spekzul-
lekes is een speciale avond 
voor “De jeugd van toen” die 
graag een feestje willen vieren.  
Deze avond wordt gevuld met 
muziek van Hans d’n Brabander, 
kapel De Durbloazers en een op-
treden van Lia Stoop alias TOOS. 
Uiteraard is er weer een tombola 
met geweldige mooie prijzen! 
Natuurlijk zullen de 3 dansgar-
des van De Spekzullekes niet 

ontbreken op deze avond. 
Ook dit jaar kunt u weer gebruik 
maken van de gratis vervoers-
service. Bent u niet jonger dan 
50 jaar en woonachtig in de wijk 
Brouwhuis, Rijpelberg of Dier-
donk? Meld u zich dan aan zodat 
De Spekzullekes uw vervoer voor 
deze avond zullen organiseren. 

Voor het aanmelden voor de 
gratis vervoersservice kunt u bel-
len tussen 17.00 uur en 20.00 uur 
naar: 06-40946377. De Jeugd van 
Toen Avond zal plaatsvinden op 
vrijdagavond 21 februari bij Zaal 
Vissers in Brouwhuis. Het feest 
begint om 20:00 uur. De zaal is 
open vanaf 19:00 uur. De toegang 
van deze avond is gratis. s

Evenementen CV de Spekzullekes 
Rijpelberg

De Kamermuziekcyclus Theo 
Driessen viert dit concertsei-
zoen zijn 65-jarig jubileum. Het 
vierde concert in dit jubileum-
jaar is op zondagmiddag 26 ja-
nuari 2020 om 15.30 uur in het 
Theo Driessen Instituut, Willem 
Prinzenstraat 43 te Helmond. 

Het vierde concert van de Ka-
mermuziekcyclus Theo Dries-
sen met Lars Wouters van den 
Oudenweijer, klarinet, Esra Peh-
livanli, altviool, en Anastasia Sa-
fonova, piano.

Klarinettist Lars Wouters van 
den Oudenweijer studeerde aan 
het Rotterdams Conservatorium 
en vervolgde zijn studie aan The 
Juilliard School, New York. Hij 
behaalde eerste prijzen bij di-
verse nationale en internationale 
concoursen en speelde als solist 
met orkesten en kamermuziek 
met strijkkwartetten op nationa-
le en internationale podia. Sinds 
2000 is Wouters klarinettist bij 
Spectrum Concerts Berlin en 
speelt in diverse ensembles. Als 
hoofdvakdocent is hij verbonden 
aan het Fontys Conservatorium, 
Tilburg. 

Esra Pehlivanli, geboren in An-
kara, behaalde haar master-
diploma’s en vervolgstudies aan 
het Gents Conservatorium en 

het Conservatorium Maastricht, 
beiden met de hoogste onder-
scheidingen. Zij won diverse na-
tionale en internationale prijzen. 
Haar repertoire strekt zich uit 
vanaf de barok tot hedendaagse 
muziek. Zij werkt samen met 
huidige componisten om nieuw 
repertoire te creëren en de he-
dendaagse altviool te promoten. 

Anastasia Safonova geboren 
in Rusland, begon haar profes-
sionele carrière op twaalfjarige 
leeftijd bij het Moskou Junior 
Symfonie Orkest. Zij studeerde 
cum laude af aan het Gnessins 
Instituut, Moskou en behaalde 
haar masterdegree aan het Con-
servatorium, Den Haag. Zij won 
veel nationale en internationale 
eerste prijzen. Zij is als docent 
kamermuziek verbonden aan 
het Conservatorium Maastricht.

Theo Driessen Instituut
Willem Prinzenstraat 43, 5701 BC  
Helmond

Info: www.kamermuziek
cyclus-tdi.nl s

Kamermuziekcyclus

(Bron foto; Kamermuziekcyclus)

Helmond



17week nummer 4 vrijdag 24 januari 2020de loop weekkrant HELMOND

Hin ts- & Pr inseroaje
Prins Briek XLVII!

Oit de Kunst.!

Wij zijn supertrots op 
Broos Swinkels onze 
kersverse Prins Briek XLVII 
der Keiebijters!
(met dank aan onze 
sponsoren die het Prinseroaje
mogelijk maakten)

Patrick Hendriks is afgelopen zaterdag 
gekozen tot dé winnaar van het Hints- & 
Prinseroaje 2020. 

Met dank aan alle Roajschenkers gaat 
hij een prinsheerlijk jaar tegemoet! 

Mierloseweg 86
Helmond

Tel. 0492-535006

Middendijk 36, 5705 CC Helmond
Tel. 0492 523 667

www.drankenhandel.net

KEURSLAGER GOOSSENS
Steenweg 31, 5707 CE Helmond

Tel. 0492 522 273
www.keurslagergoossens.nl

Mierloseweg 86
Helmond

Tel. 0492-535006

Middendijk 36, 5705 CC Helmond
Tel. 0492 523 667

www.drankenhandel.net

KEURSLAGER GOOSSENS
Steenweg 31, 5707 CE Helmond

Tel. 0492 522 273
www.keurslagergoossens.nl

Aarle-Rixtelseweg 107
5707 GK Helmond 
0492-792444

info@schevelingen.nl

Mierloseweg 86
Helmond

Tel. 0492-535006

Middendijk 36, 5705 CC Helmond
Tel. 0492 523 667

www.drankenhandel.net

KEURSLAGER GOOSSENS
Steenweg 31, 5707 CE Helmond

Tel. 0492 522 273
www.keurslagergoossens.nl

Kamstraat 22 | 5701 PW  Helmond
0492-350142 | info@33goodfood.nl

Engelseweg 221a | 5705 AE Helmond

Telefoon 0492 - 537 693
info@koningsverfenbehang.nl

Steenweg 28  |  Helmond

0492 - 543 162

Mierloseweg 86
Helmond

Tel. 0492-535006

Middendijk 36, 5705 CC Helmond
Tel. 0492 523 667

www.drankenhandel.net

KEURSLAGER GOOSSENS
Steenweg 31, 5707 CE Helmond

Tel. 0492 522 273
www.keurslagergoossens.nl

Mierloseweg 86
Helmond

Tel. 0492-535006

Middendijk 36, 5705 CC Helmond
Tel. 0492 523 667

www.drankenhandel.net

KEURSLAGER GOOSSENS
Steenweg 31, 5707 CE Helmond

Tel. 0492 522 273
www.keurslagergoossens.nl

Veestraat 27
5701 RA Helmond

0492 - 53 88 06
www.vanoorschotmode.nl

Kanaaldijk N.W. 61
5707 LC  Helmond
info@gerthuis.nl

tel. (06) 348 699 41
www.gerthuis.nl

Onder het motto ‘net niet de 
grootste, zeker wel de gezel-
ligste van het zuiden’ trekt za-
terdag 22 februari de carnavals-
optocht door Mierlo-Hout. De 
inschrijving voor de optocht is 
inmiddels geopend. Aanmel-
den kan alleen via optocht@
kluppels.nl. 

Alle creaties worden gekeurd. 
Zogenaamde ‘zuipwagens’ krij-
gen geen startnummer en kun-
nen dus niet deelnemen aan 
onze optocht. De organisatie is 
in handen van Stichting Buiten-
gebeuren Mierlo-Hout.

Route
Alle individuen, paren, kleine en 
grote groepen en wagens wor-
den in de buurt van industrie-
terrein Houtsdonk opgesteld. 
Vanaf daar trekt de stoet door de 
Houtse Parallelweg en de Hoofd-
straat. 
Ter hoogte van de Windmolen-
straat wordt de optocht ontbon-
den.

Meedoen? Dat kan! 
Deelnemers kunnen zich in-

schrijven in één van de volgende 
categorieën:
- Individueel
- Paren
- Groep klein (tot 10 personen)
- Groep groot (v.a. 10 personen)
- Wagen

Wil je je aanmelden met je wa-
gen, groep of misschien wel 
alleen of met je maatje? Dat 
kan! Stuur dan een mail naar  
optocht@kluppels.nl. Er is geen 

inschrijvingsavond in de Ge-
seldonk.

Helmondse Lichtjes Parade
Meedoen met de elfde editie 
van de Helmondse Lichtjes Pa-
rade? Dat kan ook! Op zaterdag 
28 maart trekt de parade met 
prachtige verlichte creaties door 
de Houtse straten. 

Aanmelden kan via www. 
helmondselichtjesparade.nl.  s

Inschrijving optocht 
Mierlo-Hout geopend 

Mierlo-Hout

De optocht van Mierlo-Hout van vorig jaar. (Bron foto; Mandy Meeuwsen).

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 precies 
komen, houden we nog even 
geheim. Een tipje van de sluier: 
de muzikale omlijsting van de 
dag wordt verzorgd door Ra-
gazzi en er komt in ieder geval 
een bekende Nederlander op-
treden.

De toegang voor deze mid-
dag is gratis. De kaarten voor 
de Ouderenmiddag zijn za-
terdag 25 januari tussen 11:00 
uur en 12:00 uur op te halen 
in de ontmoetingsruimte van 
de Geseldonk. U hoeft vooraf 
geen kaarten te reserveren. 
Maximaal één kaart per per-
soon. Het is uitdrukkelijk niet 
de bedoeling dat kaarten aan 
inwoners buiten Mierlo-Hout 
worden doorgeven. Elk jaar 
moeten mensen teleurgesteld 
worden omdat de kaarten op 
zijn. Wees er dus snel bij, want 
vol is vol. s

Afhalen kaarten 
Ouderenmiddag

Mierlo-Hout

HELMONDNU.NL



18 week nummer 4 vrijdag 24 januari 2020 de loop weekkrant HELMOND

Kinderkoopzondag
26 januari van 12:00 tot 17:00

RIETER:
Prioriteiten politie 

nog actueel?
De afgelopen weken is het weer 
flink raak in Helmond. Berovin-
gen, steekpartijen, autobran-
den, overvallen en zware mis-
handelingen in het centrum. 
En dan heb ik het nog niet eens 
over de incidenten met nieuw-
jaar, de drugscriminaliteit in de 
wijken of de schietpartijen van 
verleden jaar. 

Het is daardoor niet vreemd dat 
het veiligheidsgevoel bij de Hel-
monder zo laag is. De druk op 
de politiecapaciteit wordt steeds 
groter en heeft zijn maximum 
bereikt. 

Dit kwam begin deze maand 
duidelijk naar voren tijdens ons 
‘’Buurtcafé Helder Helmond’’ in 
de Fonkel. ‘’Het is 5 voor 12, er 
moet nu echt wat gebeuren’’, en: 
‘’Politie zien we hier nauwelijks, 
aangiftes worden niet in behan-
deling genomen’’, waren een 
aantal zeer rake opmerkingen. 
Helder Helmond maakt zich zor-
gen over de preventieve werking 
van de politie. 

En wat blijkt nu? In plaats van 
meer politie voorspelt onze bur-
gemeester dat de politie-inzet 
nog minder zal gaan worden. 
Agenten worden minder zicht-
baar op straat en de doorlooptijd 
van politieonderzoek zal toene-
men. 

De productiviteit binnen de op-

sporing en de aanpak van onder-
mijning zou daardoor nog meer 
onder druk komen te staan. Het 
contrast was groot toen ik afgelo-
pen vrijdag met Helmond Sport 
naar de uitwedstrijd bij FC Eind-
hoven ging kijken. Tijdens de al-
tijd beladen derby ontstonden in 
de tweede helft schermutselin-
gen toen een aantal Helmondse 
fans zich door de Eindhovense 
aanhang liet provoceren. Daarbij 
raakte een agent lichtgewond. 

Na de wedstrijd bij terugkomst 
op De Braak stonden zeker 50 
politieagenten en de Mobiele 
Eenheid de bussen op te wach-
ten. Het leek wel alsof we in een 
oorlogsgebied waren beland. 
Natuurlijk was het meer dan 
logisch dat de politie de dader 
wilde opsporen. 

Geweld tegen de politie is onac-
ceptabel en moet hard gestraft 
worden. Maar hetzelfde geldt 
ook voor geweld van politie te-
gen onschuldige supporters. 

Eén ding staat vast. Zoveel poli-
tiecapaciteit was overdreven om 
deze raddraaier in te rekenen. Ze-
ker als je weet dat de druk op de 
politiecapaciteit al zo immens is. 

Al die manuren die de politie effi-
ciënter kon invullen, om maar te 
zwijgen over het kapitaal wat dit 
allemaal heeft gekost. De zorg 
voor de openbare orde en veilig-

heid is één van de voornaamste 
taken van de overheid. 

De lokale driehoek beslist hoe-
veel politiecapaciteit naar hand-
having van de openbare orde of 
naar de opsporing gaat. Bij deze 
afweging afgelopen vrijdag lijken 
er onomstotelijk fouten te zijn 
gemaakt. 

Helder Helmond is van me-
ning dat de lokale prioritei-
ten van de politie grondig on-
der de loep mogen worden 
genomen. Wordt vervolgd! 

Martijn Rieter
Raadslid Helder Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Schip ahoy! Op de laatste koop-
zondag sluiten we de maand 
januari af met een  speciale kin-
derkoopzondag met als thema: 
Piraten. Ontdek de schatten 
van Helmond. In het centrum 
lopen piraten rond die aan elk 
kind speciale Helmond dukaten 
uitdelen. 

Deze dukaten kunnen worden 
ingeruild tegen een leuk present-
je of lekkernij bij de deelnemen-
de centrum ondernemers. Die 
ondernemers staan op een spe-
ciale schatkaart die wordt uitge-
deeld op de kop van de Markt en 
in de Elzas Passage. Er kan ook 
weer naar hartenlust gesprongen 

worden op het piratenspringkus-
sen op de Markt en in de Elzas 
Passage is er een speciale kinder-
schminckstand. 

Deelnemers: Rest-o-ricus, ’t Kel-
derke, Pierrot, Migagaifts, Basta 
Fashion, Lunch- en Leescafe De 
Bieb, Tiendas Diferentes, De 
Ganzenveer, Hema, Van Os tas-
sen en koffers, Gezond & Wel, 
Eye Love, Bristol, Florale Hair-
care, Mawema, Bibliotheek/VVV 
en de Elzas Passage.

De Kinderkoopzondag vindt 
plaats op zondag 26 januari en is 
geldig voor kinderen t/m 12 jaar. 
Uiteraard is iedereen welkom! 

De winkels zijn geopend van 
12:00 uur tot 17:00 uur. s

Kinderkoopzondag 
met piraten 

Centrum

In Weekkrant De Loop van 
vrijdag 17 januari is een pers-
bericht gepubliceerd over het 
gratis parkeren in de Elzas 
Passage. Een aantal lezers 
vroegen zich af hoe het zit als 
je bent aangemeld voor ge-
past parkeren. 

Als u gebruik wil maken van de 
gratis parkeren actie, kunt u, 
volgens de website van www.
parkerenhelmond.nl, uw ken-
tekenherkenning uitschakelen 
via uw persoonlijke pagina 
en een uitrijkaart nemen. Zo 
kunt u een kassabon van een 
van de winkeliers uit de Elzas 
Passage tonen voor een gratis 
uitrijkaart.

De actie van het gratis parke-
ren zal alleen zijn op de vol-
gende extra zondagen: 2,9 en 
16 februari en 1 maart 2020.

U ontvangt de uitrijkaart al-
leen als u een kassabon toont 
van een Elzas winkelier. De 
kassabon dient gedateerd te 
zijn op de desbetreffende ex-
tra koopzondag. De uitrijkaart 
is alleen geldig op diezelfde 
dag.   De reguliere koopzon-
dag, zoals de laatste zondag 
van de maand, is uitgesloten 
van deze actie.

Lees alle voorwaarden via: 
www.parkerenhelmond.nl s

Gratis parkeren in 
de Elzas Passage 

Helmond
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DAMESMODE: CAMBIO – KNIT-TED ESSENTIALS – LOUIS AND MIA MILESTONE – JC SOPHIE 
DANTE6 – ROSEMUNDE – 7 FOR ALL MANKIND – ANA ALCAZAR – SET – MARELLA – DES PETIT 
HAUTS – MALVIN – LA CAMICIA – STELLA NOVA – JUST IN CASE – MICHAEL KORS – DONNA

SCHOENEN (DAMES EN HEREN): SANTONI – FLORIS VAN BOMMEL – MAGNANNI – POLLINI 
HARRIS – P448 – AGL – K&S – ZINDA – PERTINI – GUGLIELMO ROTTA – NALINI – SHABBIES 
NUBIKK – UNISA

mode en
schoenen

OUTLET
STEENWEG 42 HELMOND

M E R K E N O U T L E T

HARRIS – P448 – AGL – K&S – ZINDA – PERTINI – GUGLIELMO ROTTA – NALINI – SHABBIES 
NUBIKK – UNISA

OUTLET PRIJZENFINALE      50%
DAMESMODE HELFT VAN DE HELFT!

Helmond-Oost

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.

Mierlo-Hout

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.

Annawijk/Suytkade

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.

Mierlo-Hout

Kansrijk Mierlo-Hout organi-
seert elke maandagochtend van 
9.30 uur tot 11.30 uur een samen-
loop. Een ontmoetingsmoment 
voor iedereen, voor wat gezellig-
heid en een praatje. Ben je min-
der mobiel of zoek je een maatje 
die langskomt? Neem contact 
met ons op. Wil je je aanmelden 
als vrijwilliger bij Kansrijk Mier-
lo-Hout, dat kan ook!  Iedereen 
is welkom voor een heerlijk bakje 
koffie of thee. 
We zien je graag op maan-
dagochtend in wijkhuis de  
Geseldonk (Cederhoutstraat 44).

Helmond-Oost

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 ac-
tiviteiten van, voor en door ieder-
een. Ook staan we open voor 
andere ideeën. Het is geweldig 
fijn als u komt ervaren hoe leuk 
zo’n koffieochtend kan zijn.
Koffie of thee €0,85 en een lek-
ker koekje erbij.
  

Rijpelberg

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op zaterdag 25 januari 
van 11.00 tot 15.00 uur. Locatie: 
oude basisschool De Torelaar op 
de Groningenhof 4, Helmond. 
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg  
Nieuwe vrijwilligers kunnen zich 
ook aanmelden. . 

Helmond-Oost

Vrijdag 24 januari is er kienen in 
wijkhuis De Lier aan van Kins-
bergenstraat 1 in Helmond. Aan-
vang 19.30 uur, toegang vanaf 16 
jaar. Er zijn weer vele rondes met 
verschillende leuke prijzen te 
winnen waaronder ook wasmid-
delen en tassen met levensmid-
delen. De zaal is geopend vanaf 
19.00 uur.

Brouwhuis

Op 24 januari aanstaande vindt 
er van 13.00 tot 17.00 uur weer 
een Masoek Sadja plaats. Op 
de Pelita inloopmiddagen, Ma-
soek Sadja’s, delen mensen hun 
gemeenschappelijke ervaringen 
en cultuur, met gezelligheid, mu-
ziek, dans en Indisch eten.  Het 

programma is zowel recreatief 
als informatief.  Livemuziek door 
DUO N-TWICE, Indisch eten en 
snacks door Toko Senang  en 
natuurlijk weer de loterij met 
mooie prijzen! Entree: € 3,50 per 
persoon. Info: Kees Schepel, 06-
13521570. Adres: VEKA sportcen-
trum, Deltaweg 201

Helmond

Zaterdag 1 februari 2020 vindt 
het 5de open darttoernooi van 
Supporters Vereniging Helmond 
Sport plaats in het HLMD-sup-
porterscafé. Iedereen die die dag 
gezellig een pijltje wil komen 
gooien, is vanaf 12:00 welkom in 
het supporterscafé aan de voor-
zijde van het Solar Unie Stadion. 
Inschrijven kan vanaf 12:45 tot 
13:45. Leden van de supporters-
vereniging betalen € 2,50 voor 
deelname en niet leden betalen 
€ 5. Vanaf 14:00 kan gestreden 
worden om mooie prijzen.
Binnenstad: Tot 26 februari ex-
poseren  Enver Buzo en Henk 
van Lieshout hun schilderijen in 
wijkhuis De Fonkel Prins Karel-
straat 123 te Helmond. Te bezoe-
ken tijdens openingsuren van de 
Fonkel.

Regio

Zondag 26 januari is er een gezel-
lige vlooienmarkt bij Sporthal St-
rijp aan de Rijstenweg 7 in Eind-
hoven. Deze markt is op zondag 
van 9.00 tot 16.00. De entree is 2 
euro per persoon.

Helmond-Noord

Op 25 januari is er in wijkcen-
trum de boerderij een soulavond 
genaamd keep ‘the soul alive’. De 
avond wordt verzorgt door twee 
dj`s: Patrick en Liz. De avond 
start om half 9 en duurt to 1 uur 
’s nachts. Deuren gaan open om 
20.00 uur. Het wijkcentrum is ge-
legen aan de harmoniestraat 105 
in Helmond.

Regio

Bridgeclub BCA in Aarle-Rixtel 
is op zoek naar nieuwe leden. 
We spelen op dinsdagavond en 
beginnen om 19.40 uur.   Heeft 
u belangstelling? Neem contact 
op met Jaap Ebben, tel.nr. 06 21 
96 41 34.

Stichting Nei Skoen uit Helmond 
heeft bijna drie jaar geleden een 
herstelcentrum geopend aan de 
Hoofdstraat in Mierlo Hout. Het 
initiatief, getiteld Recovery Lear-
ning Community, is geïnspireerd 
door voorbeelden uit Londen en 
Massachusetts. De kern is: mensen 
kunnen hier werken aan hun passie 
in een stigmavrije omgeving waar 
iedereen welkom is.

Kijkende naar het aantal mensen 
dat bij Nei Skoen binnen is geweest, 
kan er gesproken worden van een 
groot succes. In bijna drie jaar von-
den duizenden mensen de weg naar 
Nei Skoen en een groot aantal vond 
hier een plek waar men zich veilig en 
gesteund voelt.
De gemeente Helmond draagt mid-
dels een subsidie bij aan het succes 
van Nei Skoen. Regelmatig wordt 
dan ook door Nei Skoen gerappor-
teerd wat er gebeurt, wat de ontwik-
kelingen zijn en hoeveel mensen er 
bij Nei Skoen binnen zijn geweest. 
Dit jaar is er voor gekozen om deze 
presentatie niet te doen in de gebrui-
kelijke documenten, maar om op de 
nieuwjaarsreceptie, aan de gemeen-
te en aan anderen, te laten zien wat 
Nei Skoen doet. 

Wethouder Harrie van Dijk werd 
uitgenodigd om twee boekjes in 

ontvangst te nemen, boekjes die 
geschreven zijn door deelnemers 
van Nei Skoen. Het ene betreft een 
kinderboek (de Gouden Dromes-
darisdrol) en het andere betreft een 
kookboek, met recepten van twee 
koks: Fatima die Bosnische gerech-
ten maakt en Erik, die Brabantse 
gerechten maakt, vandaar de naam: 
BRA<>BOS Cookbook.

Naast de presentatie van deze boek-
jes (en het gezamenlijk zingen van 
het Dromedarisdrol lied) werden er 
workshops en presentatie verzorgd 
die de gemeente en andere aanwe-
zigen een goede indruk gaven van 
de rijkdom en diversiteit aan acti-
viteiten bij Nei Skoen. Activiteiten 
die altijd worden bedacht en opge-
zet door deelnemers. Nei Skoen is 
geen activiteitencentrum, maar een 
gemeenschap voor zelfhulp en er-
varingsdeskundigheid: iedereen is 
deelnemer en iedereen kan met ini-
tiatieven komen. 

Bij de koffie werd zelfgemaakt gebak 
gegeten en de bezoekers werden ver-
rast op lekkere kroketten en soep. 
Nei Skoen en de gemeente gaan 
verder uitwerken hoe de rapportage 
aan de gemeente op deze ingeslagen 
weg wordt voorgezet: zien, proeven 
en ervaren in plaats van lezen.

Iedereen is van harte welkom Bij Nei 
Skoen om ook zelf te ervaren wat 
een fijne plek dit is. s

Nieuwjaarsreceptie 
Nei Skoen Helmond

Helmond

Wethouder Harrie van Dijk (L)  en Dirk den Hollander. 
(Bron foto; Jan Dijstelbloem, www.jadijfoto.nl)
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

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

Oplossing van week 2:
A1 - B5 - C4 - D2

Mail de gele oplossing voor 31 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 2: 
Dorrit Schellekens
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(Bron foto; Mandy Meeuwsen).

Dorrit Schellekens stuurde zo-
als velen de oplossing in van 
de Sudoku en was blij verrast 
dat ze gewonnen had. Mandy 
Meeuwsen (Adcommunicatie) 
overhandigde de Holland Ca-

sino dinercheque t.w.v. € 100,00 
en een leuke Goodiebag aan 
Dorrit. Iedere 14 dagen plaatst 
Weekkrant De Loop Helmond 
een Sudoku. Lost u deze op? 
Dan maakt u ook kans op een 
dinercheque en een exclusieve 
Goodiebag van Holland Casino 
Eindhoven. s

Helmond

Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop Helmond

In 2020 bestaat Ondernemers 
Peelland 25 jaar. In 1995 be-
gonnen als Jong Ondernemers 
Peelland is het nog steeds een 
netwerkvereniging die goede 
zakelijk relaties faciliteert met 
een smakelijk en inhoudelijk 
sterk programma. “In 2020 pak-
ken we natuurlijk extra royaal 
uit” zegt voorzitter Pim van der 
Velden. “Wil je kennis komen 
maken, dan is 2020 hét jaar om 
dat te doen.”
 
Sterke inhoud
“We beginnen het jubileumjaar 
adelijk met een exclusief bezoek 
aan Kasteel Helmond en een 
diner op locatie, verzorgd door 
Steenoven Catering. 

We laten ons inspireren door 
verschillende sprekers waarvan 
twee bekenden uit de sportwe-
reld: internationaal scheidsrech-
ter en VAR-specialist Danny 
Makkelie (12 maart) en Formule 
1 pit-reporter Jack Plooij (10 sep-

tember). We bezoeken A. Jansen 
B.V (9 april), Skunk Xycarb Tech-
nology (8 oktober) en de Human 
Campus van de Driessen Groep 
(12 november). En, zoals ieder 
jaar bij Ondernemers Peelland, 
gaan we ook in 2020 een hele dag 
met elkaar op stap, naar Rotter-
dam: net als Helmond een stad 
van ‘Niet lullen maar poetsen!’. 

We delen veel en graag met gas-
ten, maar dit uitstapje is exclusief 
voor leden!”

Waar voor je geld 
“Dit is echt het beste moment 
om lid te worden. Voor slechts € 
320,00 (jaartarief) maak je alles 
van dichtbij mee: zeven diners, 
vier interessante presentaties, 
drie bedrijfsbezoeken, en dagtrip 
naar Rotterdam en een einde-
jaarsborrel. 

Het zijn allemaal bijeenkomsten 
waar je makkelijk contact legt 
met onze enthousiaste leden en 
hun gasten. Iedere ondernemer 
weet dat goede relaties het fun-
dament zijn onder zijn of haar 

business. Aan dat fundament 
dragen we met onze vereniging 
graag een steentje bij. We zien je 
graag komen bij Ondernemers 
Peelland.”
Voor meer informatie en aan-
melden: 
ondernemers-peelland.nl s

Op donderdag 12 maart is  inter-
nationaal scheidsrechter en VAR-
specialist Danny Makkelie te gast 
bij Ondernemers Peelland. (Bron 
foto; Sportspeakers).

Ondernemers Peelland viert 25-jarig 
bestaan met een bijzonder programma

Regio
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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

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

Zondag 26 januari GEZINSVIERING 
10:15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. koortje KC In het 
Hart van het Hout
Martin van den Berkmortel; Anny Kweens-van Venrooij; Mathieu de 
Bie; Hans Hafkenscheid ter gelegenheid van geboortedag; Willy van 
der Linden van Hout vanwege trouwdag; Ouders van Kilsdonk-van 
Asten, Marille en Jos; 

Donderdag 30 januari
19.00 uur Damiaanhuis;

Zaterdag 1 februari
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna, 
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Theo Brummans vanwege sterfdag en verjaardag en voor Anneke 
Brummans-van Lieshout; Riet de Ruijter-Manders. 

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.

Zondag 2 februari 
10.30 uur Trudokoor
Joop Smits, Henk Helsper en Hanny Helsper-Bloemen, André 
Krösing, Stephanie Wever-Fentener van Vlissingen, overleden ouders 
Frits en Lena van Vlerken-Verhagen, dochter Helma en kleinkind 
Mariska, Bénédicte Raymakers en Doede Doedes Breuning ten Cate, 
Albert Bergmans, Aart Swinkels., Overleden ouders Karel en Miet van 
Vijfeyken, Pieter de zoon en Marianne de dochter, Henk Sengers, Jac 
en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs.

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart 
vanaf

€ 1695-,
informeer gerust naar

de mogelijkheden

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

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

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

De internationale top is aanwezig tijdens 
het Open Dutch Taekwondo toernooi in 
Sporthal Suytkade. Zaterdag 25 januari 
maken 695 taekwondoka’s uit 23 landen 
hun opwachting in Helmond. 

De Open Dutch 2020 wordt door veel deel-
nemers aangegrepen als voorbereiding op 
de Europese Kampioenschappen in april 
in het Slowaakse Bratislava. Naast de in-
ternationale top zal daarom ook de gehele 
Nederlandse selectie van ITF-Nederland 
(International Taekwondo Federation) zijn 
opwachting maken.

Sterk deelnemersveld 
Taekwondoka’s uit traditioneel sterke 
landen als Noorwegen en Oekraïne zijn 
vertegenwoordigd op de Open Dutch. 
Deelnemers die hier goed presteren zijn 
potentiële kandidaten voor een Europese 
titel of wereldtitel. Uit het deelnemersveld 
van het evenement in 2019 kwamen later 
dat jaar 13 Europees kampioenen en 11 we-
reldkampioenen voort. 
 
Tuls en sparring 
Op 10 matten wordt competitie bedreven 
in de onderdelen ‘tuls’ en ‘sparring’. Bij 
‘tuls’ worden vastgelegde bewegingspa-
tronen getoond, waarin souplesse, kracht 
en focus bij elkaar komen. De taekwon-
doka’s laten al naar gelang hun graad, van 
groene slip tot 6e Dan, 
hun vaardigheden zien. Elke klasse levert 
een kampioen op.
In het onderdeel ‘sparring’ staan 2 tegen-
standers met vergelijkbare graad tegen-

over elkaar op de mat. Zij bekampen el-
kaar met de voet en de vuist in een gevecht 
dat één winnaar oplevert. 

Ervaren organisatie 
Voor de 16e keer is de organisatie in han-
den van Difesa Sports uit Helmond, onder 
leiding van Sajun (Master) Willy van de 
Mortel, coach van het Noorse Taekwondo 
team en internationaal bekend in de Tae-
kwondo wereld. Het omvangrijke deelne-
mersveld, uit onder andere Ierland, Oe-
kraïne, Noorwegen en Spanje, wordt door 
200 coaches begeleid en door 70 scheids-
rechters beoordeeld op hun prestaties. 
Vele 10-tallen vrijwilligers ondersteunen de 
organisatie om het toernooi tot een goed 
einde te brengen. 

Het Taekwondo Open Dutch 2020 vindt 
plaats op zaterdag 25 januari in Sporthal 
Suytkade, Scheepboulevard 2 in Helmond. 
Aanvang 9:30 tot 18:00. Entree €5,00.

Over Difesa Sports 
Difesa Sports  is een sportschool die les-
sen geeft in  weerbaarheid, omgaan met 
agressie en gevaar beheersing. Naast Tae-
kwondo en Krav Maga trainingen geven zij 
ook specialistisch advies en training aan 
overheidsinstellingen, de  zorgsector, het 
onderwijs en het bedrijfsleven. 

De lessen bij Difesa Sports worden verzorgd 
door ervaren, kwalitatief  hoogstaande 
en gecertificeerde instructeurs. Alle 
instructeurs zijn zeer ervaren op het gebied 
van wedstrijd Taekwondo en hebben deel-
genomen (of nemen nog steeds deel) aan 
Nederlandse, Europese en Wereld Kampi-
oenschappen. s

Taekwondo Open Dutch 
Championships 2020  

Olympische sport op internationaal 
toernooi in Helmond 

(Bron foto: Difesa Sports)

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

Kijk op www.pathe.nl
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The Next Level

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

1917

STAR WARS: 
The Rise of Skywalker

FILMPJE 
PAKKEN?

JAN.

WEEKMARKT 
HELMOND 
CENTRUM 

Beleef de 
Helmondse markt
Helmond Centrum,
Markt 38
Za 25 januari 
08:30 - 16:00 uur.

23 
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24 
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24 
JAN.

24 
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24 
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JAN.
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25 
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25 
JAN.

25 
JAN.

Hadewych Minis, 
Matangi Quartet 
e.a.

Back to the 
90’s Party! 
(Met verlichte 
dansvloer)

Biologische markt 
Brandevoort

Comedy Fabriek

Ed Struijlaart

Kletsavond CV de 
Spurriezeiers

Ali B

Bruce Soord 
- Exclusive 
European Club 
Show

Eddie van de Pol 
in het fi lmportret 
Grensgeval apart.

Human Library 
Helmond

Deltaphonic

Neil Diamond 
Tribute

LIVE: Kings and 
Jokers

De Vijfhoeck Live: 
Lui Paard

Hart en smart van onze Nederlandse 
zangeressen en liedjesschrijfsters Het 
Speelhuis 20:15 - 21:45 uur.

De 90s wat een tijd Terug naar de 
dance grunge en bekende hits van een 
tijdperk vol uitersten Van Captain Jack 
(Captain Jack) naar Wannabee (Spice 
Girls) en van Wonderwall (Oasis) naar 
One (U2) Muziekcafe Helmond
22:00 - 03:00 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

Avondje top stand-up comedy in de 
Cacaofabriek Het Speelhuis
20:30 - 23:59 uur, 
vr 3 april 20:30 - 23:59 uur

Tijdens zijn voorstelling ‘Gitaarmannen: 
van Clapton tot Sheeran’ brengt Ed 
Struijlaart een ode aan de gitaar en aan 
zijn helden. Het Speelhuis 20:15 uur.

Het is de Spurriezeiers weer gelukt 
om u twee mooie kletsavonden voor 
te schotelen. Met oa Freddy van 
den Elzen Rien van Genugten Rob 
Bouwman en Dirk Kouwenberg en 
diverse entertainment groepen.
Zalencentrum de Smed
Vr 24 januari 20:00 - 23:00 uur, 
vr 31 januari 20:00 - 23:00 uur.

Ali steekt de thermometer in de 
bilspleet van de Nederlandse 
maatschappij en meet de temperatuur. 
Bent u benieuwd naar de uitslag? Kom 
dan op consult in het theater.
Het Speelhuis 20:15 uur

Ja je leest het goed. Bruce Soord - de 
zangergitaristcomponistbandleider van 
The Pineapple Thief - komt voor een 
exclusieve Europese solo show naar de 
Cacaofabriek De Cacaofabriek 
21:00 - 23:00 uur.

Annatheater Helmond
19:30 - 15:30 uur.

Op zaterdag 25 januari organiseert 
Bibliotheek Helmond de eerste editie 
van Human Library Helmond. In de 
Human Library lees je geen boeken 
maar mensen. Bibliotheek Helmond
13:00 - 16:00 uur.

Hill country blues swampedelic rock uit 
New Orleans. Lokaal 42 
17:00 - 20:00 uur.

Door Ben Spierings en The 
Beautiful Noise Band. 
De Fonkel 21:00 - 
01:00 uur.

Deze nieuwe Nederlandse band uit 
regio Eindhoven prikkelt het publiek 
met een mix van blues en rock covers 
op eigen wijze gespeeld door ervaren 
muzikanten. Muziekcafe Helmond 
22:00 - 23:45 uur.

Lui Paard nederpop die blijft hangen 
Zij zijn er klaar voor jij ook Toegang is 
gratis Grand Cafe De Vijfhoeck
21:00 - 01:00 uur.

Foto; Wim van den Broek

2020
26 
JAN.

Bemmelshow 
carnavalsvereniging 
de Spurriebemmels

Optredens van jeugd uit Stiphout 
en omstreken er is een echte jury 
en er zijn echte prijzen te winnen 
Aanmelden kan tot 19 januari via 
bemmelsspurriezeiers.nl graag tot dan
Zalencentrum de Smed 
13:30 - 17:00 uur.
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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

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

TE HUUREVENEMENTEN

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.

Verhard afgesloten
buitenterrein voor opslag

stalling aanhanger/camper
Helmond (M-H)

Info: 06 – 2380.32.63
Zwarte 
Markt

Venray
zondag 26 januari
Evenementenhal

600 kramen
vanaerlebv.nl
0492-525483

Zondag 
26 januari 
VLOOIENMARKT

Sporthal Strijp
Rijstenweg 7,  

Eindhoven
9.00-16.00u 

T: 06-20299824

65 plusser KLUSSER / STYLIST 
voor  o.a. timmer-, schilder- en behangwerk 

in WOON en BERDIJFSRUIMTES
met 40 jaar ervaring. Ook tuin en 

straatwerk0611441257   
wwwkeesvankerkoerle.com

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

jaloeziën, etc. Zeer 
concurrerende prijzen. 

Gratis meten en prijsopgaaf. 
Willie’s stoffering, 

Braaksestraat 10, Helmond, 
T: (0492) 535901

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

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

Inschrijfmomenten Glasvezel Mierlo-Hout 
Locatie: Wijkhuis de Geseldonk – Cederhoutstraat 44

Maandag 27 januari van 13.00 tot 15.00 uur

Woensdag 29 januari van 19.00 tot 21.00 uur

Donderdag 30 januari van 10.00 tot 12.00 uur

Op deze momenten, zijn wij als 
Glasvezel Helmond samen met 

de providers aanwezig in 
Wijkhuis de Geseldonk 
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

overtuigd?Onze voordelen

#

voordeel 7

de beste 
merken

voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

reparatie

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 4
deskundig advies

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

voordeel 1

de beste 
service

voordeel 14

garantie op 

reparaties

voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis software update bij onderhoud

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

NIEUW BINNEN

waardebon|DL
Onderhoudsbeurt voor uw

fiets inclusief poetsen
Nu van € 79.95 voor slechts

€49.- 
Maak alvast een afspraak!

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

Voorzien van de nieuwste Bosch Performance 
CX motor met 340% hulp en 75nm kracht.
Uitneembare accu in frame met maar liefst  
625 wh inhoud. Brede Schwalbe Marathon 
Plus banden voor extra comfort.
Schijfremmen op oliedruk voor optimale 
remprestaties. Super licht rijdende fiets door 
derailleur-versnellingen, optimaal genieten.
Damesmodel met lage instap ook in wit op 
voorraad.

NU VAN € 3499.- VOOR

 3199.-


