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Museum Klok & Peel scoort zilver ‘Leukste uitje Noord-Brabant’

Tijdens de ANWB-verkiezing 
‘Leukste uitje van Noord-Bra-bant 2020’ scoorde Museum 

Klok & Peel in Asten woensdag 
22 januari weer uitstekend met 
een mooie plaats op het erepo-dium. Dit keer (net) geen goud, 

maar wel een dik verdiend zil-ver. Samen met de vier gouden 
uitverkiezingen in de afgelopen 
jaren behoort Museum Klok & 
Peel daarmee ook landelijk ge-zien tot de absolute top van de 

leukste provinciale uitjes.      
In de strijd om het felbegeerde 
goud bij het 'Leukste uitje 2020' 
liet Museum Klok & Peel acht 
andere Brabantse genomineer-
den achter zich, maar moest het 
alleen ‘Rondleiding Schrobbelèr, 
dat goud scoorde, voor laten 
gaan. De derde prijs ging naar 
‘Klimbos Brabantse Wal’. De 
prijzen werd dit jaar bekendge-
maakt en uitgereikt in het Mu-
seum Klok & Peel zelf. De ANWB 
is afgestapt van één centrale uit-
reiking en doorkruiste voor het 
eerst alle provincies voor de prijs-

uitreiking. Museum Klok & Peel 
mocht de Brabantse gastheer 
zijn op basis van de uitverkiezing 
van 2019. Vertegenwoordigers 
van de tien genomineerden wa-
ren in Asten aanwezig.

Beloning
Frank van Kempen, operationeel 
manager van Museum Klok & 
Peel, toonde zich in zijn nopjes 
met de hoge klassering. "Al-
lereerst past mij natuurlijk een 
hartelijke gelukwens aan ‘Rond-
leiding Schrobbelèr," aldus van 
Kempen, "maar in één adem wil 
ik toch zeggen dat ik ook blij ben 
met onze tweede plek. Vorig jaar 
kwam de hoofdprijs als geroe-
pen omdat we daar in ons gou-
den jubileumjaar goede sier mee 
konden maken. Dit jaar voelt de 
tweede prijs als een mooie belo-
ning voor het bijzondere jaar dat 
we achter de rug hebben. Onze 
vrijwilligers hebben alles op alles 
gezet om het regionale oorlogs-
project Death Valley De Peel tot 
een succes te maken. Daarvoor 
zijn we beloond met veel stem-

men. Maar daarnaast is het mooi 
dat onze organisatie haar core 
business niet uit het oog is verlo-
ren. Wij hebben opnieuw kunnen 
voldoen aan de kwaliteitseisen 
van de ANWB waar het gaat om 
gastvrijheid, sfeer en prijs-kwali-
teitverhouding. Al hebben we het 
in 2019 razend druk gehad, onze 
service aan het publiek heeft er 
niet onder geleden. Ik zie 'zilver' 
dan ook als een groot compli-
ment aan al onze mensen."

Ambitie
Voor Harry van der Loo, voorzit-
ter van Museum Klok & Peel, was 
de hoge klassering bij het 'Leuk-
ste uitje van Brabant 2020' weer 
een bewijs dat zijn museum goed 

zit met zijn hoge ambitieniveau. 
"We hebben al ruimschoots la-
ten zien dat we een 'icoon van 
de streek' zijn. Voor de levens-
vatbaarheid van dit museum op 
lange termijn moeten we ernaar 
blijven streven dat we ook een 
'icoon van Brabant' worden. Dat 
kan alleen door de lat hoog te 
houden," aldus van der Loo. De 
woorden van van Kempen en 
van der Loo kregen woensdag 
enthousiaste bijval van de aan-
wezigen. 

Al met al heeft Museum Klok & 
Peel de ambitie om de hoge klas-
sering bij het 'Leukste uitje van 
Brabant 2020' op alle fronten 
waar te maken.  

In Asten, midden in De Peel, worden al 
meer dan een eeuw klokken gemaakt. 
Museum Klok & Peel toont de grootste 
collectie luidklokken en beiaarden ter 
wereld. Bekijk klokken van over de hele 
wereld, zoals de replica van de grote 
klok van de Notre-Dame die in Asten is 
gegoten. Ervaar de oorsprong en het 
luiden van de klok tot en met het gieten 
en stemmen of speel zelf op een 
beiaard.

Tijd over? Ontdek ook de uitgebreide 
collectie over de Peel, of trek erop uit in 
de regio. Bij het museum starten diverse 
fiets- en wandelroutes.

Museum Klok & Peel, al meer dan 50 jaar een compleet dagje uit!

Ostaderstraat 23  5721 WC Asten  
0493 - 69 18 65 | info@museumklokenpeel.nl 
www.museumklokenpeel.nl  

Asten
KLOKKENDORP IN DE PEEL

Medewerkers Museum Klok & Peel; Liliane Schriks, Harry van der Loo, Jolijn Brouwers, Frank van Kempen, Will Zegers | F Bibliotheek Dommeldal

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

KBWO is op zoek naar: Verzorgenden IG, Vrijwilligers 
en Verpleegkundigen (MBO/HBO)

Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Goeikes zoekt Goeikes

Voor de realisatie van alweer 
haar tweede expositie zoekt de 
stichting Goeikes naar dona-
teurs via het populaire crowd-
fundingsplatform Voordekunst. 
Binnen 34 dagen hopen zij € 
7.000,- op te halen om 12 foto-
projecten te tonen in het cen-
trum van de stad. Het thema 
van dit jaar is ‘Goeikes - Het jaar 
van Lucas Gassel’. 

De campagne ging een week ge-
leden online en haalde in 7 dagen 
tijd 33% van het doelbedrag op. 
Logisch; crowdfundingscam-
pagnes als deze lopen altijd het 
hardst in de eerste week. Daar-
na valt het vaak een tijdje stil. 
Goeikes hoopt verandering te 
brengen in die trend. Natuurlijk 
krijg je als donateur leuke tegen-
prestaties voor je bijdrage aan 
het project. Zo is de crowdfu-
ning de ideale manier om zeker 
te weten dat je het boek, welke 

verschijnt op 5 maart, als eerste 
hebt. Daarnaast zijn er diverse 
pakketten interessant voor be-
drijven en kleine zelfstandige. 
‘Het jaar van Lucas Gassel’ is het 
tweede boek en expositie van de 
Stichting Goeikes. 

De eerste editie ‘Helmonders in 
beeld’ werd vol enthousiasme 
ontvangen in de stad. De boek-
presentatie trok ruim 400 be-
zoekers, de expositie in het Ha-

venpark werd duizenden keren 
bezocht en de Stichting werd be-
kroond met een Carat Cultuur-
prijs: een uitzonderlijke prestatie 
voor het eerste jaar. Met deze 
tweede editie wil de organisatie 
nog meer mensen bereiken en 
kunst en cultuur bereikbaar ma-
ken voor een groot publiek. 
Meer weten? Kijk op: 
www.voordekunst.nl/
projecten/9803-goeikes- 
het-jaar-van-lucas-gassel s

Helmond

Mock Up Traverse  |  Foto’s Peter Vermeulen

ZOEK JIJ 
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GEVRAAGD
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Meld je dan aan als 
krantenbezorger bij

Wil jij 
een bonus van

en makkelijk 
en snel geld 
verdienen?

bezorging@deloop.eu 
of stuur een appje naar: 

06-18 93 89 12

Meld je dan aan als 
krantenbezorger
Meld je dan aan als 

bij
Meld je dan aan als 

bij

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

dan in bijv. een supermarkt!!!
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Ook als u verzekerd bent bij 
Ardanta, Amev, Dela, Monuta 
of Yarden bent u vrij om voor 
ons te kiezen!

Helmondse kandidaten voor de 
Nationale Vrijwilligersprijzen bekend 

De gemeente Helmond en Vrij-
willigerswerk LEV Helmond 
hebben besloten Inloophuis 
De Cirkel, Speeltuin Helmond 
West en de Dierenambulance 
en Dierenasiel Helmond e.o. 
voor te dragen voor de Natio-
nale Vrijwilligersprijzen. Eind 
februari wordt bekend of deze 
organisaties bij de twaalf geno-
mineerden horen. 

Helmond draagt de vrijwilligers 
Jeffrey Verberne (Minor (fris) 
feesten / Wijkraad Mierlo-Hout) 
en Jeroen Lenssen (Gehandicap-
ten Overleg Helmond / Helmond 
Toegankelijk) voor respectieve-
lijk de PassiePrijs en de Gouden 
Venus van Miloprijs voor. Mi-
nister Hugo de Jonge reikt op 
28 maart De Nationale Vrijwil-
ligersprijzen uit, dan zal bekend 
worden of de Helmonders in de 
prijzen vallen.

Na een oproep om supervrijwil-
ligers en organisaties aan te dra-
gen die heel goed zijn voor hun 
vrijwilligers, zijn er veel reacties 
gekomen. Het was dan ook een 
lastige keuze om te besluiten wie 
er namens Helmond mee gaat 
doen voor de Nationale vrijwil-
ligersprijzen. Maar het is gelukt! 
Na rijp beraad is besloten om 
Inloophuis De Cirkel, Speeltuin 
Helmond West en Dierenambu-
lance en Dierenasiel Helmond 
e.o. voor te dragen. De keuze is 
op deze organisaties gevallen 
omdat zij op allerlei manieren er 
in slagen vrijwilligers langdurig 
aan hun organisatie te verbinden 
én dit al vele jaren doen.  

Vrijwilligers uit Helmond
Met trots worden Jeffrey Verberne 
en Jeroen Lenssen dit jaar naar vo-
ren geschoven. Ze vielen op door 
hun tomeloze inzet, de jonge leef-
tijd van Jeffrey en de passie om 
ondanks of dankzij de fysieke be-
perking van Jeroen zich als vrijwil-
liger in te zetten. Jeffrey Verberne 
is pas 25 jaar oud en al sinds zijn 
15e vrijwilliger! Hij is de drijvende 

kracht achter de frisfeesten in de 
Geseldonk. Maar dat is niet alles, 
hij zet zich al jaren belangeloos in 
voor allerlei initiatieven zoals Ra-
bojeugdland, World is you, Sinter-
klaasviering en het bestuur van de 
Wijkraad. Alles wat hij doet, doet 
hij met passie! Vaak krijgt hij de 
vraag van andere jongeren: “Doe je 
dit gratis? Ja, zegt hij dan want dit is 
leuk!”  Jeroen Lenssen zet zich met 
alles wat hij heeft in, om mensen 
die vastlopen bij aanvragen bij de 
gemeente (voornamelijk WMO) 
vooruit te helpen en ervoor te zor-
gen dat ze de hulp en zorg krijgen 
die ze nodig hebben. Ook zet hij 
zich in om Helmond toegankelij-
ker te maken voor iedereen, met of 
zonder handicap, taalachterstand, 
armoede of andere beperkingen. 
Jeroen maakt kans op de Gouden 
Venus van Miloprijs. 

Meer informatie en 
stem uitbrengen
Kijk voor meer informatie over 
de Nationale Vrijwilligersprijzen 
op www.nationalevrijwilligersprij 
zen.nl. Hier zijn alle kandidaten 
te vinden en kan het publiek een 
stem uitbrengen op hun favoriete 
kandidaten. Help mee om de Hel-
mondse kandidaten in de (pu-
blieks)prijzen te laten vallen! s

Helmond

Inloophuis De Cirkel 
is voor mensen met kanker 
en naasten. Vrijwilligers zet-
ten zich in bij het ontvan-
gen van gasten, organiseren 
van activiteiten, geven en 
organiseren van lezingen en 
lotgenotenbijeenkomsten. 

Vrijwilligers worden goed 
getraind en begeleid en zor-
gen samen voor zeer tevre-
den klanten die hun bezoek 
als zeer waardevol ervaren. 

Dierenambulance en 
Dierenasiel Helmond e.o. 
verzorgt zwerfdieren en ge-
wonde dieren. De vrijwilli-
gers hebben niet alleen hart 
voor dieren, maar ook voor 
elkaar. Samen klaren ze de 
klus om dag en nacht klaar 
te staan voor dieren. Er is 
plek voor iedereen, onge-
acht hun achtergrond, ‘rug-
zak’ of leeftijd. Er werken 
o.a. vrijwilligers die aan het 
re-integreren zijn en men-
sen die om de een of andere 
reden niet meer kunnen 
werken, ook is er altijd plek 
voor maatschappelijke 
stagiair(e)s, die regelmatig 
na hun stage als vrijwilliger 
blijven. Samen vormen ze 
een echt team.

Speeltuin Helmond West 
bestaat dit jaar 60 jaar. On-
geveer 25 vrijwilligers hou-
den de speeltuin draaiende 
en ontvangen jaarlijks zo’n 
60.000 bezoekers! Vrijwil-
ligers werken in onderhoud, 
paviljoenbeheer, toezicht en 
bestuur. Ze worden ingezet 
op hun kwaliteiten en zien 
resultaat van hun werk. 

Ze krijgen cursussen en 
worden bij allerlei initiatie-
ven ingezet. De speeltuin 
staat midden in de samen-
leving en vervult een brede 
maatschappelijke functie.

Kansrijk Mierlo-Hout gesponsord 
door Jan Linders Fonds 2020

Dit jaar is Kansrijk Mierlo-Hout 
uitgekozen voor het Goede 
Doelen Fonds van Jan Linders. 
Het is de bedoeling dat we een 
aantal grote activiteiten laten 
plaatsvinden in de winkel in 
Mierlo-Hout. Op zaterdag 18 ja-
nuari hebben jullie ons al kun-
nen zien, toen we bij de ingang 
stonden met ‘enveloppen trek-
ken voor het goede doel’. Dat 
liep heel goed en we hebben het 
streefbedrag gehaald. Hartelijk 
dank voor jullie bijdrage.

De opbrengst van vijf activitei-
ten die in samenwerking met Jan 
Linders in Mierlo-Hout worden 
georganiseerd, wordt verdub-
beld door Jan Linders tot een 
maximum van € 500. Dus als wij 
€ 500 halen, wordt dit verdub-
beld naar € 1000. Dit is een heel 
mooi initiatief van Jan Linders.

Halen we maar € 200 dan ver-
dubbelt dit naar € 400. Naast on-
ze activiteiten, worden er vanuit 
Jan Linders twee keer collectieve 
activiteiten georganiseerd: in de 
week van 4 mei tot met 9 mei en 
in de week van 30 november tot 
met 5 december. 

Onze volgende actie is tijdens de 
carnavalsoptocht op zaterdag 22 
februari, dan staan wij bij de win-
kel in Mierlo-Hout met lekkere 
warme erwtensoep en tomaten-
soep voor € 1,00 en met warme 
worstenbroodjes en broodjes 
bokworst, ook maar voor € 1,00. 
Hiervoor kunt u terecht vanaf 
12.30 uur. 

Dus gaat u naar de optocht kij-
ken, hoeft u thuis niet te eten, 
maar kunt u voor een klein be-
drag soep en een broodje eten. 
Dit alles natuurlijk ten bate van 
het goede doel: Kansrijk Mierlo-
Hout. Ook staan wij bij ontbin-

ding van de optocht met soep 
en worstenbroodjes en broodjes 
bokworst voor de mensen die 
met de optocht hebben meege-
lopen. 

Ook zij zijn dan in de gelegen-
heid om iets warms te kopen 
voor € 1,00  voordat ze naar de 
Geseldonk lopen. s

Mierlo-Hout



4 week nummer 5 vrijdag 31 januari 2020 de loop weekkrant HELMOND

Wijkbezoek Helmond West op 8 februari 
 
Op zaterdag 8 februari aanstaande bezoeken het college van burgemeester 
en wethouders en raadsleden tussen 10.00 tot 14.00 uur Helmond West. 
Zij maken dan via een wandeling door de wijk kennis met verschillende 
initiatieven en onderwerpen die in de wijk spelen. Daarnaast biedt het 
wijkbezoek ruimte om in contact te komen met college- en raadsleden en 
andere wijkbewoners.   
 
Programma
Het wijkbezoek start om 10.00 uur in wijkhuis De Westwijzer (Cortenbachstraat 
70). Na een welkomstwoord door de voorzitter van de wijkraad en burgemeester 
Blanksma volgt een fotopresentatie over verschillende projecten in de wijk. 
Vervolgens kan men kiezen uit twee wandelroutes door de wijk waar diverse 
projecten in de wijk aan bod komen, waaronder de jeu de boulesbaan, de 
buurtkamer en social sofa in Houtsdonk en een toelichting door de werkgroep 
‘groen’. De andere route leidt u langs de herinrichting van de Renne en het 
Markiesveld en een bezoek aan een bewonersinitiatief bij het ‘Oude Huys’. Het 
wijkbezoek eindigt in de Westwijzer met een terugkoppeling en een lunch voor 
alle deelnemers aan het wijkbezoek. 

Vrij toegankelijk 
Inwoners en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om mee te lopen 
tijdens de rondwandeling en hun verhalen, vragen en/of zorgen te delen met de 
college- en raadsleden.  

Op de koffie bij de wethouder 
Heeft u een vraag, initiatief of idee voor uw wijk? Kom dan naar het 
wijkspreekuur. Onder het genot van een kop koffie of thee luistert de 
wijkwethouder graag naar uw verhaal. Neemt u gerust een familielid, vriend 
of vriendin mee.  

Overzicht wijkspreekuren
In februari staan de volgende wijkspreekuren gepland:
• Mierlo-Hout: met wethouder Dortmans op woensdag 5 februari van 19.30 tot 
20.30 uur in De Geseldonk (Cederhoutstraat 44); 
• Rijpelberg: met wethouder Maas op donderdag 6 februari van 19.00 tot 20.00 
uur in De Brem (Rijpelplein 1);
• Brouwhuis: met wethouder Maas op donderdag 6 februari van 20.15 tot 21.15 
uur in Het Tienerhuis (Rivierensingel 752);
• Helmond West: met wethouder Van Dijk op donderdag 6 februari van 19.30 tot 
20.30 uur in De Westwijzer (Cortenbachstraat 70).  

Het wijkspreekuur is vrij toegankelijk. U kunt zonder afspraak een bezoek  
brengen aan het wijkspreekuur. Woont u in een andere wijk? Ga dan naar  
www.helmond.nl/wijkspreekuren voor een overzicht van de wijkspreekuren in 
maart. 

 
Commissievergaderingen 
Bestuurscentrum Boscotondo

 
Adviescommissie Inwoners 
Dinsdag 4 februari 2020, 19.30 uur 

Op de agenda staat onder andere het volgende onderwerp:
1. Uitvoering bestuursopdracht GGD (integrale jeugdgezondheidszorg) en 1e 
begrotingswijziging 2020 GGD. 

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 4 februari 2020, 19.30 uur

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Integrale stand van zaken van het project Sport- en beleefcampus De Braak.  
2. Wijkontwikkelingsprogramma Helmond Oost.

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

 
 

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

Geldropse Ventweg 20 16-01-2020 vergroten woning met veranda OLO 4890629

Molenstraat 130 16-01-2020 verbouwen begane grond OLO 4888863

Damhertlaan, sectie X, 1822 16-01-2020 oprichten woning OLO 4890557

Damhertlaan, sectie X 1816 16-01-2020 oprichten woning OLO 4890577

Prof. Dondersstraat 41 20-01-2020 aanvraag aanbouw OLO 4897061

Brahmslaan 23 21-01-2020 aanvraag ontheffing  OLO 4898233 

  bestemmingplan 

Kanaaldijk N.O. 82 16-01-2020 aanvraag proef-hei OLO 4890837

Aarle-Rixtelseweg 14 16-01-2020 plaatsen reclamebord OLO 4889045

Hanzenwinkel Cluster 5  21-01-2020 oprichten 14 woningen OLO 4705877 

kadastraal U 6820  hanzewinkel cluster 5 

Ameidewal 3B-3 /  09-01-2020 plaatsen installaties op dak  OLO 4875151 

Markt 56-58-60   

Suikeresdoorn 23-01-2020 maken uitweg  OLO 4901601 

(achterzijde Aarle-rixtelseweg 76)   

Adriana van den Dyckestr 6 23-01-2020 maken uitweg OLO 4900373

Wesselmanlaan 53 21-01-2020 rooien boom OLO 4896885

Kruising Veldbeemd  21-01-2020 rooien 24 bomen OLO 4900059 

/ Rochadeweg    

Achterdijk 17 23-01-2020 revisieaanvraag vls OLO 4544553

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

Kerkstraat 37 21-01-2020 gewijzigde aanvraag op  OLO 4813797 

  verleende vergunning (kleiner trappenhuis)

Middendijk 5A 22-01-2020 plaatsen koelunit op dak magazijn OLO 4834187

Ansemhoek 12 24-01-2020 oprichten woning OLO 4606465

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter      Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 inzage legging:

Swertpoellaan 20 t/m 34  21-01-2020    oprichten 8 woningen  OLO 4423621 

(Stiphout Zuid Fase 3) 

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 ook een verzoek om voorlopige voorziening worden 

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

’s-Hertogenbosch). Er kan geen beroep 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.

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

Panovenweg 33 28-11-2019 vestigen zorgatelier OLO 4795205

 

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

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

Postelstraat 1 plaatsen duivenhok OLO 4814111 

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

kadastraal U 7673                   21-01-2020   melding gesloten bodemsysteem OLO 4898457

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

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

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

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

Kasteellaan/Havenweg 22-01-2020  Carnaval 2020 plaatsen overkappingen 2019-02984  

     Kasteellaan/Havenweg (22 t/m 25 februari 2020) 

Havenweg 8-14,  23-01-2020 Carnaval 2020 plaatsen overkappingen 2019-02969 

Havenweg 14-16   Havenweg (17 t/m 27 februari 2020) 

Havenweg 18 23-01-2020  Carnaval 2020 plaatsen overkapping 2020-00068  

  Havenweg 18 (20 t/m 27 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 evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Mierlo-Hout e.o. 17-01-2020     Helmondse Lichtjes Parade 2020-00095 

  Mierlo-Hout (zaterdag 28 maart 2020) 

Stiphoutse Bossen/  18-01-2020 3D Ronde Helmond 2020-00096 

De Zandbergen      (zondag 6 september 2020) 

Kanaaldijk Z.O. 50 23-01-2020     HIT 2020 (17 t/m 19 april 2020) 2020-00110

Raktweg 1 24-01-2020     Foutdoor (zaterdag 9 mei 2020) 2020-00118

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.

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  Geboortedatum  Geslachtsnaam en  Geboortedatum 

voorletter(s)  voorletter(s)   

Kooijenga, U 12-05-1964 R. Zaijen  30-11-1962 

Steinbach, J 18-08-1966  Martinez Paredes, L.M.  30-04-1984

de Greef, M 12-09-1991  Karaim, R.J. 29-08-1974

Roufs, S.A.H. 03-08-1995  Edoh, A.M.  03-09-1999

Jacobs, H.J.A. 17-09-1992  Lückger, M.  08-08-1997

Jacobs, E 20-03-2015  Gawlinski, K.  04-02-1992

Stoyanov, K.A. 11-02-1989  Akongo, E  01-10-1988

Korus, R.T. 02-06-1973  Moke, N.N.M  10-07-1984

Józwiak, J. 10-12-1962  Moke, S  09-04-2018 

Hozan, F 26-02-1986 Felder, A  22-07-1970 

Kennisgeving ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat zij van plan zijn 

een vergunning te verlenen ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan:

R&L Recycling voor het veranderen van een bedrijf voor het inzamelen, opslaan, overslaan en 

verhandelen van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur aan de Lage Dijk 31, 31A 

en 31B in Helmond. De verandering betreft het in gebruik nemen van het pand Lage Dijk 31 en 

het uitbreiden van de opslag- en verwerkingscapaciteit. De aanvraag is ingekomen onder OLO-

nummer 4053791.

Inzage 

De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 31 

januari 2020 tot en met 12 maart 2020 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor, Weg op 

den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een afspraak maken. Dit kan via 

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

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

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen 

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

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

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

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

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  Geboortedatum  Geslachtsnaam en  Geboortedatum 

voorletter(s)  voorletter(s)   

Smets, H.F. 16-03-1964  van Veghel, R.L.E.J. 14-10-1982

van den Akker, M. 14-10-1972 Rahbari, A.  18-05-1982

van den Broeck , A 08-03-1958  Reza Tofighi, S.R. 13-06-1982

Blahuszewski, K 25-08-1987 Rahbari, A. 20-02-2016

Bzdawka, W.M. 09-03-1964 Samuel Afewerki Kafel 07-02-1993

Sokołowski, D. 12-04-1996 Aldo Rambie 24-04-1982

Weglinska, Z.I.  07-10-1992 Bounnou, M. 02-05-1995

Wasik, D.E. 02-11-1987 Tinkelenberg, R.F. 30-09-1956

Nowak, E. 05-07-1985 Zahedi, Ardestani, H. 15-02-1995 

Krasoski, M.P. 12-01-1978 Sandifort, P.P.H.M. 30-11-1997

Kleinmoedig, D.G. 13-10-1995

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. Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder vermelding 

van ‘bezwaarschrift’.  

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid omgevingsvergunning 
“Herontwikkeling Annawijk (hofje)”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 8 januari 2020 hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, van maximaal 57 

dB ten gevolge van de spoorweg Eindhoven-Venlo hebben vastgesteld ten behoeve van de 

omgevingsvergunning “Herontwikkeling Annawijk (hofje)”. 

Inzage

Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 31 januari 2020 

gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35. Het inzien van 

het papieren exemplaar of het digitale exemplaar kan alleen op afspraak. U kunt uw afspraak 

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

Beroepsmogelijkheid

Tegen het besluit kan gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij 

burgemeester en wethouders;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan 

degene die een beroepschrift heeft ingediend ook een schriftelijk verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, op bovenstaand adres.  

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 30 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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BEKIJK DE SALE ONLINE 24/7! WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

GRATIS 
PARKEREN

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN
STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO
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SALE 50% KORTING 
OP DE HELE WINTERCOLLECTIE*

Al 65 jaar nemen we de tijd om samen naar de juiste hooroplossing te zoeken. Om dit te 
vieren vergoeden wij de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt, met uitzondering van
uw eigen risico. Deze actie loopt tot en met 29 februari 2020, dus wacht niet te lang. Vraag
naar de voorwaarden en ontdek waarom het ene gratis hoortoestel het andere niet is.

Maak nu een afspraak: bel 088 – 52 52 000 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Twee hoortoestellen én alle aandacht: €0,-

Van Boxtel 
jubileumcadeau

Kwaliteit zonder 
prijskaartje

Geen recht op vergoeding? 
Wel bij Van Boxtel hoorwinkels!

Van Boxtel hoorwinkels startte als één 
van de eerste in Nederland met de ver-
koop van hoortoestellen. Dat was in 
1955, dit jaar alweer 65 jaar geleden. Om 
deze bijzondere leeftijd te vieren, ver-
goedt de jubilerende hoorspecialist tij-
delijk de kosten die de zorgverzekering 
niet vergoedt (met uitzondering van het 
eigen risico).

Al 65 jaar neemt Van Boxtel hoorwinkels 
de tijd om samen met de klant naar de 
juiste hooroplossing te zoeken. Het jubi-
leum mag van de hoorspecialist niet on-
gemerkt voorbij gaan. Daarom komt Van 
Boxtel hoorwinkels met een jubileumca-
deau in de vorm van een vergoeding. ‘’Wij 
willen hoorzorg voor iedereen bereikbaar 
maken, zonder in te leveren op kwaliteit,’’ 
zegt Paul Vondenhoff, algemeen direc-
teur bij Van Boxtel hoorwinkels. 
Met de slogan ‘kwaliteit zonder prijs-
kaartje’ trapt Van Boxtel hoorwinkels 
haar jubileumcampagne af. Een bood-
schap waarmee wordt onderstreept dat 
je tijdens deze jubileumactie gewoon 
profiteert van de persoonlijke aandacht 
en service. 

Categorie hoortoestellen zonder
eigen bijdrage
Toestellen binnen de vergoede zorg wor-
den vanuit de zorgverzekering voor 75% 
vergoed. Het resterende deel, ook wel 
eigen bijdrage genoemd, moet dan door 
de klant zelf worden betaald. Tijdens de 
jubileumcampagne vergoedt Van Boxtel 

hoorwinkels echter ook de eigen bijdrage. 
Voor iedereen met recht op vergoeding 
betekent dat: categorie hoortoestellen 
(vergoede zorg) zonder eigen bijdrage.

Behoud van vergoeding bij 
premium toestellen
Premium hoortoestellen zijn de aller-
nieuwste toestellen op de markt. Men-
sen die kiezen voor een premium toestel, 
profiteren van meer natuurgetrouwe ge-
luidsbeleving. Gesprekken voeren in grote 
gezelschappen wordt bijvoorbeeld een-
voudiger met deze toestellen. Toch kie-
zen veel mensen niet voor een premium 
toestel, omdat in de meeste gevallen hun 
recht op vergoeding vanuit de zorgverze-
kering dan vervalt. 

‘’Veel mensen ervaren hierdoor een ge-
voel van onrechtvaardigheid wanneer zij 
een premiumtoestel willen. Met onze ju-
bileumactie willen wij dit gevoel wegne-
men,’’ aldus Paul Vondenhoff. Van Boxtel 
hoorwinkels doet dit door een behoud 
van vergoeding mogelijk te maken voor 
klanten die een premium toestel kiezen. 

De gemiddelde vergoeding die een zorg-
verzekeraar uitkeert bij een categorie toe-
stel keert Van Boxtel nu ook uit op pre-
mium toestellen. Dit aanbod geldt ook 
voor mensen die überhaupt geen recht 
op vergoeding hebben. De jubileumactie 
loopt tot en met 29 februari 2020. s

Helmond

Maak nu een afspraak: bel 088 – 52 52 000 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Twee hoortoestellen én alle aandacht: €0,-

Van Boxtel 
jubileumcadeau

Kwaliteit zonder 
prijskaartje

VERHUIZINGS
UITVERKOOP!
VAN ONS SLAAPCENTRUM

Zondag 2 februari

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
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de Werkboog
T 0492 348 402

dewerkboog@zorgboog.nl
www.werkenbijdezorgboog.nl

Interesse in een 
zorgopleiding?

De BBL-opleiding tot Verzorgende C start in 
mei 2020. Een werken en leren traject van 
13 maanden, waarbij je gemiddeld één dag 
per week naar school gaat. Je ontvangt een 
leer-arbeidsovereenkomst voor 24 uur per 
week met bijbehorend leerlingensalaris. 
De kosten van de opleiding worden 
vergoed en na diplomeren is er sprake 
van baangarantie.

Je bent bij de Zorgboog nooit 
te oud om te leren!

Ben jij ook klaar om de stap richting 
dit prachtige vak te zetten?

Solliciteren kan tot en met 4 februari via
www.werkenbijdezorgboog.nl/vacatures

de Werkboog
T 0492 348 402

dewerkboog@zorgboog.nl
www.werkenbijdezorgboog.nl

Interesse in een 
zorgopleiding?
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per week naar school gaat. Je ontvangt een 
leer-arbeidsovereenkomst voor 24 uur per 
week met bijbehorend leerlingensalaris. 
De kosten van de opleiding worden 
vergoed en na diplomeren is er sprake 
van baangarantie.

Je bent bij de Zorgboog nooit 
te oud om te leren!

Ben jij ook klaar om de stap richting 
dit prachtige vak te zetten?

Solliciteren kan tot en met 4 februari via
www.werkenbijdezorgboog.nl/vacatures

Mierloseweg 331, Helmond 

www.fashiondion.nl
online webshop

fashion
dion

Wij maken plaats
voor de nieuwe collectie

50% KORTING 
op de kleding collectie

shoes&more

Informatieavond 
nieuwbouwproject  
Oranjekade

AANBIEDING VAN DE MAAND FEBRUARI

V ISSPEC IAL I TE I TEN
Mierloseweg 41, Helmond. (0492) 55 34 23

LEKKERBEK MENU 
OF KIBBELING 
MENU

KIBBELING 
2 menu’s 

voor

12.50

Op woensdag 12 februari 2020 orga-
niseert Rezidenz Development BV 
in samenwerking met BanBouw BV 
een informatieavond in de Cacaofa-
briek over de ontwikkelingen van het 
nieuwbouwproject ‘Oranjekade’ op 
de voormalige EDAH-locatie aan de 
Kanaaldijk N.O. in Helmond. 

Tijdens deze avond worden de tot-
standkoming van het plan, de uitwer-
king van het ontwerp en het woning-
programma gepresenteerd door de 
stedenbouwkundige en de architect. 
Rezidenz zal zorgen voor een introduc-
tie en inzicht geven in de verwachte 
planning. ‘Oranjekade’ wordt gereali-
seerd op de voormalige EDAH-locatie 
aan de Kanaaldijk N.O. De bestaande 
Albert Heijn XL blijft bestaan en wordt 

meegenomen in de plannen. Ter plaat-
se van de watertoren wordt in overleg 
met de gemeente Helmond een nieuw 
park gerealiseerd, waarbij de ‘Oude Aa’ 
weer een plaats krijgt. Het nieuwe park 
vormt de koppeling tussen het Haven-
park en het Koningspark. In ‘Oranjeka-
de’ worden ongeveer 265 woningen en 
appartementen gerealiseerd. Het be-
treft een mix van koop- en huurwonin-
gen verdeeld over 15 woongebouwen. 
Er komt een breed palet aan woonvor-
men zoals studio’s, patio’s en apparte-
menten, maar ook stadswoningen en 
herenhuizen met meerdere woonlagen. 
Wonen is mogelijk vanaf ca. 40 m2 tot 
200 m2 woonoppervlakte. Kortom: een 
project met veel diversiteit en dus mo-
gelijkheden.Bent u geïnteresseerd in dit 
prachtige nieuwbouwplan en wilt u een 
presentatie bijwonen? Meld u zich dan 
aan via: www.oranjekadehelmond.nl/
aanmelden s

Helmond

Een aantal vrijwilligers werden in het zonnetje gezet  |  Helmond Sport

F | Rezidenz Development BV

Vrijwilligersavond Helmond Sport 

Helmond Sport prijst zich enorm geluk-
kig met een groot aantal trouwe vrijwil-
ligers. In het eigen SolarUnie Business 
Club Restaurant vond de jaarlijkse vrij-
willigersavond plaats. 

In samenwerking met Heel Helmond 
Support werden de vrijwilligers onder 
de tribunes van het SolarUnie Stadion 
in een warme en gezellige ambiance 
voorzien van een 4-gangendiner mo-
gelijk gemaakt door Keurslager Goos-
sens Helmond. De opkomst was zeer 
geslaagd met ruim tachtig aanwezige 
vrijwilligers, een aantal daarvan werd in 

het zonnetje gezet: Toon Jegerings: Be-
gonnen in 1994 als elftalleider van ver-
schillende jeugdelftallen. Tevens in de 
toernooicommissie gezeten en tegen-
woordig verzorgt hij de rondleidingen 
door het stadion. Vanwege zijn verdien-
sten voor de club gedurende een periode 
van 25 jaar werd hij benoemd tot erelid. 
Hans Verstappen: Kassier sinds 1994. Ook 
hij werd vanwege zijn verdiensten voor 
de club gedurende een periode van 25 
jaar, benoemd tot erelid. Willy van Gestel: 
Begonnen in 1968 als steward en inmid-
dels al jaren kassier. In een eerder stadium 
was hij al benoemd tot erelid, nu ontving 
hij uit de handen van voorzitter Frans 
Stienen de gouden speld voor 50 jaar 
trouwe dienst. s

Helmond
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www.roc-teraa.nl

open
avond
open

maandag 3
februari 18 - 21 uur

OPEN AVOND

Evenementen-
subsidies verdeeld 
Evenementen zijn belangrijk voor le-
vendigheid in de stad. Dit jaar werd 
er een bedrag van € 405.000 beschik-
baar gesteld voor evenementen die 
in 2020 plaatsvinden. Het grootste 
deel,€ 315.000, gaat naar reguliere 
evenementen (zoals in onderstaand 
schema), € 60.000 is voor basiseve-
nementen en € 30.000 gaat naar wij-
kevenementen. 

Belangrijke criteria bij de toekenning 
van de subsidies zijn duurzaamheid en 
de aantrekkelijkheid voor jongeren. 
In totaal vroegen 22 organisatoren sub-
sidie aan. Het aangevraagde bedrag 

overschreed met € 424.100 het beschik-
bare budget. De beoordeling van de 
aanvragen wordt gedaan door een on-
afhankelijke adviescommissie aan de 
hand van een beoordelingskader. 

Het college heeft het advies van de com-
missie vrijwel geheel overgenomen. In 
totaal werd er € 304.500 subsidie toege-
kend aan 20 evenementen.

Doordat het gehele budget nog niet 
toegekend is, is er nog ruimte voor nieu-
we aanvragen. sMeer informatie over 
het aanvragen van een evenementen-
subsidie is te vinden op www.helmond.
nl/subsidies. Het overzicht van aange-
vraagde en toegekende subsidies ziet er 
als volgt uit: 

Helmond

Naam  Subsidieaanvraag Categorie Subsidieverlening

1 Kasteel van Sinterklaas  30.000   1  30.000

2 Drakenboot Festival  25.000   1/2*  25.000

3 Kasteeltuinconcerten  30.000   1  30.000

4 Schaatsen in Helmond *** 30.000   1  30.000

5/6 Blues Route  21.000   1  21.000

5/6 Festival Los Zand  30.000   1  30.000

7 UrbanMatterz*** ** 60.000  2  25.000

8 Halve van Helmond  10.000   3  10.000

9 De Braverun  30.000   3  20.000

10 Triathlon Brabant  10.000   4  10.000

11 H2O Festival  20.000   4  15.000

12 Minor  10.000   4  10.000

13 Herdenken en  6.500   5  6.500
    vieren bevrijding

14 Dickensnight  10.000   5  10.000
    Brandevoort 

15 Blaasfestijn Helmond  10.000   5  10.000

16 Boeremèrt  12.500   6  5.000

17 Nacht van Cultuur  25.000   6  5.000

18 Helmondse  6.000   6  5.000
     Lichtjes Parade 

19 Beer, Burgers and  2.000   6  2.000
     Two Smoking Barrels 

20 Franse Markt  10.000   6  5.000

21 Ons Brabant Festival  34.600   7  0

22 Jos van der Vleuten Cross 1.500   7  0

 €424.100    €304.500

Meerjarige subsidies zijn grijs gearceerd.
* De score valt in categorie 1, het aangevraagde bedrag valt in categorie 2
** Voor het jaarprogramma van Urban Movement is €60.000 aangevraagd
*** Deze organisatoren hebben naast de evenementensubsidie ook nog aanvullende 
subsidie nodig om het projectplan te kunnen realiseren. We onderzoeken momenteel 
of hier mogelijkheden voor zijn.
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Wijkmanagement Helmond start samen met stagiaire
Lindsey Otto, leerling van het Roc ter Aa te Helmond,

met een reeks artikelen waarin elke maand een 
Helmondse wijk in de spotlights wordt gezet.

Deze maand is de wijk Helmond Oost aan de beurt.
We nemen u doormiddel van foto en korte 

samenvatting, mee langs de bedrijvigheid in Helmond 
Oost. Wist u dat er maar liefst 144 bedrijven uit diverse 

sectoren gevestigd zijn?
We vragen uw aandacht voor bedrijven uit de sectoren:
zorg, onderwijs, detailhandel, commercie en cultuur.
Zo krijgt u een beter beeld van wat er zich allemaal in 

Helmond Oost bevindt.
Elke werkdag kunt u van ons een artikel verwachten, 

waarin één of meerdere bedrijven worden gepubliceerd 
op onze facebookpagina. 

 
Volg ons op 

www.facebook.com/WMHHelmond
Namens Wijkmanagement Helmond, 

Hennie de Gooijer Wijkmanager Helmond

WIJKMANAGEMENT HELMOND
is actief in de wijken:

Dierdonk
Stiphout

Mierlo-Hout
Helmond-Noord

Brouwhuis
Binnenstad Oost
Helmond-West
Helmond-Oost

Oranjebuurt/Warande
Brandevoort

Rijpelberg
Suytkade

Wijkmanagement Helmond 
is onderdeel van:

www.wijkmanagementhelmond.nl

Janne de Koning, Hospice ver-
pleegkundige, staat bij de kaars 
die wordt aangestoken als er 
een gast is overleden. Deze 
kaars blijft branden tot dat er 
uitgeleide is gedaan. Dit om 
stil te staan bij het overlijden 
van de gast. 

Hospice en Logeerhuis Valken-
haeghe is gelegen in het hart van 
Helmond West en is één van de 
zorglocaties van Sint Annakloos-
ter. Valkenhaeghe biedt zorg in 

de laatste levensfase en heeft te-
vens logeermogelijkheden. Janne 
de Koning werkt sinds 3,5 jaar 
als palliatief verpleegkundige bij 
Hospice en Logeerhuis Valken-
haeghe.

Wat voor soort gasten 
verblijven er op Valkenhaeghe?
“Cliënten zijn te gast bij Hospice 
en Logeerhuis Valkenhaeghe, 
vandaar dat we spreken van gas-
ten”, legt Janne uit. “In Valken-
haeghe komen zowel palliatieve 
gasten, voor de laatste levens-
fase, als gasten voor kort verblijf, 
de logeerhuisgasten. 

Kort verblijf is bedoeld voor 
mensen die, bijvoorbeeld, uit het 
ziekenhuis komen en nog niet 
naar huis kunnen, voor of na een 
operatie, of om de mantelzorger 
tijdelijk te ontlasten. De meeste 
gasten komen uit Helmond, 
maar ook uit omliggende ge-
meentes. Uit Eindhoven komen 
gasten wanneer er bijvoorbeeld 
een wachtlijst is bij de hospices 
van Sint Annaklooster in Eind-
hoven. Het gaat meestal om ou-
deren van zeventig jaar of ouder. 
De charme van Helmond is de 
diversiteit aan gasten. We ont-
vangen gasten met verschillende 

culturele achtergronden. De 
communicatie en de rituelen in 
de stervensfase kennen bij iedere 
cultuur een eigen proces.  Dit 
verbreed je blik op het leven en 
culturen.” 

Wat maakt het werk als palliatief
verpleegkundige zo bijzonder? 
“Het is bijzonder om in de laat-
ste levensfase van een gast heel 
dicht bij de mens en zijn/haar 
familie te mogen komen. Het 
is zo mooi om te zien hoeveel 
kracht de mens heeft in dat laat-
ste stukje van het leven. Heel 
bijzonder is dat gasten die naar 
Valkenhaeghe komen allemaal 
hun eigen verhaal en levensloop 
meenemen. Waar sommige gas-
ten de regie willen blijven behou-
den in hun ziekte/sterfproces, 
laten andere gasten dit geheel bij 
hun familie en weer andere gas-
ten laten het ziekteproces over 
zich heen komen. 

Ik vind het interessant om te zien 
hoe ieder mens hier mee om gaat 
en af te tasten waar de gast en 
familie behoefte aan heeft/heb-
ben. Ik heb vaak hele mooie ge-
sprekken met de gasten. Je komt 
als palliatief verpleegkundige 
dicht bij de gast. Mensen kunnen 
op Valkenhaeghe echt zichzelf 
zijn en het is opmerkelijk dat de 
gasten vaak zo goed gezind zijn. 
Door alle verhalen/levenspaden 
van de gasten, leer ik te relative-
ren in mijn persoonlijke leven. Ik 
ben mezelf bewuster van de ‘rijk-
dom’ in het leven; gezondheid en 
belangrijke/waardevolle men-
sen om je heen. ‘Zie de mens, 
niet de ziekte.”

Heb je wat voorbeelden van
hartverwarmende zorg op 
Valkenhaeghe?
“Genoeg! Hartverwarmend is 
wat onze vrijwilligers dagelijks 
bieden aan onze gasten. 
De eenzaamheid is groot onder 
ouderen. Gasten zijn al blij met 
een klein beetje persoonlijke aan-
dacht. Onder andere een praatje, 
een wandeling, het bieden van 
complementaire zorg, bijvoor-
beeld hand- en voetmassages. 
Binnen Sint Annaklooster is er 
een Wensboomproject ingericht 
door de vrijwilligers, waarbij vrij-
willigers wensen van gasten rea-
liseren. Vrijwilligers hebben het 
bijvoorbeeld op Valkenhaeghe 
mogelijk gemaakt dat er met de 
familie van een gast pizza’s ge-
bakken werden. Daarnaast ko-
ken onze vrijwilligers met regel-
maat ‘vers’ voor de gasten.” 

Waarom moeten nieuwe mede-
werkers volgens jou bij het Sint 
Annaklooster komen werken?
“De essentie van mijn werk is om 
net dat beetje verschil te kun-
nen maken op gastenniveau en 
dat kan binnen Sint Annakloos-
ter. Ik vind mijn voldoening in 
het ‘prettig verzorgen' van de 
gasten, in een ‘rustig’ overlij-
den voor zowel gast als familie, 
in een mooi gesprek/gehoord 
voelen van de gast/familie, in 
een goede samenwerking met 
arts en in de aandachtsvelden 
om mijn eigen professionaliteit 
te vergroten. Ik werk in een fijn 
team dat is belangrijk. Sint An-
naklooster is kleinschalig inge-
richt en geeft je de mogelijkheid 
tot ontplooiing.” s 

Hartverwarmende zorg bij
Hospice en Logeerhuis 
Valkenhaeghe

 Janne de Koning  |  Hospice en Logeerhuis Valkenhaeghe

Helmond
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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

ENTHOUSIASTE 
ORTHODONTIE  
ASSISTENT 
voor 24–38 uur per week (M/V)

vacature

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan 
je sollicitatie met motivatie, CV naar:
Centrum voor Orthodontie Helmond 
t.a.v. Michael Mila (praktijkmanager)
Paterslaan 2, 5701 NZ Helmond of per e-mail: 
info@orthodontie-helmond.nl

Zorg voor 
een mooie 
glimlach!

ENTHOUSIASTE 
ORTHODONTIE  
ASSISTENT
voor 24–38 uur per week (M/V)

vacature

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan 
je sollicitatie met motivatie, CV naar:
Centrum voor Orthodontie Helmond
t.a.v. Michael Mila (praktijkmanager)
Paterslaan 2, 5701 NZ Helmond of per e-mail: 
info@orthodontie-helmond.nl

Staan je tanden scheef? Heb je spleetjes 
tussen de tanden of een fl inke overbeet? 
Passen je tanden en kiezen niet goed op 
elkaar? Droom je van een zelfverzekerde 
lach? Dan maak je een afspraak bij de 
Centrum voor Orthodontie Helmond!

Persoonlijke aandacht, klantvriendelijk-
heid en een eerlijke, persoonlijke aanpak 
in een prettige werksfeer, gekoppeld aan 
de laatste technische ontwikkelingen, dat 

is waar we voor staan. Onze praktijk is ge-
richt op kwaliteit en service. De tandarts 
voor orthodontie en assistenten zijn opti-
maal opgeleid. Ze volgen structureel bij- 
en nascholingscursussen om u optimale 
zorg te kunnen verlenen. Want een gebit 
moet een leven lang kunnen lachen, toch?
Maak een afspraak voor een gratis consult 
voor jong en oud. Ook ’s avonds en buiten 
schooltijden geopend

Centrum voor Orthodontie Helmond| Pa-
terslaan 2| 5701 NZ Helmond| 0492-574745| 
info@orthodontie-helmond.nl s

Helmond

Voor 'n mooie lach, 
ga je naar 'n specialist!

F | Centrum voor Orthodontie Helmond

www.helmondnu.nl
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TUERLINGS:
Lightrail heeft 

toekomst
Er zijn altijd mensen geweest die 
de wereld nét iets anders zagen. 
Heel vroeger eindigden zij soms 
op de brandstapel, nu gelukkig 
niet meer. Ideeën die niet binnen 
het vertrouwde ‘kader’ passen, 
konden vaak rekenen op weer-
stand, maar meestal bleken dit 
soort ideeën juist revolutionair. 
Zo was de allereerste auto elek-
trisch (zonder succes) en werd 
de bedenker van de mobiele te-
lefoon weggehoond. Men was er 
toen nog niet klaar voor, maar de 
wereld verandert snel.
 
Vasthouden aan manieren van 
denken, omdat we het zo ge-
wend zijn en het zo vertrouwd 
voelt, beperkt ons in onze zoek-
tocht naar oplossingen voor 
maatschappelijke problemen. 
Zo ook op het gebied van mobi-
liteit. Onze Brainportregio groeit 
(gelukkig) ongekend hard, maar 
slibt daardoor langzaam dicht. 
Daarom wordt komende maan-
den onderzocht hoe dit mobi-
liteitsprobleem opgelost kan 
worden. Hoewel het een breed 
en integraal onderzoek is, mist er 
nog iets.
 
In het buitengebied zijn auto’s 
heel praktisch, maar in de stad 
steeds minder vanwege de druk-
te. Het probleem is lang niet 
meer overal en altijd op te lossen 

binnen de bestaande infrastruc-
tuur. In onze regio zijn andere 
vormen van vervoer als aanvul-
ling op de huidige infrastruc-
tuur hard nodig en dus moeten 
we buiten onze comfortzone 
gaan kijken.
 
Lightrail (een soort tram 2.0) zou 
op een aantal van de overvolle 
trajecten in de regio een perfecte 
uitkomst bieden. Daarom brengt 
GroenLinks zowel in Helmond 
(11 februari) als Eindhoven (28 
januari) de motie Brainportrail 
onder de aandacht van de ge-
meenteraad. Deze motie roept 
op om, naast het traditionele 
asfalt, nadrukkelijk ook Lightrail 
mee te nemen in de mobiliteits-
onderzoeken voor de Brainport-
regio. Vooral op drukkere trajec-
ten is Lightrail een ideale aanvul-
ling van het wegen- en spoornet 
(Lightrail voertuigen kunnen ook 
op het bestaande spoor rijden en 
zijn bovendien een stuk goedko-
per dan treinstellen).
 
In het onderzoek zou het traject 
Helmond-Eindhoven wat ons 
betreft een goede kandidaat zijn 
waarvoor de Lightrail als aan-
vulling kan dienen op de N270. 
Hoe de Lightrail precies ingepast 
moet worden en wat de kosten 
zijn, zal dan blijken uit het mo-
biliteitsonderzoek. Het ontlast de 

N270 in ieder geval enorm en dat 
is zelfs voor autoliefhebbers een 
groot voordeel!
 
Daarbij is het belangrijk te weten 
dat Brainport als één van de drie 
economisch belangrijkste regio’s 
van Nederland is aangewezen 
en er een investeringsfonds van 
tientallen miljarden vanuit het 
Rijk komt. De Ruit mocht ooit 
eens 900 miljoen kosten. Dan 
kan die Lightrail er ook wel uit.
 
Thomas Tuerlings
Fractievoorzitter GroenLinks

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Afgelopen  zaterdag was ik ge-
vraagd om jury te zijn bij de jaar-
lijkse playback show van Stichting 
Truckers Day. Daar kon ik na-
tuurlijk gin nee op zeggen ik was 
hartstikke vereerd. Ik heb zelf een 
dochter die verstandelijk beperkt 
is en daar ook altijd heen gaat en 
zelfs wel eens mee heeft gedaan.

Ik weet dat de mensen die hier aan 
meedoen enorm genieten van dit 
spektakel. Medeorganisator EKV 
de Narren is een gezellige carna-
valsvereniging die residentie heeft 
in het TOV gebouw, waar dit spek-
takel ook werd gehouden. Super 
leuk deze samenwerking, want de-
ze vrolijke noot geeft een enorme 
fleur en kleur aan dit evenement.

Prins Johannes dun urste gaf met 
zijn assistent elke deelnemer een 
prachtige onderscheiding en de 
nodige knuffels. Ook prijsde hij alle 
deelnemers de hemel in met leuke 
humor. De jury bestond uit vier da-
mes van de carnavalsvereniging, 
Cissie Maas, voorzitster van HVV 
en mijzelf. We hadden het moeilijk, 
want het niveau was bijzonder 
hoog deze avond.

Er waren maar liefst 16 deelnemers 
en van alles kwam voorbij er was 
unne Elvis, Claudia de Brij, Wit-
ney Houston, Danny de Munck, 
Trijntje Oosterhuis en nog veel 
meer. Dankzij een aantal spon-
sors kwam deze avond tot stand. 
Dank aan alle sponsors. Ikzelf vind 
eigenlijk dat bij dit soort evene-
menten ook omroep Helmond een 
leuk stukje mag maken voor op 
TV, want voor dit soort mensen is 
zo een avond hetzelfde als dat wij 
aan de Voice of Holland mee zou-
den doen.

Allemaal zaten ze enorm in span-
ning en dit is voor hun de avond 
van het jaar, ze kijken hier erg naar 
uit en nemen het bloedserieus. De 
kandidaten kwamen allemaal uit 
Helmond en omstreken. Erg leuk 

zou het zijn als aan dit soort evene-
menten ook eens meer aandacht 
besteedt wordt. Deze mensen ho-
ren erbij in onze maatschappij en 
zouden het geweldig vinden om 
zich zelf eens op de TV terug te zien. 
Ook de organisatoren en sponsors 
verdienen dit, vind ik. Een idee voor 
volgend jaar misschien? De avond 
is voor iedereen te bezoeken en ook 
nog gratis.

De winnaar deze avond is gewor-
den Jolanda Vestjens die Danny 
de Munck imiteerde. Ze deed dat 
fenomenaal. Er was ook unne prijs 
voor degene mee de mooiste outfit 
(de Henk Snijders Trofee)  die werd 
gewonnen door Frans Donkers die 
Ben Cramer imiteerde met ‘hij was 
maar een clown’. Alle deelnemers 
werden achter de coulissen voor 
zien van een make-up door Regina 
Martens en zagen er uit om door 
een ringetje te halen.

De avond werd aan elkaar ge-
praat door Karin Loch die dit voor-
treffelijk deed. Het was een avond 
voor mooie Helmonders mogelijk 
gemaakt door mooie Helmon-
ders. Ook zat er dit jaar weer veel 
publiek en er waren ook drie zan-
gers die kwamen optreden wat 
de sfeer nog verhoogde. Al met al 
een topavond. Ik heb enorm ge-
noten en mijn dochter, die in het 
publiek zat, ook.

Stichting Truckers Day en EKV 
de Narren bedankt dat jullie deze 
mensen een warm hart toedragen. 
Ik was deze avond in een warm 
bad terecht gekomen en vond het 
geweldig. Ja en daar komt het 
weer: wat hebben we toch veel 
mooie Helmonders.

Een fijn weekend iedereen.
Tot volgende week,

Ons                          vertelt…

Playback show Stichting Truckers Day

F | Erik Vervoort

Koninklijke Onderscheiding 
voor Joop Slegers

Bij zijn afscheid van Jibb+ op 
woensdag 29 januari heeft 
de heer Joop Slegers uit han-
den van burgemeester Elly 
Blanksma een Koninklijke On-
derscheiding ontvangen. Hij is 
benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau.

Joop Slegers is al meer dan 40 
jaar actief bij Mulo. Jarenlang 

was hij jeugdleider, voorzitter 
van het jeugdbestuur en lid van 
het hoofdbestuur. Hij vervulde 
zeven jaar het voorzitterschap 
van Mulo. Nog altijd is hij bij 
Mulo lid van de commissie van 
beroep en van de stuurgroep 
Sportvereniging de Braak die 
aan de fusie tussen Voelbalver-

eniging Helmondia en Mulo 
werkt.In 2007 was Joop Slegers 
initiatiefnemer voor de start van 
de Sport Buitenschoolse Opvang 
(BSO) in de clubgebouwen van 
de Korfbalvereniging en Mulo op 
Sportpark de Braak. 

Dit succes groeide uit tot de 
Stichting Jibb. In 2014 stond Joop 
Slegers als mede-initiatiefnemer 
aan de wieg van Jong Helmond 
Lekker Gezond. De fusie van Jibb 
met deze stichting leidde tot het 
huidige Jibb+. s

Helmond

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
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Dan voel jij je thuis binnen Sint Annaklooster. 

Wij zoeken:

• verpleegkundigen 

• verzorgenden IG

• medewerkers voor hulp bij het huishouden

• vrijwilligers

Bij Sint Annaklooster word je gewaardeerd en ben je 

van harte welkom.

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk op onze website voor de nieuwste vacatures 

of schrijf een sollicitatiebrief naar 

werkenvanuitjehart@sintannaklooster.nl. 

Twijfel je nog? 
Eerst een dagje meelopen mag ook. 

Bel dan met de afdeling HR: 040 20 98 429. 

www.sintannaklooster.nl

 
    

Voel je thuis 
bij Sint Annaklooster

• Wil jij werken in een zorgorganisatie waar oprechte 
 aandacht is voor de cliënt en waar iedereen welkom is?
• Wil je samen met collega’s en vrijwilligers je steentje 
 bijdragen om de eigen regie van de cliënt te 
 versterken?
• Ben je toe aan kleinschalige, hartverwarmende zorg 
 en werk je graag met passie vanuit het hart?

Vrijdag 7 februari om 20:00 uur staat de 
thuiswedstrijd tegen SBV Excelsior op het 
programma. Helmond Sport is in 2020 
nog ongeslagen in het eigen SolarUnie 
Stadion. Ook kent Helmond Sport een 
positieve thuisbalans tegen de ploeg uit 
Rotterdam. Van de dertien eerdere ont-
moetingen in de Eerste Divisie wist Hel-
mond Sport vier maal te winnen en werd 
het acht maal gelijk.

De uitwedstrijd eerder dit seizoen ging wel 
verloren, op Woudenstein kwamen de Kra-
lingers al na een kwartier spelen op voor-
sprong door Jeffry Fortes. Deze middenvel-
der uit Kaapverdië zorgde eveneens voor 
de slotcijfers (3-1) maar zal er nu niet meer 
bij zijn, hij verruilde in de winterstop zijn 
club voor stadsgenoot Sparta Rotterdam. 
Trainer Ricardo Moniz, zijn loopbaan als 
speler sloot hij in het seizoen 1992-1993 bij 
Helmond Sport af, kreeg er in de persoon 
van Feijenoord huurling Wouter Burger 
wel een andere middenvelder voor terug.
Een voor Excelsior keeper Alessandro Da-

men onhoudbare kopbal van Diego Snep-
vangers zorgde voor de gelijkmaker, maar 
in de slotfase kwam Helmond Sport nog 
onverwachts met lege handen te staan. 
Nadat doelman Stijn van Gassel in botsing 
was gekomen met de in Schijndel geboren 
Rai Vloet (vorig seizoen nog uitkomend in 
de Italiaanse serie A voor Frosinone, nu 
goed voor acht treffers in de Keuken Kam-
pioen Divisie), kon invaller Ahmad Mendes 
Moreira de bal in het lege doel schuiven.

Andere vaak scorende spelers zijn de ne-
genvoudige IJslandse international Elías 
Már Omarsson (anderhalf jaar geleden 
overgestapt van het Zweedse IFK Göte-
borg), Joël Zwarts (afkomstig uit de jeugd-
opleiding van Feyenoord, en vorig seizoen 
uitgeleend aan FC Dordrecht) en Stijn Me-
ijer (zes goals). Laatstgenoemde scoorde in 
het begin van dit seizoen ook nog drie maal 
voor Jong Almere City in een wedstrijd in 
de Derde Divisie, maar koos net voor het 
einde van de transfermarkt voor Excel-
sior. Na eerder te zijn uitgekomen voor 
FC Utrecht, FC Twente, Willem II en het 
Spaanse Deportivo Lugo is de pas 20-jarige 
spits al toe aan zijn zesde(!) club. s

Helmond Sport – SBV Excelsior 

Helmond

Afgelopen thuiswedstrijd speelde Helmond Sport gelijk tegen FC Den Bosch  |  Wim van den Broek

Open Avond ROC Ter AA Helmond 

Op maandag 3 februari aaanstaande 
houdt ROC Ter AA Helmond een Open 
Avond. Voor alle belangstellenden staan 
op die avond van 18.00 tot 21.00 uur de 
deuren van de gebouwen aan Keizerin 
Marialaan 2, Nieuwveld 59 en 61 in Hel-
mond en Goorsedijk 6 in Mierlo open.

Tijdens de open avond kunnen toekom-
stige studenten, ouders/verzorgers en 
andere belangstellenden uitgebreid be-
kijken welke opleidingsmogelijkheden de 
mbo-colleges van ROC Ter AA bieden. 
Studenten en docenten zijn aanwezig 
om alle vragen te beantwoorden. Leer-
lingen die er nog niet uit zijn kunnen een 
studiekeuzetest maken, er zijn diverse 
voorlichtingen en presentaties, en stu-

denten presenteren hun werkstukken en 
examenprojecten.

Locaties
In het gebouw aan de Keizerin Marialaan 
2 vinden belangstellenden de opleidin-
gen van Bouw (Middenkaderfunctionaris 
bouw), Business, Design (Ruimtelijk vorm-
gever), Dienstverlening, Entree, ICT, Tech-
niek & Technologie, VAVO en Volwasse-
nenonderwijs. Op Nieuwveld 59 en 61 pre-
senteren de opleidingen van Onderwijs & 
Kinderopvang en Zorg & Welzijn zich. Aan 
de Goorsedijk 6 in Mierlo is de Open Dag 
van het Bouw & Design College, in samen-
werking met Bouw Infra Mensen Mierlo.

Aanmelden
Toekomstige studenten kunnen zich tij-
dens de Open Avond direct aanmelden 
voor een opleiding. s

F  |  Wim van den Broek

Helmond-Noord
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Museum Klok & Peel scoort zilver 
‘Leukste uitje Noord-Brabant’

Tijdens de ANWB-verkiezing 
‘Leukste uitje van Noord-Bra-
bant 2020’ scoorde Museum 
Klok & Peel in Asten woensdag 
22 januari weer uitstekend met 
een mooie plaats op het erepo-
dium. Dit keer (net) geen goud, 
maar wel een dik verdiend zil-
ver. Samen met de vier gouden 
uitverkiezingen in de afgelopen 
jaren behoort Museum Klok & 
Peel daarmee ook landelijk ge-
zien tot de absolute top van de 
leukste provinciale uitjes.   
   
In de strijd om het felbegeerde 
goud bij het 'Leukste uitje 2020' 
liet Museum Klok & Peel acht 
andere Brabantse genomineer-
den achter zich, maar moest het 
alleen ‘Rondleiding Schrobbelèr, 
dat goud scoorde, voor laten 
gaan. De derde prijs ging naar 
‘Klimbos Brabantse Wal’. De 
prijzen werd dit jaar bekendge-
maakt en uitgereikt in het Mu-
seum Klok & Peel zelf. De ANWB 
is afgestapt van één centrale uit-
reiking en doorkruiste voor het 
eerst alle provincies voor de prijs-

uitreiking. Museum Klok & Peel 
mocht de Brabantse gastheer 
zijn op basis van de uitverkiezing 
van 2019. Vertegenwoordigers 
van de tien genomineerden wa-
ren in Asten aanwezig.

Beloning
Frank van Kempen, operationeel 
manager van Museum Klok & 
Peel, toonde zich in zijn nopjes 
met de hoge klassering. "Al-
lereerst past mij natuurlijk een 
hartelijke gelukwens aan ‘Rond-
leiding Schrobbelèr," aldus van 
Kempen, "maar in één adem wil 
ik toch zeggen dat ik ook blij ben 
met onze tweede plek. Vorig jaar 
kwam de hoofdprijs als geroe-
pen omdat we daar in ons gou-
den jubileumjaar goede sier mee 
konden maken. Dit jaar voelt de 
tweede prijs als een mooie belo-
ning voor het bijzondere jaar dat 
we achter de rug hebben. Onze 
vrijwilligers hebben alles op alles 
gezet om het regionale oorlogs-
project Death Valley De Peel tot 
een succes te maken. Daarvoor 
zijn we beloond met veel stem-

men. Maar daarnaast is het mooi 
dat onze organisatie haar core 
business niet uit het oog is verlo-
ren. Wij hebben opnieuw kunnen 
voldoen aan de kwaliteitseisen 
van de ANWB waar het gaat om 
gastvrijheid, sfeer en prijs-kwali-
teitverhouding. Al hebben we het 
in 2019 razend druk gehad, onze 
service aan het publiek heeft er 
niet onder geleden. Ik zie 'zilver' 
dan ook als een groot compli-
ment aan al onze mensen."

Ambitie
Voor Harry van der Loo, voorzit-
ter van Museum Klok & Peel, was 
de hoge klassering bij het 'Leuk-
ste uitje van Brabant 2020' weer 
een bewijs dat zijn museum goed 

zit met zijn hoge ambitieniveau. 
"We hebben al ruimschoots la-
ten zien dat we een 'icoon van 
de streek' zijn. Voor de levens-
vatbaarheid van dit museum op 
lange termijn moeten we ernaar 
blijven streven dat we ook een 
'icoon van Brabant' worden. Dat 
kan alleen door de lat hoog te 
houden," aldus van der Loo. De 
woorden van van Kempen en 
van der Loo kregen woensdag 
enthousiaste bijval van de aan-
wezigen. 

Al met al heeft Museum Klok & 
Peel de ambitie om de hoge klas-
sering bij het 'Leukste uitje van 
Brabant 2020' op alle fronten 
waar te maken.  

In Asten, midden in De Peel, worden al 
meer dan een eeuw klokken gemaakt. 
Museum Klok & Peel toont de grootste 
collectie luidklokken en beiaarden ter 
wereld. Bekijk klokken van over de hele 
wereld, zoals de replica van de grote 
klok van de Notre-Dame die in Asten is 
gegoten. Ervaar de oorsprong en het 
luiden van de klok tot en met het gieten 
en stemmen of speel zelf op een 
beiaard.

Tijd over? Ontdek ook de uitgebreide 
collectie over de Peel, of trek erop uit in 
de regio. Bij het museum starten diverse 
fiets- en wandelroutes.

Museum Klok & Peel, 
al meer dan 50 jaar een 
compleet dagje uit!

Ostaderstraat 23  5721 WC Asten  
0493 - 69 18 65 | info@museumklokenpeel.nl 
www.museumklokenpeel.nl  

Asten
KLOKKENDORP IN DE PEEL

Medewerkers Museum Klok & Peel; Liliane Schriks, Harry van der Loo, Jolijn Brouwers, Frank van Kempen, Will Zegers | F Bibliotheek Dommeldal
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... welkom in de kleurrijkste 
winkelboulevard van Helmond

... welkom in de kleurrijkste 
winkelboulevard van Helmondwinkelboulevard van Helmond

Nederland
vergrijst.

De hoogste tijd om er een kleurtje aan te geven.
Of je nu zoekt naar een blauw bankstel, een pot rode verf,

een witte parkiet, een bruine laminaatvloer 
of een groene salade.

Het is allemaal te koop op de Engelseweg te Helmond

De Engelseweg, de plek waar je urenlang kleurrijk kunt
shoppen bij meer dan 50 winkels en kunt genieten van 

een lekkere lunch. 

En natuurlijk deskundige medewerkers, service 
en gratis parkeren voor de deur.   

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren
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REACTIES EN INFORMATIE:

vacature@variantdeurne.nl

VARIATIE
IN JE WERK?
WIJ ZOEKEN!

INTERIEUR
VERZORGERS (M/V)
VOOR DIVERSE PROJECTEN IN DE REGIO (2-25 UUR PER WEEK)
Uitvoeren van dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden bij een 
aantal opdrachtgevers. De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
• Zorgdragen voor een schone werkplek van 
 onze opdrachtgevers;
• Werken binnen vastgestelde werkprogramma’s 
 en werkmethodes;
• Mogelijk om te werken binnen teamverband 
 of individueel (vraag hiervoor naar 
 de mogelijkheden).
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Digitale en 
ruimtelijke kunst 
van Henk van Os
Ook in 2020 komen er weer nieuwe expo-
santen in Kunstzaal Dommeldal expose-
ren. Als eerste is het de beurt aan Henk 
van Os. Hij toont vanaf 30 januari digi-
tale en ruimtelijke kunst

Henk van Os
Henk van Os (Maashees, 1955) werkte bij 
Heineken, Hyster en Stork alvorens hij in 
1995, als ZZP-er avant la lettre, bedrijven 
ging adviseren over inkoopbeleid en stra-
tegie. Plaatjes kunnen maken op de com-
puter was daarbij nuttig, maar groeide uit 
tot een hobby op zich en uiteindelijk tot 
een hoofdbezigheid. Niet omdat het zo-
veel opleverde maar omdat het zo leuk 
is om te doen en zo bevredigend om je 
op die manier uit te kunnen drukken. 
Henk woont in Holthees en is sinds 2011 
de organisator van de Kunstroute “op de 
grens van ...” waarvoor hij in 2017 de Dok-
ter Peelen Cultuurprijs van de gemeente 
Boxmeer ontving.

Digitaal ontwerpen
De expositie in Kunstzaal Dommeldal be-
licht een aantal aspecten en stijlen van di-
gitaal ontwerpen.  Het werk “Ken uzelve”, 
een collage van zelfportretten van Rem-
brandt, hing onlangs enkele maanden in 
het rijksmuseum in het kader van de ex-

positie “Lang leve Rembrandt”. De grote 
wereldkaart, “world filled with strange 
creatures”, was eerder dit jaar uitgekozen 
voor de “Salon des Refusées” in Haarlem. 
De collage van Herman Brood karakters, 
“Brood” genaamd, is Henks meest ge-
wilde werk op internet, waar de bezoeker 
al een goed overzicht krijgt van wat er 
digitaal mogelijk is.

De expositie omvat ook een aantal ruim-
telijke werken van diverse materialen. Qua 
vormenspel spreken die voor zich. De 
symboliek erachter is echter soms com-
plex. Maar dat nodigt uit tot een goed 
gesprek. Bij de expositie en op de website 
vindt u meer informatie over Henk van Os. 
Kunstzaal Dommeldal is open tijdens de 
openingstijden van de vestiging Mierlo van 
Bibliotheek Dommeldal. En de expositie is 
te zien van 30 januari tot en met 28 maart.

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

COLOFON
Deze bijlage is een uitgave van 
Adcommunicatie Helmond en ver-
schijnt 11x per jaar in een oplage van 
bijna 100.000 ex.

Ook op internet:
www.grootpeelland.nl
www.deloop.eu
www.helmondnu.nl

Uitgever
Adcommunicatie Helmond
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20, 5708 HN Helmond

Advertenties 
info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders  (06-30 25 25 12)

Redactie
Mandy Meeuwsen
Info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Volgende uitgave: 28 februari

Beelden
o.a. Shutterstock

Opmaak
KlaasenVandeursen 
Communicatie
www.klaasenvan
deursen.com

Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl  |  0492-524561

Gordijnen,

vouwgordijnen,

jalouzieën,

rolgordijnen

Tapijt, 
vinyl, 
PVC

Al 
50
jaar

M.TIJSSEN
Optreden Pure Song

Het duo Pure Song bestaat uit zan-
geres Hetty Pronk-Verweij en pianist 
Kees Lambregts. Zij geven  op zondag 
2 februari 2020 een luisterconcert met 
akoestische liederen voor luisterende 
liefhebbers. Het programma bestaat 
uit songs van Adele, Leonard Cohen 
en Bob Dylan maar ook blues van 
Etta James. 

Verder worden Franse chansons  van 
Jacques Brel en Edith Piaf ten gehore 
gebracht. De chansons van Jacques 

Brel worden in het Nederlands ge-
zongen met teksten van Herman van 
Veen. Kees Lambregts laat dan ook 
zijn prachtige piano improvisaties ho-
ren. Tot slot zingt het publiek hopelijk 
uit volle borst mee met de traditionele 
Ierse meezinger “Wild Rover “. 

Datum en tijd: 
zondag 2 februari 2020  van 15:30 tot 16:30
Plaats: Trouwzaal, Kasteel Geldrop, 
Mierloseweg 1 Geldrop
Entree: vrijwillige bijdrage

F | Bibliotheek 
Dommeldal

Kees en Hetty | F Hetty Pronk-Verweij

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

Kleinschalig wonen & Dementie zorg
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akoestische liederen voor luisterende 
liefhebbers. Het programma bestaat 
uit songs van Adele, Leonard Cohen 
en Bob Dylan maar ook blues van 
Etta James. 

Verder worden Franse chansons  van 
Jacques Brel en Edith Piaf ten gehore 
gebracht. De chansons van Jacques 

Brel worden in het Nederlands ge-
zongen met teksten van Herman van 
Veen. Kees Lambregts laat dan ook 
zijn prachtige piano improvisaties ho-
ren. Tot slot zingt het publiek hopelijk 
uit volle borst mee met de traditionele 
Ierse meezinger “Wild Rover “. 

Datum en tijd: 
zondag 2 februari 2020  van 15:30 tot 16:30
Plaats: Trouwzaal, Kasteel Geldrop, 
Mierloseweg 1 Geldrop
Entree: vrijwillige bijdrage

F | Bibliotheek 
Dommeldal

Kees en Hetty | F Hetty Pronk-Verweij

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

Kleinschalig wonen & Dementie zorg
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Ben je nog vaak te vinden 

bij Nei Skoen?

Wat denk je? Deze plek is mijn 
passie. Ik heb er zo veel lol in. 
Ik ben hier zeker een paar keer 
per week en dat zal ook niet 
w snel veranderen. 

Om Dirks gehechtheid aan Nei 
Skoen te begrijpen is het belang-
rijk te weten, dat de Helmonder 
ruim veertig jaar met hart en 
ziel heeft gewerkt in de geeste-
lijke gezondheidszorg. Eerst als 
uitvoerend professional en de 
laatste 20 jaar heeft hij talloze 
beroepskrachten opgeleid. Met 
zijn revolutionaire aanpak heeft 
Dirk samen met anderen veel in-

vloed gehad op de wijze waarop 
hulpverleners in de psychische 
gezondheidszorg in binnen-en 
buitenland  omgaan met kwets-
bare mensen met psychische 
problemen en verslavingen. 
Hij heeft zijn bevindingen samen 
met Jean-Pierre Wilken in een 
aantal boeken vast gelegd. On-
langs is nog een lijvig boek met 
de titel Handboek Steunend Re-
lationeel Handelen verschenen 
en ook volgt een praktijkboek als 
aanvulling op de eerder genoem-
de uitgave. 
Acht jaar geleden was hij mede-
oprichter van de stichting Nei 
Skoen. De stichting heeft als doel 
het bevorderen van maatschap-
pelijke integratie en participa-

tie van mensen. Op de website 
van Nei Skoen (www.neiskoen.
nl) staat uitgebreide informatie 
over de omvangrijke bijdrage 
die Dirk heeft geleverd aan de 
manier waarop tegenwoordig 
wordt gezorgd voor mensen 
met langdurig psychiatrische 
aandoeningen.

Wat is jouw kijk op hoe om 

te gaan met mensen met 

psychiatrische problemen?

Ik ben heel vaak op werkbezoek 
geweest in onder meer Enge-
land en Amerika en heb daar 
voorbeelden gezien van initia-
tieven waarin op geheel andere 
manier wordt omgegaan met 

kwetsbaarheid. Ik heb me door 
hen laten inspireren en we heb-
ben in Helmond een eigen vorm 
ontwikkeld. Ik ga er vooral van 
uit, dat deze mensen gebaat zijn 
bij een humane benadering, ge-
richt op wat we wél kunnen. Dat 
is waarom we met Nei Skoen 
zijn begonnen. Iedereen is hier 
welkom, van buurtbewoners 
tot moeilijk bereikbare mensen. 
Voor iedereen staan onze deuren 
wagenwijd open. Je kan vrijblij-
vend binnen lopen en meedoen 
aan de activiteiten, een kop kof-
fie drinken, deelnemen aan een 
zelfhulpgroep of een keer mee 
eten. En dat allemaal anoniem. 
We willen alleen wel je voornaam 
weten, want dat communiceert 
nu eenmaal wat makkelijker.

Na een korte wat moeilijke 

start loopt Nei Skoen nu 

al weer een hele poos goed. 

Heb je daar een verklaring 

voor?

We zijn door de gemeente ge-
vraagd de opvang van kwetsbare 
mensen, die niet in beeld waren 
bij andere organisaties of zich 
daar niet thuis voelden, anders 
aan te pakken. Onze vrijblijvende 
manier van werken zorgt er op 
een of andere manier voor dat 
mensen zich betrokken voelen 
bij Nei Skoen. Iedereen die met 
ons meedoet is niet gelijk aan el-
kaar, want niemand is gelijk aan 
een ander. Maar we zijn hier bin-
nen wel allemaal evenwaardig. 
Dat zie je en voel je. Dat is de be-
langrijkste pijler van ons succes. 
Echte huisregels hebben we niet. 
Wel hebben we 11 tradities, ont-
leend aan de zelf zorg groepen, 
waarvan de eerste zwaar weegt, 
namelijk Ons gemeenschap-
pelijk welzijn komt op de eerste 
plaats: persoonlijk herstel en 
persoonlijke ontwikkeling kun-
nen alleen gedijen in een veilige 
en prettige plaats met mensen 
waardoor je je gesteund weet.

Kan je eens wat meer 

vertellen over het succes van 

deze inspirerende plek?

Per week komen er toch wel 
een paar honderd mensen bij 

ons over de vloer. Overdag en 
in de avonduren natuurlijk de 
deelnemers aan de zelfhulpgroe-
pen, die hier een plek hebben. 
Eigenlijk mag ik wel zeggen, dat 
we worden overspoeld door het 
succes. We zijn een  klein be-
drijfje geworden, maar we moe-
ten er wel voor zorgen, dat het 
beheersbaar blijft. 

Een goed voorbeeld van hoe we 
helemaal zijn geïntegreerd in de 
wijk is onze bijdrage aan de ont-
vangst van de soldaten die het 
afgelopen jaar de bevrijdingsher-
denking van Mierlo-Hout heb-
ben gevierd. Wij hebben samen 
met woonzorgcentrum Alphon-
sus hun lunches verzorgd en 120 
soldaten op bezoek gehad. We 
voelen ons echt betrokken bij de 
mensen in de wijk en dat is ons 
belangrijkste doel.

Wat zijn je 

toekomstplannen?

Zolang ik er plezier aan beleef, 
hoop ik betrokken te blijven bij 
Nei Skoen. Maar er komt na-
tuurlijk wel een tijd, dat ik me te-
rug zal moeten trekken. Tijdens 
mijn loopbaan in de psychiatrie 
heb ik veel artikelen en boeken 
over mijn vakgebied geschreven, 
maar er is ook een kinderboek 
van mijn hand verschenen, na-
melijk De gouden dromedaris-
drol, geïnspireerd op Helmond. 
Een boek vol verhalen, die ik aan 
mijn drie kleinzonen vertelde en 
die nu alle kinderen kunnen  le-
zen. Het boek is via de site van 
Nei Skoen te bestellen. Mis-
schien is dit wel niet het laatste 
(kinder)boek dat ik schrijf?

GEEF
ME DE 

5
5 vragen, 5 antwoorden.
 
Deze week Eddy Huissoon
Eigenaar van de Adventure Store.

In het voorjaar bestaat Nei Skoen, de stigmavrije ontmoetingsplaats aan de 

Hoofdstraat in Mierlo-Hout, 3 jaar. Eén van de mensen achter Nei Skoen is 

Dirk den Hollander. Zo’n anderhalf jaar geleden is hij benoemd tot Officier 

in de Orde van Oranje Nassau. Ondertussen is Dirk met pensioen en zijn we 

benieuwd of hij nog betrokken is bij Nei Skoen. Genoeg redenen om eens 

samen met hem aan tafel te zitten en zijn verhaal te horen aan de hand van de 

vijf vragen van de rubriek Geef me de Vijf.

Dirk den Hollander

Iedereen is van 
harte welkom een 
kijkje te nemen 
bij Nei Skoen 
(achter de Rabobank 
aan de Hoofdstraat,
Helmond (Mierlo-Hout). 

Iedereen is van 

www.grootpeelland.nl
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20% 
KORTING 

OP ALLE OVERJARIGE 
MULTICYCLE 

FIETSEN
OUDE LIESSELSEWEG 1, DEURNE
TEL: (0493) 35 13 98
WWW.JUWETT-TWEEWIELERS.NL

Deze drukte is gelinkt aan de nieuwe leaseregeling voor 
fietsen die in januari ingaat. Deze leaseregeling houdt 
in dat de bijtelling voor leasefietsen op 7 procent ligt. 
Dit maakt het voor bedrijven extra aantrekkelijk om 

het personeel te voorzien van een elektrische fiets. 
Een voorbeeld: wanneer een werknemer een fiets 

van 2500 euro leaset, betekent dit dat de leasefiets 
netto tussen de vijf á zes euro per maand kost. 

Veel fietsfabrikanten zijn door deze regeling 
haar eigen leasebedrijf gestart om zo in 

te spelen om deze nieuwe ontwikkeling. 
Inmiddels zijn er al meer dan duizend 

fietsenwinkels aangesloten bij het leaseplan.

De nieuwe regeling zorgt ervoor dat 
de populariteit van e-bikes nog meer 

stijgt. Op dit moment is bijna 10% van 
het totaal aantal fietsen elektrisch. 

Nederland heeft nu 2,6 miljoen 
e-bikes door het land fietsen. De 
stijging in het aantal elektrische 

fietsen is natuurlijk goed voor het 
milieu. Het kabinet hoopt dan ook 

met deze nieuwe leaseregeling 
duurzaam vervoer populairder 

te maken. De e-bike is beter 
voor het milieu, gezonder en 

vermindert file’s.

E-BIKELeasen?
GAAN WE IN 2020 MASSAAL EEN DE FIETSBRANCHE KRIJGT HET DRUK IN 2020. 

ER IS EEN NIEUWE FISCAALVRIENDELIJKE LEASEREGELING 
WAARDOOR HET AANTREKKELIJK WORDT VOOR BEDRIJVEN 

OM WERKNEMERS TE VOORZIEN VAN EEN E-BIKE VAN 
DE ZAAK.FIETSENWINKELS HEBBEN HET DRUK GEHAD 

DE AFGELOPEN MAANDEN. ZE HEBBEN REKENING 
GEHOUDEN  MET EEN FLINKE VERKOOPSTIJGING NA DE 
JAARWISSELING. ER WORDT RUIMTE GEMAAKT VOOR 

EXTRA PRODUCTIECAPACITEIT EN OPSLAG. 

Juwett Tweewielers
Een fiets voor elke leeftijd 

Op zoek naar een nieuwe tweewieler? 
Bij Juwett Tweewielers in Deurne is er 
voor elke leeftijd een passende fi ets. 
Richard Juwett is trotse eigenaar van 
de fi etsenzaak. “De zaak opende des-
tijds in Ysselsteyn, maar inmiddels 
zijn we al weer 17 jaar gevestigd in 
Deurne”, aldus de ondernemer.

De winkel biedt 250 vierkante meter 
fietsplezier. “We hebben diverse mo-
dellen voor elke leeftijd en een breed 
aanbod aan merken.” Zo vindt u er 
een groots assortiment aan Ebikes en 
fietsen van de merken Sparta, Batavus, 
Cortina, Popal. Daarnaast zijn zij exclu-
sieve dealer van ‘Das Original Ebike’, 
een fietsenmerk met een herkenbaar 
design en een betaalbare prijsstelling.
“In 2019 mochten we de Das Original 
Ebike oorkonde in ontvangst nemen. 
Deze Ebikes zijn erg degelijk, hebben 
goede componenten en rijden erg 
fijn. De Bosch-aandrijving is betrouw-
baar en vier jaar garantie op de accu 

én de dertig jaar framegarantie klinkt 
natuurlijk goed.” 

Bij Juwett Tweewielers kunt u naast 
een uitgebreid assortiment aan fietsen, 
ook terecht voor een breed scala aan 
fietsaccessoires zoals fietstassen, za-
dels, verlichting en nog veel meer. De 
zaak heeft een eigen werkplaats en als 
uw fiets daar onverhoopt terecht komt, 
wordt u voorzien van een leenfiets. De 
zaak heeft ook ervaring met diverse 
fietsplannen en leasefietsen.

De winkel is geopend van 
maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 18.00 en op zater-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

Juwett Tweewielers
Oude Liesselseweg 1
5751 WN te Deurne
0493 351 398
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F | Juwett Tweewielers
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KORTING 

OP ALLE OVERJARIGE 
MULTICYCLE 
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Juwett Tweewielers
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Op zoek naar een nieuwe tweewieler? 
Bij Juwett Tweewielers in Deurne is er 
voor elke leeftijd een passende fi ets. 
Richard Juwett is trotse eigenaar van 
de fi etsenzaak. “De zaak opende des-
tijds in Ysselsteyn, maar inmiddels 
zijn we al weer 17 jaar gevestigd in 
Deurne”, aldus de ondernemer.

De winkel biedt 250 vierkante meter 
fietsplezier. “We hebben diverse mo-
dellen voor elke leeftijd en een breed 
aanbod aan merken.” Zo vindt u er 
een groots assortiment aan Ebikes en 
fietsen van de merken Sparta, Batavus, 
Cortina, Popal. Daarnaast zijn zij exclu-
sieve dealer van ‘Das Original Ebike’, 
een fietsenmerk met een herkenbaar 
design en een betaalbare prijsstelling.
“In 2019 mochten we de Das Original 
Ebike oorkonde in ontvangst nemen. 
Deze Ebikes zijn erg degelijk, hebben 
goede componenten en rijden erg 
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Bij Juwett Tweewielers kunt u naast 
een uitgebreid assortiment aan fietsen, 
ook terecht voor een breed scala aan 
fietsaccessoires zoals fietstassen, za-
dels, verlichting en nog veel meer. De 
zaak heeft een eigen werkplaats en als 
uw fiets daar onverhoopt terecht komt, 
wordt u voorzien van een leenfiets. De 
zaak heeft ook ervaring met diverse 
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dag van 9.00 tot 17.00 uur.

Juwett Tweewielers
Oude Liesselseweg 1
5751 WN te Deurne
0493 351 398

F
 | 

S
h

u
tt

er
st

oc
k

F | Juwett Tweewielers

7januari 2020Groot PEELLAND

r i j schoolxamen.n l

 RIJSCHOOL X AMEN PAKT UIT!

Speciale aanbieding

25 lessen

Tussent i jdse toets

Examen

Herexamen

HET WINTERPAKKET

€27,- 
per les

Aantal r i j lessen: 25

Vaste inst ructr ice

Leskaar t en advies

Vanaf 16½ jaar

Di rect beginnen

Examen

11x GRATIS herexamen

Tussent i jdse toets (T T T)

Meld je nu aan 
voor het 

Winterpakket !
Aanmelden kan vanaf

1 december t/m 29 februar i 

€27,- 
per les

Bi j  r i j school Xamen k r i jg je 
een r i jopleid ing op maat. 
DDe r i j lessen worden 
afgestemd op jouw niveau. 
N iet a l leen het halen van je 
r i jbewi j s  v inden wi j  
belangr i jk ,  maar vooral  dat 
je VE IL IG EN VERANTWOORD 
leer t  autor i jden! Je wordt 
bebegeleid door een vaste 
inst ructr ice.
 
Met het complete 
r i j lespakket k r i jg j i j  
doelger ichte r i j lessen zodat 
j i j  helemaal k laar bent voor 
het CBR examen.

Te l :  06 -  50292222

info@r i j schoo l xamen.n l

Winterpakket

WAANZINNIGE AANBIEDING, NU

€1399,-

Autorijschool Xamen is 
hét vertrouwde adres voor 
betaalbare rijopleidingen

Een goede rijschool vinden is geen ge-
makkelijke keuze. Een rijopleiding is 
tenslotte een kostbare zaak. Daarnaast 
moet je veilig leren rijden, niet alleen om 
jezelf en je auto heel te houden, je moet 
ook rekening houden met anderen in 
het verkeer. Daarnaast moet je dit kun-
nen om het praktijk examen te halen. Bij 
Rijschool Xamen leer je de auto goed te 
besturen, goed om te kijken en veilig, 
vlot en zelfverzekerd te rijden.

Wij zijn een rijschool waar geduld, aan-
dacht, maatwerk en enthousiasme hoog 
in het vaandel staan. Al onze lessen wor-
den gegeven door dezelfde instructrice, 
zo kunnen we jou een persoonlijke aan-
pak garanderen. In de lesauto zijn wij 
een team en zorgen jij en ik ervoor dat 
jouw rijvaardigheid en zelfvertrouwen 
op het juiste niveau is om vlot, veilig en 
verantwoord deel te kunnen nemen aan 
het verkeer. 

Het uiteindelijke doel is van beginnend 
leerling tot een zelfstandige, bewuste en 
veilige verkeersdeelnemer! Daarnaast vin-
den wij het belangrijk dat de lessen niet al-
leen leerzaam zijn, maar ook leuk en gezel-
lig. Samen doorlopen jullie na elke rijles hoe 
het is gegaan. Zo krijg je zicht op hoe ver 
jij al bent met het auto rijden. Wij maken 
gebruik van rookvrije, moderne leswagens 
die goed onderhouden worden. Daardoor 
zit je altijd lekker achter het stuur tijdens 
je rijles. Wil jij liever middels een proef rij-
lespakket eerst kennismaken met het auto 
rijden? Maak dan een keuze uit één van 
onze voordelige actiepakketten. Dan heb 
je supersnel je rijbewijs op zak, zonder hier 
extra kosten voor te betalen!

Door middel van een gratis proefles 
kom je erachter welk pakket bij jou past. 
Vraag naar de voorwaarden of plan direct 
een gratis proefles via: 06-5029 2222 of 
info@rijschoolxamen.nl

De tentoonstelling Maria van Brabant, 
Keizerin te zien tot 25 oktober 2020 in 
Kasteel Helmond, is een beeldend eer-
betoon aan het leven van Maria van 
Brabant (1189-1260), vrouwe van Hel-
mond en een vooraanstaand inwoner 
van de stad. Zij geldt als een voorbeeld 
van een sterke vrouw die veel invloed 
heeft gehad op de cultuur en geschie-
denis van haar tijd, maar die in de 
geschiedschrijving niet of nauwelijks 
wordt genoemd. 

Kunstenaar Christie van der Haak 
(Den Haag, 1950) laat zich door Maria 
van Brabant inspireren en geeft met 
nieuwe kunstwerken en patronen haar 
eigen, hedendaagse visie op deze mid-
deleeuwse geschiedenis.

Een bezoek aan de tentoonstelling is 
een beleving op zich. De bezoeker loopt 
haast letterlijk door en over de kunst-
werken. Het is een totaalervaring die 

een geheel nieuwe en soms overrom-
pelende betekenis geeft aan het verhaal 
van Maria van Brabant. Toch beoogt de 
tentoonstelling geen historische vertel-
ling te zijn. Veel meer is het een beel-
dende interpretatie van aspecten uit 
het leven van Maria van Brabant. Zo is 
haar kortstondige functie als keizerin 
door Christie van der Haak verbeeld in 
een grote ontvangstruimte, die zo is in-
gericht als ware het Maria van Brabant 
zelf die bezoek ontvangt. 

Ook is er een ruimte ingericht als 
‘schatkamer’. Van der Haak toont hier 
nieuwe glaswerken en sculpturen die 
reflecteren op de rijkdom van het le-
ven van Maria van Brabant. Op basis 
van archiefmateriaal is een interpreta-
tie gemaakt van het gezicht van Ma-
ria, door Van der Haak vastgelegd in 
nieuwe kunstwerken. Zo wordt Maria 
van Brabant zowel de inspiratie voor de 
tentoonstelling als het kunstwerk zelf.

Werk van 
Christie van der Haak 
bij Museum Helmond
Christie van der Haak 
bij Museum Helmond

F | Rijschool Xamen
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In Asten, midden in De Peel, worden al 
meer dan een eeuw klokken gemaakt. 
Museum Klok & Peel toont de grootste 
collectie luidklokken en beiaarden ter 
wereld. Bekijk klokken van over de hele 
wereld, zoals de replica van de grote 
klok van de Notre-Dame die in Asten is 
gegoten. Ervaar de oorsprong en het 
luiden van de klok tot en met het gieten 
en stemmen of speel zelf op een 
beiaard.

Tijd over? Ontdek ook de uitgebreide 
collectie over de Peel, of trek erop uit in 
de regio. Bij het museum starten diverse 
fiets- en wandelroutes.

Museum Klok & Peel, 
al meer dan 50 jaar een 
compleet dagje uit!

Ostaderstraat 23  5721 WC Asten  
0493 - 69 18 65 | info@museumklokenpeel.nl 
www.museumklokenpeel.nl  

Asten
KLOKKENDORP IN DE PEEL

Start nieuwe 
leesclub 
in Deurne 
In de Week van de Leesclub, tot en met 
31 januari 2020, vinden er door het hele 
land bijeenkomsten plaats om nieuwe 
leesclubs op te richten. Zo ook in Deur-
ne. Wees welkom op vrijdagmiddag 
31 januari om 13.30 uur in Bibliotheek 
Deurne, Martinetplein 1, voor een in-
formatiebijeenkomst over leesclubs 
geschiedenis.  De bijeenkomst is vrij-
blijvend en aanmelden is niet nodig.  
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, 
dan kunt u uw belangstelling ook mai-
len naar info@senia.nl. 

Voor meer informatie en de volledige 
agenda: www.weekvandeleesclub.nl.  
De Week van de Leesclub is een initi-
atief van landelijke leescluborganisatie 

Senia, in samenwerking met bibliothe-
ken, boekhandels en andere organisa-
ties rondom lezen en leesclubs. Doel is 
het samen lezen en praten over litera-
tuur te bevorderen: in een leesclub lees 
je meer, en ontmoet je gelijkgestemden! 

Senia richt in heel Nederland lee-
sclubs op. Leidraad voor de groe-
pen is een lijst van boeken over 
geschiedenis(onderwerpen) die is op-
gesteld door deskundigen. Senia-lees-
clubs lezen 6 à 7 boeken per jaar en be-
spreken die aan de hand van leeswijzers 
met vragen die in het gesprek houvast 
geven. Meer informatie over de werk-
wijze is te vinden op www.senia.nl.

Nawdèwir in Vurherd Lierop
De Peellandse theatermakers Hans van 
Gorp, Toon Maas & Piet Snijders brach-
ten zaterdag 25 januari om 20.15 uur hun 
voorstelling Nawdèwir voor het voetlicht 
in De Vurherd in Lierop. Theaterliefheb-
bers die een weekendvoorstelling over-
dag prefereren kunnen zondagmiddag 2 
februari vanaf 15.00 uur terecht in 't Hel-
mondse Speelhuis. 

Nawdèwir draait lekker. Zeker in thuisregio 
de Peel laat het publiek zich gewillig mee-
voeren in de theatrale gedachtekronkels 
van het trio Van Gorp, Maas & Snijders.
Dit drietal stond vijf jaar geleden aan de 
basis van de 'Brabantse volksopera Miste-
ro'. Nadien vonden de drie het 'Brabants li-
terair entertainment' uit. Nawdèwir is hun 
tweede theaterprogramma in dat genre. 
Inhoudelijk gaat Nawdèwir over de ge-

makken en soms hilarische ongemak-
ken van het ouder worden, een realiteit 
waarmee intussen ook de 'generatie van 
'68' wordt geconfronteerd. Als Maas, Van 
Gorp & Snijders 'horen, zien & zingen' gaat 
het over pillen en pijntjes; over slikken en 
prikken en over van alles wat je niet wilt, 
maar overkomt. Nawdèwir is kleinscha-
lig theater, soms broos, soms  brutaal. 
Milde maatschappijkritiek, poëtische be-
schouwingen en absurdisme gaan hand 
in hand. Soms op 't randje, maar nooit er-
overheen, want de platte lol is aan dit trio 
niet besteed.  Brabants amusement zoals 
nog niet eerder gebracht; een aangename 
weekendontdekking! 

Zondagmiddag 2 februari vanaf 15.00 uur 
in 't Helmondse Speelhuis. Kaarten via 
www.theaterspeelhuis.nl 

Hans van Gorp, Toon Maas en Piet Snijders | F Kees Martens
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De wintersportvakantie staat nog voor de 
deur, maar bij Adventure Store Helmond 
zijn we al begonnen met een geweldige 
winter uitverkoop. Alles moet nú weg in ver-
band met de nieuwe voorjaars- en zomer-
collecties die er weer aan staan te komen.
De kortingen lopen op van minimaal 20% 
tot zelfs 75% korting! En dat allemaal van de 
beste outdoor en wintersportmerken zoals 
Fjall Raven, Killtec, Jack Wolfskin, Protest, 
Columbia, Icepeak, Olang, Ziener, Sorel, 
Falke en Sinner. De aanbiedingen zijn geldig 
tot en met 29 februari zolang de winkel-
voorraad strekt. 

WINTEROPRUIMING MET KORTINGEN 
TOT MAAR LIEFST 75% ! 
Ja, u leest het goed! Alle winterspullen tellen 
mee bij deze stapelkortingen. Zowel de out-
door winterkleding als de wintersport skikle-
ding. De Snowboots maar ook de gevoerde 
laarzen van Meindl en de winterschoenen 
van Lowa en  zelfs de bekende Canadese 
Sorel boots. Maar ook de winterhandschoe-
nen van Ziener,  sjaals en mutsen, de ski-
helmen en de skibrillen. Tot slot gelden deze 
kortingen ook nog op de schaatsen en sle-
des. Wees er wel snel bij want op=op.
  
75 % KORTING OP SPORTKLEDING VAN 
NIKE, ADIDAS, ASICS ETC. 
Naast deze fantastische kortingen op de 
winterspullen is er ook nog een uitverkoop 
op de sportkleding, waarbij we complete 
rekken vol met kleding en voetbal-en in-
doorschoenen van Nike, Adidas, Puma en 
andere mooie sport merken met minimaal 
50% aanbieden en de kleding van Adidas 
en Nike is nu met 75% korting afgeprijsd. 

DUS PROFITEER NU EN DOE JE 
VOORDEEL ERMEE.

Winteropruiming bij 
Adventure Store met 

KORTINGEN TOT 75%!

Bezoek ook eens onze website www.adven-
turestore.nl en meld u aan voor onze nieuwsbrief. 
U blijft dan altijd op de hoogte van acties en eve-
nementen op het gebied van Outdoor & Sport 
& Kamperen. Loop eens binnen in onze winkel, 
want de keuze is reuze! Kom snel naar de winkel 
en mis deze aanbiedingen niet! Wij zijn elke dag 
open van maandag tot en met zaterdag. Ook 
hebben wij op 16 februari van 12.00 tot 17.00 uur 
koopzondag. 

ADVENTURE STORE HELMOND 
Uw winter en outdoor specialist.
Kastanjehoutstraat 3
Helmond 
Voor info kijk op:  www.adventurestore.nl

FITNESS 
OPRUIMING
Nu ook op de hele collectie Kettler fitness appa-
ratuur minimaal 15% directe meeneem korting. 
Op de thuis train fitnessapparatuur van Kettler 
hebben we een minimale korting van 15% op alle 
show- en voorraad modellen. Kwaliteits appara-
tuur met maar liefst 2 tot 3 jaar garantie aan huis 
voor een zeer scherpe aanbiedingsprijs. Stel je 
aankoop niet meer uit en ga aan de slag om af te 
vallen of je conditie te verbeteren. Alles moet nu 
direct weg want onze zomer outdoor-en kam-
peercollecties staan voor de deur.

GRATIS 
STARTBEWIJZEN 
NIJMEEGSE 
VIERDAAGSE 
IN SAMENWERKING MET @LOWA, 
DE HOOFDSPONSOR VAN DE 
VIERDAAGSE VAN NIJMEGEN 
VERLOOT ADVENTURE STORE 
HELMOND 2 GEGARANDEERDE 
STARTBEWIJZEN T.W.V. € 100,- 
PER STUK VOOR DE NIJMEEGSE 
VIERDAAGSE. 

Dus opgelet ! Hoe kun jij deze winnen?  
Deel het facebook bericht van 
Adventure Store Helmond en like onze 
facebookpagina. Meld je aan voor onze 
nieuwsbrief op www.adventurestore.
nl en mail je volledige naam, adres en 
telefoonnummer door naar 
info@adventurestore.nl en maak kans 
op deze waanzinnige kans om dit 
gegarandeerde startbewijs te winnen. 

Meedoen kan tot vrijdag 13 maart 
2020. Winnaars worden vrijdag 20 
maart bekend gemaakt en ontvangen 
persoonlijk bericht.

Wandelen is gezond.
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In Asten, midden in De Peel, worden al 
meer dan een eeuw klokken gemaakt. 
Museum Klok & Peel toont de grootste 
collectie luidklokken en beiaarden ter 
wereld. Bekijk klokken van over de hele 
wereld, zoals de replica van de grote 
klok van de Notre-Dame die in Asten is 
gegoten. Ervaar de oorsprong en het 
luiden van de klok tot en met het gieten 
en stemmen of speel zelf op een 
beiaard.

Tijd over? Ontdek ook de uitgebreide 
collectie over de Peel, of trek erop uit in 
de regio. Bij het museum starten diverse 
fiets- en wandelroutes.

Museum Klok & Peel, 
al meer dan 50 jaar een 
compleet dagje uit!

Ostaderstraat 23  5721 WC Asten  
0493 - 69 18 65 | info@museumklokenpeel.nl 
www.museumklokenpeel.nl  

Asten
KLOKKENDORP IN DE PEEL
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Tocht langs 
Aarle-Rixtelse 
monumenten

15e Tribute 
Concert in Asten

Efkes 
VeurPruuve

Carnaval met de 
Krulstarte in de 
Mortel

Tentoonstelling 
Ora et Labora

Q Music the Party 
- 4 uur FOUT

PubQuiz 
Plein Vijf

Cursus 
mandenvlechten 
met wilgentenen

Mark van de 
Veerdonk

Zuth stapt de 
zondag in

Kletsmatinee 
Ridderhof

Weekmarkt Deurne

Quatsja 
1 avond

Peelstrekelpubquiz 
2020

Mega 
Carnavalsfestijn

Concertcyclus - 
Valentijnsconcert 
rond Het Hooglied

Cinema 
Het Witte Doek - 
A private War

Ondernemerscafé 
Deurne

Publieksavond 
Jan Paagman 
Sterrenwacht 
Asten

Beiaardconcert 
Asten

Brei-groep 
Stitch 'n Bitch

Veertiendaagse 
Markt in Asten

Fiets- of wandeltocht langs 
Aarle-Rixtelse monumenten. 
Passantenhaven, Havenweg 2,  
Meerdere data: Vanaf zo 1 december 
2019 t/m di 1 december 2020.

Aanvang 20.00 uur in De Klepel, 
Kerkstraat 8, 5721 GV Asten. 
Highvoltage XL Show AC DC, Rock 
Cover Band Henk. Entree € 15,00 
voorverkoop: www.tributeasten.nl en 
Letter en Zo Asten. Dagkassa € 18.50
Gemeenschapshuis Asten, Kerkstraat 
8, www.tributeasten.nl 
Za 8 februari 2020 20:00 - 23:30 uur.

Een gezellige culinaire wandeltocht 
door Asten, waarbij u gezellig samen 
gaat happen en stappen. U krijgt 
een 5-gangen verrassingsmenu 
verdeeld over 5 locaties. Op elke 
locatie is gezorgd voor live muziek of 
entertainment, de prijs is € 40,- p.p., 
leden € 35,- p.p. en inschrijven kan 
via www.deklot.nl 'Let op', deelname is 
beperkt VOL is VOL.' Telefoon: 0493-
670136. Efkes VeurPruuve in Asten, 
Markt, www.deklot.nl 
Zo 9 februari 2020 12:11 uur.

Van 19 februari 2020 tot en met 
25 februari 2020 weer diverse 
carnavalsactiviteiten van de Krulstarte 
de Mortel in de Sprank aan de Oude 
Molenweg 12 te de Mortel.
MFA De Sprank - De Mortel, Oude-
Molenweg 10, DE MORTEL
Meerdere data: Vanaf wo 19 februari 
2020 t/m di 25 februari 2020.

Het kloosterleven in Deurne
Heemhuis, Stationsstraat 73, DEURNE, 
www.heemkundekringdeurne.nl 
Zo 13 oktober 2019 t/m zo 9 februari 
2020 di: 19:00 - 21:00 uur, Toelichting: 
Elke 2e en 4e zondag van de maand 
van 14.00-17.00 uur.

Q Music the Party - 4 uur FOUT
Dansen, feesten en (her)beleven van de 
allergrootste Foute hits
Fletcher Kloosterhotel 
Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109, 
DEURNE, www.fletcherevents.nl 
Vr 7 februari 2020 20:30 - 01:00 uur.

Wat weet jij van........sport, geschiedenis, 
topografie, muziek en vele andere 
onderwerpen? Hotel Boetiek Plein Vijf, 
Markt 5 www.pleinvijf.nl. Wo 19 februari 
2020 19:30 uur.

Heerlijck Hopveld de tuinen van VELT- 
Gemert organiseert een cursus van 4 
middagen Zaterdag 4, 11, 25 januari 
en 1 februari 2020. In 4 lessen van 3 
uren leer je de basistechnieken van het 
mandenvlechten. Lesgever is Jac de 
Cock uit Stevensbeek. Vereniging voor 
Ekologische Leef- en Teeltwijze (VELT), 
Hopveld 21, GEMERT
Za 4 januari 2020 13:30 - 16:30 uur, 
za 11 januari 2020 13:30 - 16:30 uur, za 
25 januari 2020 13:30 - 16:30 uur, za 1 
februari 2020 13:30 - 16:30 uur.

Verbale slapstick vol mallotige 
meningen, onzinnige omdraaiingen en 
slimme schijnbewegingen. Tweemaal 
50 minuten ontiegelijk lachen, onder 
het motto “Het leven is geen grap, je 
moet het er zelf van maken”.
Cultuurhuis DE EENDRACHT, St.-
Annastraat 60, GEMERT, www.
eendracht-gemert.nl/theater/. Za 1 
februari 2020 20:15 uur.

Lekker een frisse neus halen. 
Starten om 9.00 uur vanuit café De 
Engelenburght (Binderseind 8-10), 
waar bij terugkomst Martien en Joke 
de koffie bruin hebben. Een ronde van 
ongeveer 2 uurtjes wandelen.
café den engelenburcht, Binderseind 
8-10, GEMERT
Meerdere data: Vanaf zo 8 december 
2019 t/m zo 29 maart 2020.

Op 15 en 16 februari 2020 in 't 
Ridderhof te Gemert met een boeiend 
programma oa. op 15 februari met 
van Binsbergen Trio, Jorlan Manders, 
Freddy v d Elzen, Rob Bouwman, Hans 
Verbaarschot en Rob Scheepers en op 
16 februari met Striepke Veur, Rein van 
Genugten, Frank Schrijen, Boy Jansen, 
Berry Knapen en Rob Scheepers. 
aanvang 15 februari om 20.00 uur zaal 
open om 19.00 uur aanvang op 16 
februari om 13.30 uur zaal open 12.30 
uur. tickets zie website. 't Ridderhof 
Eten Drinken Feesten, Ridderplein 19,  
Za 15 februari 2020 20:00 uur, zo 16 
februari 2020 13:30 uur.

Op de gezellige weekmarkt elke 
vrijdagmiddag in het centrum van 
Deurne kun je lekker snuffelen
Weekmarkt Deurne, Markt, DEURNE
Vr 7 februari 2020 13:00 - 17:00 uur.

Amusementsavond, die verzorgd 
wordt door professionele en Deurnese 
artiesten
Cultuurcentrum, Martinetplein 1, 
DEURNE, www.peelstrekels.nl 
Za 8 februari 2020 19:45 - 23:55 uur.

De quiz is voor Peelstrekels en 
Peelstrekelinnekes 18+ en de entree 
is gratis. Teams bestaan uit minimaal 
vier en maximaal zes personen. De 
Brouwer, Markt 7, www.peelstrekels.nl
Do 13 februari 2020 20:00 - 23:55 uur.

Een leuke carnavalsavond voor de 
jeugd. Cultuurcentrum, Martinetplein 1, 
DEURNE, www.ccdeurne.nl
Vr 14 februari 2020 19:30 uur.

Door het Valkenswaards Kamerkoor
Sint Willibrorduskerk, Markt 9, 
DEURNE, www.willibrorduskerkdeurne.
nl/concerten/concertcyclus.html 
Zo 16 februari 2020 16:00 uur.

Boeiende biografie over de journalist 
met het ooglapje die de wereld wilde 
laten zien wat er werkelijk gebeurde in 
de oorlogsgebieden. Martinetplein 1, 
DEURNE,  www.nachtvanhetwittedoek.
nl. Ma 17 februari 2020 19:00 uur.

Een unieke netwerkbijeenkomst waar 
op informele wijze van gedachten 
gewisseld wordt over tal van zaken die 

Aanvang 19.00 uur in de Sterrenwacht, 
Ostaderstraat 28, 5721 WC Asten. De 
avond verloopt volgens een vastgesteld 
programma, dat uit drie delen bestaat: 
Presentatie in de filmzaal. Vervolgens 
een voorstelling Pieterse planetarium, 
waar u een kunstmatige sterrenhemel 
kunt zien met duizenden sterren en 
waar u uitleg krijgt over de bewegingen 
aan de hemel. Tenslotte draaien we 
de koepel open en kunt u de echte 
sterrenhemel door onze kijkers 

Van 10.00 tot 11.00 uur concert op de 
beiaard in de H. Maria Presentatiekerk 
door beiaardier Rosemarie Seuntiëns. 
Luisterplaats: Moussaultpark.

H. Maria Presentatiekerk, Kerkstraat 2, 
ASTEN, www.vvvdepeel.nl/Asten Wo 5 
februari 2020 10:00 - 11:00 uur, wo 12 
februari 2020 10:00 - 11:00 uur, wo 19 
februari 2020 10:00 - 11:00 uur, wo 26 
februari 2020 10:00 - 11:00 uur.

Brei-groep Stitch ’n Bitch Van 19.00 
tot 21.30 uur In Zorgcentrum De Lisse, 
Deken Meijerstraat 7, 5721 BZ Asten. Wij 
doen van alles met een steekje, haken, 
breien, borduren en naaien. 

Voor info 0493-693630. Brei-groep 
Stitch 'n Bitch, Deken Meijerstraat 7, 
www.vvvdepeel.nl/Asten Wo 5 februari 
2020, wo 19 februari 2020.

Van 09.00 tot 12.00 uur Markt in het 
centrum van Asten. 
Telefoon: 0493-671212. Veertiendaagse 
Markt in Asten, Markt, www.vvvdepeel.
nl/Asten
Wo 5 februari 2020 09:00 - 12:00 uur, 
wo 19 februari 2020 09:00 - 12:00 uur.

8  
FEB

Ganzekwek-
avonden in 
Ganzegat 2020

Fiets- of wandeltocht langs 
Aarle-Rixtelse monumenten. 
Passantenhaven, Havenweg 2,  
Meerdere data: Vanaf zo 1 december 
2019 t/m di 1 december 2020.

gemertaarle-rixtel

de mortel

Na de Wereldbrand, lezingenreeks 
in het kader van 75 jaar vrijheid. 
Aanvang 20.00 uur in Museum 
Klok & Peel, Ostaderstraat 23, 5721 
WC Asten. 19.30 uur ontvangst 
met koffie/thee Thema: Brabants 
Brons in Amerika door Diederik 
Oostdijk. Deelname voor vier 
lezingen € 32,50 en busexcursie. 
Losse lezing € 8,- Opgave verplicht: 
telefoon: 0493-691865, bij voorkeur 
aanmelden via www.webshop-
museumklokenpeel.nl en het daarna 
gekoppelde gebruiksvriendelijke 
Ideal-betalingssysteem. Org. 
Heemkundekring De Vonder, 
Museum Klok en Peel Asten, 
Heemkundekring Deurne, Stg 
Behoud Kasteel, Death Valley De Peel. 
Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 
www.museumklokenpeel.nl/
lezingen2019. Ma 10 februari 2020 
20:00 - 22:00 uur.

10
FEB

Lezingencyclus Na de 
Wereldbrand

Een zeer actueel programma over 
de macht van het gelogen woord. 
Filosofisch, actueel, geëngageerd, 
maar met daarbij een flinke dosis 
muziek, fysiek theater en relativerende 
humor.
Cultuurcentrum Martien van 
Doorne, Martinetplein 1, DEURNE, 
www.ccdeurne.com/programma/
piepschuim/ 
Za 1 februari 2020 20:30 uur.

10
FEB

Piepschuim

deurne

1  
FEB

2
FEB

Vrijwilligers-Event 
in gemeentehuis 
Deurne

20 jarig bestaan 
van Djembégroep 
Bayasana uit 
Deurne

Het doel is om aandacht te 
geven en waardering te uiten voor 
vrijwilligerswerk. Het belooft een 
gezellige middag te worden. Naast 
de bestaande vrijwilligers is er ook 
aandacht voor nieuwe vrijwilligers
Gemeentehuis Deurne, Markt 1, 
DEURNE
Za 1 februari 2020 13:30 - 16:00 uur.

Een swingende middag met 
voornamelijk West-Afrikaanse ritmes 
en zang, op djembé doun-doun en o.a. 
krine, gepresenteerd door djembégroep 
Bayasana, en een gastoptreden van 
Kokou Dayo (olv Janine Wiehager). 
Kom gezellig luisteren en kijken naar de 
groep wat die zoal de afgelopen 20 jaar 
heeft ingestudeerd. Boetiek Hotel Plein 
Vijf, Markt 5, Zo 2 februari 2020 
12:00 - 17:00 uur.

aanschouwen. Kom op tijd. Entree 
€ 4,- en kinderen t/m 16 jaar € 2,-. 
Groepsbezoek op afspraak. Telefoon: 
0493-695783. Voor info: www.
sterrenwachtasten.nl. Ostaderstraat 
28. www.sterrenwachtasten.nl  Vr 14 
februari 2020 19:00 - 21:00 uur.

ondernemend Deurne bezighoudt. De 
avond heeft een open karakter; ook 
niet ondernemers zijn welkom. Het 
ondernemerscafé Deurne is altijd de 
derde dinsdag van de maand, behalve 
in juli en augustus. De Brouwer, Markt 
7, www.ondernemerscafedeurne.nl
Di 18 februari 2020 21:00 uur.
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Carnaval met de 
Bergkneuters in 
Handel

Koopzondag

Nationale 
Voorleesdagen 
verteltheater: 
verhalen van Annie

God is 
een Moeder

Bram van der 
Vlugt e.a.

LIVE: Mr. Moto + 
The Arthurs

Platenbeurs - 
Vinyl & CD's

Young Adult Book 
Event

Bingo Mania

Stefano Keizer

Lizz 80's Revival 
(and a bit of 90s)

Gluren bij de Buren 
Helmond 2020

Gouden paren 
concert in Asten-
Heusden

Het Groene Woud, 
Brabant tussen 
steden

Fotozoektocht 
per familiefi ets in 
Asten-Heusden

Stefan Kluytmans 
Winter MTB 
Toertocht 2020

Koopzondag

Skoolzone: 
Algoritmes

Sven Figee

Rayen Panday

De liefde begraven

PUBQUIZ De 
Vijfhoeck

CV OLUM 
Kletsavond

Remember 
the 10s

Lambertus 
Concerten: Holland 
Baroque en 
Aisslinn Nosky

Streekvijver 
Muziekcafé 
Helmond zoekt 
bands

SUN Records

Wat weet jij van........sport, geschiedenis, 
topografie, muziek en vele andere 
onderwerpen? Hotel Boetiek Plein Vijf, 
Markt 5 www.pleinvijf.nl. Wo 19 februari 
2020 19:30 uur.

Op 2 februari is het koopzondag in 
Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 11, www.
elzaspassage.nl/ Zo 2 februari 2020 
12:00 - 17:00 uur.

Mopper de mopper... Annie vertelt 
vandaag tijdens de Nationale 
Voorleesdagen een verhaal over een 
echte mopperkont. Kom heerlijk 
genieten Voor iedereen vanaf 2 jaar. 
Graag vooraf aanmelden.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 
11, www.helmondpeel.op-shop.nl/1531/
nationale-voorleesdagen-verteltheater-
verhalen-van-annie/02-02-2020
Zo 2 februari 2020 14:30 - 15:00 uur.

Voor 'God is een Moeder' gaan 
regisseur Marcus Azzini en acteur en 
auteur Nazmiye Oral op zoek naar 
gelovige moeders en homo-zonen om 
met hen in gesprek te gaan. Beiden zijn 
extravert, ruimdenkend en eigenzinnig-
gelovig. Het Speelhuis, Speelhuisplein 
2, www.theaterspeelhuis.nl/
voorstelling/info/id/4529/tspact/
God_is_een_moeder
Wo 5 februari 2020 20:15 uur.

Intrigerende thrillerkomedie 
met drie topacteurs. Het 
Speelhuis, Speelhuisplein 2, www.
theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/
id/4530/tspact/Enkele-reis. Do 6 
februari 2020 20:15 - 23:59 uur.

Deze avond een diouble bill met 2 
bands die heel erg goed bezig zijn 
met hun muzikale carriere namelijk 
Mr. Moto en The Arthurs. Muziekcafe 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39, 
www.muziekcafehelmond.nl/agenda/
Za 8 februari 2020 22:00 - 01:00 uur.

In samenwerking met Ray Elpee uit 
Eindhoven organiseert de Cacaofabriek 
voor de eerste keer een platenbeurs. 
Voer voor verzamelaars dus
De Cacaofabriek, Cacaokade 1, 
HELMOND
Zo 16 februari 2020 11:00 - 13:00 uur.

Samen met Boekhandel De Ganzeveer 
en Bright Blue Books. Een MeetGreet 
met 5 Young Adult-schrijfsters.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 
11, www.helmondpeel.op-shop.
nl/1597/young-adult-book-
event/16-02-2020
Zo 16 februari 2020 13:15 - 17:00 uur.

New StyleBINGOOO 1 kaart bij elke 
consumptie 4 rondes 3 gekke challenges 
en 8 vette prijzen te winnen. Komt u 
vooraf dineren ontvangt u 3 bingokaarten 
helemaal gratis. Entree en parkeren 
is gratis. Grand Cafe De Vijfhoeck, 
Kamstraat 26, www.devijfhoeck.nl/
bingo-mania-new-styleMa

De opvolger van zijn overrompelende 
cabaretdebuut (NRC).
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, www.
theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/
id/4541/tspact/Sorry-Baby
Wo 19 februari 2020 20:15 - 23:59 uur.

Deze avond een diouble bill met 2 
bands die heel erg goed bezig zijn 
met hun muzikale carriere namelijk 
Mr. Moto en The Arthurs. Muziekcafe 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39, 
www.muziekcafehelmond.nl/agenda/
Za 8 februari 2020 22:00 - 01:00 uur.

Gluren bij de Buren Helmond is terug 
Op zondag 9 februari 2020 kan er 
in Helmond weer gezellig gegluurd 
worden. In elke wijk van Helmond, 
Weg op Den Heuvel 35, www.
glurenbijdeburen.nl/helmond 
Zo 9 februari 2020 12:00 - 17:00 uur.

Aanvang 19.30 uur in Hart van Heuze, 
Pastoor Arnoldstraat 3, 5725 AN 
Asten-Heusden. Optreden van het A 
orkest, showgroep en slagwerkgroep 
onderleiding van Tjeu Snoek. Org. 
Harmonie St. Antonius Asten-
Heusden.
Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat 
3, HEUSDEN GEM ASTEN, 
www.harmonieheusden.nl 
Za 1 februari 2020 19:30 - 21:00 uur.

Brabants Landschap presenteert 
natuur lsquodichtbij huisrsquo. 
Brabants Landschap zet zich sinds 
1932 in voor het behoud en de 
ontwikkeling van natuurgebieden 
landgoederen boerderijen en kastelen 
ndash zoal... De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1, Zo 9 februari 2020 16:00 
- 18:00 uur.

Aanvang 14.00 uur van de uitgezette 
route, plaats de foto’s op de juiste 
volgorde! Deelname € 8,- p.p., kinderen 
tot 10 jaar € 5,50. Tijdsduur ca. 1,5 uur. 
Peelexpress groepsactiviteiten, Behelp 
13, Asten-Heusden. Voor meerdere 
activiteiten, andere tijdstippen, of info: 
www.peelexpress.nl tel: 0493-693222
Fotozoektocht per familiefiets in 
Asten-Heusden, Behelp 13,  www.
peelexpress.nl  Wo 5 februari 2020 
14:00 - 15:30 uur.

Sportief en uitdagend. Blokhut Jong 
Nederland, Hazeldonkseweg 1b, www.
wcl-liessel.nl/ Zo 9 februari 2020 
09:00 - 10:00 uur.

Op 9 februari is het koopzondag in 
Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 11, www.
elzaspassage.nl/
Zo 9 februari 2020 12:00 - 17:00 uur.

In de workshops van De Baas Op 
Internet leerde je alles over de 
belangrijkste spelers op het web wat 
data is hoe SnapChat werkt en wat 
een cookie is.  Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11, www.helmondpeel.
op-shop.nl/1070/skoolzone-thema-
algoritmes/12-02-2020
Wo 12 februari 2020 14:00 - 15:30 uur.

Een avontuurlijke muziekreis op 
Hammond-orgel en piano
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, www.
theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/
id/4536/tspact/Van-Bach-tot-Blues
Wo 12 februari 2020 20:15 - 23:59 uur.

Rayen Panday dwingt het ene 
na het andere lachsalvo af. Het 
Speelhuis, Speelhuisplein 2, www.
theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/
id/4537/tspact/Trigger. Do 13 februari 
2020 20:15 - 23:59 uur.

'De liefde begraven' is een soms 
pijnlijke dan weer hilarische 

Elke eerste donderdag van de maand 
houden De Vijfhoeck en Pubquiz040 
een topquiz. Inschrijven kan via een 
mail naar eventsdevijfhoeck.nl. Grand 
Cafe De Vijfhoeck, Kamstraat 26, www.
devijfhoeck.nl/pubquiz. Do 2 januari 
2020 20:30 - 23:00 uur, do 6 februari 
2020 20:30 - 23:00 uur, do 5 maart 
2020 20:30 - 23:00 uur.

De gezelligste Kletsavond van 
Helmond e.o. met de Brabantse top 
in de ton amusement en bal na. TOV 
Gebouw, Azalealaan 40, HELMOND, 
ww.olum.nl. Vr 7 februari 2020 20:00 
- 23:59 uur.

DJ Velma neemt je mee op een 
muzikale tour die de afgelopen 10 
jaar bestrijkt. Muziekcafe Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39,  www.
muziekcafehelmond.nl/agenda/ 
Vr 7 februari 2020 22:00 - 03:00 uur.

Speelse barok. De violiste Aisslinn 
Nosky uit Canada is te gast bij Holland 
Baroque in een avond rondom 
Telemann.
Kapel Elkerliek Ziekenhuis, 
Wesselmanlaan 25, HELMOND, 

Wij zoeken nog bands voor Streekvijver. 
Streekvijver is een activiteit waarbij 
bands uit Helmond Eindhoven en 
omgeving na een optreden van 2030 
minuten feedback ontvangen.
Muziekcafe Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39, www.
muziekcafehelmond.nl/agenda/ 

Swingend eerbetoon aan lsquothe 
birthplace of rock-lsquon-rollrsquo
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 

helmond

handel

Pure theatermagie puttend uit een 
Chaplineske verbeelding. (NRC 
Handelsblad)
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 
www.theaterspeelhuis.nl/
voorstelling/info/id/4526/tspact/
Nieuwe-voorstelling
Za 1 februari 2020 20:15.

10
FEB

Tapeface

Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 
HELMOND, www.theaterspeelhuis.
nl/voorstelling/info/id/4542/
tspact/Ik-loop . Do 20 februari 2020 
20:15 - 23:59 uur.

10
FEB

Dichtbij warm persoonlijk 
en ontwapenend

Oermuziek op basis van akoestische 
gitaren. Het Speelhuis, Speelhuisplein 
2, HELMOND, www.theaterspeelhuis.
nl/voorstelling/info/id/4532/
tspact/De-aard-van-het-beest. Za 8 
februari 2020 20:15 - 23:59 uur.

8
FEB

3JS

HELMOND, www.theaterspeelhuis.nl/
voorstelling/info/id/4528/tspact/
Where-Rock--Roll-was-born
Di 4 februari 2020 20:15.

www.lambertusconcerten.nl/?tribe_
events=holland-baroque-en-aisslinn-
nosky
Za 8 februari 2020 20:00 - 21:00 uur.

theatervoorstelling over verwachtingen, 
onbegrip, irritaties en passie tussen 
exen. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 
www.theaterspeelhuis.nl/voorstelling/
info/id/4538/tspact/De_liefde_
begraven. Vr 14 februari 2020 20:15 uur.

heusden

9  Stefan Kluytmans 

liessel

neerkant

1  
FEB

1  
FEB

Opening expositie 
Carnaval Chic: 
Stijlvolle mode

Vlooienmarkt 
Deurne in Vlierden

Kleurrijke expositie van chique 
zelfgemaakte carnavalskleding, hoeden 
en pruiken door Liesbeth Goorts
Museum Techniek met 'n Ziel, 
Dorpsstraat 23, NEERKANT, 
www.techniekmeteenziel.nl 
Za 1 februari 2020 11:11 uur.

Nostalgie en 2e hands spulletjes te 
kust en te keur op de Vlooienmarkt in 
Vlierden.
Gebouwen, Brouwhuisweg 36, 
VLIERDEN, 
www.vlooienmarktdeurne.nl
Za 1 februari 2020 14:00 - 16:00 uur.

1  
FEB Vlooienmarkt 

vlierden
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Tocht langs 
Aarle-Rixtelse 
monumenten

15e Tribute 
Concert in Asten

Efkes 
VeurPruuve

Carnaval met de 
Krulstarte in de 
Mortel

Tentoonstelling 
Ora et Labora

Q Music the Party 
- 4 uur FOUT

PubQuiz 
Plein Vijf

Cursus 
mandenvlechten 
met wilgentenen

Mark van de 
Veerdonk

Zuth stapt de 
zondag in

Kletsmatinee 
Ridderhof

Weekmarkt Deurne

Quatsja 
1 avond

Peelstrekelpubquiz 
2020

Mega 
Carnavalsfestijn

Concertcyclus - 
Valentijnsconcert 
rond Het Hooglied

Cinema 
Het Witte Doek - 
A private War

Ondernemerscafé 
Deurne

Publieksavond 
Jan Paagman 
Sterrenwacht 
Asten

Beiaardconcert 
Asten

Brei-groep 
Stitch 'n Bitch

Veertiendaagse 
Markt in Asten

Fiets- of wandeltocht langs 
Aarle-Rixtelse monumenten. 
Passantenhaven, Havenweg 2,  
Meerdere data: Vanaf zo 1 december 
2019 t/m di 1 december 2020.

Aanvang 20.00 uur in De Klepel, 
Kerkstraat 8, 5721 GV Asten. 
Highvoltage XL Show AC DC, Rock 
Cover Band Henk. Entree € 15,00 
voorverkoop: www.tributeasten.nl en 
Letter en Zo Asten. Dagkassa € 18.50
Gemeenschapshuis Asten, Kerkstraat 
8, www.tributeasten.nl 
Za 8 februari 2020 20:00 - 23:30 uur.

Een gezellige culinaire wandeltocht 
door Asten, waarbij u gezellig samen 
gaat happen en stappen. U krijgt 
een 5-gangen verrassingsmenu 
verdeeld over 5 locaties. Op elke 
locatie is gezorgd voor live muziek of 
entertainment, de prijs is € 40,- p.p., 
leden € 35,- p.p. en inschrijven kan 
via www.deklot.nl 'Let op', deelname is 
beperkt VOL is VOL.' Telefoon: 0493-
670136. Efkes VeurPruuve in Asten, 
Markt, www.deklot.nl 
Zo 9 februari 2020 12:11 uur.

Van 19 februari 2020 tot en met 
25 februari 2020 weer diverse 
carnavalsactiviteiten van de Krulstarte 
de Mortel in de Sprank aan de Oude 
Molenweg 12 te de Mortel.
MFA De Sprank - De Mortel, Oude-
Molenweg 10, DE MORTEL
Meerdere data: Vanaf wo 19 februari 
2020 t/m di 25 februari 2020.

Het kloosterleven in Deurne
Heemhuis, Stationsstraat 73, DEURNE, 
www.heemkundekringdeurne.nl 
Zo 13 oktober 2019 t/m zo 9 februari 
2020 di: 19:00 - 21:00 uur, Toelichting: 
Elke 2e en 4e zondag van de maand 
van 14.00-17.00 uur.

Q Music the Party - 4 uur FOUT
Dansen, feesten en (her)beleven van de 
allergrootste Foute hits
Fletcher Kloosterhotel 
Willibrordhaeghe, Vlierdenseweg 109, 
DEURNE, www.fletcherevents.nl 
Vr 7 februari 2020 20:30 - 01:00 uur.

Wat weet jij van........sport, geschiedenis, 
topografie, muziek en vele andere 
onderwerpen? Hotel Boetiek Plein Vijf, 
Markt 5 www.pleinvijf.nl. Wo 19 februari 
2020 19:30 uur.

Heerlijck Hopveld de tuinen van VELT- 
Gemert organiseert een cursus van 4 
middagen Zaterdag 4, 11, 25 januari 
en 1 februari 2020. In 4 lessen van 3 
uren leer je de basistechnieken van het 
mandenvlechten. Lesgever is Jac de 
Cock uit Stevensbeek. Vereniging voor 
Ekologische Leef- en Teeltwijze (VELT), 
Hopveld 21, GEMERT
Za 4 januari 2020 13:30 - 16:30 uur, 
za 11 januari 2020 13:30 - 16:30 uur, za 
25 januari 2020 13:30 - 16:30 uur, za 1 
februari 2020 13:30 - 16:30 uur.

Verbale slapstick vol mallotige 
meningen, onzinnige omdraaiingen en 
slimme schijnbewegingen. Tweemaal 
50 minuten ontiegelijk lachen, onder 
het motto “Het leven is geen grap, je 
moet het er zelf van maken”.
Cultuurhuis DE EENDRACHT, St.-
Annastraat 60, GEMERT, www.
eendracht-gemert.nl/theater/. Za 1 
februari 2020 20:15 uur.

Lekker een frisse neus halen. 
Starten om 9.00 uur vanuit café De 
Engelenburght (Binderseind 8-10), 
waar bij terugkomst Martien en Joke 
de koffie bruin hebben. Een ronde van 
ongeveer 2 uurtjes wandelen.
café den engelenburcht, Binderseind 
8-10, GEMERT
Meerdere data: Vanaf zo 8 december 
2019 t/m zo 29 maart 2020.

Op 15 en 16 februari 2020 in 't 
Ridderhof te Gemert met een boeiend 
programma oa. op 15 februari met 
van Binsbergen Trio, Jorlan Manders, 
Freddy v d Elzen, Rob Bouwman, Hans 
Verbaarschot en Rob Scheepers en op 
16 februari met Striepke Veur, Rein van 
Genugten, Frank Schrijen, Boy Jansen, 
Berry Knapen en Rob Scheepers. 
aanvang 15 februari om 20.00 uur zaal 
open om 19.00 uur aanvang op 16 
februari om 13.30 uur zaal open 12.30 
uur. tickets zie website. 't Ridderhof 
Eten Drinken Feesten, Ridderplein 19,  
Za 15 februari 2020 20:00 uur, zo 16 
februari 2020 13:30 uur.

Op de gezellige weekmarkt elke 
vrijdagmiddag in het centrum van 
Deurne kun je lekker snuffelen
Weekmarkt Deurne, Markt, DEURNE
Vr 7 februari 2020 13:00 - 17:00 uur.

Amusementsavond, die verzorgd 
wordt door professionele en Deurnese 
artiesten
Cultuurcentrum, Martinetplein 1, 
DEURNE, www.peelstrekels.nl 
Za 8 februari 2020 19:45 - 23:55 uur.

De quiz is voor Peelstrekels en 
Peelstrekelinnekes 18+ en de entree 
is gratis. Teams bestaan uit minimaal 
vier en maximaal zes personen. De 
Brouwer, Markt 7, www.peelstrekels.nl
Do 13 februari 2020 20:00 - 23:55 uur.

Een leuke carnavalsavond voor de 
jeugd. Cultuurcentrum, Martinetplein 1, 
DEURNE, www.ccdeurne.nl
Vr 14 februari 2020 19:30 uur.

Door het Valkenswaards Kamerkoor
Sint Willibrorduskerk, Markt 9, 
DEURNE, www.willibrorduskerkdeurne.
nl/concerten/concertcyclus.html 
Zo 16 februari 2020 16:00 uur.

Boeiende biografie over de journalist 
met het ooglapje die de wereld wilde 
laten zien wat er werkelijk gebeurde in 
de oorlogsgebieden. Martinetplein 1, 
DEURNE,  www.nachtvanhetwittedoek.
nl. Ma 17 februari 2020 19:00 uur.

Een unieke netwerkbijeenkomst waar 
op informele wijze van gedachten 
gewisseld wordt over tal van zaken die 

Aanvang 19.00 uur in de Sterrenwacht, 
Ostaderstraat 28, 5721 WC Asten. De 
avond verloopt volgens een vastgesteld 
programma, dat uit drie delen bestaat: 
Presentatie in de filmzaal. Vervolgens 
een voorstelling Pieterse planetarium, 
waar u een kunstmatige sterrenhemel 
kunt zien met duizenden sterren en 
waar u uitleg krijgt over de bewegingen 
aan de hemel. Tenslotte draaien we 
de koepel open en kunt u de echte 
sterrenhemel door onze kijkers 

Van 10.00 tot 11.00 uur concert op de 
beiaard in de H. Maria Presentatiekerk 
door beiaardier Rosemarie Seuntiëns. 
Luisterplaats: Moussaultpark.

H. Maria Presentatiekerk, Kerkstraat 2, 
ASTEN, www.vvvdepeel.nl/Asten Wo 5 
februari 2020 10:00 - 11:00 uur, wo 12 
februari 2020 10:00 - 11:00 uur, wo 19 
februari 2020 10:00 - 11:00 uur, wo 26 
februari 2020 10:00 - 11:00 uur.

Brei-groep Stitch ’n Bitch Van 19.00 
tot 21.30 uur In Zorgcentrum De Lisse, 
Deken Meijerstraat 7, 5721 BZ Asten. Wij 
doen van alles met een steekje, haken, 
breien, borduren en naaien. 

Voor info 0493-693630. Brei-groep 
Stitch 'n Bitch, Deken Meijerstraat 7, 
www.vvvdepeel.nl/Asten Wo 5 februari 
2020, wo 19 februari 2020.

Van 09.00 tot 12.00 uur Markt in het 
centrum van Asten. 
Telefoon: 0493-671212. Veertiendaagse 
Markt in Asten, Markt, www.vvvdepeel.
nl/Asten
Wo 5 februari 2020 09:00 - 12:00 uur, 
wo 19 februari 2020 09:00 - 12:00 uur.

8  
FEB

Ganzekwek-
avonden in 
Ganzegat 2020

Fiets- of wandeltocht langs 
Aarle-Rixtelse monumenten. 
Passantenhaven, Havenweg 2,  
Meerdere data: Vanaf zo 1 december 
2019 t/m di 1 december 2020.

gemertaarle-rixtel

de mortel

Na de Wereldbrand, lezingenreeks 
in het kader van 75 jaar vrijheid. 
Aanvang 20.00 uur in Museum 
Klok & Peel, Ostaderstraat 23, 5721 
WC Asten. 19.30 uur ontvangst 
met koffie/thee Thema: Brabants 
Brons in Amerika door Diederik 
Oostdijk. Deelname voor vier 
lezingen € 32,50 en busexcursie. 
Losse lezing € 8,- Opgave verplicht: 
telefoon: 0493-691865, bij voorkeur 
aanmelden via www.webshop-
museumklokenpeel.nl en het daarna 
gekoppelde gebruiksvriendelijke 
Ideal-betalingssysteem. Org. 
Heemkundekring De Vonder, 
Museum Klok en Peel Asten, 
Heemkundekring Deurne, Stg 
Behoud Kasteel, Death Valley De Peel. 
Museum Klok & Peel, Ostaderstraat 
www.museumklokenpeel.nl/
lezingen2019. Ma 10 februari 2020 
20:00 - 22:00 uur.

10
FEB

Lezingencyclus Na de 
Wereldbrand

Een zeer actueel programma over 
de macht van het gelogen woord. 
Filosofisch, actueel, geëngageerd, 
maar met daarbij een flinke dosis 
muziek, fysiek theater en relativerende 
humor.
Cultuurcentrum Martien van 
Doorne, Martinetplein 1, DEURNE, 
www.ccdeurne.com/programma/
piepschuim/ 
Za 1 februari 2020 20:30 uur.

10
FEB

Piepschuim

deurne

1  
FEB

2
FEB

Vrijwilligers-Event 
in gemeentehuis 
Deurne

20 jarig bestaan 
van Djembégroep 
Bayasana uit 
Deurne

Het doel is om aandacht te 
geven en waardering te uiten voor 
vrijwilligerswerk. Het belooft een 
gezellige middag te worden. Naast 
de bestaande vrijwilligers is er ook 
aandacht voor nieuwe vrijwilligers
Gemeentehuis Deurne, Markt 1, 
DEURNE
Za 1 februari 2020 13:30 - 16:00 uur.

Een swingende middag met 
voornamelijk West-Afrikaanse ritmes 
en zang, op djembé doun-doun en o.a. 
krine, gepresenteerd door djembégroep 
Bayasana, en een gastoptreden van 
Kokou Dayo (olv Janine Wiehager). 
Kom gezellig luisteren en kijken naar de 
groep wat die zoal de afgelopen 20 jaar 
heeft ingestudeerd. Boetiek Hotel Plein 
Vijf, Markt 5, Zo 2 februari 2020 
12:00 - 17:00 uur.

aanschouwen. Kom op tijd. Entree 
€ 4,- en kinderen t/m 16 jaar € 2,-. 
Groepsbezoek op afspraak. Telefoon: 
0493-695783. Voor info: www.
sterrenwachtasten.nl. Ostaderstraat 
28. www.sterrenwachtasten.nl  Vr 14 
februari 2020 19:00 - 21:00 uur.

ondernemend Deurne bezighoudt. De 
avond heeft een open karakter; ook 
niet ondernemers zijn welkom. Het 
ondernemerscafé Deurne is altijd de 
derde dinsdag van de maand, behalve 
in juli en augustus. De Brouwer, Markt 
7, www.ondernemerscafedeurne.nl
Di 18 februari 2020 21:00 uur.
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Carnaval met de 
Bergkneuters in 
Handel

Koopzondag

Nationale 
Voorleesdagen 
verteltheater: 
verhalen van Annie

God is 
een Moeder

Bram van der 
Vlugt e.a.

LIVE: Mr. Moto + 
The Arthurs

Platenbeurs - 
Vinyl & CD's

Young Adult Book 
Event

Bingo Mania

Stefano Keizer

Lizz 80's Revival 
(and a bit of 90s)

Gluren bij de Buren 
Helmond 2020

Gouden paren 
concert in Asten-
Heusden

Het Groene Woud, 
Brabant tussen 
steden

Fotozoektocht 
per familiefi ets in 
Asten-Heusden

Stefan Kluytmans 
Winter MTB 
Toertocht 2020

Koopzondag

Skoolzone: 
Algoritmes

Sven Figee

Rayen Panday

De liefde begraven

PUBQUIZ De 
Vijfhoeck

CV OLUM 
Kletsavond

Remember 
the 10s

Lambertus 
Concerten: Holland 
Baroque en 
Aisslinn Nosky

Streekvijver 
Muziekcafé 
Helmond zoekt 
bands

SUN Records

Wat weet jij van........sport, geschiedenis, 
topografie, muziek en vele andere 
onderwerpen? Hotel Boetiek Plein Vijf, 
Markt 5 www.pleinvijf.nl. Wo 19 februari 
2020 19:30 uur.

Op 2 februari is het koopzondag in 
Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 11, www.
elzaspassage.nl/ Zo 2 februari 2020 
12:00 - 17:00 uur.

Mopper de mopper... Annie vertelt 
vandaag tijdens de Nationale 
Voorleesdagen een verhaal over een 
echte mopperkont. Kom heerlijk 
genieten Voor iedereen vanaf 2 jaar. 
Graag vooraf aanmelden.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 
11, www.helmondpeel.op-shop.nl/1531/
nationale-voorleesdagen-verteltheater-
verhalen-van-annie/02-02-2020
Zo 2 februari 2020 14:30 - 15:00 uur.

Voor 'God is een Moeder' gaan 
regisseur Marcus Azzini en acteur en 
auteur Nazmiye Oral op zoek naar 
gelovige moeders en homo-zonen om 
met hen in gesprek te gaan. Beiden zijn 
extravert, ruimdenkend en eigenzinnig-
gelovig. Het Speelhuis, Speelhuisplein 
2, www.theaterspeelhuis.nl/
voorstelling/info/id/4529/tspact/
God_is_een_moeder
Wo 5 februari 2020 20:15 uur.

Intrigerende thrillerkomedie 
met drie topacteurs. Het 
Speelhuis, Speelhuisplein 2, www.
theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/
id/4530/tspact/Enkele-reis. Do 6 
februari 2020 20:15 - 23:59 uur.

Deze avond een diouble bill met 2 
bands die heel erg goed bezig zijn 
met hun muzikale carriere namelijk 
Mr. Moto en The Arthurs. Muziekcafe 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39, 
www.muziekcafehelmond.nl/agenda/
Za 8 februari 2020 22:00 - 01:00 uur.

In samenwerking met Ray Elpee uit 
Eindhoven organiseert de Cacaofabriek 
voor de eerste keer een platenbeurs. 
Voer voor verzamelaars dus
De Cacaofabriek, Cacaokade 1, 
HELMOND
Zo 16 februari 2020 11:00 - 13:00 uur.

Samen met Boekhandel De Ganzeveer 
en Bright Blue Books. Een MeetGreet 
met 5 Young Adult-schrijfsters.
Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 
11, www.helmondpeel.op-shop.
nl/1597/young-adult-book-
event/16-02-2020
Zo 16 februari 2020 13:15 - 17:00 uur.

New StyleBINGOOO 1 kaart bij elke 
consumptie 4 rondes 3 gekke challenges 
en 8 vette prijzen te winnen. Komt u 
vooraf dineren ontvangt u 3 bingokaarten 
helemaal gratis. Entree en parkeren 
is gratis. Grand Cafe De Vijfhoeck, 
Kamstraat 26, www.devijfhoeck.nl/
bingo-mania-new-styleMa

De opvolger van zijn overrompelende 
cabaretdebuut (NRC).
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, www.
theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/
id/4541/tspact/Sorry-Baby
Wo 19 februari 2020 20:15 - 23:59 uur.

Deze avond een diouble bill met 2 
bands die heel erg goed bezig zijn 
met hun muzikale carriere namelijk 
Mr. Moto en The Arthurs. Muziekcafe 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39, 
www.muziekcafehelmond.nl/agenda/
Za 8 februari 2020 22:00 - 01:00 uur.

Gluren bij de Buren Helmond is terug 
Op zondag 9 februari 2020 kan er 
in Helmond weer gezellig gegluurd 
worden. In elke wijk van Helmond, 
Weg op Den Heuvel 35, www.
glurenbijdeburen.nl/helmond 
Zo 9 februari 2020 12:00 - 17:00 uur.

Aanvang 19.30 uur in Hart van Heuze, 
Pastoor Arnoldstraat 3, 5725 AN 
Asten-Heusden. Optreden van het A 
orkest, showgroep en slagwerkgroep 
onderleiding van Tjeu Snoek. Org. 
Harmonie St. Antonius Asten-
Heusden.
Hart van Heuze, Pastoor Arnoldstraat 
3, HEUSDEN GEM ASTEN, 
www.harmonieheusden.nl 
Za 1 februari 2020 19:30 - 21:00 uur.

Brabants Landschap presenteert 
natuur lsquodichtbij huisrsquo. 
Brabants Landschap zet zich sinds 
1932 in voor het behoud en de 
ontwikkeling van natuurgebieden 
landgoederen boerderijen en kastelen 
ndash zoal... De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1, Zo 9 februari 2020 16:00 
- 18:00 uur.

Aanvang 14.00 uur van de uitgezette 
route, plaats de foto’s op de juiste 
volgorde! Deelname € 8,- p.p., kinderen 
tot 10 jaar € 5,50. Tijdsduur ca. 1,5 uur. 
Peelexpress groepsactiviteiten, Behelp 
13, Asten-Heusden. Voor meerdere 
activiteiten, andere tijdstippen, of info: 
www.peelexpress.nl tel: 0493-693222
Fotozoektocht per familiefiets in 
Asten-Heusden, Behelp 13,  www.
peelexpress.nl  Wo 5 februari 2020 
14:00 - 15:30 uur.

Sportief en uitdagend. Blokhut Jong 
Nederland, Hazeldonkseweg 1b, www.
wcl-liessel.nl/ Zo 9 februari 2020 
09:00 - 10:00 uur.

Op 9 februari is het koopzondag in 
Helmond Centrum.
Helmond Centrum, Markt 11, www.
elzaspassage.nl/
Zo 9 februari 2020 12:00 - 17:00 uur.

In de workshops van De Baas Op 
Internet leerde je alles over de 
belangrijkste spelers op het web wat 
data is hoe SnapChat werkt en wat 
een cookie is.  Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11, www.helmondpeel.
op-shop.nl/1070/skoolzone-thema-
algoritmes/12-02-2020
Wo 12 februari 2020 14:00 - 15:30 uur.

Een avontuurlijke muziekreis op 
Hammond-orgel en piano
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, www.
theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/
id/4536/tspact/Van-Bach-tot-Blues
Wo 12 februari 2020 20:15 - 23:59 uur.

Rayen Panday dwingt het ene 
na het andere lachsalvo af. Het 
Speelhuis, Speelhuisplein 2, www.
theaterspeelhuis.nl/voorstelling/info/
id/4537/tspact/Trigger. Do 13 februari 
2020 20:15 - 23:59 uur.

'De liefde begraven' is een soms 
pijnlijke dan weer hilarische 

Elke eerste donderdag van de maand 
houden De Vijfhoeck en Pubquiz040 
een topquiz. Inschrijven kan via een 
mail naar eventsdevijfhoeck.nl. Grand 
Cafe De Vijfhoeck, Kamstraat 26, www.
devijfhoeck.nl/pubquiz. Do 2 januari 
2020 20:30 - 23:00 uur, do 6 februari 
2020 20:30 - 23:00 uur, do 5 maart 
2020 20:30 - 23:00 uur.

De gezelligste Kletsavond van 
Helmond e.o. met de Brabantse top 
in de ton amusement en bal na. TOV 
Gebouw, Azalealaan 40, HELMOND, 
ww.olum.nl. Vr 7 februari 2020 20:00 
- 23:59 uur.

DJ Velma neemt je mee op een 
muzikale tour die de afgelopen 10 
jaar bestrijkt. Muziekcafe Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39,  www.
muziekcafehelmond.nl/agenda/ 
Vr 7 februari 2020 22:00 - 03:00 uur.

Speelse barok. De violiste Aisslinn 
Nosky uit Canada is te gast bij Holland 
Baroque in een avond rondom 
Telemann.
Kapel Elkerliek Ziekenhuis, 
Wesselmanlaan 25, HELMOND, 

Wij zoeken nog bands voor Streekvijver. 
Streekvijver is een activiteit waarbij 
bands uit Helmond Eindhoven en 
omgeving na een optreden van 2030 
minuten feedback ontvangen.
Muziekcafe Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39, www.
muziekcafehelmond.nl/agenda/ 

Swingend eerbetoon aan lsquothe 
birthplace of rock-lsquon-rollrsquo
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 

helmond

handel

Pure theatermagie puttend uit een 
Chaplineske verbeelding. (NRC 
Handelsblad)
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 
www.theaterspeelhuis.nl/
voorstelling/info/id/4526/tspact/
Nieuwe-voorstelling
Za 1 februari 2020 20:15.

10
FEB

Tapeface

Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 
HELMOND, www.theaterspeelhuis.
nl/voorstelling/info/id/4542/
tspact/Ik-loop . Do 20 februari 2020 
20:15 - 23:59 uur.

10
FEB

Dichtbij warm persoonlijk 
en ontwapenend

Oermuziek op basis van akoestische 
gitaren. Het Speelhuis, Speelhuisplein 
2, HELMOND, www.theaterspeelhuis.
nl/voorstelling/info/id/4532/
tspact/De-aard-van-het-beest. Za 8 
februari 2020 20:15 - 23:59 uur.

8
FEB

3JS

HELMOND, www.theaterspeelhuis.nl/
voorstelling/info/id/4528/tspact/
Where-Rock--Roll-was-born
Di 4 februari 2020 20:15.

www.lambertusconcerten.nl/?tribe_
events=holland-baroque-en-aisslinn-
nosky
Za 8 februari 2020 20:00 - 21:00 uur.

theatervoorstelling over verwachtingen, 
onbegrip, irritaties en passie tussen 
exen. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2, 
www.theaterspeelhuis.nl/voorstelling/
info/id/4538/tspact/De_liefde_
begraven. Vr 14 februari 2020 20:15 uur.

heusden

9  Stefan Kluytmans 

liessel

neerkant

1  
FEB

1  
FEB

Opening expositie 
Carnaval Chic: 
Stijlvolle mode

Vlooienmarkt 
Deurne in Vlierden

Kleurrijke expositie van chique 
zelfgemaakte carnavalskleding, hoeden 
en pruiken door Liesbeth Goorts
Museum Techniek met 'n Ziel, 
Dorpsstraat 23, NEERKANT, 
www.techniekmeteenziel.nl 
Za 1 februari 2020 11:11 uur.

Nostalgie en 2e hands spulletjes te 
kust en te keur op de Vlooienmarkt in 
Vlierden.
Gebouwen, Brouwhuisweg 36, 
VLIERDEN, 
www.vlooienmarktdeurne.nl
Za 1 februari 2020 14:00 - 16:00 uur.

1  
FEB Vlooienmarkt 

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

WINTER UITVERKOOP
OPISOP GELDIG TM 29 FEBRUARI OPISOP

20%
MINIMAAL

SKIBRILLEN
HANDSCHOENEN

SKISOKKEN
SKI-PULLIES

25%
MINIMAAL

WINTERJASSEN
SKIHELMEN

THERMO KLEDING
FLEECE KLEDING

30%
MINIMAAL

SKIBROEKEN
WINTERLAARZEN

WINTERWANDELSCHOENEN

WINTERWANDELBROEKEN

40%
MINIMAAL

REGATTA WINTERJASSEN

SCHAATSEN EN SLEDES

ICEPEAK KLEDING
SOFTSHELL KLEDING

ALLE 
KINDERSKI
KLEDING

OUTLET
FALKE • ICEBREAKER • KILLTEC • PROTEST • SINNER • ICEPEAK • OLANG • ZIENER • JACK WOLFSKIN • COLUMBIA • REGATTA • FJALLRAVEN 

1 STE ETAGE

BAD EN BEACH 
KLEDING -25%
TEVA SANDALEN -25%
SLIPPERS -25%

HOCKEY- EN 
VOETBALSCHOENEN -50%
DIV. RUNNING SCHOENEN -50%
NIKE EN ADIDAS ALLES -75%>

•   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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KOOPZONDAG 16 FEBRUARI
WINKEL OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

25%

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 29 februari 2020 en zolang de voorraad strekt.



25week nummer 5 vrijdag 31 januari 2020de loop weekkrant HELMOND

 Janne de Koning  |  F  Wim van den Broek

Ondernemers Peelland viert
25-jarig bestaan met een
bijzonder programma

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 verschil-
lende sprekers waarvan twee 
bekenden uit de sportwereld: 
internationaal scheidsrechter en 
VAR-specialist Danny Makkelie 
(12 maart) en Formule 1 pit-re-
porter Jack Plooij (10 september). 
We bezoeken A. Jansen B.V (9 
april), Skunk Xycarb Technology 
(8 oktober) en de Human Cam-
pus van de Driessen Groep (12 
november). 

En, zoals ieder jaar bij Onder-
nemers Peelland, gaan we ook 
in 2020 een hele dag met elkaar 
op stap, naar Rotterdam: net als 
Helmond een stad van ‘Niet lul-
len maar poetsen!’. We delen veel 
en graag met gasten, 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 dag-
trip naar Rotterdam en een ein-
dejaarsborrel. Het zijn allemaal 
bijeenkomsten waar je makkelijk 
contact legt met onze enthousi-
aste leden en hun gasten. Iedere 
ondernemer weet dat goede re-
laties het fundament zijn onder 
zijn of haar business. Aan dat 
fundament dragen we met onze 
vereniging graag een steentje bij. 
We zien je graag komen bij On-
dernemers Peelland.”
Voor meer informatie en 
aanmelden: 
www.ondernemers-peelland.nl s

Helmond

Stichting Vrienden 
Stadstuin Helmond 
organiseert gratis diner 

In 2020 bestaat Onderne-
mers Peelland 25 jaar. In 1995 
begonnen als Jong Onder-
nemers Peelland is het nog 
steeds een netwerkvereni-
ging die goede zakelijk rela-
ties faciliteert met een sma-
kelijk en inhoudelijk sterk 
programma. “In 2020 pakken 
we natuurlijk extra royaal 
uit” zegt voorzitter Pim van 
der Velden. “Wil je kennis ko-
men maken, dan is 2020 hét 
jaar om dat te doen.”

Sterke inhoud
“We beginnen het jubileum-
jaar adelijk met een exclusief 
bezoek aan Kasteel Helmond 
en een diner op locatie, ver-
zorgd door Steenoven Cate-
ring. We laten ons inspireren 
door verschillende sprekers 
waarvan twee bekenden uit 
de sportwereld: internatio-
naal scheidsrechter en VAR-
specialist Danny Makkelie (12 
maart) en Formule 1 pit-repor-
ter Jack Plooij (10 september). 
We bezoeken A. Jansen B.V 
(9 april), Skunk Xycarb Tech-
nology (8 oktober) en de Hu-

man Campus van de Driessen 
Groep (12 november). En, zo-
als ieder jaar bij Ondernemers 
Peelland, gaan we ook in 2020 
een hele dag met elkaar op 
stap, naar Rotterdam: net als 
Helmond een stad van ‘Niet 
lullen maar poetsen!’. We de-
len veel en graag met gasten, 
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 al-
les van dichtbij mee: zeven di-
ners, vier interessante presen-
taties, drie bedrijfsbezoeken, 
en dagtrip naar Rotterdam en 
een eindejaarsborrel. Het zijn 
allemaal bijeenkomsten waar 
je makkelijk contact legt met 
onze enthousiaste leden en 
hun gasten. Iedere onderne-
mer weet dat goede relaties 
het fundament zijn onder zijn 
of haar business. Aan dat fun-
dament dragen we met onze 
vereniging graag een steentje 
bij. We zien je graag komen 
bij Ondernemers Peelland.” 
Voor meer informatie en aan-
melden: www.ondernemers-
peelland.nl s

Annawijk/Suytkade

F  |  Stichting Vrienden Stadstuin Helmond

Het is fotografi e wat de klok slaat in 
Helmond. In maart is de expositie 
van World Press Photo in de Caca-
ofabriek te zien en Kunstkwartier 
gaat in samenwerking met Stads-
kunstenaar Tahné Kleijn een korte 
cursus fotografi e aan bieden.

Na maanden van lesgeven bij cul-
tureel centrum RICK in Weert heeft 
Stadskunstenaar Tahné Kleijn de 
smaak te pakken: ze wil samen met 
Kunstkwartier een cursus fotografie 
naar haar eigen stad toe halen. Een 
cursus die in het teken staat van cre-
ativiteit met een knipoog naar de 
oude meesters uit de zeventiende 

eeuw. In vier avonden leer je onder 
andere fotograferen geïnspireerd op 
Johannes Vermeer, Jan Steen en stil-
leven schilder Willem Claesz. Heda.

“Fotograferen is zo veel meer dan 
techniek alleen. Het is kijken, naar 
je eigen werk, maar zeker ook dat 
van anderen. Je kunt op Instagram 
interessante fotografen gaan volgen, 
maar je kan ook kijken naar de oude 
meesters die onze kleine kikkerland-
je bekend hebben gemaakt met hun 
bijzondere schilderijen. De manier 
waarop zij het licht toepassen in hun 
schilderijen kan een inspiratiebron 
zijn voor fotografie.”

Kleijn studeerde vijf jaar geleden af 
aan de kunstacademie Sint Joost 

met foto’s van een modern huishou-
den van Jan Steen (1626-1679). Sinds-
dien haalt zij bijna altijd haar inspi-
ratie uit werken van deze chaotische 
schilder en zijn tijdgenoten. Haar 
werken worden regelmatig tentoon-
gesteld in grote musea en galeries 
zoals Museum MORE, Museum 
Helmond en galerie Ron Mandos. 
Zij is stadskunstenaar sinds 2019 en 
mag als eerste de functie twee jaar 
vervullen. 

De lessen zijn ontwikkeld in sa-
menwerking met het Kunstkwartier 
en zijn om de week op woensdag-
avond. De eerste les vindt plaats op 
woensdag 5 februari om 19.30 uur 
bij Kunstkwartier. Inschrijven voor 
de cursus kan via: Cursus fotografie 

door stadskunstenaar 
Tahné Kleijn

Helmond

www.kunst-kwartier.nl/cursussen/beeldende-kunst/fotografi e-door-tahne-kleijn/

www.helmondnu.nl

12 januari 2020 Groot PEELLAND

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

WINTER UITVERKOOP
OPISOP GELDIG TM 29 FEBRUARI OPISOP

20%
MINIMAAL

SKIBRILLEN
HANDSCHOENEN

SKISOKKEN
SKI-PULLIES

25%
MINIMAAL

WINTERJASSEN
SKIHELMEN

THERMO KLEDING
FLEECE KLEDING

30%
MINIMAAL

SKIBROEKEN
WINTERLAARZEN

WINTERWANDELSCHOENEN

WINTERWANDELBROEKEN

40%
MINIMAAL

REGATTA WINTERJASSEN

SCHAATSEN EN SLEDES

ICEPEAK KLEDING
SOFTSHELL KLEDING

ALLE 
KINDERSKI
KLEDING

OUTLET
FALKE • ICEBREAKER • KILLTEC • PROTEST • SINNER • ICEPEAK • OLANG • ZIENER • JACK WOLFSKIN • COLUMBIA • REGATTA • FJALLRAVEN 

1 STE ETAGE

BAD EN BEACH 
KLEDING -25%
TEVA SANDALEN -25%
SLIPPERS -25%

HOCKEY- EN 
VOETBALSCHOENEN -50%
DIV. RUNNING SCHOENEN -50%
NIKE EN ADIDAS ALLES -75%>

•   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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KOOPZONDAG 16 FEBRUARI
WINKEL OPEN VAN 12.00-17.00 UUR

25%

* Niet in combinatie met andere actie’s. Deze actie is geldig t/m 29 februari 2020 en zolang de voorraad strekt.

F  |  Tahné Kleijn
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Helmond

Hil Helmond Zingt: 
’t is Oit de Kunst.!

Het grootste meezingfeest 
van Helmond staat weer voor 
de deur! Op zondag 2 februari 
is het meezingen geblazen in 
zaal Traverse. Om 14.00 uur 
wordt het startschot gegeven 
voor een gezellige middag vol 
meezingplezier.

Het A-orkest van Harmonie 
Excelsior (Gemert) zorgt voor 
de muzikale omlijsting van het 
meezingspektakel. Zo’n zestig 
muzikanten staan te trappelen 
om het Helmondse publiek te 
laten horen wat ze in hun mars 
hebben. Het orkest staat on-
der leiding van dirigent Stijn 
Rutten en kan niet wachten 
om een feestje te bouwen op 
het podium. 

Waar een feestje is, daar is 
One Two Trio! Deze drie he-
ren zorgen ervoor dat overal 
het dak eraf gaat en dus ook in 
zaal Traverse. Meezingers als 
‘Juffrouw Toos’ of ‘Toedeloe’ 
zullen de sfeer ongetwijfeld 
verhogen. 

Natuurlijk mogen voorzan-
gers Bart Abels en Theo Smits 

niet ontbreken. Ook zullen de 
‘kraker-winnaars’ van de afge-
lopen drie jaar het podium be-
klimmen: Lekker meezingen 
met De Knallers, Wiesdehnaw 
en Wai! Bovendien zal ieder-
een na Hil Helmond Zingt 
weten dat we ook in Helmond 
heuse ‘Crazy Piano’s’ hebben! 
Kortom: de opmaat voor car-
naval voor jong en oud.

Gratis Keiebijterskleuren 
Jouw ticket voor deze middag 
zorgt er voor dat je er deze car-
naval warmpjes bijloopt. Bij 
aanvang van dit muziekspek-
takel krijg je een Keiebijtersdas 
uitgereikt. Heb je al een das? 
Neem deze mee naar Hil Hel-
mond Zingt en dan ligt er een 
nieuwe Keiebijtersgadget voor 
je klaar! Hil Helmond Zingt is 
dé opwarmer voor carnaval, 
dus smeer de stembanden en 
zing met ons mee!

Kaartjes à 11 euro zijn te koop 
via de webshop op www.keie-
bijters.nl Kijk voor meer infor-
matie op www.keiebijters.nl 

Wanneer: Zondag 2 febru-
ari vanaf 14.00 uur (zaal open 
13.30 uur). Waar: Zaal Traver-
se, Steenweg 19 s

Centrum

Net als vorig jaar, zingt Helmond ook dit jaar weer mee  |  F Wim van den Broek

Open carnaval op onderwijs carnavalsbal 2020

Voor alle onderwijzers in Hel-
mond, maar ook alle andere 
carnavalsvierders, start carna-
val en de vakantie op vrijdag-
middag 21 februari om 15.00 
uur. Inmiddels vindt dit festijn 
alweer vier jaar plaats in De Ca-
caofabriek. Op vrijdagmiddag 
21 februari vanaf 15.00 uur be-
gint in De Cacaofabriek dé ope-
ning van het vijfdaagse feest uit 
het Zuiden. 

Tijdens het Onderwijs Carnavals-
bal worden, traditiegetrouw, de 
gekste carnavals-hits gedraaid en 
de lekkerste hapjes uitgedeeld. De 
entree is gratis. De live carnavals-
acts worden zo snel mogelijk be-
kend gemaakt via de website en 
de facebook. Verdeeld over twee 
feestzalen staan diverse carna-
valsacts geprogrammeerd. Live-
acts en DJ’s vindt je in de Popzaal. 
In de foyer zal een groots kappel-
lenfestival losbarsten. De organi-

satie gaat rond met gratis snacks 
en buiten staat ook een frietwa-
gen. Het belooft dus een fantas-
tisch openingsbal te worden. 

Het Onderwijs Carnavalsbal is 
begonnen als een opening van 
de carnaval door en voor do-
centen uit Helmond. Wanneer 
de carnavalsvakantie begint, is 

het tijd voor de docenten om het 
vijfdaagse feest goed in te luiden. 
Tegenwoordig is het bal gratis 
toegankelijk voor iedereen.  Blijf 
op de hoogte van het evenement 
via www.cacaofabriek.nl of kijk 
op www.facebook.com/decaca-
ofabriek. Behoefte aan meer in-
formatie? Mail dan naar sales@
cacaofabriek.nl. s

Centrum

Het wordt weer één groot feest in De Cacaofabriek  |  F Vaste Qlique

Daverende 
tweede 
KeieKlets-
avond 
Tekst: Miranda v.d. Broek

Op zaterdag 25 januari stapten 
vier kletsers in de ton met ieder 
als doel een plaats te veroveren 
in de Grande Finale du KeieKlets 
op 8 februari in De Traverse.

De amusementsgroep “Wis-
siknie” trapte af met een prachtig 
optreden. Van vakantiestress, te 
veel keuzes, naar vervelende pu-
bers, een geheugen als een zeef 
en janken en zeiken als vrouw.

De lachsalvo’s werden absoluut 
niet minder bij de eerste kletser. 
Freddie van den Elzen als “Janus 
den Dekker de eeuwige vrijge-
zel” kwam voor een blinddate in 
de Traverse, maar dat er zoveel 
mensen zouden komen had hij 
niet verwacht. Hij eindigde dan 
ook met de conclusie dat het 
niks zou worden, omdat de zaal 
zo stom zat te lachen. Rien van 
Genugten als dakloze zette de 

toon en wilde liever niet “Unne 
dakloze” zijn in Helmond, want 
het is al erg genoeg om in Hel-
mond te wonen. Na een paar jaar 
gewerkt te hebben in de WW is 
hij hennep gaan telen, want de 
schoorsteen moest toch roken. 
De stemming zat er goed in en 
Tadaa versterkte dat nog eens. 
Het was inhaken en meezingen. 
“Vreuger” was alles beter, nu ging 
alles veel te snel. Voordat je het 
weet, is de toekomst overleden.

Voor Tom van Osch was het niet 
makkelijk om daar nog eens over 

heen te gaan met zijn “Boer zoekt 
vrouw”. Wie wil nou een vaste 
plant als er genoeg snijbloemen 
te krijgen zijn?

Peter van der Maas sloot de 
avond af als “Archeoloog” en 
ging van bloemkool die niet te 
eten was, naar een boerderij van 
1862 voor Christus, een kip uit 
Barneveld en drie bier, en kreeg 
ook hiermee de nodige lachers 
op zijn hand. 

Kijk voor de foto’s op 
www.keiebijters.nl s

Freddie van den Elzen als “Janus den Dekker de eeuwige vrijgezel”  |  F Harrie van der Sanden

Zondagmiddag 2 februari 
2020 om 14.00 uur brengen de 
uit het zestig leden bestaande 
koor uit Berg en Dal en een 
begeleidingsorkest van vijf 
personen en de prettig ge-
stoorde dirigente Mariëlle 
Poelen. 

Zij brengen uitsluitend Duitse 

schlagers aangevuld met di-
verse carnavalspotpourri’s. Bij 
zo een middag hoort natuur-
lijk Gullaschsuppe und Brat-
wurst mit Sauerkraut, ook is er 
echte Helmondse Bloedworst 
en Balkenbrei tegen een rede-
lijke prijs verkrijgbaar. 

De toegang is helemaal gra-
tis. Deze middag vindt plaats 
in de Fonkel, Prins Karelstraat 
123,  5701 VL s

Carnavaleske middag met 
Die Schlagerfreunde

F  |  Die Schlagerfreunde

Binnenstad Teen experience bij CV de spekzullekes

De Spekzullekes organiseren op 
zondagavond 23 februari een 
evenement speciaal voor de car-
naval vierende jeugd vanaf 11 jaar.

Op deze avond is er een gastop-
treden van “De Jongens van de 
Buurt”, maar dat is nog niet alles. 

Tijdens de avond is er een gratis 
loterij met super vette prijzen. 
Natuurlijk is ook DJ Petertje erbij 
voor de muziek en diverse licht- 
en geluidseffecten en een topper 
van een showdans van de Kroon-
juweeltjes. Dit is dus het feest 
voor jou als je 11 jaar of ouder 
bent (vanaf groep 7)! Dus kom 
zondagavond 23 februari naar 
zaal Vissers in Brouwhuis. Entree 

voor deze avond is vier euro (geen 
voorverkoop). De avond begint 
vanaf 20.00 uur uiteraard bij Zaal 
Vissers, Peeleik 2 in Brouwhuis. 
Geen alcohol onder de 18 jaar en 
legitimatie is verplicht. s

Brouwhuis
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Helmondse scholen ontvangen  
predicaat “Excellente School”

Maandag 20 januari was het 
moment waarop de scholen die 
in de race waren voor het pre-
dicaat Excellente School te ho-
ren kregen of ze het predicaat 
in ontvangst mochten nemen.  
Verrast en blij kregen de kin-
deren, ouders en medewerkers 
bij monde van juryvoorzitter 
Mariet Thalens te horen dat 
IKC Trudo en IKC Mondomijn/
Mondorijk gelukt was. Beide 
scholen hadden het predicaat 
Excellente School ook voor de 
periode 2016-2019 ontvangen.

Het uitgebreide rapport zegt on-
dermeer: Het excellentieprofiel 
van  IKC Trudo  is breed innova-
tief onderwijs met als speerpunt 
Wetenschap & Technologie-
onderwijs. Met breed innova-
tief onderwijs bedoelt de school 
onderwijs dat gevuld is met een 
variatie aan inhouden, hetgeen 
tot uiting komt in het gebruik 
van nieuwe (technologische) 
middelen. Uitgangspunten in 
de lessen zijn: Onderzoekend, 
Ontwerpend en Ondernemend 
leren binnen een veilig klimaat. 

De school heeft als uitgangs-
punt dat je je in samenspraak 
en samenhang moet ontwik-
kelen. Daartoe participeert de 
school in diverse netwerken in de 
Brainportregio en mag zich zelf 
ook Brainportschool noemen. 
Daartoe zijn er ook vele verbin-
dingen gemaakt met bedrijven 
in de regio. 

Kindcentrum Mondomijn heeft 
een helder en relevant excellen-
tieprofiel voor alle leerlingen die 
het centrum bezoeken. Ze biedt 
maatwerk voor ieder kind, zodat 
een doorgaande ontwikkeling 
mogelijk is. Dit realiseert zij door 
de schotten tussen onderwijs, 
opvang en zorg weg te halen. 
Deze ontschotting draagt ook 
weer bij aan maatwerk voor ie-
dere ouder en medewerker. 

Het excellentieprofiel van Mon-
domijn betreft de integrale sa-
menwerking met de kinderop-
vangorganisatie Wij Zijn Jong. 
Mondomijn is er de afgelopen 
jaren in geslaagd een innovatief 
en onderscheidend aanbod voor 
en met kinderen te organiseren 
in een doorgaande lijn van 0 tot 
13 jaar, 52 weken per jaar tussen 

7.30 en 18.30 uur. Ieder kind heeft 
een gepersonaliseerd leerplan, 
waar passend onderwijs wordt 
gegeven door uit te gaan van 
verschillen. De jury constateert 
dat er een eensluidend excellen-
tieprofiel is bij alle betrokkenen 
van Mondomijn. 

Bij de uitreiking was naast de af-
vaarding van de jury Onderwijs-
inspectie ook de wethouder van 
Onderwijs, Cathelijne Dortmans 
aanwezig. Zij feliciteerde beide 
scholen van harte met deze mijl-
paal. Jan van der Heijden, voor-
zitter van QliQ waaronder beide 
integraal kindcentra onder vallen 
is trots:  “De beide teams hebben 
dit met elkaar bereikt, er is hard 
voor gewerkt en dit is beloond”. 
Namens het bestuur en directies 
van QliQ feliciteerde hij kinde-
ren, ouders en medewerkers en 
overhandigde aan Gonnie Ver-
hagen, directeur van IKC Trudo 
en Joke Tillemans, directeur van 
IKC Mondomijn/Mondorijk, lek-
kere taartjes en bloemen. 

De uitgebreide juryrapporten 
zijn vanaf vandaag te vinden op 
de site van de onderwijsinspec-
tie: www.excellentescholen.nl s

IKC Trudo en IKC Mondomijn mochten het predicaat “Excellente School” in ontvangst nemen  |  F QliQ Primair Onderwijs

Helmond

Rode neuzelbal
Zondagmiddag 16 februari 
staat het Rode neuzenbal op 
ons programma. De Spekzul-
lekes organiseren het Rode 
Neuzenbal, speciaal voor kin-
deren van groep één tot en met 
zeven. Deze middag begint om 
14:00 uur en duurt tot 16:30 
uur, uiteraard bij Zaal Vissers, 
Peeleik 2 in Brouwhuis. 

Op deze speciale middag heb-
ben alleen de kinderen toegang 
tot de zaal, waar zij er samen 
met onze Prins, de raad van 11 
en de leden van De Spekzul-
lekes een fantastisch carna-
valsfeest gaan vieren. Op deze 
middag zorgt een echte DJ voor 
de muziek, treden de Dansgar-
des op en zijn clowns “Spek-
kie & Zullie” erbij. De Prins zal 
een prijs uitreiken aan degene 
die volgens hem het mooiste 
carnavalskostuum aan heeft. 

Daarnaast zijn er diverse spel-
letjes, is er chips en limonade 
en krijgen ze op het einde een 
leuke verrassing mee naar huis.
Natuurlijk is er ook aan de ou-
ders, opa’s en oma’s gedacht. 
In het cafégedeelte van Zaal 
Vissers hangt een groot Tv-
scherm zodat er “live” meege-
keken kan worden. 

Kaarten voor deze middag kos-
ten drie euro per stuk en zijn 
verkrijgbaar bij Olaf & Christel 
(Rijpelberg), De Smuller (Dier-
donk), Kado to Go (Brouw-
huis), De zoete inval (Wethou-
der Ebbenlaan 170) en bij Za-
lencentrum Vissers.  s

Brouwhuis

Prins Willibertus d’n 1e

Op vrijdagavond 17 januari 
jongstleden is in Residentie de 
Barrier te Mierlo-Hout de nieu-
we prins van CV ’t Barrierke 
voorgesteld. Na eerst afscheid 
te hebben genomen van Prins 
Jos I kwam Prins Willibertus 
I als nieuwe prins naar voren. 
Achter deze naam gaat Wilbert 
Daamen schuil.

Wilbert is getrouwd met Prinses 
Sandra en woont in Mierlo-Hout. 
Samen hebben ze twee kinderen: 
Ingrid en Tim. In het dagelijks le-
ven is Wilbert werkzaam bij Her-
mes/Bravo. 
Hij is fervent aanhanger van FC 
Eindhoven en houdt van muziek 
draaien en een potje snookeren. 

Na de vraag (op zijn verjaardag!) 
of hij Prins van C.V. 't Barrierke 
wilde worden, heeft hij hier en-
kele weken over na moeten den-
ken, maar na overleg met Sandra 
en 2 collega's die óók Prins zijn 
geweest, besloot hij er vol voor te 
gaan. "Dit is een eenmalige kans, 
waar je géén spijt van zult krij-

gen!", zeiden ze. Samen met zijn 
Adjudant Daan zal Prins Willi-
bertus d'n 1e dit jaar C.V. 't Barri-
erke voorgaan onder het motto:
‘In vino veritas!’ wat vrij vertaald 
kan worden als ‘dronken men-
sen vertellen de waarheid!’.

Op zondagmiddag 16 februari 
wordt Prins Willibertus I, door 
CV ’t Barrierke, een receptie aan-
geboden in de feesttent achter 
Residentie “de Barrier”. s

Mierlo-Hout

Prins Willibertus d’n 1e  |  F CV Barrierke

Drie generaties samen 
op de atletiekbaan

Pierre stak kleindochter Mandy (L) én dochter Carla aan met hardlopen  |  F HAC

Helmonder Pierre van Lierop 
(77) pakte twee jaar geleden 
het hardlopen weer op bij at-
letiekvereniging HAC. Hij stak 
met zijn enthousiasme dochter 
Carla (50) én kleindochter Man-
dy (25) aan. Alle drie volgden 
ze de cursus Start To Run. Een 
nieuwe ronde van de populaire 

hardloopcursus gaat in maart 
weer van start.

Hij verslond in zijn leven al heel 
wat kilometers, Pierre van Lierop. 
Hij liep halve en hele marathons 
en was drie keer per week bij de 
Helmondse atletiekclub (H.A.C.) 
in Stiphout op de atletiekbaan te 
vinden. “Maar toen ik een jaar of 
vijftig was, was de lol er ineens 
af.” Tot twee jaar geleden. Pierre 

wilde weer aan zijn conditie wer-
ken en besloot zich aan te mel-
den voor een cursus Start to Run. 
Van die afslag heeft hij nooit spijt 
gehad. Integendeel. “Ik vind het 
hartstikke leuk! Door Start to 
Run heb ik het goed op kunnen 
bouwen allemaal.”
Ondanks dat Pierre een vaste 
groep heeft waarmee hij we-
kelijks een uur door de bossen 
loopt, gaat hij in maart weer 
meedoen aan een nieuwe ron-
de Start to Run. De reden? Zijn 
kleindochter Mandy is ook van 
de partij. Zij pakt het hardlopen 
weer op na een zwangerschap, 
vertelt ze. Voor Mandy is het de 
tweede keer dat ze de cursus 
gaat volgen. “Ik vind het heel erg 
leuk. Je bouwt het heel rustig op: 
je loopt eerst een minuut hard en 
dat wordt dan steeds verder uit-
gebreid. 

Dat ik nu samen met opa ga lo-
pen vind ik heel grappig en ge-
zellig. Dat kunnen er niet veel 
zeggen, dat ze met hun opa 
hardlopen, toch?! Nou, nog even 

zeven jaar volhouden hè opa, 
dan lopen er vier generaties bij 
de atletiekclub.” Behalve Mandy 
werd ook Carla aangestoken 
door het enthousiasme van 
Pierre. “Net als ons pap heb ik bij 
H.A.C. getraind toen ik jong was. 
Toen hij Start to Run deed en zei 
dat het leuk was, ben ik zater-
dags ook meegegaan. Nou, dat 
ging niet zo soepel in het begin. 
Maar we hielden vol en gingen 
samen door naar het vervolg: vijf 
kilometer aan een stuk hardlo-
pen en daarna ook nog naar de 
cursus voor tien kilometer.” Va-
der en dochter liepen samen de 

Beverloop. Carla: “En nou haal ik 
makkelijk de tien.” Ze raadt het 
dan ook iedereen aan. “Je wordt 
leniger, krijgt een goede conditie 
en valt ook nog eens kilo’s af. Dat 
krijg je er gratis bij. Sinds ik hard-
loop ben ik al dertien kilo kwijt. 
Daarnaast leer je de hele loop-
techniek, je bent lekker buiten en 
er zijn heel goede trainers.”

De drie generaties voelen zich op 
hun gemak bij H.A.C. “Je wordt 
hier altijd geaccepteerd zoals 
je bent.” Mandy: “Voor mensen 
die nooit gelopen hebben is dat 
heel fijn.” s

Helmond
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ORANJEKADEHELMOND.NL

INFORMATIEAVOND NIEUWBOUW ORANJEKADE: WOENSDAG 12 FEBRUARI 

Woensdag 12 februari vanaf 18:00 uur 
Locatie: Cacaofabriek Helmond

U kunt zich hiervoor aanmelden via de website:
oranjekadehelmond.nl

Helmondse Reddingsbrigade 
De Reddingsklos nam zaterdag 
25 januari deel aan de Interna-
tionale Ontmoeting in Eindho-
ven. Bij deze SERC-wedstrijd 
gaat het erom dat men in een 
team van vier personen binnen 
enkele minuten een groep men-
sen redt van verschillende geva-
ren. Team 1, bestaande uit Loes, 
Mick, Laura en Joli, veroverde 
hier de zesde plaats.

Het was een leerzame en span-
nende middag. De Reddingsklos 
deed mee met maar liefst twee 
teams: het geoefende senioren-
team bestaande uit Loes, Mick, 
Laura en Joli, en het vrij nieuwe 
seniorenteam bestaande uit De-
clan, Talitha, Isack en Femke. Die 
laatste twee deden zelfs voor het 
eerst mee aan een wedstrijd.

Voorrondes en fi nale
Na twee spannende voorrondes 
werd team 2 helaas uitgeloot 
voor de finale, maar mocht team 

1 verder. Team 1 werd in de voor-
rondes maar liefst tweede van 
alle teams! In de finale tellen de 
punten van de voorrondes ech-
ter niet meer mee; men begint 
met een schone lei. De finale was 
erg spannend: een paar mensen 
bevonden zich op een strandje 
en hadden ruzie. Enkelen waren 
aan het vissen, waarbij een per-
soon uit de boot viel en niet kon 
zwemmen. Daarnaast kwam 
er een man in een kajak onder-
steboven in het water te liggen. 
Team 1 wist alle drenkelingen 

binnen maar liefst twee minuten 
uit het water te halen, waarna 
nog een minuut overbleef voor 
nazorg en melding aan 112. Hierin 
liet het team helaas enkele pun-
ten liggen.

Uitslag
De uitslag volgde: team 1 be-
haalde de zesde plaats in het 
eindklassement, team 2 stond op 
de 19e plaats. De eerstvolgende 
wedstrijd is de EHaD-wedstrijd 
(Eerste Hulp aan Drenkelingen) 
in Nederweert op Tweede Paas-
dag. Helmondse Reddingsbri-
gade De Reddingsklos hoopt 
dan weer mee te doen met twee 
teams.

Over SERC
Bij SERC, dat staat voor Simula-
ted Emergency Response Com-
petition, wordt een ongeval in, 
op en rondom het water nage-
speeld. In twee voorrondes van 
elk twee minuten moeten teams 
zoveel mogelijk mensen zo ade-
quaat en snel mogelijk redden. 
Redders laten hierbij zien dat ze 
kunnen omgaan met een nood-
situatie die niet van tevoren be-
kend is. Hierna worden de pun-
ten opgeteld en gaan de beste 
acht door naar de finale, welke 
uit drie minuten speeltijd be-
staat. In totaal deden er 19 teams, 
uit Nederland en Duitsland, 
mee aan de wedstrijd die door 
Reddingsbrigade Eindhoven 
werd gehouden. s

De Reddingsklos verovert zesde plek 
op Internationale Ontmoeting

F | Alexander Smeijers/De Reddingsklos

Helmond

Houd jij van carnaval en heb je 
altijd al graag een keer op stap 
willen gaan met onze Prins? 
Dan is dit je kans. Carnavals-
vereniging De Kluppels is op 
zoek naar nieuwe Raad van 
Elf-leden. Het samenstellen 
van een Raad van Elf is tegen-
woordig een lastige opgave. 
En een Raad van Elf is pas 
compleet, als het carnavals-
team uit elf feestbeesten be-
staat. Daarom zoeken wij jou! 

Wat verwachten wij van jou? 
• je bent een echte carnavals-
 liefhebber
• je wil graag een keer of tien 
 per seizoen mee op stap 
 met de Raad van Elf
• je bent niet vies van een 
 gezellige polonaise
Wat kun je van ons verwachten?
• Een aantal gezellige dagen
 met de Raad van Elf, 
 Prinsbegeleiding en Prins;
• Een smoking, cape, steek en
 alle toebehoren worden 
 geregeld.
Wil je graag ons (carnavals)
team versterken? Stuur dan 
een mail naar secretariaat@
kluppels.nl met een korte 
motivatie. s

Carnavalsvacature: 
Raad van Elf-leden 
bij De Kluppels

Mierlo-Hout

www.helmondnu.nl
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Het lukt het lieve heksje niet 
om gemeen te zijn. Wat moet ze 
doen om de opperheks tevreden 
te houden? Voor dit leuke to-
neelstuk dat eind mei gespeeld 
zal worden, zoekt Jeugdtheater-
school Annatheater kinderen 
tussen 7 en 10 jaar. Er wordt op 
donderdag tussen 16.00 en 17.00 
uur gerepeteerd.

Heb je interesse? Stuur een e-
mail naar laviniagermano@
annatheater.nl of bel: 06-

44369288. Meer informatie over 
Jeugdtheaterschool Annathe-
ater: www.annatheater.nl   ru-
briek Jeugdtheaterschool. Voor 
deze toneelproductie wordt een 
bijdrage gevraagd. Het Annathe-

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

vr 31 jan 22:00 u  
Terug naar toen     
TERUG NAAR DE 80'S 90'S    
za 25 jan 21:00 u  

Bruce Soord   
EXCLUSIVE EUROPEAN CLUB SHOW  

   
za 15 feb 21:00 u  

the hillbilly moonshiners     
PLAY THE MUSIC OF MUMFORD AND SONS     
zo 16 feb 11:00 u  

platenbeurs 
VINYL & CD’S  
za 29 feb 21:00 u  

Abba Fever    
THE ULTIMATE ABBA SHOW 
 

vr 31 jan T/m vr 14 feb

podium

film

cacaofabriek.nl

CACAOKADE 1 | 5705 LA HELMOND

1917  NU
Meeslepend oorlogsdrama (Golden Globe)

FOR SAMA NU
Blik van binnenuit op het Syrische conflict

LITTLE WOMEN   NU
Gebaseerd op het gelijknamige boek. 

THE LIMEY  MA 10 FEB
Film met filosofie (Filosofilm reeks)

Expo

world press photo 
EXHIBITION 2019 HELMOND

 BINNENKORT:

 06 MRT T/M 29 MRT

 09 FEB T/M 01 MRT

TENTOONSTELLING 
VAN EN OVER TINUS DERKS 

1952-2019

VR 31 JAN T/M VR 14 FEB

THEATERSPEELHUIS.NL

SPEELHUISPLEIN 2 | 5707 DZ HELMOND

ZA 01 FEB  20:15 u SHOW/CIRCUS

TAPEFACE
#internationaalfenomeen

ZO 02 FEB  15:00 u  LOKAAL

TOON MAAS, HANS VAN GORP 
& PIET SNIJDERS
Nawdèwir!

DI 04 FEB  20:15 u  MUZIEKTHEATER

SUN RECORDS
The concert (optie theaterdiner)

WO 05 FEB  20:15 u  TONEEL

TONEELGROEP OOSTPOOL 
& ADELHEID + ZINA
God is een moeder (inleiding 19:30u)

DO 06 FEB  20:15 u  TONEEL

BRAM VAN DER VLUGT, 
TRUDY LABIJ & WIETEKE V. DORT
Enkele reis

VR 07 FEB  20:15 u  CABARET

MARTIJN KONING 
Koning van de toekomst (uitverkocht)

ZA 08 FEB  20:15 u  MUZIEK

3JS 
De aard van het beest

ZO 09 FEB  13:30 + 16:00 u  JEUGD 2+

JUF ROOS
Gaat op vakantie

D1 11 FEB  20:15 u  TONEEL

HENDRIK GROEN
Zolang er leven is

WO 12 FEB  20:15 u  MUZIEK

SVEN FIGEE
Van Bach tot Blues

DO 13 FEB  20:15 u  CABARET

RAYEN PANDAY
Trigger

VR 14 FEB  20:15 u  TONEEL

JEROEN SPITZENBERGER, 
HANNE ARENDZEN
De liefde begraven

BINNENKORT:

WO 19 FEB  20:15 u  CABARET

STEFANO KEIZERS
Sorry baby

VR 28 FEB  20:15 u  MUZIEK

HANDSOME POETS
Lieve schatten

  #ONTROEREND
EN #ENERGIEK

Wat als je, met je ex, de hond die 
jullie ooit samen hadden, moet 
begraven? In dit tragikomische 
liefdesverhaal met Jeroen Spit-
zenberger en Hanne Arendzen 
zien twee ex-geliefden elkaar 
noodgedwongen terug. 

De ontmoeting duurt langer dan 
verwacht en haalt niet alleen de 

fijne herinneringen, maar ook 
frustraties en oningevulde ver-
langens weer boven. Is de liefde 
echt voorbij? In een theaterdia-
loog die even confronterend als 
hoopgevend is, komen de twee 
tot nieuwe inzichten en doen 
ze een laatste poging om elkaar 
te bereiken. De liefde begraven 
is een soms pijnlijke dan weer 
hilarische theatervoorstelling 
over verwachtingen, onbegrip, 
irritaties en passie tussen exen. 

Zeer herkenbaar en, voor wie het 
wil, wellicht ook een leerschool. 
Het script en de regie zijn van 
toneel- en televisieregisseur Pe-
ter de Baan die al jarenlang het 
gezicht is van het tv-programma 
De vloer op.

Jeroen Spitzenberger en Hanne 
Arendzen met De liefde be-
graven. Vr 14 feb 2020 om 20.15 
uur. Meer informatie vindt u op 
www.theaterspeelhuis.nl s

Tragikomisch liefdesverhaal 
op Valentijnsdag in Het Speelhuis

KUNST & CULTUUR

Jeroen Spitzenberger en Hanne Arendzen met De liefde begraven  |  F  Het Speelhuis

Centrum

F  |  Annatheater Helmond

Heksenschool 
zoekt heksen 
en tovenaars

Annawijk/Suytkade

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  
0492 - 51 39 71

We zoeken voor Baco (7 jaar) een speld in een 

hooiberg: iemand met groene vingers op kat-

tengebied, zonder kinderen, met een rustig 

huishouden, een tuin, kalmte en wat geduld in 

het begin. Dit pakket is nodig om de poes goed 

te laten “landen”. Ze is prikkelarm opgegroeid 

en kan bij verandering van omgeving � ink van 

slag raken. Als haar spanning te hoog oploopt 

kan ze best fel uit de hoek komen. Ze kan het 

beste op een aparte kamer beginnen zodat ze 

daar tot rust kan komen. Zodra ze haar draai 

heeft gevonden komt ze graag op schoot voor 

een intense knuffelsessie. Ze zal waarschijnlijk 

ook behoorlijk opknappen als ze eindelijk weer 

eens � ink de tuin in kan. Dat heeft ze vroeger 

veel te weinig gekund en in het asiel kunnen 

we haar dat jammer genoeg al helemaal niet 

bieden. Baco wacht al bijna een jaar. N.B. We 

zijn dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers, 

voor alle voorkomende werkzaamheden. We 

zitten vooral te springen om chauffeurs en ook 

bijrijders op onze ambulances.

Baco

Op zaterdag 8 februari 
presenteert het gerenom-
meerde Holland Baroque 
haar nieuwste programma 
‘Telemann met Aisslinn 
Nosky’. Samen met de ei-
genzinnige Canadese vio-
liste Aisslinn Nosky toeren 
zij van 1 tot en met 9 febru-
ari 2020 langs Nederlandse 
concertzalen. Internationa-
le wereldtop op zeven podia 
in Nederland, waaronder 
Helmond. Plaats: Elkerliek 
Kapel, Wesselmanlaan 25. 
Aanvang: 20.00 uur. Entree: 
€17,50 (met kortingen, gra-
tis tot en met 12 jaar).

In het sprankelende, geva-
rieerde programma staat 
de componist Telemann 
centraal. Holland Baroque 
houdt een warm pleidooi 
voor deze vindingrijke com-
ponist. Telemann schrijft 
zo humoristisch met on-
eindige verbeeldingskracht. 
Elk deel is een miniatuur op 
zich. Poëzie en virtuositeit, 
verrassingen en een vleugje 
volksmuziek. 

Holland Baroque is een ei-
genzinnig barokorkest dat 
zijn instrumenten durft te la-
ten zingen, dansen, huilen en 
lachen. Recent speelde het 
een tour met Daniël Lohues 
en met het wereldberoemde 
Gospelkoor: London Com-
munity Gospel Choir. Hol-
land Baroque werkt sinds 
zijn oprichting in 2006 samen 
met vele solisten, componis-
ten, koren en theatermakers. 

Oprichters Tineke en Judith 
Steenbrink zijn als artistiek 
team het kloppend hart van 
het ensemble. Deze barokt-
weeling bewaakt de klank 
van het ensemble, maakt ei-
genzinnige programma’s en 
herschrijft repertoire naar de 
hand van Holland Baroque. 

Meer info en kaarten: 
www.lambertusconcerten.nl s

Holland 
Baroque en 
Aisslinn Nosky

Oranjebuurt/Warande
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• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www. d-tection.nl

Rivierensingel 745
5741 KV  Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www.d-tection.nl

Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

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

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

www.wesatuinhout.nl

DE JUISTE VAKMAN VOOR ELKE KLUS

Donderdag 6 februari 2020 van 12.00-17.00 uur in onze zaak in Helmond, hebben wij de 
gehele dag gereserveerd voor mensen met rug- en voetklachten. Een voetkundige komt naar 
onze zaak en maakt dan gratis een voetafdruk en demonstreert u tevens de Vibrion Veer, een 
Zweedse uitvinding. In tegenstelling tot de bekende harde, statische steunzolen, is de Vibrion 
Veer verend. Deze activeert de spieren en bloedsomloop en zorgt er voor dat u weer dagelijks, 
zonder vermoeidheid en pijnlijke rug en voet op natuurlijke wijze kunt lopen. Een deskundig advies 
en dan ook nog gratis krijgt u niet elke dag. Door het compacte formaat past deze steunzool 
moeiteloos in bijna alle schoenen. Ook in modieuze schoenen. Goed nieuws voor dames dus.moeiteloos in bijna alle schoenen. Ook in modieuze schoenen. Goed nieuws voor dames dus.

Leef en Zorg
Geijssendorferstraat 7

0492-555061
www.fussgold.nl

Maak daarom even een afspraak

DEMONSTRATIE
STEUNVEREN

voor alle mensen met voetklachtenvoor alle mensen met voetklachten

Voetspecialist bij Leef en Zorg 

Een voetdeskundige brengt donderdag 6 
februari van 12.00 tot 17.00 uur een bezoek 
aan Leef en Zorg, Geijssendorferstraat 7. 
Gedurende de dag zal deze specialist men-
sen met voetklachten te woord staan.

Er wordt gratis een voetafdruk gemaakt 
en tekst en uitleg gegeven over de werking 
van de Vibrion-veer, een nieuwe Zweedse 
uitvoering. De Vibrion-veer is een vervan-
gingsmiddel van de klassieke steunzool. In 
tegenstelling tot de rationele steunzool, die 
vaak hard en statisch is, heeft de Vibrion-
veer een verende werking. Deze activeert 
de bloedsomloop. Het dagelijks elastisch 
verend op natuurlijke wijze lopen zonder 
vermoeidheid of pijnlijke voeten wordt 
hierdoor bevorderd. Met name in Duits-
land en Amerika heeft de Vibrion-veer 
een grote opgang gemaakt onder men-

sen met voetklachten en daaruit voort-
vloeiende rugklachten. De veer verbetert 
op buigzame wijze de stand en de holling 
van de voet. De gevoelige voorvoet wordt 
extra door verende kupolen ondersteund 
en de voet kan weer natuurlijk afrollen. 
De pijn neemt door deze behandeling af 
en spieren en banden worden weer krach-
tiger. Ook wordt door het verende effect 
bij iedere stap de totale voetvlakte gemas-
seerd wat een goede doorbloeding bevor-
derd. Bijkomend voordeel van de Fussgold 
Vibrion-veer is het handzame formaat: de 
Zweedse vinding past in bijna alle mode-
schoenen. 

Mensen met voetklachten en uiteraard 
ook belangstellenden kunnen zich uitvoe-
rig laten informeren over deze Zweedse 
uitvinding. Het advies van de specialist is 
kosteloos. Wel is het zaak van tevoren een 
afspraak te maken. Leef en Zorg is telefo-
nisch bereikbaar 0492-555061 s

Helmond-Oost

Jubileumboek RKSV Mierlo-Hout 

Speciaal ter gelegenheid van het 
100-jarig jubileum is er een jubileum-
boek 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 betaling in de webshop 
www.helmondticket.nl een ticket met 
QR code per email. Deze kunt u bij 
verschijning van het jubileumboek 
inwisselen tegen één exemplaar per 
aangekochte ticket. Voorinschrijving 
kan ook plaatsvinden op de volgende 
locaties: kantine RKSV Mierlo-Hout en 
bij Wim Mulkens. s

Mierlo-Hout

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Helmond

Helmond

Regio

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Binnenstad

Helmond-Oost

Helmond-Oost

Annawijk/Suytkade

PATHÉ HELMOND
DO. 30 JAN. T/M WO. 5 FEB.

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 

zaterdag en zondag 9.45 uur

1917 (DOV) Za 10:15, 19:30, 21:00 uur / Di, Wo 
10:30, 20:30 uur / Zo 10:45, 15:15 uur / Ma 
12:30 uur / Wo 13:00 uur / Di 13:10 uur / Vr, Za 
15:00 uur / Do 15:30 uur / Do, Zo 18:00, 20:00 
uur / Vr 18:30 uur / Vr, Ma 20:45 uur
April, May en June (DNL)
Wo 11:45, 19:00 uur / Do, Di 12:15 uur / Zo 
14:45 uur / Vr 15:30, 19:40 uur / Za 18:40 uur / 
Do, Zo, Ma 18:45 uur / Di 19:20 uur 
Bad Boys For Life (DOV) Zo 10:15 uur / Do 
10:30 uur / Vr, Za, Di 10:45 uur / Ma 11:00, 21:15 
uur / Wo 11:15 uur / Di 12:45, 21:30 uur / Do, Zo, 
Di, Wo 18:15 uur / Vr, Za, Ma 19:00 uur / Do, Zo, 
Wo 21:00 uur / Vr, Za 21:45 uur
Buurman & Buurman, 
Experimenteren er op los! (DNL)
Za 10:00 uur / Do, Vr, Zo, Wo 10:30 uur 
Charlie’s Angels (2020) (DOV)
Do, Zo 16:00 uur / Za, Di, Wo 16:45 uur / Vr 
17:00 uur / Ma 17:30 uur 
Dolittle (DNL) Zo 10:15 uur / Do 13:15 uur / Di, 
Wo 14:15 uur / Za 14:30 uur / Vr 14:45 uur 
Dolittle (DOV)
Do, Zo 19:15 uur / Vr, Za 20:15 uur 
Dolittle (N3D) Zo 13:00 uur 
Dolittle (O3D) Ma 17:40 uur / Di 19:10 uur / Wo 
19:30 uur 
Dolor Y Gloria (DOV) Di 13:30 uur 
Frozen 2 (DNL) Zo 10:15 uur / Do 11:15 uur / Vr, 
Za 13:00 uur / Ma 14:00 uur / Di, Wo 15:45 uur 
Frozen 2 (N3D)
Do, Zo 15:45 uur / Vr, Za 16:00 uur 
Gentlemen, The (DOV) Ma 20:15 uur 
Gretel and Hansel (DOV)
Do, Ma 10:45 uur / Zo 11:45 uur / Za 12:00 uur / 
Vr 12:10 uur / Di 13:00, 21:50 uur / Di, Wo 16:30 
uur / Ma 16:50 uur / Do, Zo 17:15 uur / Vr, Za 
18:00, 22:45 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:45 uur
Grote Slijm Film, De (DNL)
Ma 10:30 uur / Di 10:45 uur / Wo 11:00, 12:45 
uur / Za 11:45 uur / Do, Vr 12:00 uur / Vr - Zo 
13:30 uur / Do 13:45 uur / Do, Zo, Ma 15:00 uur 
/ Vr, Za, Di, Wo 15:15 uur 
Jumanji: The Next Level (O3D) Ma 14:45 uur / 
Do, Zo 16:15 uur / Vr, Za, Di, Wo 17:15 uur 
Just Mercy (DOV) Ma 17:50 uur / Do, Zo, Di, Wo 
21:15 uur / Vr, Za 22:15 uur 
Kruimeltje en de Strijd om de Goudmijn (DNL)
Za 10:30 uur / Vr, Wo 10:45 uur / Do, Za, Zo 
12:30 uur / Vr 12:45 uur / Wo 13:15, 14:45 uur / 
Do - Zo 14:00 uur / Za 10:30 uur / Vr, Wo 10:45 
uur / Do, Za, Zo 12:30 uur / Vr 12:45 uur / Wo 
13:15, 14:45 uur / Do - Zo 14:00 uur 
Mees Kees In De Wolken (DNL)
Zo 10:00 uur / Za 10:15 uur / Di 10:30, 14:50 
uur / Do 10:45 uur / Vr 11:15 uur / Wo 12:00, 
14:00 uur / Vr, Za 13:15 uur / Ma 13:45, 15:45 
uur / Do, Zo 14:30 uur 
Nick Jr. Winterbios 2019 (DNL)
Vr 10:30 uur / Do 10:45 uur 
Onze Jongens in Miami (DNL)
Di 10:30 uur / Zo 12:15, 20:30 uur / Do 14:45, 
20:45 uur / Di, Wo 15:30, 18:00 uur / Ma 16:15, 
18:30, 21:00 uur / Vr, Za 16:30, 21:15 uur / Do, 
Zo 19:00 uur / Vr, Za, Di, Wo 20:00 uur
Peanut Butter Falcon, The (DOV)
Ma 20:00 uur 
Penoza: The Final Chapter (DNL)
Ma 11:30 uur / Di 11:45 uur / Do, Zo, Wo 21:30 
uur / Vr, Za 22:30 uur 
Sneak Preview (DOV) Di 21:00 uur 
Spionnengeheimen (DNL) Vr, Za 11:00 uur / 
Do, Zo 12:45 uur / Wo 13:45 uur 
Spionnengeheimen (N3D)
Za 14:10 uur / Vr 14:15 uur 
Star Wars: The Rise of Skywalker (O3D)
Ma 14:30 uur / Wo 16:00 uur / Di 16:15 uur / 
Do, Zo 17:00 uur / Vr, Za 17:45 uur 
Weathering With You (DOV)
Za 15:30 uur / Di, Wo 18:45 uur

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.

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

In buurthuis St. Anna aan de 
Hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere maandagavond vanaf half 

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 aanmel-
den als vrijwilliger bij Kansrijk 
Mierlo-Hout, dat kan ook!  Ie-
dereen is welkom voor een 
heerlijk bakje koffie of thee. We 
zien je graag op maandagoch-
tend in wijkhuis de Geseldonk 
(Cederhoutstraat 44).

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 zoals rummikub, biljarten, 
sjoelen, darten. Een wijkhuis 
met veel activiteiten van, voor 

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.

Tot 26 februari exposeren  En-
ver Buzo en Henk van Lieshout 
hun schilderijen in wijkhuis De 
Fonkel Prins Karelstraat 123 te 
Helmond. Te bezoeken tijdens 
openingsuren van de Fonkel.

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.

Slecht(er) horen of te maken 
hebben met een gehooraan-
doening kan een strijd zijn, met 
jezelf, maar ook met mensen in 
je omgeving, die niet echt be-
grijpen wat je meemaakt.  Je 
gehoorproblemen zeggen niets 
over jouw kwaliteiten, maar door 
bijvoorbeeld vermoeidheid, con-
centratieproblemen of overprik-
keling is het wel van invloed op je 
functioneren. Stichting Hoormij/
N.V.V.S. behartigt de belangen 
van mensen die te maken krijgen 
met gehoorproblemen, Tinnitus 
of de ziekte van Ménière. 

De vrijwilligers van de Stichting 
Hoormij weten als geen ander 
wat het betekent om gehoorpro-
blemen te hebben. Zij kunnen 
u tips geven hoe er mee om te 
gaan, thuis, op je werk of sport-
club. Kom langs in bibliotheek 
Helmond, Watermolenwal 11, op 
zaterdag 8 februari van 10.30 tot 
15.00 uur. 

8 prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. De orga-
nisatie ligt in handen van senio-
renvereniging St. Anna.

en door iedereen. 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 
lekker koekje erbij.

In de nabije toekomst krijgt 
Helmond vaker te maken met 
water op straat als gevolg van 
hevige regenbuien. Ook komen 
er meer hittegolven voor zoals 
afgelopen zomer. Met name de 
temperatuur in gebieden met 
veel verharding, zoals het cen-
trum en de bedrijventerreinen, 
stijgt dan fors en zorgt voor hit-
testress. De extreme hitte geeft 
ook droogte. Dat maakt de koel-
ste plekken in de stad met veel 
groen en bomen, kwetsbaar. Dit 
zijn een aantal conclusies uit de 
klimaatstresstest die gemeente 
Helmond in 2019 liet uitvoeren. 

Adviesbureau Arcadis heeft on-
derzocht wat de gevolgen van 
klimaatverandering in Helmond 
en de andere Peelgemeenten 
zijn. Hiervoor is een zogenaam-
de ‘klimaatstresstest’ gedaan. In 
de test is de ‘stress’ van extreem 
weer nagebootst met behulp van 
rekenmodellen, satellietbeelden 
en andere gegevens. Zo is onder-
zocht welke zwakke plekken in 

de stad een rol spelen bij het ont-
staan van hittestress, droogte, 
wateroverlast en overstroming. 
Aanleiding voor het onderzoek 
is de klimaatverandering en de 
opgave voor alle gemeenten om 
in 2050 klimaatbestendig te zijn. 

Groene, gezonde leefomgeving
“Dat het klimaat verandert, mer-
ken we ook in Helmond”, licht 
wethouder Erik de Vries (Stede-
lijk Beheer, Natuur en Water), 
toe. “Denk maar aan de enorme 
hittegolf van de vorige zomer 
en de droogte van de afgelopen 
twee zomers. Maar ook aan de 
hoosbuien van een paar jaar ge-
leden waarbij tunnels en kelders 
onderliepen. 
In de komende jaren neemt de 
kans op hitte, droogte en wa-
teroverlast alleen maar toe. En 
daarmee ook de risico’s voor 
onze leefomgeving, gezond-
heid en economische schade. 
Het is dus belangrijk om onze 
stad weerbaar te maken tegen 
het veranderende klimaat.” Ge-
meente Helmond zet daarbij ook 
in op de ambitie uit het coalitie-
akkoord om te werken aan een 

prettige leefomgeving met veel 
aandacht voor groen. 

Conclusies stresstesten
De stresstest geeft inzicht in de 
gevolgen van extreem weer. Wat 
kunnen we in Helmond verwach-
ten? Water op straat zal vaker 
voor komen. Enerzijds omdat er 
meer water in een kortere periode 
valt, anderzijds omdat we in Hel-
mond veel verharding hebben. De 
spoortunnels zijn een knelpunt bij 
forse buien. Ook kan in sommige 
situaties het water binnenlopen 
in huizen. De beken in Helmond 
kunnen buiten hun oevers treden, 
maar de laatste jaren is hiervoor 
al ruimte gecreëerd waardoor er 
bergingscapaciteit is bij hoogwa-
ter. Als het gaat om hitte gaan we 
van gemiddeld 7 naar meer dan 18 
dagen van 30◦C en hoger. Ook het 
aantal tropische nachten boven 
de 20◦C, stijgt. De hitte zorgt met 
name in het centrum én op alle 
bedrijventerreinen in Helmond 
voor hittestress. De extreme hitte 
geeft ook droogte, waardoor de 
koelste plekken in de stad met 
groen en bomen, kwetsbaar zijn. 
Het volledige rapport is te lezen 

via: www.allelichtenopgroen.nl/
klimaatbestendig

Klimaatdialogen met de stad
De weg naar een klimaatbesten-
dig en groen Helmond is een ge-
zamenlijke opgave. De gemeente 
organiseert de komende weken 
een aantal klimaatdialogen. Wet-
houder De Vries: “We willen met 
inwoners, bedrijven en maat-
schappelijke organisaties de ge-
volgen van klimaatverandering 
bespreken. Vinden we het bij-
voorbeeld acceptabel dat een be-
paalde weg een paar dagen onder 
water staat? En zo niet, hoe lossen 
we dat dan op? En wat kunnen 
we doen om de hoge temperatu-
ren in het centrum te temperen?” 
De maatregelen en ideeën die 
naar voren komen tijdens de kli-
maatdialogen, werkt de gemeen-
te uit in actiepunten voor een 
uitvoeringagenda. s

Gevolgen klimaatverandering 
voor Helmond in kaart gebracht

Helmond
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Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma
Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1 ma

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

Dealer van Wrangler, Lee, Paddock’s, Lee Cooper, 
Brams Paris, Maskovick, New Star, 

Dxgo, Colorado en Gibson.

2 NEW STAR 
STRETCH JEANS  

€ 75,-
DIVERSE KLEUREN BLAUW

MATEN 29 T/M 46 INCH, 
LENGTES 30, 32, 34, 36 EN 38

GROTE COLLECTIE SWEATERS, TRUIEN 
EN BLOUSES IN DE MATEN M T/M 14XL.

De Broekenparty
Offermansstraat 4

5715 AN  LIEROP

www.de-broekenparty.nl

Een eeuwige plek in de natuur:
 “Goedemorgen, wat fijn dat jullie er zijn!” Meneer en mevrouw Den Besten-
Sterk worden warm verwelkomd door Hanne van der Linden, medewerkster bij 
natuurbegraafplaats Schoorsveld. De zithoek biedt uitzicht over het prachtige 
landschap. “Ik ga u vandaag iets vertellen over natuurbegraven. Maar om het 
gebied echt te kunnen ervaren, stel ik voor dat we dadelijk samen naar buiten 
gaan om te genieten van een wandeling over Schoorsveld.” 

Beleving  
“Allereerst ben ik benieuwd: wat brengt jullie hier?” vraagt Hanne. Willy vertelt: 
“Al enkele jaren zijn we zo nu en dan bezig met de vraag: wat zou ik willen als 
ik er niet meer ben? Op een dag stelde Piet voor om eens over Schoorsveld te 
wandelen. De natuur, de rust en de ruimte sprak ons erg aan. Ieder mens is hier 
gelijk; er wordt geen onderscheid gemaakt in rang of stand.” Piet: “Schoorsveld 
leeft. Er valt altijd wat te zien. In mijn vrije tijd fotografeer ik graag; ik heb hier al 
prachtige plaatjes geschoten.” Hanne: “Wat mooi dat jullie al ervaren hebben dat 
je hier ook mag zijn zonder dat er een dierbare begraven ligt.” 

Gedenkschijf 
Na een kopje koffie stelt Hanne voor om Schoorsveld echt te gaan ervaren. 
Eenmaal buiten wijst Piet naar een onbewerkte boomschijf in het gras. 
Hanne: “Dit is een gedenkschijf die het plekje van een overledene markeert. 
Ziet u, hier staat de naam met een mooie persoonlijke inscriptie. Na verloop 
van tijd gaat de schijf vanzelf op in de natuur.” “Wat gebeurt er als de schijf 
vergaan is, wordt het graf dan geruimd?” vraagt Willy. Hanne: “Nee, een graf 

Somerenseweg 116, Heeze, 040 303 23 00, www.schoorsveld.nl

wordt nooit geruimd en u betaalt eenmalig kosten voor grafrechten. 
Nabestaanden worden niet opgezadeld met bijkomende kosten voor 
grafverlenging of onderhoud. De natuur zorgt voor het graf.” 

Mooier natuurgebied
“Ik heb ergens gelezen dat jullie Schoorsveld groener en mooier willen 
maken. Wat houdt dit in?” vraagt Piet. Hanne: “Wat leuk dat u dat benoemt. 
Natuurbegraven Nederland heeft inderdaad tot doel om van Schoorsveld 
een nóg mooier natuurgebied te maken. Door een plekje te reserveren 
draagt u daaraan bij. Als in de toekomst alle plekjes op Schoorsveld 
vergeven zijn, zal Natuurmonumenten het gebied onderhouden.” 

Kleinkinderen
Tegen het middaguur is het tijd om terug te keren naar het 
informatiecentrum. Piet: “Ik kijk ernaar uit om onze kleinkinderen hier mee 
naartoe te nemen, zodat we hen -als we een plekje hebben uitgekozen- 
kunnen laten zien: dit gaat straks onze plek zijn.” Hanne: “Wat een mooie 
gedachte. Ik wil u beiden hartelijk danken voor de bijzondere wandeling. 
Op het moment dat u een plekje wilt komen uitkiezen, en alles wilt gaan 
regelen, dan ga ik jullie daar zo goed mogelijk bij helpen!” 

Ons informatiecentrum is 7 dagen in de week geopend: 
maandag – zaterdag 9.00 tot 17.00 uur en zondag van 11.00 tot 
16.00 uur. Je bent van harte welkom, de koffie staat klaar. 

Advertorial

Het is een druilerige dag in januari. Er staat een 
koel briesje en het kwik komt net boven het nulpunt. 
Ideaal weer voor een frisse neus en rode wangen. Voor 
Piet Den Besten en zijn vrouw Willy Den Besten-Sterk is 
het een speciale dag. Zij hebben namelijk een afspraak 
voor een kennismakingsgesprek over natuurbegraven. 

Natuurbegraafplaats
Schoorsveld leeft.

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Uitvaartzorg van de Kerkhof

Uitvaart 
vanaf

€ 1695-,
informeer gerust naar

de mogelijkheden

Dé uitvaartondernemer voor Helmond.

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

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

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

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

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

parochie@heiligelambertus.nl     www.heiligelambertus.nl

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

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

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Zondag 2 februari 
10:15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor
Harry van Bree; Martin van den Berkmortel; Anny Kweens-van 
Venrooij; Mathieu de Bie; Broer Boxstart en Fridie Boxtart-van 
Bokhoven; Noud en Nellie Meulendijks-Smits; overleden ouders 
Lenders-Bosch;

Donderdag 6 februari
19.00 uur Damiaanhuis;
voor vrede in de wereld;

Zaterdag 8 februari
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna;
Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout;
Overleden ouders Weijts-Janssens.

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, familie Wijnheimer-Roelofs, 
overleden ouders Karel en Miet van Vijfeijken, Pieter de zoon en 
Marianne de dochter, Jac en Trees Jansen-Wijnheimer, Henk Sengers.

Zondag 9 februari  
10.30 uur Mariakoor
Jack Slegers, Wilhelmina Gulink-Weekenborg, Ed van den Heuvel, 
Hasina Mulder, Irene Martens-Becker, Toon de Greef, Helmi de 
Swart-Kornuijt, Julie Loop-Lemans. 

Tot het einde toe zelfstandig, het leven in eigen hand houdend,
is rustig ingeslapen mijn lieve man, ons pap, schoonvader, opa en overgrootopa

Antoon Martens
echtgenoot van

Betsie Martens - Kocken

Hij overleed in de leeftijd van 93 jaar.

 Betsie Martens - Kocken
 Marijke en Henk
 Dorothé en Carlo
 Hennie en Jos
 Johan en Astrid
 Twan en Ankie

en zijn kleinkinderen en achterkleinkind.

Mierlo, 24 januari 2020
Correspondentieadres:
Uitvaartzorg van de Kerkhof
T.a.v. Familie Martens
Langenakker 2, 5731 JS  Mierlo

We nodigen u uit voor de afscheidsbijeenkomst op vrijdag 31 januari om 14.15 uur 
in de aula van crematorium Heeze, Somerenseweg 120.

Familieberichten

IDRIS speelt in Wijkhuis de Brem

Op zondag 9 februari 2020 worden huis-
kamers door heel Helmond omgetoverd 
tot tijdelijke podia tijdens Gluren bij de 
Buren. Tussen 12.00 en 17.00 uur zijn er 
optredens van allerlei muzikanten, thea-
termakers en van cabaretiers tot koren. 
Kortom, voor ieder wat wils en ook nog 
eens gratis toegankelijk.

Eén van die artiesten is IDRIS, die in 2020 
al weer 20 jaar bestaat! Geïnspireerd door 
verschillende soorten wereldmuziek, en 
beïnvloed door de pop- en rockmuziek uit 
de jaren negentig, spelen ze alleen maar ei-
gen nummers. De combinatie van fluiten, 

viool en percussie, met een bijna gothic-
achtige zangstem, maken dat veel mensen 
de muziek als Keltisch en sferisch ervaren. 
De drums, bas en gitaar zorgen voor de 
pop-achtige sound. De didgeridoo geeft 
het geheel soms iets mystieks en dan weer 
een uitgesproken ritme. Kortom, IDRIS 
heeft een geheel eigen geluid dat vele 
harten raakt. Er ligt wel een pet (en tegen-
woordig natuurlijk ook een pinapparaat) 
bij de deur voor een eventueel vrijwillige 
bijdrage. Zie ook de website: www.idris-
muziek.nl en www.glurenbijdeburen.nl/
helmond/
Locatie: Wijkhuis de Brem
Rijpelplein 1, 5709 BT Helmond
Tijd (bij benadering): Zondag 9 februari
12:00u t/m 12:35 | 13:00u t/m 13:35 s

Rijpelberg

F  |  IDRIS
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Streep alle woorden weg, het 
overgebleven woord is de oplossing. 

Mail dit woord samen met 
uw naam en adresgegevens 

vóór woensdag 12 februari 
naar: actie@deloop.eu 

De winnaar wordt in deze krant 
bekend gemaakt.

AANKLACHT | BRAAD | BROUWERIJ | BUITENKIND | COACH 
DOELMAN | DROESEM | ENIGMA | GEDAANTE | GEVAL | HORECA

INHALEN | KADER | KARATE | KOMIJN | LANDHUIS | OMDAT
OPZETTELIJK | PEDDELEN | PETROLEUM | SCHAAR | SCHITTEREN
SMULPAAP | STEMPEL | STROOK | URANIUM | VERGOEDEN | VILLA

Maak kans op een: 
Oozoo 

horloge 
(t.w.v. € 59,95) 

naar keuze

Migagift s Helmond
Elzaspassage 11 |  0492 524411 | www.migagift s.nl

N D AL E P ME D AE P L U S
E T UT E C EI S E GH S R L
D C TN I R SB H E NS T E A
E T NR C V ER A E RH R IJ N
O A NA O M OA R A EO A L D
G U LM O A RA L O NL C P H
R E KL E M DD W K EG O D U
E I KB E N LI T I EU N D I
V I UM A A GE N R AU R A S
O T IJZ E A TP T K AE L R E

Alle inzendingen voor de Sport Awards 
Helmond 2019 zijn inmiddels door de jury 
gewikt en gewogen. Met de uiteindelijke 
keuze voor de genomineerde sporters en 
ploegen was het echter allesbehalve een 
gemakkelijke bevalling voor de jury.

Sportploeg
Voor de Award van sportploeg van het 
jaar bestaan de kandidaten uit een bont 
sportpalet waarbij elke ploeg een trotse 
vertegenwoordiger kent. De meiden van 
de turnploeg van HT’35 kende in 2019 een 
heel erg goed jaar. 

Sjoerd van Rijn en Jordan Koene gaan 
dansend het leven door. Letterlijk, want zij 
zijn het succesvolle duo dat op diverse dis-
ciplines van hun stijldanssport de meest 
geweldige prestaties neerzette en dito ti-

tels heeft gewonnen. Dat de nieuw opge-
starte jeugdopleiding een succes is bewijst 
de nominatie van de onder 14 ploeg van 
Helmond Sport. Een betere start van de 
talentengroep was ondenkbaar daar de 
ploeg meteen kampioen werd in de 2e di-
visie en in 2019 ook nog promoveerde naar 
de eredivisie. 

Talent van het jaar
Dat genen ook op talentgebied kunnen 
worden overgedragen bewijst de zoon 
van voormalig winnaar van de Helmond-
se Sport Award Geraldo Holzken (12). De 
zoon van Nieky heeft in al zijn officiële 
wedstrijden (16 in totaal) als winnaar de 
ring mogen verlaten.  Op 13-jarige leeftijd 
heeft Sydney Ter Burg de zwarte band be-
haald in haar sport Teakwondo. Dat ge-
beurt alleen bij uitzonderlijk getalenteerde 
sporters. Ze traint, ondanks haar jeugdige 
leeftijd al met de senioren mee en wil dit 
jaar meedoen aan de open Nederlandse 

kampioenschappen. Dat ook in de voet-
balsport talent al snel wordt erkent en 
herkent is de Helmondse doelman Issam 
El Maachal lang duidelijk. De Helmonder 
werd opgepikt door niemand minder dan 
Ajax. Issam’s loopbaan ging vanuit Mulo 
via Helmond Sport en Vitesse. Hij verde-
digt het doel van Jong Ajax en was al een 
paar keer reservedoelman bij de hoofd-
macht. Hij loopt zeker niet naast zijn 
voetbalschoenen getuige het feit dat hij 
nog regelmatig keeperstraining geeft bij 
zijn geliefde Mulo.

Paralympiërs
Bij de 3 genomineerden voor de Paralym-
piër van het jaar zitten twee ‘oud’ win-
naars. Amy Siemons timmert al jaren fan-
tastisch aan de weg. De fanatieke wheeler 
zet, onder leiding van de Nederlandse 
bondscoach, wederom flinke stappen 
om in Tokyo later dit jaar, een geweldige 
prestatie te kunnen neerzetten. Ze werd 
Nederlands sprintkampioen op zowel de 
100 als de 200 meter. Vorig jaar ontving 
Niels Vink, rolstoeltennis, de Sport Award 
in zijn categorie voor zijn prestaties in 
2018. In het afgelopen jaar zijn de presta-
ties alleen maar beter geworden. Niels on 
Wheels lijkt niet te stuiten in de verwe-
zenlijking van zijn Olympische droom. Hij 
werd wereldkampioen bij de junioren, zag 
zijn ranking bij de senioren verbeteren van 
nummer 19 naar nummer 6 (hetgeen hem 
recht geeft op deelname aan de OS). Hij 
gaat voor het enkel- en het dubbelspel.

Het nieuwe gezicht bij de genomineerden 
is Frédérique van Hoof. De Helmondse ta-
feltennisster speelt in zowel de paratoer-
nooien als in de valide sporttoernooien. 
Frédérique werd afgelopen jaar Neder-
lands kampioen paratafeltennis en 3e op 
het Open Dutch Paratoernooi (waar ze 
alleen van de wereldkampioene verloor). 

Sportvrouw
Ook in de categorie sportvrouw zijn het 
vooral de jeugdige sporters die het meest 
in het oog springende prestaties neer heb-
ben gezet.

Kirsten Bevers, lid van turnvereniging 
HT’35, beleefde in 2019 een absoluut top-
jaar. Op de Nederlandse Kampioenschap-
pen kreeg zij maar liefst 3 medailles omge-
hangen, 2 keer goud en 1 keer zilver. 

Een week na de geweldige prestaties van 
Kirsten wist atletiek atlete Demi van den 
Wildenberg haar Nederlands kampioen-

schap als junior te prolongeren met een 
tijd van 11,82 seconde over de honderd me-
ter sprint. Met haar team veroverde Demi 
het zilver in de 4 keer 100 meter estafette.

Ook in Helmond is de judosport al decen-
nialang een kweekvijver van talent en top-
prestaties. Maud van der Sommen werd 
in 2012 al eens uitgeroepen tot Helmonds 
sporttalent van het jaar. Dit jaar dingt zij 
mee naar de titel van sportvrouw. De ge-
boren Helmondse kampte de afgelopen 
jaren met wat blessures maar vocht zich 
daar kranig overheen en pakte in 2019 heel 
knap een bronzen plak op de Nederlandse 
Judokampioenschappen onder 21 jaar.

Sportman
Ook bij de genomineerden voor de titel 
van Sportman van het jaar is de winnaar 
van 2018 vertegenwoordigd: Damian Vaes. 
Inmiddels sport, woont en studeert hij op 
Papendal waarbij hij zich volledig op de 
handboogsport kan richten. Ook in 2019 
liet Damian zijn talent en prestaties spre-
ken. 

Vorig jaar stond ook Mike Frenken op het 
podium als genomineerde voor sportman 
van het jaar. De ontwikkeling van deze 
bescheiden topsporter in hart en nieren 
heeft ook in 2019 niet stil gestaan. Al ja-
ren heeft Mike, als lid van het team Nieky 
Holzken, een ongeslagen status en heeft 
hij zich ontwikkeld tot een ware winnaar. 

Als het dan om topprestaties en trainingen 
gaat laat de 3e genomineerde voor de titel 
Sportman van het Jaar beslist niet onbe-
tuigd. Jacob van de Kerkhof is een uiterst 
getalenteerde roeier. Uit het juiste hout 
gesneden. Jacob is onderdeel van Team 
NL en werd begin 2019 geselecteerd om in 
de prominente Holland Acht boot plaats 
te nemen. Dit alleen is al een super pres-
tatie, maar het afgelopen sportjaar bracht 
voor Jacob ook nog de Nederlandse titel in 
de dubbel met meervoudig Olympiër Kaj 
Hendriks. 

Meest sportieve basisschool
Ook voor de Sport Award voor de meest 
sportieve basisschool is het een ‘very close 
finish’ zo zegt de jury. Kandidaten OBS ’t 
Hout, Silvester-Bernadette en De Goede 
Herder zijn topscholen, zeker als het gaat 
om het aanbieden en stimuleren van sport, 
beweging en gezondheid. De winnaar van 
vorig jaar, Silvester-Bernadette heeft in de 
beide andere Helmondse genomineerden 
geduchte tegenstanders om de titel.

Sportfoto Award
Op de website van Tribune (de organi-
satoren van de Sport Awards Helmond 
2019) www.tribunemagazine.nl en in de 
Cacaofabriek zijn de drie genomineerde 
sportfoto’s te bewonderen. Het publiek 
heeft sinds afgelopen week de kans om 
op beide locaties hun stem uit te brengen 
op hun favoriete foto.

Datum: zaterdag 1 februari 2020
Locatie: zaal De Geseldonk, Cederhout-
straat 44, Helmond
De deuren van de Geseldonk openen van-
af 19.30 uur en de avond duurt van 20.00 
tot 23.00 uur. s

Genomineerden Sport Awards maken het de jury lastig 

De sportploegen van 2019 | F  Ad Vereijken, FOTOID

Helmond

www.helmondnu.nl
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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
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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.
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TE HUUR

EVENEMENTEN

DIVERSEN

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.

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

Aquarelleren voor 50+
Gratis proefles op 

donderdagmiddag.
Info: tel. 525451

www.atelier-overhorst.nl

Verhard afgesloten buitenterrein voor opslag stalling aanhanger/
camper Helmond (M-H) Info: 06 – 23 80 32 63

2 Februari 
VLOOIENMARKT 
Sporthal Genderbeemd

Sterkenburg 616, 
Eindhoven

9.00-16.00u
T: 06-20299824

Zondag 8 maart 
ZWARTE MARKT 

Venray evenementenhal.
550 kramen

vanaerlebv.nl 
0492-525483

SNUFFELMARKT
VELDHOVEN 
NH Koningshof

Zondag 9 Februari.
300 kramen oude spullen.

Gratis parkeren. 
www.vanaerlebv.nl 65 plusser KLUSSER / STYLIST 

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

BERDIJFSRUIMTES met 40 jaar 
ervaring. Ook tuin en straatwerk

0611441257
wwwkeesvankerkoerle.com

HTN Bad en Sanitair
Wij verzorgen de complete 

aanleg of renovatie van uw nieuwe badkamer. In onze show-
room is een ruime keus aan Sanitair en Vloer en Wandtegels 

te zien. Alles tegen betaalbare prijzen! Engelseweg 200a 
in Helmond www.sanitairhelmond.nl

HTN Vloer en Tuin
Voor complete aanleg van Tuinen en Terrassen,  sierbestratingen, 
opritten. Bezoek onze showtuin/  showroom.  Engelseweg 200a 

in Helmondinfo@htnvloeren.nl | T.0492 792499

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

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

vloerverwarming en kies voor een compleet pakket tegen een 
scherpe prijs! Engelseweg 200a  in Helmond  

info@htnvloeren.nl  | T. 0492 792499

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

hartstichting.nl
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