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Uw flyers voordelig laten meebezorgen? info@adcommunicatie.nl

BOETZKES
autorijschool

50
JAAR

Heistraat 106, Helmond
0492-525865 / 06-53707047

THEORIELOKAAL AANWEZIG

PREMIÈRE
K3 LOVE CRUISE
ZATERDAG 9 DEC 14.00 UUR
ZONDAG 10 DEC 15.30 UUR

SinterLex toch weer eventjes te midden van “zijn” Zwarte Pieten 
(Foto Cofoto, Mario Coolen).

Groet van de assistent van Sinterklaas in Helmond: Lex Coolen

Helmond, DE SINTERKLAASSTAD van Nederland 

Lex Coolen, is al vele jaren DE 
‘assistent’ en HET ‘gezicht’ van 
Sinterklaas in Helmond. Op het 
moment is hij herstellende van 
een zware operatie en moet hij 
daardoor dit jaar noodgedwon-
gen aan de zijlijn staan. Al 43 
jaren doet Lex op de een of an-
dere manier mee aan de viering 
van het Sinterklaasfeest in Hel-
mond. 

Eerst via de (centrum) winke-
liersvereniging en VVV, daarna 
stond hij samen met o.a. Robert 
Ronday, Peter-Paul van Meer-
wijk, Frans v.d. Boogaart en vele 
vrijwilligers aan de wieg van 
het Kasteel van Sinterklaas, een 
evenement dat inmiddels fiks is 
uitgegroeid en Helmond als DE 
Sinterklaasstad van Nederland 
op de kaart zet en echt ‘Helmond 
Marketing’ van het eerste uur is. 

Een evenement waar heel Hel-
mond trots op kan zijn.
Helmond had al een flinke tra-
ditie op Sinterklaas gebied en 
bevlogen memoreert Lex aan de 
overleden hr. Plaghki, die vele 
jaren de goedheiligman verte-
genwoordigde in Helmond, via 
hem is Lex en daarna de Heem-
kundekring Helmond in het be-
zit gekomen van vele Sinterklaas 
attributen en oude films van o.a. 
intochten in Helmond.
Lex zijn wens is dat nog meer 
instanties in de gemeente Hel-
mond het evenement gaan ‘om-
armen’, want er is nog zoveel 
mogelijk. 
Op deze plaats wenst Week-
krant De Loop, maar ook alle 
Helmonders die het Sinterklaas-
feest een warm hart toedragen, 
aan Lex een spoedig herstel 
toe en veel, heel veel gezond-
heid. Zie ook helmondnu.nl 
voor leuke films over Helmond 
sinterklaasstad. s

Helmond

www.helmondnu.nl

Genomineerden ‘Helmonder 
van het Jaar 2017’ bekend!

De jury van de Helmonder van 
het Jaar verkiezing maakt on-
der voorzitterschap van direc-
tievoorzitter Peter de Bruin de 
drie genomineerden voor 2017 
bekend. Voorleesbus Blikkie, 
stichting Lambertus Concerten 
en de bloggers Healthy Sisters 
maken kans om de Helmonder 
van het Jaar 2017 te worden. De 
winnaar ontvangt een cheque 
van 4000 euro en een sculptuur 
van de Helmondse kunstenaar 
Willem van der Velden. De twee 
andere genomineerden ontvan-

gen elk een cheque van 1000 eu-
ro. De prijzen worden beschik-
baar gesteld door Rabobank 
Helmond.
(Lees verder op pag. 3)

Helmond

Sinterklaas is weer in het Kasteel van Helmond,
vele kinderen brachten hem al een bezoek terstond.

Een grote groep vrijwilligers staat elk jaar weer klaar,
met een mooi feest voor een hele grote kinderschaar.

Helmond, DE Sinterklaas stad van Nederland,
doet daarmee haar naam gestand.

Lex en de vele vrijwilligers bedankt maar weer,
voor het mooie feest elk jaar, keer op keer.

helmond
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Koopzondag 3 december
extra koopzondag

Op zondag 3 december is er een extra koop-
zondag. Shop de laatste inkopen voor het 
heerlijk avondje. De centrumpieten zijn weer 
aanwezig om de kinderen op te leiden tot 
échte pieten met het pietencircuit. De pieten-
mobiel brengt je van winkel naar winkel en de 
DJ piet laat de laatste Sinthits klinken door het 
centrum. 

Natuurlijk kun je ook nog profi teren van de 
acties op de Sinterklaasplattegrond. 

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

4 december extra koopavond tot 21:00 uur.
 

www.helmondcentrum.nl 

 Sinterklaas vier je in:

Foto: Wim van den Broek
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.deloop.eu

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen (06-13 82 90 17)
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81) 
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)

REDACTIE/FOTOGRAFIE
Cofoto (Mario Coolen,  
Anja Donkers-de Vries).  
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@deloop.eu  
Internet www.deloop.eu 
Houtse Parallelweg 136, 
5706 AG  Helmond. 
Tel. 0492-841940, 06-20 74 67 78. 
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

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

OPMAAK 
Rik Aarts, Chris Thielen, Bart Boven,
Dylan van Aerle, Anouk Bakermans

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen, Hamza Amarniss

SOCIAL MEDIA 
Mandy Meeuwsen

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

(Vervlog pag. 1)

De Trots van Helmond
Helmonder van het jaar is niet zo 
maar een titel. Als je tot Helmon-
der van het jaar wordt gekozen 
dan vervult je dat met trots. 
Je ziet het aan de gezichten tij-
dens de uitreiking en je hoort 
het aan de reacties van winnaars 
van de afgelopen jaren. Op 8 
januari 2018 wordt voor de 23e 
keer de Helmonder van het Jaar 
benoemd, tijdens de nieuwjaars-
receptie van de gemeente Hel-
mond.

Over de genomineerden
Voorleesbus Blikkie: het idee 
voor Blikkie ontstond tijdens het 
100-jarig bestaan van Bibliotheek 
Helmond-Peel. Inmiddels is Blik-
kie uitgegroeid tot een herken-
bare voorleesbus, waar al meer 
dan 10.000 kinderen mee in aan-
raking zijn geweest.

Lambertus Concerten
Stichting Lambertus Concerten 
zet al tien jaar klassieke muziek 
op de kaart en viert dit jaar het 
10-jarig jubileum met een bij-
zonder jubileumprogramma. 
De concerten zoeken actief de 
samenwerking op met partners 
in de stad, zoals scholen en het 
Kunstkwartier.

Healthy Sisters
De bloggers Healthy Sisters zet-
ten zich via hun blog en social 
mediakanalen in om een gezon-
de levensstijl onder de aandacht 
te brengen. De Helmondse zusjes 
Rachida en Najima Kharbouch 
slaan een brug tussen jong en 

oud, verbinden verschillende 
culturen met elkaar en zetten op 
enthousiaste wijze gezondheid 
en Helmond op de kaart.

Ook het publiek heeft een stem   
Naast de juryprijs, wordt er ook 
een publiekprijs uitgereikt. Er 
kan gestemd worden via www.

rabobank.nl/helmond op één 
van de drie genomineerden. Op 
8 januari wordt ook bekend wie 
deze prijs heeft gewonnen.

De Helmonder van het Jaar 
Naast directievoorzitter Rabo-
bank Helmond Peter de Bruin 
als juryvoorzitter bestaat de jury 

uit burgemeester Blanksma, 
Jan Jaspers, Bart Spoormakers, 
Audrey van den Broek en Udo 
Holtappels. De Helmonder van 
het Jaar is een persoon of instel-
ling die zich verdienstelijk maakt 
voor de stad Helmond op soci-
aal, maatschappelijk of cultureel 
gebied. s

De drie genomineerden; The Healthy Sisters, Lambertusconcerten en Voorleesbus Blikkie.

Cheque voor schoolbusproject Sri Lanka
In Nederland is het heel nor-
maal dat iedereen naar school 
gaat en naar school kan. Het 
zou zelfs raar zijn als je niet 
naar school zou gaan of nooit 
op school hebt gezeten. In an-
dere landen, zoals Sri Lanka, 
is dit helemaal niet zo vanzelf-
sprekend. Daarom was er op 
zondag 12 november een bene-
fi etconcert t.b.v. het Schoolbus-
project Sri Lanka. Het concert 
was georganiseerd door het 
Rotary Quartier van Peellandt 
i.s.m. het Carolus Borromeus 
College Helmond.

Het schoolbusproject Sri Lanka is 
een goed doel dat is opgericht in 
2009 door het Carolus Borrome-

us College zelf. Er worden sinds-
dien jaarlijks inzamelingsacties 
georganiseerd door leerlingen en 
docenten van de school. Dit gaat 
in samenwerking met de stich-
ting YULA. Met de opbrengsten 
kunnen bussen worden aan-
geschaft die kinderen vanuit 
Dankanda naar de middelbare 
school in Ratotta brengen. Hier-
door wordt een educatie voor 
steeds meer kinderen een optie. 
Voorgaande jaren zijn er vele 
verschillende acties geweest om 
geld in te zamelen en dit jaar was 
het voor de eerste keer een be-
nefietconcert. Het concert werd 
in het atrium van het Carolus 
Borromeus College gehouden. 
De muziek werd verzorgd door 
een semi professioneel symfo-
nieorkest ‘das Rotary Orchester 
uit Duitsland’. De leden komen 

uit heel Duitsland (een paar uit 
Nederland) en betalen zelf voor 
al hun reis- en verblijfkosten, zo-
dat alle bijdragen naar het goede 
doel gaan. 
Ze hebben de sterren van de he-
mel gespeeld. Mede dankzij hen 
is de inzamelingsactie een groot 
succes geworden. Ook was er 
veel hulp van vrijwilligers en leer-
lingen van het Carolus zelf, die 
meewerkten vanuit hun maat-
schappelijke stage. In totaal zijn 
er ruim 325 mensen gekomen 
en waren bijna alle kaartjes ver-
kocht. Iedereen die heeft meege-
werkt aan de actie is enorm trots 
op de prachtige opbrengst: het 
totaal komt neer op €7.500,-. De 
organisatie is erg dankbaar voor 
alle hulp en de ontzettend gulle 
mensen die dit mede mogelijk 
hebben gemaakt. s

Superopbrengst van 7.500 euro van het benefi etconcert Rotary en 
Carolus Borromeus College.

Brandevoort

Hoezo, een gezonde leefstijl?
Op dinsdag 12 december orga-
niseert Volksuniversiteit Hel-
mond in samenwerking met 
Bibliotheek Helmond-Peel een 
lezing over gezond leven. Dië-
tiste Nathalie Drouen plaatst 
in deze lezing een vraagteken 
bij de voedingsadviezen die je 

overal tegenkomt. Veel mensen 
hebben door ervaring geleerd 
dat het moeilijk is om je eetpa-
troon rigoureus om te gooien. 
Als je snel veel afvalt, komt 
het er vaak ook snel weer bij. 
Je wordt niet zwaarder tussen 
kerst en Nieuwjaar, maar tus-
sen Nieuwjaar en kerst. 

Mevrouw Drouen gaat met deze 

stelling aan de slag om aan te 
tonen hoe belangrijk het is om 
elke dag gezond en gevarieerd 
te eten en wat dat betekent voor 
bijvoorbeeld mensen met een 
zittend beroep. 

Ook gaat ze in op de zin en onzin 
van ‘aan de lijn doen’ en wat je 
kunt doen om gewichtsvermin-
dering te verwezenlijken en te 

behouden. Bovendien bespreekt 
ze de Schijf van 5 en koolhy-
draatarm koken. De lezing vindt 
plaats in het gebouw van de Bi-
bliotheek Helmond, Watermo-
lenwal 11 en begint om 20.00 uur. 
Om teleurstellingen te voorko-
men is inschrijven aanbevolen. 
Inschrijven is mogelijk tot daags 
voor de lezing, 11.00 uur. E-mail-
adres: info@vuhelmond.nl Tele-
foon: 0492 532 729. s

Helmond

Diëtiste Nathalie Drouen geeft 
een lezing over gezond leven.
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REDACTIE/FOTOGRAFIE
Cofoto (Mario Coolen, 
Anja Donkers-de Vries). 



4 week nummer 48 vrijdag 1 december 2017 de loop weekkrant HELMOND

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

Korting met collectieve aanvullende verzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt, moet een basisverzekering 
hebben. Met een basisverzekering kunt u naar de huisarts, 
het ziekenhuis of de apotheek. Heeft u een minimum inkomen en 
zorgkosten die de basisverzekering niet vergoedt? Maak dan gebruik van 
de collectieve aanvullende verzekering (CAV). U krijgt dan korting op uw 
verzekeringspremie en een extra uitbreiding van het aanvullend pakket. 
U kunt kiezen uit verschillende pakketten. 

Bent u verzekerd bij CZ? Dan kunt u het hele jaar overstappen naar de CAV. 
Als u verzekerd bent bij een andere zorgverzekeraar, dan kunt u zich jaarlijks 
aanmelden van oktober tot 15 december.

Voorwaarden
• U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.
• Uw netto gezinsinkomen is (exclusief vakantiegeld) niet hoger dan 120% van 
 het minimum inkomen.
• U bent niet bekend bij het Zorginstituut Nederland.

Aanvragen?
Wilt u een collectieve aanvullende verzekering aanvragen? Meld u dan 
rechtstreeks aan bij CZ via www.gezondverzekerd.nl. Op die manier aanmelden 
werkt het snelst. Heeft u geen internet en is er niemand die u kan helpen, dan 
kunt u een afspraak maken bij de CZ-winkel. Ook kunt u terecht bij de afdeling 
Sociaal Domein van de gemeente. Dat kan tot 15 december op werkdagen tussen 
13.00 en 15.00 uur. U hoeft zich niet vooraf aan te melden.

CZ-winkel
Molenstraat 223
088 555 7777

Gemeente Helmond, Sociaal Domein
Zandstraat 94, Helmond 
14 0492 (menukeuze 2)

Meer informatie over de collectieve aanvullende verzekering vindt u 
www.gezondverzekerd.nl en op www.helmond.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

Laag inkomen en hoge medische kosten? Stap over op de gemeentelijke collectieve verzekering bij CZ. Regel het voor 15 december 2017!

Meer informatie: www.helmond.nl of www.gezondverzekerd.nl. Of bel met de gemeente via 14 0492.

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

Laag inkomen en hoge medische kosten? Stap over op de gemeentelijke collectieve verzekering bij CZ. Regel het voor 15 december 2017!

Meer informatie: www.helmond.nl of www.gezondverzekerd.nl. Of bel met de gemeente via 14 0492.

In gesprek met de wethouders

Heeft u vragen of wilt u uw ervaringen delen? Heeft u een idee of een 
initiatief, maar weet u nog niet hoe u dit moet aanpakken? Meldt u zich dan 
aan voor een gesprek met wethouder Van der Zanden, De Leeuw, De Vries, 
Stienen, Smeulders of Van Bree.

De wethouders denken graag met u mee bij het zoeken naar oplossingen en 
kunnen u als het nodig is in contact brengen met andere mensen of organisaties. 
Uw ervaringen en informatie die u met de wethouders deelt, kunnen zij 
gebruiken bij het maken van beleidskeuzes.

14 december spreekuur bij ‘t Brandpunt
Het eerstvolgende maandelijkse spreekuur van wethouders Van der Zanden, 
De Leeuw en De Vries vindt plaats op donderdag 14 december van 19.30 tot 20.30 
uur in wijkhuis ’t Brandpunt (Biezenlaan 29). Met wethouder Van der Zanden 
kunt u in gesprek over zorg (Wmo), armoede of ouderen. Wilt u praten over jeugd, 
onderwijs of gezondheid? Meldt u zich dan aan voor een gesprek met wethouder 
De Leeuw. Gaat het om mobiliteit, beheer en onderhoud, groen, wijkgericht 
werken en toerisme en recreatie, dan kunt u terecht bij wethouder De Vries.

Aanmelden tot 6 december
U kunt zich tot en met 6 december aanmelden voor het spreekuur. 
Wethouder Van der Zanden of De Leeuw: aanmelden bij Jolanda Benders,via 
j.benders@helmond.nl of 0492 - 587151. Spreekuur wethouder De Vries: 
aanmelden bij Tanja Geelen via t.geelen@helmond.nl of 0492 - 587107. 
Vergeet niet te vermelden over welk onderwerp u graag wilt spreken en met 
hoeveel personen u wilt komen. 

Spreekuren overige wethouders
U kunt ook een afspraak maken met wethouder Stienen als u van gedachten 
wilt wisselen over bijvoorbeeld cultuur, sport, bouwen en wonen. Hij houdt geen 
maandelijks spreekuur. Een afspraak met wethouder Stienen regelt u via Tanja 
Geelen (zie hierboven). Wilt u het graag hebben over duurzaamheid? Wethouder 
Smeulders wisselt daarover graag met u van gedachten. Voor een gesprek met 
wethouder Smeulders kunt u mailen of bellen met Liesbeth Daub: 
l.daub@helmond.nl of 0492 - 587122. Wethouder Van Bree heeft vijf keer per jaar 
een speciaal spreekuur voor bedrijven. U kunt zich daarvoor ook aanmelden via 
mevrouw Daub.

De gesprekken zijn niet bedoeld om klachten in te dienen, bezwaar aan te 
tekenen of om persoonlijke dossiers door te spreken. Daarvoor biedt de gemeente 
andere mogelijkheden. Op www.helmond.nl leest u daarover meer.

Nieuwe ophaaldata papiercontainer

Sinds mei van dit jaar zamelen we het oud papier in Helmond in met een 
papiercontainer. Hiervoor zijn destijds nieuwe routes gemaakt met nieuwe 
ophaaldagen. Na een aantal maanden heeft de gemeente deze geëvalueerd 
en is gebleken dat de routes nog efficiënter ingedeeld kunnen worden. 

Dat betekent dat voor een klein deel van de huishoudens de ophaaldata van hun 
papiercontainer veranderen vanaf januari. Zij krijgen hier een brief over.

Alle ophaaldagen op een rijtje?
Bent u benieuwd of dit ook voor u geldt? Of wilt u weten wanneer de 
verschillende soorten afval bij u worden opgehaald? Ga dan naar 
www.deafvalapp.nl. Daar kunt u uw postcode en huisnummer invoeren en ziet 
u precies wanneer en waar u uw afval kunt aanbieden. De nieuwe ophaaldata 
vanaf januari zijn hier ook al in verwerkt. Daarnaast kunt u “DeAfvalApp” in de 
Appstore of Playstore downloaden voor op uw smartphone of tablet.

Vragen of hulp nodig?
Heeft u geen internet en wilt u graag een overzicht van de ophaaldagen? 
Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via telefoonnummer 
14 0492. Zij kunnen uw persoonlijke afvalkalender per post opsturen.
Ook voor andere vragen kunt u hier terecht. 
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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

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.

Werkzaamheden fietspad Rivierensingel 

Op maandag 27 november zijn werkzaamheden gestart aan het fietspad 
Rivierensingel tussen de rotonde Vossenbeemd en het viaduct Deurneseweg. 
Voor deze werkzaamheden is het fietspad afgesloten. Fietsers worden 
omgeleid met een omleidingsroute. De werkzaamheden duren ongeveer drie 
weken.

De werkzaamheden bestaan uit het verleggen van het fietspad en het rooien 
van bomen. De twee bomenrijen langs het fietspad zorgen voor ernstige 
wortelopdruk. Om dit probleem op te lossen wordt de bomenrij aan de kant 
van het volkstuinencomplex gerooid. Het fietspad wordt opgebroken en schuift 
twee meter op. De bomenrij aan de zijde van de weg blijft gehandhaafd en 
krijgt door het verleggen van het fietspad meer ruimte en daardoor betere 
groeiomstandigheden. 

Blijf op de hoogte met overheid.nl

Wilt u op de hoogte blijven van overheidsbesluiten die direct invloed hebben 
op uw buurt? Meld u dan aan op www.overheid.nl. 

Daarop staan alle bekendmakingen van de gemeente, provincie, waterschappen 
en de Metropoolregio Eindhoven (MRE). Bijvoorbeeld bestemmingsplannen en 
plaatselijke regelgeving. U kunt zich op www.overheid.nl inschrijven voor de 
e-mailservice. U geeft uw postcode op en ontvangt automatisch besluiten en 
andere berichten over uw straat of buurt. Aanmelden kan via 
https://zoek.overheid.nl/

Bekendmakingen

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

Mierloseweg 35 20-11-2017 wijzigen bestemming 

Kromme Haagdijk 30A 20-11-2017 vergroten woning OLO 3323097

damwand tegen Traverse, 20-11-2017 plaatsen muur ter afwerking damwand OLO 3322863

sectie G, perceelnummer 1691 

Gerstdijk 14 20-11-2017 plaatsen overkapping tussen OLO 3309839

  bestaande hallen

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

Trompstraat nabij 17-11-2017 kappen boom OLO 3291289

hoek Banckertstraat

Hazelaar 4 20-11-2017 uitbreiding Bed & Breakfast OLO 3258039

Laathoeve 1 20-11-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3252665

Pastoor v.d. Venstraat 18 20-11-2017 oprichten garage met overkapping OLO 3296781

de Hoefkens 18  21-11-2017 oprichten bedrijfshal OLO 3232885

Lobbenhoeve 4 21-11-2017 oprichten woning en maken uitweg OLO 3118027

Heijdendonk 13 - kavel LC6 22-11-2017 oprichten garage OLO 3290921

Weyerweg 29 22-11-2017 oprichten loods OLO 2874411

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Het College van burgemeester en wethouders van Helmond maakt bekend dat een melding is 

ontvangen van een voornemen de bodem te saneren, dan wel handelingen te verrichten ten 

gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of verplaatst.

Locatie: Torenstraat 46 (locatiecode AA079400162)

Melder: Spectrum HSE Technology

Datum ontvangst: 16 november 2017

Ingediende evenementenvergunningen (1)
locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Automotive Campus 14-11-2017  Truckersday (10 juni 2018) 2017-04407

Mierlo-Hout 19-11-2017 Carnavalsoptocht (10 februari 2018) 2017-04408

Mierlo-Hout 19-11-2017 Helmondse Lichtjes Parade (17 maart 2018) 2017-04410

Verleende evenementenvergunningen (2)
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

recreatieplas Berkendonk 17-11-2017  Nieuwjaarsduik Helmond (1 januari 2018) 2017-02729

winkelcentrum Brouwhorst 23-11-2017  Kerst/oudejaars markt 2017-04263

  (22 december 2017 t/m 2 januari 2018)

Aanwijzingsbesluit DAEB Helmond Marketing (2)
De raad van de gemeente Helmond heeft op 26 september 2017 besloten aan te wijzen als 

Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB), activiteiten, als zodanig aangeduid in de 

jaarlijkse subsidieverleningsbeschikking aan de Stichting Helmond Marketing, waarbij zij 

compensatie ontvangt voor de volgende diensten:

• merkontwikkeling/merkbewaking

• promotie/productontwikkeling

• stimuleren/ondersteunen initiatieven

• onderzoeken/monitoren effecten en resultaten van inspanningen

Het gehele besluit is op vrijdag 16 november 2017 gepubliceerd in het Gemeenteblad, en is in 

te zien via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-201422.html.

Verkeersbesluit (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Aan de zuidzijde van de Sprengersstraat, tussen de Van der Weidenstraat en Kuijpersstraat, en 

aan de noordzijde van de Sprengersstraat, nabij het kruispunt met de Van der Weidenstraat, 

een verbod tot stilstaan in te stellen. 

Nadere informatie

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

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

met de heer N. Luijten, tel. 0492 - 58 76 05.

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

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

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

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

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

overheidsinstellingen waardoor dit gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen 

paspoort, subsidies enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

AA Richardson 13-06-1979

WJ Swiers 28-07-1983

SM Boukchouch 06-12-1990

RAH Waterkamp 09-05-1979

HJG Rhoe 06-07-1982

S Rottjers 07-08-1993

M Belkhiri 22-02-1968

D Yilmaz 25-05-1978

NAJ Schouten 16-12-1988

OL Aghedo 29-05-1964

A Bouhafa 27-03-1990

SRG Molina 10-07-1985

AA Sarkol 09-04-1961

JWE van de Vossenberg 06-10-1990

JMH Smits 09-10-1985

SEJ Ignacio 31-08-1990

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 te voren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 140492. Bezwaar maken 

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

definitief besluit genomen. 

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 29 november 2017
Wilt u alle bekendmakingen lezen?  

Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Stichting Kringloopwinkel Helmond
Sinds 1987

Noorddijk 2, Helmond. Tel. 0492-546893
www.kringloopwinkelhelmond.nl

Openingstijden: maandag t/m zaterdag 9.30-16.30 uur

Kringloop Helmond, nr. 1 in het gratis ophalen van al uw herbruikbare goederen,  
materialen en metalen in Helmond e.o. U kunt deze ook afleveren op de Noorddijk 2.

KLEDING, SPEELGOED 

EN VELE ANDERE

LEUKE SPULLEN!
OPHAALSCHEMA 

Breng ook eens bezoek aan 
onze winkel, met 2000 m2 een
van de grootste van het land! 
Bij ons slaagt u altijd, waar u Bij ons slaagt u altijd, waar u 
ook naar op zoek bent, bezorging aan huis bespreekbaar.

■	Kleding	 ■	Kleingoed en curiosa
■	Antiek/ spiegels	 ■	Boeken
■	Lijsten/schilderijen	 ■	CD's, DVD's en platen
■	Elektronica	 ■	Kasten/tafels/stoelen
■	Serviesgoed/glaswerk	 ■	Bedden
■	Lampen	 ■	Fietsen
■	Speelgoed	 ■	En nog veel meer!

STICHTING KRINGLOOPWINKEL HELMOND 
BIEDT EEN NIEUWE KANS AAN MENS EN GOED
■	Een actieve bijdrage leveren aan een beter milieu.

Zo levert elke ton ingezamelde goederen een ton
besparing aan CO2 uitstoot op.

■	Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen
door arbeids- en werkervaringsplaatsen aan te bieden.
Momenteel werken in totaal 70 mensen bij Stichting
Kringloopwinkel Helmond.

■	Onze artikelen prijzen we zodanig dat ook mensen
met een klein inkomen deze kunnen kopen.

30

Maandag 4 dec.
Kroon

Dinsdag 5 dec. 
Zwanenbeemd

Woensdag 6 dec. 
Ashorst

Donderdag 7 dec.
Brandevoort	-	West

De	Veste

kijk voor meer info op:
www.helmond.nl/

kijk
www.helmond.nl/

kijk op:
www.helmond.nl/

op:

afvalapp

haircombi
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A.s. ZATERDAG 2 DECEMBER 12.00 uuR

Vanaf 12.00 uur is

 DE sinT
      in het Combi Centrum.

 

Vanaf 12.00 uur

25% KoRTinG
op CnD CreatiVe play.

 

Vanaf 12.00 uur

op alle eleCtroniCa

28% KoRTinG

Mierloseweg 19 | 5707 AB Helmond | T 0492-550982 | www.haircombi.nl | www.subtil.nl

Stijltang
en

Haarproducten,  Drogisterij producten,  Nagelproducten   en  Schoonheidsproducten,  Kappersbenodigheden 

De Notenkrakers in het Draaiorgelmuseum

Concert door zang- en amuse-
mentsgroep De Notenkrakers op 
zondag 3 december. Zondag 3 
december is het weer eerste Ad-
ventszondag. Dit wil bij de draai-
orgels zeggen dat de zang en Amu-
sementsgroep de Notenkrakers 
weer het concert verzorgen op de 
zondag. Een sfeervol concert met 
een vleugje kerst in deze periode 
waarbij zowel de Sint Nicolaastijd 
en de Kersttijd samen komen. 

De Sint Nicolaasdecoratie tooit nog 
de Gaviolizaal maar ook de kersttijd 
heeft zijn intrede gedaan. Tijdens 
het eerste liedje “Steek dan een 
kaarsje aan” zal het eerste kaarsje 

in de grote adventskrans worden 
ontstoken. De Notenkrakers verzor-
gen regelmatig gezellige (meezing) 
optredens voor senioren, zorg- en 
verpleeginstellingen, wooncentra, 
de Zonnebloem, Rode Kruis, KBO’s 
etc. Nu dus in de Gaviolizaal. Wees 
op tijd want vorig jaar heeft de or-
ganisatie de deur moeten sluiten, 
want de zaal was vol. Uiteraard 
mag er ook meegezongen worden, 
komt allen genieten van deze gezel-
lige (meezing) en kijkmiddag van de 
Notenkrakers. Het begint om 14.00 
uur en duurt tot 16.00 uur. Zaal open 
13.00 uur, sluiting 17.00 uur. De toe-
gang is gratis. Wel zien de vrijwilli-
gers na afloop van het concert graag 
een vrijwillige bijdrage in de dona-
tiepijp tegemoet. Meer info kijk op: 
www.draaiorgelshelmond.nl s

Helmond

www.helmondnu.nl
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Als u kiest voor kwaliteit

In- en verkoop van gebruikte kwaliteitsmeubelen 
voor een betaalbare prijs.

Bezoek onze winkel en overtuig uzelf

Mierloseweg 321, Helmond
TEL. 06-12655003 WWW.TWEEDEZITENZO.NL

MEUBELSHOW
ZONDAG 3 DECEMBER GEOPEND 

VAN 12.00 - 16.00 UUR

Uniek in modern en klassiek.KL
A

A
SE

N
 |

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

  W
K 

46
 D

L

ALLE 

NU 15|25|50% 
KORTING
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|25|50% 

ALLE VOETBALSCHOENEN
| |

HOCKEYHOCKEYHOCKEY

ALLE HOCKEY SCHOENEN 
EN HOCKEYSTICKS

NU 25|50% 
KORTING

NU 25NU 25NU 25NU 25|50% 50% 
OOK INDOORSTICKS

HOLCOMBE
REGATTA

HOLCOMBEHOLCOMBE

KINDER
WANDELSCHOEN

€ 49.99 49.99 49.
VAN € 65.- VAN € 65.- 

VOOR

GADGETS

OLIGTH S1R 
LED COMPACTE ZAKLAMP 
MET 900 LUMEN - OPLAADBAAR
VAN € 80.- VOORVAN € 80.- VOOR

€ 69.99

SPORTIEVE, WARME EN SPORTIEVE, WARME EN AVONTUURLIJKEAVONTUURLIJKEAVONTUURLIJKEAVONTUURLIJKESPORTIEVE, WARME EN 

KADOKADO
ACTIESACTIES

SINTERKLAASSINTERKLAASSINTERKLAAS

50% 
SCHOENEN

SINTERKLAASSINTERKLAAS

SCHOENEN

SINTERKLAAS

      BACKPACK

 VAN € 40.- VOOR 

€ 29.99

  
DEUTER 

CITY 
LIGHT

3 KLEUREN

50% 50% 50% 50% 

MET 900 LUMEN - OPLAADBAAR

BACKPACK

VAN € 40.- VOOR

DEUTER DEUTER 

3 KLEUREN

50% 
KORTING

50% 
KORTING

50% 

      BACKPACK

3 KLEURENOLIGTH S1R 

GADGETSGADGETS

OLIGTH S1R 

REGATTA

ALLE HOCKEY SCHOENEN 
EN HOCKEYSTICKS

NU 25
KORTING

NU 25
OOK INDOORSTICKSOOK INDOORSTICKS

REGATTA

SINTERKLAASSINTERKLAASSINTERKLAASSINTERKLAASSINTERKLAAS ALLE HOCKEY SCHOENEN 

NU 25NU 25
OOK INDOORSTICKSOOK INDOORSTICKS

REGATTA

ALLE HOCKEY SCHOENEN SINTERKLAASSINTERKLAASSINTERKLAASSINTERKLAASSINTERKLAAS

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

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

€ 49. 49.99 49.
KOOPZONDAG 
26 NOVEMBER 12-17 UUR!

HOLCOMBEHOLCOMBEHOLCOMBEHOLCOMBEHOLCOMBEHOLCOMBEHOLCOMBE

3 KLEUREN

DEUTER DEUTER 
CITY 

LIGHT
3 KLEUREN

€ 49.
VAN € 40.- VOOR

99

DEUTER DEUTER 
CITY 

LIGHT
3 KLEUREN

KINDER
WANDELSCHOEN

 49.
VAN € 65.- VAN € 65.- 

KINDER
WANDELSCHOEN

VAN € 65.- VAN € 65.- 

WANDELSCHOEN

€ 49.
VAN € 40.- VOOR

99
VAN € 65.- VAN € 65.- 

DEUTER DEUTER 
CITY 

LIGHT
3 KLEUREN

WANDELSCHOEN

VAN € 65.- VAN € 65.- 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. ACTIE GELDIG T/M 6 DECEMBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT. 

KOOPZONDAG 
26 NOVEMBER 12-17 UUR!

www.adventurestore.nl

KOOPZONDAG 
26 NOVEMBER 12-17 UUR!

www.adventurestore.nl

DB2 Adventure Store MTB tourtocht

Op zondag 17 december 2017 
wordt er een unieke MTB-
tourtocht in Helmond georga-
niseerd. Deze tourtocht wordt 
gekenmerkt door uitdagende, 
maar adembenemend mooie 
uitzichten. Verder wordt er 
door gevarieerde landschappen 
gefi etst, zoals langs het water, 
door afgelegen akkers, in het 
bos, over de Gulberg en langs 
monumentale gebouwen.

De tocht start bij de sportschool 
YorACTION, gevestigd aan de 
Van Meelstraat 1a. Na de after-
party kun je terug naar de sport-
school fietsen om daar je fiets af 
te spuiten en/of te douchen. Bij 
aanmelding gelieve aan te geven 
of je gebruik gaat maken van de-
ze gelegenheid. Op de dag zelf is 
het mogelijk om een kopje koffie 
te nuttigen en sportvoeding voor 
onderweg mee te nemen.

De routes van deze tocht zijn vol-
ledig uitgepeild. Er worden drie 
routes aangeboden, welke elkaar 
soms overlappen, dus er is voor 
ieder wat wils. Dat wil zeggen 
dat het voor zowel de beginnen-
de fietser als voor de fanatieke 
mountainbiker mogelijk is om 
mee te doen aan deze tourtocht. 
Er wordt over drie afstanden ge-
fietst: 20, 45 en 60 km. De langste 
en tevens zwaarste route gaat 
over de Gulbergen, het hoogste 
punt van Noord-Brabant! Na-
tuurlijk zitten wij tijdens deze 
tocht midden in de winter. De 
kans is groot dat je nat, vies en 
modderig wordt. Dat is juist 
het mooie aan deze uitdagende 

tourtocht, die je letterlijk en fi-
guurlijk uit je comfortzone haalt. 
Voor alle gedane moeite word je 
natuurlijk door onze organisatie 
beloond, met als afsluiter een 
broodje hamburger of worst met 
consumptie. Je mag dus uitbun-
dig met je maatjes en/of fami-
lie je geleverde prestatie vieren, 
door samen bij de finish te genie-
ten van muziek, versnaperingen 
en gezelligheid.

De kosten hiervan bedragen 
slechts 5,00 euro. Vooraf in-
schrijven is mogelijk via: www.
ridestrong.nl. Voorinschrijving 
bespaart je een hoop tijd ’s mor-
gens en bovendien, je krijgt een 
gratis hamburger met frisdrank-
je cadeau!

Deze tourtocht wordt feestelijk 
afgesloten bij de sport & outdoor 
winkel Adventure Store in Mier-
lo-Hout (Helmond). Ter plaatste 
word je verwelkomd met een 
broodje hamburger of worst van 
de barbecue en een drankje. De 
finishplaats wordt voorzien van 
muziek, tentjes ter beschutting 
tegen de kou en uiteraard van 

een gezellige ambiance! Tegelij-
kertijd is de winkel deze zondag 
17 december gewoon geopend 
voor consumenten van 10 tot 17 
uur. Uiteraard wordt er tijdens 
deze koopzondag ook uitleg ge-
geven over het winter Weberen. 
Een unieke kans om de gehei-
men van gezond en lekker bar-
becueën te leren, en… een Weber 
barbecue is het ideale kerstca-
deau!

Dit is een uitgekiende kans om 
in winterse sfeer aan een actieve, 
uitdagende en zeer leuke activi-
teit mee te doen. Ben je van de 
partij? Schrijf je snel in! Heb je 
geen fiets? Geen nood aan de 
man, je kunt een mountainbike 
huren. Neem dan ruim op tijd 
contact met de organisatie op 
(David, 06-48271008), zodat er 
een fiets voor je klaar staat bij de 
start.

De organisatie is in handen van 
YorACTION en Adventure Store 
Sport & Outdoor Helmond.

Kijk voor meer informatie op 
www.adventurestore.nl s

Helmond

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

Drie podiumplekken 
Atletiek Helmond

Afgelopen weekend vond op 
het evenemententerrein van 
de Beekse Bergen de Internati-
onale Warandeloop plaats. Dit 
is de grootste en sterkst bezette 
cross van de Benelux. Door de 
regen van de afgelopen week 
was het parcours erg modderig 
en daardoor zwaar geworden. 
De jeugd van Atletiek Helmond, 
AtH, nam twee individuele me-
dailles en een estafettemedaille 
mee naar Helmond.

Bij de MPA 1e jaars was Anouk 
Langstraat gebrand op een po-
diumplaats. Het veld startte hard 
waardoor Anouk regelmatig de 
gaatjes dicht moest lopen, maar 
ze kon keurig aansluiten bij de 
kopgroep. Ondanks haar valpar-
tij pakte Anouk een prachtige 2e 

plek. Bij de even oude jongens 
deed Jorg Klomp waar hij goed in 
is, de start was uitstekend direct 
achter de leiding in de wedstrijd. 
Hij belandde op de 6e plek, dus 
zette hij in op een snelle eind-
sprint en eindigde alsnog op de 
derde plaats. Ook hij mocht dus 
naar het podium. Na de indivi-
duele wedstrijden stonden de 
cross-estafettes op het program-
ma. Een spectaculair onderdeel 
waar de teams van zes deelne-
mers ieder 350 meter moeten 
afleggen. 

Het jeugdteam van Atletiek 
Helmond bestaande uit Anouk 
Langstraat, Sofie van Wouwe, 
Abel Kovacs-Borbas, Jorg Klomp, 
Marco van Gelder en Ruben van 
Geenen liepen samen naar de zil-
veren medaille en hoefden alleen 
het Belgische team van Duffel 
voor zich te dulden.  s

Helmond

Jorg Klomp legde beslag op de derde plaats.
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Peuters in het wild bij De Bereboot

Kinderdagverblijf De Bere-
boot startte in september met 
een nieuwe en voor Helmond 
unieke opvang: ‘Peuters in het 
wild’, een peuterspeelzaalgroep 
die zich bezighoudt met natuur 
en beweging. KDV De Bere-
boot heeft de beschikking over 
ruime buiten- & binnenruimten, 
een speelhal, een dierenweide 
en een moestuin. Het is gele-
gen aan een prachtig natuur-
gebied, de Bakelse Beemden, 
met mooie wandelpaden en het 
bos op loopafstand. En dat alles 
in het groene hart van de wijk 
Dierdonk in Helmond. 

Kinderdagverblijf De Bereboot 
verzorgt al meer dan 20 jaar pro-
fessionele kinderopvang voor 
kinderen in de leeftijd van 0 tot 
13 jaar. Voorheen werd alleen 
dagopvang en buitenschoolse 
opvang geboden. In het nieuwe 
concept ‘Peuters in het wild’ 
krijgen de peuters een ontwik-
kelingsprogramma aangeboden 
in een groene en rijke natuurom-

geving waar de natuur centraal 
staat. De pedagogisch mede-
werkers volgen een vast dagpro-
gramma waarbij ze met de kin-
deren zoveel mogelijk proberen 
buiten te zijn. Onder het motto: 
er bestaat geen slecht weer, wel 
‘slechte’ kleding gaan de peuters 
elke dag naar buiten. Kinderen 
vinden het geen probleem als het 
regent, gewoon lekker de laarzen 
en de regenjassen aan en samen 
wandelen in de bossen. Op dins-
dag en donderdag worden de 
peuters opgevangen in het ‘Peu-
ters in het wild’-programma en 
meestal naar aanleiding van een 
boek of een thema gaan de kin-
deren van kwart voor 9 tot 11 uur 
naar buiten. De mascottes, me-
vrouw Eekhoorn van het bos en 
meneer De Beer van de Bereboot 
gaan mee op avontuur, dat biedt 
de kinderen een stukje herken-
ning. Kinderen vinden het zelf 
ook heel erg leuk om te rennen 
en buiten te spelen. Ze mogen 
gerust in de plassen stampen of 
lekker over een modderglijbaan 
glijden. Ouders weten dat de 
kinderen naar buiten gaan, dus 
geen 'zondagse' kleren als de 

kinderen naar de opvang gaan 
en een extra droog setje schone 
kleding ligt natuurlijk klaar, dus 
het is niet erg als ze eens in een 
modderplas vallen. Ook op de 
dagopvang en de buitenschoolse 
opvang worden er meer "groene" 
activiteiten aangeboden. Kinde-
ren komen dus op alle groepen 
van de Bereboot volop in aan-
raking met de natuur. De peu-
ters in het wild peuterspeelzaal 
is met een ruime in- en uitloop 
geopend. Namelijk van 8.15-8.45 
uur inloop en van 11.45-12.15 uit-
loop. Dus een fijne aansluiting 
op de tijden van de basisschool. 
Bij voldoende belangstelling 
gaat de speelzaal uitbreiden op 
andere dagen. Ook is het moge-
lijk om de peuterspeelzaaluren in 
combinatie met de dagopvang 
af te nemen. Wilt u ook gebruik 
maken van dit unieke aanbod, of 
heeft u nog vragen? Neem dan 
contact op via onderstaande ge-
gevens.

De Bereboot, Oude Dierdonk 1, 
5703 JV Helmond, (0492) 475009, 
mail@bereboot.nl, 
www.bereboot.nl s

Dierdonk

Ingrid en Marloes, Dominique en Marloes begeleiden de peuters op hun pad door de natuur. 
De boel schoonhouden lukt niet helemaal, maar dat hoort erbij… (Foto’s Cofoto, Mario Coolen).

Nieuwe naam en nieuw logo

Nieuwe naam en een nieuw 
logo: FOH wijk(winkel)ma-
nagement wordt Wijkmanage-
ment Helmond, dit is in lijn met 
collega-organisatie Onderne-
mersfonds Helmond, Centrum-
management en Parkmanage-
ment.

Tijdens de onlangs gehouden 
Consumentenbeurs is aan de 
bezoekers gevraagd om te kiezen 
wat het nieuwe logo zou moeten 
gaan worden. Er kon gekozen 
worden uit drie logo’s en 160 be-

zoekers hebben de moeite ge-
nomen deel te nemen. Van deze 
deelnemers hebben 103 mensen 
de keuze voor het logo op de 
foto laten vallen. De deelnemers 
maakten kans op € 50 Helle-
mondgiftbonnen. De gelukkige 
winnaar was mevrouw Angeline 
Linders en penningmeester Paul 
Lambrechts overhandigde haar 
gistermiddag de bonnen. 
Wijkmanagement wenst me-
vrouw Angeline Linders veel 
plezier met het besteden van 
de bonnen. Ze heeft keuze uit 
130 Helmondse ondernemers 
waar zij de bonnen kan gaan  
besteden. s

Helmond

Mevrouw Angeline Linders ontvangt uit handen van penningmeester 
Paul Lambrechts de Helmondgiftbonnen.

Decemberactiviteiten bij KBO-St. Lucia

In de laatste maand van het 
jaar kunt u op de volgende da-
gen weer spullen ter reparatie 
aanbieden in wijkhuis de Ge-
seldonk in Mierlo-Hout: zater-
dag 2 december van 11.00 uur-
15.00 uur en donderdag 21 de-
cember van 13.00-16.00 uur Het 
Repaircafé is voor inwoners uit 
Mierlo-Hout, Brandevoort en 
Helmond-West, maar ook uit 
andere wijken mag men spullen 
ter reparatie aanbieden. 
Omdat het Repaircafé volledig 
draait met vrijwilligers hoeft 
het reparatiewerk voor u geen 
arbeidskosten met zich mee te 
brengen. Wel stellen zij uw bij-
drage in de vorm van een vrij-
willige gift uiteraard zeer op 
prijs als tegemoetkoming in de 
kosten. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met 
de coördinator van het Repair-
café Adriaan van Veggel, vice-
voorzitter@kbo-stlucia.nl of  
tel. 0492-841112.

Computerinloop
Hebt u kleine problemen met 
uw computer of tablet, of hebt 
u moeite met een bepaald pro-
gramma, dan kunt u elke 3de 
woensdag van de maand (voor 
december is dat 20 december) 
tussen 14.00 uur - 16.30 uur te-
recht in wijkhuis De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44.

Etentje buiten de deur
Inmiddels zijn er in het laatste 
kwartaal alweer twee heerlijke 
“Etentjes buiten de deur” geor-
ganiseerd. Dit is iedere 2e woens-
dag van de maand bij Eet café de 
Barrier. De kosten zijn € 14,50 p.p. 
en de aanvang is om 13.30 uur. 
Het eerstvolgende etentje is op 
woensdag 6 december. Degenen 
die hieraan deel willen nemen 
graag op de zondag voorafgaand 
aan de datum vóór 20.00 uur een 
enveloppe in de brievenbus te 
doen op het adres Dircxken van 
Meghenstraat 4 t.n.v. J. Geubbels. 
In de enveloppe het bedrag voor 
het etentje bijsluiten alsmede 
een briefje met vermelding van 

Mierlo-Hout

naam en aantal personen, adres 
en telefoonnummer. U kunt de 
data voor het eerste kwartaal 
2018 alvast noteren in uw agen-
da: 10 januari, 14 februari en 14 
maart. Als u nog vragen hebt 
kunt u altijd contact opnemen 
met de coördinator: P. Hermans, 
De Winterstraat 36, 5703 XW 
Helmond, telefoon: 0655818140.

Koffieochtend en 
bloemschikken
Donderdag 7 december a.s. kunt 
u weer gezellig meedoen met de 
KBO-koffieochtend van 10.00 – 
12.00 uur in De Geseldonk. Een 
kopje koffie/thee kost slechts € 
0,50. U bent van harte welkom. 
U kunt er van alles doen onder 
het genot van een kopje koffie 
of thee. Dit varieert van kaarten 
maken (wel zelf een schaartje 
en kaartkarton meenemen), 
sjoelen, biljarten, kaarten of een 
spelletje doen, gewoon buurten, 

maar ook bloemschikken. Wat 
betreft het bloemschikken: deze 
keer wordt er een mooie Kerst-
verlichte dadeltak gemaakt. De 
kosten bedragen € 12,50 Graag 
vooraf afrekenen, want Diny 
moet de bloemen en accessoi-
res inkopen. Wilt u zich voor het 
bloemschikken opgeven, dan 
kunt u zich tot 1 december aan-
melden door een enveloppe bij 
Riky van Vegchel, Kaukasus 38 
in de brievenbus te doen. 

Kerstviering 2017
Zoals ieder jaar viert het KBO 
een kerstviering op 13 december 
vanaf 13.00 uur in wijkhuis De 
Geseldonk. Tijdens de kerstvie-
ring wordt een heerlijke lunch 
met soep en kroket met verschil-
lende soorten beleg, koffie/thee 
geserveerd. Daarnaast ontvangt 
u één consumptiebon. En na-
tuurlijk wordt er weer een var-
ken verloot, geschonken door 

de familie van Asten. U kunt zich 
voor de kerstviering opgeven in: 
Wijkhuis ‘t BrandPunt: 6 decem-
ber van 13.00 -13.30 uur, Wijkhuis 
de Geseldonk: 6 december van 
13.45 -14.30 uur en Wijkhuis de 
Geseldonk: 7 december van 11.00 
-12.00 uur. De eigen bijdrage is 
10.00 euro. Zonder entreekaarten 
geen toegang! s
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1 + 1 
GRATIS
1 + 1

Teveel ingekocht, u profiteert! Alle maten & soorten!

Stunt!

Biezenweg 2A  •  Beek en Donk  •  T 0492 - 46 13 10  •  www.tuincentrumdebiezen.nl

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 29 nov t/m 5 dec 2017

Iedere zondag open van 12.00 tot 17.00 uur

20%
korting

20%
korting

nu

€3.99
nu

€1.25

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

2 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

Nobilis krans
Opgedraaid met Opgedraaid met 
nobilis groen nobilis groen 
ø 30-cm
van €7,99van €7,99

Kerstster

Kerstengeltjes

Verkrijgbaar in diverse kleuren
ø 20-cm in 11-cm potø 20-cm in 11-cm pot
€1,99 p/stuk€1,99 p/stuk

Cyclamen
Verkrijgbaar in Verkrijgbaar in Verkrijgbaar in 
diverse kleurendiverse kleurendiverse kleuren
ø 30-cm ø 30-cm 
in 13-cm potin 13-cm potin 13-cm pot
€3,99 p/stuk€3,99 p/stuk€3,99 p/stuk

Amaryllis
Als snijbloem
topkwaliteittopkwaliteit
4-bloemknoppen4-bloemknoppen
per steelper steel
€1,99 p/stuk€1,99 p/stuk

nu

€6.99

LED verlichting
Voor binnen & buiten
met 12 meter lampjes 
en timerfunctie kleur en timerfunctie kleur 
classic warmclassic warm
van €11,99

Decoratieverlichting
1,3 meter 10 lamps1,3 meter 10 lamps
Clissic warm, werkt Clissic warm, werkt 
op batterijen & op batterijen & 
timer functietimer functie
van €1,99van €1,99

Pindakaas
Speciaal voor
tuinvogels
€1,99 p/stuk

De grootste 
collectie 
kunstbomen

Vers van het land
Kerstbomen

nu

€1.79

Nobilis groen
Per bos à 500 gramPer bos à 500 gram
naald vastnaald vastnaald vast

Plaatmos
Vers plaatmos per bakVers plaatmos per bak

Doe het zelf Bij De Biezen kun je kiezen

nu

€1.59

Sinterklaasje
kom maar binnen.....

Clissic warm, werkt 
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Prijswinnaars Warme Winter Weken

Zaterdag 25 november hing er een extra 
feestelijke sfeer in Winkelcentrum de 
Bus voor jong en oud. Sint bracht zijn 
jaarlijks bezoek weer met zijn zwarte 
Pieten, wat dit jaar mede mogelijk werd 
gemaakt door samenwerking met FOH. 
Daarnaast was er de feestelijke opening 
van Onje Clonje, een prachtige winkel 
met geurkaarsen en geurlampen van 
topmerken zoals Yankee Candle en Lam-
pe Berger.

Sinterklaas reikte traditioneel ook dit jaar 
weer de eerste prijzen uit van de jaarlijkse 
Warme Winter Weken Actie, geassisteerd 

door voorzitster van de ondernemersver-
eniging Bianca Wosyka: ‘we doen deze 
actie nu al voor de vierde keer en elk jaar 
krijgen we meer respons, klanten kennen 
de actie en vinden het leuk om ook eens 
iets winnen. Zo ook mevr. Vereiken, ze had 
eerder niet meegedaan, maar wilde het dit 
jaar toch eens proberen. En zie daar, ze 
wint zomaar de 3e prijs. 

Deze keer is de 1e prijs t.w.v. € 100,- voor de 
fam. Luijten, de 2e prijs t.w.v. € 50,- is voor 
mevr. Van Melis en de 3e prijs t.w.v. € 25,- is 
voor mevr. Vereiken. Gefeliciteerd allemaal 
met de gewonnen prijzen! Er volgen nog 
drie prijsuitreikingen, dus misschien bent 
u de volgende winnaar wel? Want wie niet 
waagt, die zeker niet wint. s

Helmond-Noord

De eerste prijswinnaars van de Warme Winter Weken hebben hun prijs in 
ontvangst mogen nemen.
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vvEErdirdirdirdiEEnnEEn?n?n?
nEEm EEn bEzorgwijk
in HElmond.

Aanmelden/vragen? Mail naar: bezorging@deloop.eu

ElkElkEE w wEEEEk dondk dondEErdag/rdag/
vrijdag bEzorgEn!

Een goede verdienste en het is ook nog 
eens goed voor de noodzakelijke beweging!eens goed voor de noodzakelijke beweging!

Dickensnight 15 jaar
Dickensnight Brandevoort viert dit jaar 
het 3e lustrum met een geweldig feest! Al 
jaren is Dickensnight Brandevoort een be-
grip in Helmond en de wijde omgeving. 

Eind vorig jaar is dit evenement bekroond 
met de titel “Helmonder van het jaar”. Hier 
is de organisatie bijzonder trots op en daar-
om is besloten dit 3e lustrum van een extra 
feestelijk tintje te voorzien. De opening van 
de markt zal dit jaar bijzonder zijn. Onze 
burgermeester Mevr. P.J.M.G. Blanksma-van 
den Heuvel zal middels het onthullen van het 
beeld “Helmonder van het jaar 2016” de ope-
ning verrichten. Wellicht sluiten bij deze ce-
remonie meer leden van het College van Bur-
germeester en wethouders aan. De trofee zal 
daarna permanent tentoon worden gesteld 
in het centrum van Brandevoort “De Veste”, 
als teken dat het niet alleen een prijs is voor 
Dickensnight maar voor heel Brandevoort. 

Dit jaar zal de viering van het 3e lustrum 
al op zaterdag 9 december starten met 
een heuse mini-kermis en een lampionnen 
optocht die voor alle Brandevoorter mi-
ni-Dickensianen wordt georganiseerd. De 
maxi-Dickensianen (volwassenen) kunnen 
dan genieten van versnaperingen en van 
het plezier van de jeugdige Brandevoorters. 
Dit evenement wordt in de middag/avond 
gehouden in en rondom de markthal in het 
centrum van Brandevoort “De Veste”. De 
aanvang van de lampionnenoptocht zal 
tussen 16.00 en 17.00 uur zijn. Op zondag 10 
december wordt wederom het centrum van 
Brandevoort door vele vrijwilligers omgeto-
verd in de bekende Dickens sfeermarkt in 

Victoriaanse stijl. De marktkramen zullen 
weer rijkelijk gevuld zijn met allerlei snuiste-
rijen en er zal tevens volop genoten kunnen 
worden van muziek, toneel, straattheater, 
hapjes en drankjes. Daarnaast zullen er nog 
meer verrassingen zijn maar die verklappen 
we nog niet. Komt allen en maak het mee en 
geniet van Dickensnight Brandevoort 2017!

Wij als bestuur van Dickensnight raden 
iedereen aan om op de fiets of met open-
baar vervoer te komen. Het parkeren van 
auto`s rond de markt wordt steeds moeilij-
ker daar onze wijk in een rap tempo groeit. 
Tot ziens en tot Dickens in december.

Dickensnight
Dickensnight Brandevoort

‘t Brandpunt - Albert Heijn Brandevoort - Adcommunicatie - Alex De Makelaar- Relou Makelaarij
Autobedrijf van Vlerken - Braakman Advocaten - Brandevoort in Actie - Brandevoorter Courant 

Buitengewoon Brandevoort - Cofoto fotografie - EHBO vereniging helmond - GCB Fysiotherapie - Heesmans Hubo 
- Kemenade Design - Loxam Workx - Multimate bouwmarkt - Ondernemersfonds Helmond  

PK administraties - Rabobank Helmond - Sligro - Sound & light technology - Startpagina Brandevoort  
TTPconcepts - Theo Keijzers Makerlaardij - Threvon internet services - Wow ballonen & Entertainment  

Winkelcentrum Brandevoort - Cafetaria Brandevoort - Bavaria - Rooijakkers Party & Events

09-12-2017 Lampionnentocht
voor de kids met kermis en chocomel.
Voor de volwassenen een snack 
en Gluhwein of koffie.
10-12-2017 Dickensnight Markt  
14:00 uur - 20:00 uur. 
De parades lopen om 14:00 en 17:00 uur.

Soms valt een idee buiten het vaste stra-
mien van ons weekblad. Dat is bij deze 
bijdrage, die verder weinig met de LOOP 
van doen heeft, het geval. Ik heb het ge-
schreven in de periode dat Eva Jinek ons 
wekelijks op TV een blik gunde op de 
Amerikaanse samenleving via haar boei-
ende programma “De Verenigde Staten 
van Eva”. Mij werd duidelijk hoe de 50 
min of meer onafhankelijke staten van 
de USA opereren onder leiding van één 
federale regering, die toch niet àlle macht 
blijkt te hebben. Het werd me allengs ook 
helder, dat Europa met al haar staten op 
weg is naar eenzelfde vorm. In die me-
ning werd ik nog gesterkt na lezing van 
een artikel in ‘TROUW’ van Ulrike Gué-
rot, hoogleraar politicologie, over haar 
aanname dat in de niet al te verre toe-
komst de Europese natiestaten, zoals we 
die nu kennen, opgaan in een soort su-
perrepubliek. We zijn al een eind op weg; 
met de Euro, met de ene gemeenschap-

pelijke markt en met de Europese vlag. In 
die komende grote Europese republiek 
hebben alle burgers dezelfde rechten, is 
er één uniforme werkloosheidswet met 
overal dezelfde uitkering. Er is plaats voor 
één Ministerie van Defensie en één leger. 
In zo’n Europese republiek is er ook vol-
doende ruimte voor de huidige konink-
rijken en de diverse talen. Of toch één 
gemeenschappelijke taal? (‘Latijn’ zou op 
historische gronden hoge ogen kunnen 
gooien!) Verder zijn er nog veel vragen en 
moet er nog veel geregeld worden; niet 
elk land zal direct al springen om mee te 
doen. Hoe gaan we internationale finan-
ciële vraagstukken te lijf? Wat is nog ‘bui-
tenland’ en zijn er nog nationale paspor-
ten nodig? En hoe ontstaat er een breed 
eensgezind Europa zonder oorlog? Er is 
nog veel werk te doen.
Zo’n Europa zullen we straks toch nodig 
hebben om ons teweer te kunnen stellen 
in de ‘concurrentie’ met de USA, China, 
India en wellicht andere groten. Ik vond 
dit alles interessant genoeg om er m’n 
column in de Loop aan te wagen.

doordoor jan van rest

Europa in de lift? 
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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
















6 dagen per week geopend!
(langs de weg van Helmond naar Deurne)

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Dealer van o.a. Lee, Wrangler, Paddock’s, 
Lee Cooper, Mustang, Brams Paris, Digo, Maskovick, 

Colorado, Pionier, Twenty four seven jeans.

BRAMS PARIS 
STRETCH JEANS

2 VOOR € 65,-
LICHT- EN DONKER BLAUW, ZWART

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

CADEAUTIP!
BUCKLES EN LEREN RIEMEN

WWW.BUCKLES-BELTS.NL

De Broekenparty
Offermansstraat 4, Lierop

Schuin tegenover de kerk
GRATIS PARKEREN 

www.de-broekenparty.nl

OPENINGS 
ACTIES
1 en 2 december

Kom een kijkje nemen in 
onze nieuwe winkel aan de 

Markt 201 te Helmond

Emporio Armani

Beeren 

Björn Borg 

Cristiano Ronaldo

Happy Socks

Muchachomalo

RJ

www.deijkersmeubelen.nl 
Nijverheidsweg 2a, Helmond

06-52072755 

BIJ DEIJKERS MEUBELEN 
IN HELMOND VINDT U 

HET MOOISTE ASSORTIMENT 
GEBRUIKTE MEUBELEN IN DE REGIO.

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

hartstichting.nl
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De Elzas Passage is hét overdekte winkelhart van Helmond

Kassabon-win-actie in sfeervol 
versierde Elzas Passage

Gedurende het hele jaar kunt 
u natuurlijk terecht in de Elzas 
Passage voor al uw aankopen. 
De Elzas Passage beschikt over 
een breed winkelaanbod op het 
gebied van mode, sierraden, 
accessoires, telefoon, leder-
waren, schoenen, parfumerie,  
chocolaterie. 
Vanzelfsprekend voor uw ver-
diende rustpauze kunt u terecht 
bij de voortreffelijke lunch-
rooms. Nu de Sinterklaastijd is 
aangebroken hebben de winke-
liers van de belangenvereniging 
Elzas Passage extra uitgepakt: 
de Elzas Passage is sfeervol ver-

sierd en de winkeliers hebben 
een speciale actie opgezet.

Voor de kinderen komen zondag 
3 december, tijdens koopzondag, 
verschillende Pieten het winkel-
centrum op zijn kop zetten! Je 
kunt op de foto met de Pieten, 
er is een ballonpiet en een straat-
theaterpiet. Je kunt een Pietendi-
ploma halen en oefenen om over 
het dak te lopen. Voor de bezoe-
kers van het winkelcentrum is er 
zondag een kassabon-win-actie. 
Je kunt jouw kassabon, van een 
van de deelnemende winkels 
(alle ondernemers uit de Elzas 
Passage doen hier aan mee), 
met een aankoop tussen 27 no-
vember en 3 december, vanaf 

13.00 uur laten zien op het plein. 
Je ontvangt dan een persoon-
lijk lotnummer. Hiermee maak 
je kans op cadeaubonnen ter 
waarde van je aankoop met een 
maximumbedrag van 50 euro. 
De trekkingen worden dezelfde 
dag verricht door Joop Vos om 
14.00 uur en 16.00 uur, je moet 
wel bij de trekking aanwezig zijn 
om voor de prijs in aanmerking 
te komen. Er zijn voor 1250 euro 
cadeaubonnen te winnen. 

Kom dus allen op koopzondag 
van 12.00-17.00 uur naar de Elzas 
Passage voor een gezellig winkel-
dagje in hét overdekte winkel-
hart van Helmond met parkeer-
garage. s

Helmond

In het kader van de week van de 
mediawijsheid, die plaatsvond 
van 17 t/m 24 november werd 
er in het Helmondse collectief 
een les mediawijsheid gegeven. 
Mediawijsheid verdient veel 
aandacht, vandaar dat initia-
tiefnemers, Femke Bartels en 
Kim Jaspers, beiden werkzaam 
binnen QLIQ primair onderwijs, 
Helmond breed van 8.45u tot 

10:00u een les mediawijsheid  
organiseerden.

De aftrap vond plaats op Basis-
school Talentrijk in de Rijpelberg, 
waar wethouder Margreet De 
Leeuw dit moment opende en 
daarna een bezoekje bracht aan 
verschillende klassen. 
Mediawijsheid is een breed be-
grip. Het komt erop naar dat er in 
deze digitale wereld geleerd moet 
worden om bewust om te gaan 
met alle sociale media om ons 

heen. Het internet biedt veel kan-
sen, die mogelijkheden moeten 
kinderen leren benutten. Echter, 
ze moeten ook gewezen worden 
op de gevaren die er achter schui-
len. Daarnaast moeten bijvoor-
beeld informatievaardigheden 
aangeleerd worden. Er komt veel 
informatie op hen af. Hoe filteren 
ze informatie en hoe beoordelen 
ze of de gevonden informatie 
juist is? Met deze aftrap hopen de 
initiatiefnemers dat ook de jeugd 
meer mediawijs is geworden. s

Collectieve les mediawijsheid
Rijpelberg

Zelfs de allerkleinsten werden betrokken in het kader van de week van de mediawijsheid (Foto: Toon van de Wijk).

De Elzas Passage is sfeervol versierd en de winkeliers hebben weer een speciale actie opgezet (Foto’s Cofoto, Mario Coolen).

Reünie Jeugdvereniging 
De Vonk druk bezocht

Afgelopen zaterdag 25 novem-
ber was de reünie van jeugdver-
eniging De Vonk, die dit jaar 60 
jaar bestaat. De vereniging die 
is opgericht en nog steeds ac-
tief is in de Annawijk. Oftewel 
op d’n Olliemeule zoals de wijk 
in de volksmond heet. Het jaar 
2017 is een jubileumjaar voor de 
vereniging. Alle leden zijn op 
2 september met de bus naar 
Avonturenpark Hellendoorn 
geweest. Op 9 september was 
de officiële receptie en de feest-
avond voor de huidige staf-
leden. Zaterdag 25 november 
was het spektakelstuk van het 
jubileumjaar: de grootse reünie 
en de presentatie van het jubi-
leumboek. 

Zaterdagavond hebben zo’n 130 
personen de weg weer gevonden 
naar d’n Olliemeule. Er waren 
veel oud-leden aanwezig, varië-
rend tussen de 20 en 88 jaar. De 
reünie vond plaats in Buurthuis 
St Anna, al jaren het vaste thuis-
honk van de Vonk. Het podium 
was voor velen een feest van her-
kenning! Er was een kamptafe-
reel opgebouwd, compleet met 
tent, schragentafel, waterkruik 

en kisten. Natuurlijk kon ook het 
vaandel, de mascotte en de gro-
te trom van de drumband van 
de Vonk niet ontbreken. In het 
clublokaal waren oude journaals 
in te zien, geschreven tijdens de 
kampweken door toenmalige 
leden. Ook ontbraken de oude 
foto’s natuurlijk niet. Het afge-
lopen jaar is een aantal stafle-
den samen met stadshistoricus 
Giel van Hooff en samensteller 
Jos van den Eijnden heel druk 
geweest met het maken van het 
jubileumboek. Een indrukwek-
kend boek dat zowel de historie 
van De Vonk, de geschiedenis 
van de Annawijk als het jeugd-
werk in deze wijk beschrijft. 
Vol met foto’s uit het verleden, 
maar ook van het heden en met 
pakkende teksten. Het is een 
heel mooi boek geworden! Het 
voorwoord is geschreven door 
de Burgemeester van Helmond, 
mevr. Blanksma. Dit boek is tij-
dens de drukbezochte reünie 
uitgereikt aan ereleden Peter Da-
niëls (oud-secretaris en lid vanaf 
1957) en Henk Boetzkes (pen-
ningmeester). 

Vanaf maandag 27 november is 
het boek te koop bij boekhandel 
De Ganzeveer en De Readshop 
Express in Helmond. s

Annawijk/Suytkade

Het jubileumboek werd tijdens de reünie uitgereikt aan ereleden Peter 
Daniëls en Henk Boetzkes en is te koop bij De Ganzeveer en 
De Readshop Express.

Amsterdam Sinfonietta Soloists

Op zondag 10 december om 
15.30 uur is in het Theo Driessen 
Instituut, Willem Prinzenstraat 
43 te Helmond een concert door 
Amsterdam Sinfonietta So-
loists onder leiding van Candida 
Thompson - viool en met Jaco-
bien Rozemond - viool, Daniel 

Bard - altviool, Kaori Yamagami - 
cello en Rick Stotijn – contrabas. 
Uitgevoerd wordt van Moham-
med Fairouz - Koraalfantasie 
(Nederlandse première), Strijk-
kwintet in G van Antonín Dvořák 
en Strijkkwintet in C van Franz 
Schubert (versie met contrabas). 
Info: www.kamermuziekcyclus-
tdi.nl Reserveren: 06-53973896, 
e-mail: aukje20@kpnmail.nl s

Helmond
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WIJ ZIJN VERHUISD PER    DECEMBER4 2017

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

*bij aankoop van een keuken gekocht na 1 december 2017. ** vraag naar de voorwaarden. Het jubileumjaar loopt van 1 mei 2017 t/m 29 april 2018

Extra cadeaus:
het gehele jubileumjaar

een GRATIS

KitchenAid
+ 

   vaatwasser**

Gratis 
montage

Als u uw keuken in 
februari 2018 laat plaatsen*

Iedere vierkante centimeter gebruiken in een kleine ruimte

Ook binnen jouw budget 
een keuken op maat

Circle of Gentlemen ®

STEENWEG 34 HELMOND
0492-553038 PIMJAGERSHERENMODE.NL

HET HUIS MET DE 

MERKEN

Exclusieve

KORTING*
(*BEHALVE STANDAARD COLLECTIE, PAUL & SHARK EN PARAJUMPERS)

OPRUIMING

Circle of Gentlemen®

STEENWEG 34 HELMOND

0492-553038

 PIMJAGERSHERENMODE.NL

Exclusieve
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Circle of Gentlemen®

STEENWEG 34 HELMOND
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Circle of Gentlemen®

STEENWEG 34 HELMOND

0492-553038

 PIMJAGERSHERENMODE.NL

Exclusieve

Circle of Gentlemen®

STEENWEG 34 HELMOND

0492-553038

 PIMJAGERSHERENMODE.NL

Exclusieve

Steenweg 34 | 5707 CG Helmond | Tel: 0492-553038

Exclusieve
merken voor
Exclusief lage prijzen

In december 
alle zondagen geopend 
van: 13.00-17.00 uur.

20% tot 
50%
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Xmas sing along verbindt Stiphout en Warande

Samen liedjes zingen. Je deed 
het vroeger in de kerk, zeker 
met Kerst, maar inmiddels ge-
beurt het niet vaak meer. Stich-
ting Xmas sing along vindt dat 
daar verandering in mag ko-
men. Daarom organiseren ze 
op 22 december vanaf 19.00 uur 
de Xmas sing along bij de Oude 
Toren in Stiphout. In 2015 or-
ganiseerde bestuurslid Jolanda 
een Xmas sing along in het 
dorp waar ze woont: Laarbeek. 
Het was een groot succes, naar 
het Eindhovense voorbeeld. De 
vriendin waarmee ze het evene-
ment organiseerde verhuisde en 
het idee belandde op de plank. 
Tot haar Stiphoutse familie dat 
idee weer van die plank haalde 
en afstofte.

Verbinding
‘We hadden gehoord dat er zo 
weinig wordt georganiseerd 
voor de wijk Stiphout-Warande. 
Daar zagen we wel een rol voor 
ons weggelegd.’ De Stichting 
Xmas sing along had het idee 
om een evenement op te zetten 
in stadswandelpark de Warande. 
‘Zo verbind je de wijken echt met 
elkaar, maar daar kon het helaas 
niet doorgaan. 

Hoewel het nu in Stiphout ge-
houden wordt, hopen wij echt 
dat ook veel mensen uit de Wa-
rande langskomen!’ 

Kerstgedachte
De Xmas sing along is meer dan 
samen zingen. ‘We kleden het 
gebied bij de Oude Toren mooi 
aan en ook de omwonenden 
zorgen voor die fijne kerstsfeer. 
We moedigen iedereen aan om 
iemand mee te nemen die met 
de feestdagen alleen zit. We hef-
fen geen entree, maar je ‘betaalt’ 
door middel van een levensmid-
del, het liefst verzorgingsmidde-
len. Die doneren we, via MOV 
(Missie, Ontwikkeling en Vrede), 
aan de Super Sociaal. De op-
brengst van het eten en drinken 
doneren we (na aftrek van kos-
ten) rechtstreeks aan MOV. Je 

doet dus iets voor je eenzame 
buurman, voor mensen in Hel-
mond die het minder hebben én 
voor mensen buiten Nederland! 
Dat past toch helemaal bij de 
kerstgedachte?’ 

Verbinden
Homan Coolen-Ching van Ra-
bobank Helmond is Wijkam-
bassadeur van de wijk Stip-
hout-Warande. Ze was meteen 
enthousiast toen de stichting 
bij haar aanklopte met het idee. 
‘We hebben meerdere keren bij 
elkaar gezeten. Als Wijkfonds le-
veren we niet alleen een financi-
ele bijdrage, we denken ook mee. 

Zo heb ik ze in contact gebracht 
met de Wijkraad.’ Homan vindt 
het verbindende aspect van 
het evenement belangrijk. ‘Dit 
brengt de Warande en Stiphout 
samen. Jammer dat het niet in 
het park kon, maar het blijft iets 
voor beide wijken. De stichting 
heeft contact opgenomen met 
de basisscholen in dit gebied, de 
kinderen gaan samen een kerst-
lied zingen. 
Op die manieren zorg je dat de 
twee buurten meer met elkaar in 
aanraking komen. Dat kan ik al-
leen maar stimuleren!’ 
Meer info: 
www.xmassingalong.nl s

Stiphout

De kinderen gaan samen een kerstlied zingen bij de Oude Toren in Stiphout.

DAMES- EN HERENSCHOENEN EN TASSENMET HOGE KORTINGEN
DAMES- EN HERENSCHOENEN EN TASSENMET HOGE KORTINGEN

SNEAKERS,LAARZEN, PUMPS EN BOOTS

KORTING OP DE GEHELE COLLECTIE.

20% 30% 40% 50%

STEENWEG 36 HELMOND  •  WWW.VANOORSCHOTSCHOENEN.NLSTEENWEG 40 HELMOND  |  WWW.LASCALADAMESMODE.NL

20% 30% 40% 50%
20% 30% 40% 50%

KORTING 
OOK OP ONZE 
FEESTDAGEN 
COLLECTIE!

KORTING 

WINTER
COLLECTIE
�30% �50%

OOK OP ONZE KADOTIP!
SJAALS EN 

TASSEN

�30%

O.A. ANNA ALCAZAR
CAVALARO

DANTE 6
REPEAT
RIANI

MARC AUREL
ML

PENNY BLACK
GUSTAV
CAMBIO

OUTLET
OP STEENWEG 42

HELMOND

START OPRUIMING

SPECIALE
AFDELING
HELFT VAN DE HELFT
+ TASSEN HALVE PRIJZEN

MODE & SCHOENEN

EXTRA AANVULLING STOERE BOOTS

cadeau met
sinterklaas?
Besteedbaar bij meer dan 120 Helmondse winkeliers/mkb-ers.

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

geef de hellemondgift waardebon cadeau!gift waardebon cadeau!

Stralende 
ster van 
Binderen

Scouting Leonardus en het St. 
Catharinagilde laten Binderen 
weer stralen tijdens de advents- 
en kerstperiode tot 6 januari. In 
de schutsboom van het gilde 
zal vanaf de 1e zondag van Ad-
vent de ster van Binderen weer 
te zien zijn. De ster zal worden 
vastgemaakt op 16 meter hoogte 
waardoor de ster in de wijde om-
trek te zien is. Dit is het 2e jaar 
dat de ster gaat stralen en deze 
actie is in goede samenwerking 
tussen de beide verenigingen op-
gezet. Scouting Leonardus en St. 
Catharinagilde wensen hiermee 
iedereen vredige en fijne feestda-
gen. Nadere informatie: cathari-
nagildehelmond@xs4all.nl s

Helmond-Noord
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Dement en toch een 
goede oude dag?
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 
24 uur per dag professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 
Kijk op www.kbwo.nl

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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Maandag 4 december orga-
niseert het Helmonds Muziek 
Corps een Sinterklaas Superkien 
Avond in TOV gelegen aan de 
Azalealaan te Helmond.

Buiten het winnen van een tota-
le geldprijzenpot van 1.400 euro 
kan iedere bezoeker gratis deel-
nemen aan een grote loterij en 
ontvangt men bij binnenkomst 
een heerlijke traktatie.

Ook kan iedereen meedoen aan 
een verloting van twee grote ge-
vulde levensmiddelenmanden 
en gratis kienkaarten. Het kienen 
is van 20.00 uur tot 22.30 uur en 
de zaal is open vanaf 18.30 uur.

Helmond-Oost

In buurthuis St Anna aan de 
Hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere zondagmiddag vanaf half 
2 en maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. 

De organisatie op zondag is door 
de jubileumcommissie van Kv de 
Olietrappers en maandagavond 
de seniorenvereniging St Anna.

Annawijk/Suytkade

De Gaviolizaal met zijn collectie 
draaiorgels en accordeons van 
Arie Willems, beheerd door de 
Stichting Draaiorgels Helmond 
is elke zaterdag en zondag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen ook op afspraak, info: 
info@draaiorgelshelmond.nl 
Op zondagen ook regelma-
tig concerten. U bent welkom 
in de Torenstraat 36a, 5701 SH 
Helmond.

Helmond

Helmond

Helmond

Tot 1 januari 2018 exposeert Fo-
toclubbrabant ptcc afdeling 
Helmond, in de Westwijzer in 
de Cortenbachstraat 70. Tijdens 
de openingstijden gratis te be-
zoeken. Ook hebben zij een per-
manente expositie in de Huisart-
senpraktijk aan de Beukenhout-
straat 42 in Mierlo-Hout tijdens 
de normale openingstijden.

Helmond-West

Bridgeclub ’t Houtse Slem orga-
niseert elke vrijdagmiddag een 
bridgedrive in De Geseldonk. 
Ook niet-leden zijn van harte 
welkom en kunnen tegen een 
kleine vergoeding meespelen. 
Er zijn kleine prijzen te winnen. 
Aanmelden als paar om 13.00 uur 
aan de zaal. Meer weten: 
www.houtseslem.nl

Mierlo-Hout

In Wijkhuis De Fonkel is tot 21 
december een expositie Fotogra-
fie van Maria van Kraaij-Rejaan. 
Prins Karelstraat 131, 5701 VL Hel-
mond. Entree = gratis.

Snel en eenvoudig de leukste 
sinterklaasgedichten maken? Jan 
Vriends en John van der Sanden 
geven een origineel en geani-
meerd rijmcollege met aanslui-
tend een workshop waarin je zelf 
meteen jouw rijm schrijft. Voor 
belangstellenden vanaf 12 jaar. 
Zaterdag 2 december 13.30 tot 
15.00 uur in Bibliotheek Hel-
mond. Entree: gratis toegang na 
aanmelding via de website www.
bibliotheekhelmondpeel.nl

Wijkmanagement Helmond en plaatselijke ondernemersverenigingen investeren in: 

Kerstverlichting op zonne-energie

Wijkmanagement Helmond en 
de plaatselijke wijk-onderne-
mersverenigingen in Helmond 
investeren in Kerstverlichting 
op zonne-energie. De fi rma 
die in de zomer de kleurrijke 
Hanging Baskets verzorgd, 
hangt nu ook in de winter 
kerstverlichting. 
Men voorziet nu vier wijken 
van sfeerverlichting op zonne-
energie. Waarbij in Mierlo-Hout 
in de vorm van boompjes en in 
Helmond-Noord en Brande-
voort in de vorm van een bol-
verlichting is gekozen. Alsook 
in Dierdonk en daar is het een 

samenwerking met de wijkraad 
Dierdonk gerealiseerd.

De verlichting kan op afstand 
aan en uit worden gezet, dus los 
van de schakeling van de lan-
taarnpalen branden, men kan 
dan op donkere dagen toch wat 
langer van gezellige sfeerverlich-
ting profiteren en meer tijdens de 
openingstijden van de winkels.
De gemeente heeft via “alle lich-
ten op groen” hier ook een subsi-
die voor ter beschikking gesteld. 
In de wijken waar het nu nog via 
de lantaarnpalen is geregeld, lo-
pen nog contracten met leveran-
ciers die men af moet werken en 
bij sommigen zijn vorig jaar pas 
stopcontacten aan de lantaarn-

palen gemaakt. Op termijn wil-
len Wijkmanagement Helmond 
alles op zonne-energie.

Zonne-energie is voordelig voor 
wijkmanagement Helmond 
omdat er geen stopcontacten 
gemaakt hoeven worden,  per 
ornament waren de kosten circa 
€250,- per lantaarnpaal. De ver-
lichting is meer aan tijdens de 
openingstijden van de winkels. 
Voordeel voor de gemeente kost 
geen stroom meer. Wijkmanage-
ment Helmond (Trekkingsge-
rechtigde van het Ondernemers-
fonds Helmond) bouwt zo mee 
aan een energie neutrale omge-
ving. www.wijkmanagemenent
helmond.nl s

Helmond

Kerstboompjes op zonne-energie links en rechts van de Hoofdstraat in Mierlo-Hout (Foto Cofoto, Mario Coolen).

Beversporen tijdens wandeling Kaweise Loop

Samen met IVN Helmond kan 
de hele familie beversporen 
ontdekken op zondag 3 decem-
ber om 14.00 uur tijdens de Pu-
bliekswandeling bij de Kaweise 
Loop en Berkendonk. Trek de 
wandelschoenen aan! Loop met 
andere natuurliefhebbers langs 
de Kaweise Loop en recreatie-
plas Berkendonk. Verzamelen 
op de parkeerplaats bij De Rij-

pelaal (Rijpelberg 5, 5703 KD 
Helmond). Deelname is gratis.

De twee uur durende wandeling 
voert door een landschappelijk 
waardevol beeklandschap. In dit 
nog jonge, maar nu al prachtige 
gebied wisselen natuurlijke ele-
menten zich af met agrarische 
activiteiten. Op de Cultuurhis-
torische Waardenkaart van de 
provincie Noord-Brabant zijn 
een deel van de bomenrijen en 
houtwallen aangemerkt als his-

torisch groen: Door het hele ge-
bied liggen enkele en dubbele 
bomenrijen. De houtwallen lig-
gen voornamelijk in de beekda-
len. Verspreid over het gebied zie 
je vrijstaande (solitaire) bomen 
en ook een enkel bosje. Ooit een 
zogenaamde 'vistrap' gezien? In 
de Oude Aa zijn recent ‘vistrap-
pen’ aangelegd, waardoor vissen 
ongehinderd de stroom op kun-
nen zwemmen. In het noordelij-
ke en natuurlijke deel van de Ber-
kendonkplas huist sinds enkele 
jaren een bever. Sporen van de 
bever als doorgeknaagde wilgen, 
zullen tijdens de wandeling zeker 
gevonden worden. Voor meer 
informatie over deze wandeling: 
Anne Regts tel. 06-20491428 ivn-
helmond@gmail.com Algemene 
informatie over IVN-Helmond 
vind je op www.ivn.nl/afdeling/
helmond s

IJsland thema inloopavond IVN

IJsland is het onderwerp van 
een presentatie door Hans van 
Moorsel. Deze vindt plaats op 
woensdag 6 december bij IVN 
Geldrop in natuurinformatie-

Rijpelberg

Regio

centrum De Paardestal, in het 
kasteelpark. Aanvang 20.00 uur, 
toegang gratis in het park van 
Kasteel Geldrop. Vanaf 19.45 uur 
staan koffie en thee klaar, einde 
rond 22.00 uur. Een vrijwillige bij-

drage wordt op prijs gesteld. Wie 
IVN Geldrop wil steunen, kan lid 
of donateur worden. 
Kijk daarvoor op www.ivn.nl/
geldrop. IVN Geldrop is ook op 
Facebook.  s

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Gemiddeld brandstofverbruik 3,8 L /100km (26,3 km/L) tot 6,3 L 100 km (15,9 km/L), CO₂ 86-144 gr/km.

* Afgebeeld Toyota C-HR. 1.8 Hybrid Bi-Tone rijklaar vanaf € 34.495,- Wijzigingen voorbehouden. Importeur: Louwman & Parqui B.V. Meer info: bel gratis 0800-0369 of ga naar www.toyota.nl

Doe nu de Energy Challenge en win een VanMoof e-bike!
Tijdens de Energy Challenge leert u de stoere Toyota C-HR Hybrid van binnen en buiten kennen. Deze 5-deurs crossover wekt zijn eigen energie op en 
rijdt daardoor tot wel 50% van de tijd elektrisch, zónder stekker. Bovendien geniet u met een hybride van ultiem comfort én lage kosten. Ervaar zelf alle 
voordelen van hybride rijden tijdens de C-HR Energy Challenge. U rijdt de C-HR nu al vanaf € 25.295,-. Lukt het u om meer dan 50% elektrisch te rijden? 
Dan maakt u kans op een VanMoof e-bike t.w.v. € 2.998,-. Kom langs en meld u aan of kijk op Toyota.nl.

Toyota Helmond
Varenschut 5, 0492-561222
www.oostendorp-toyota.nl

Toyota Uden
Oude Udenseweg 25, 0413-262887
www.oostendorp-toyota.nl

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

7 6

6 3

641 7 2 9

4 1 3

7 8 1

2 7 8

4 1 5 9 6 3

9 7

3 4
Oplossing van week 46:

Mail de gele oplossing voor 8 december naar:

actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Prijswinnaar week 46:
Alex Konings

b

b

a

a

c

c

2

d
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GRATIS tegen 
inlevering van 

10 spaarpunten

Kip- of 
varkenssaté

Met of zonder stokjes 
160 gram

Diepvriesspecialist

1,99

normaal

Deurne - Milhezerweg 19 - 5752 BA  Deurne - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - 5707 AZ  Helmond - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - 5461 BB  Veghel - T 0413-344004
Waalwijk - Stationstr. 91 - 5141 GD  Waalwijk - T 0416-534919

www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 29 november t/m dinsdag 5 december 2017. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Worstenbroodjes
30 stuks

Beckers

11,99

6,99

ruim 40% korting

Worsten-, ragout- of pikant

Mini broodjes
10 stuks - Diepvriesspecialist

Om zelf af te bakken 

Banket- of 
speculaasstaaf 
Roomboter
250 gram - Millers banket
Normaal 2,99

Saté- of smulrol
3 stuks 
Diepvriesspecialist

2,99

1,99
ruim 33% korting

4,39 / 4,59

3,49

5,00

2 voor

Appel- of 
vruchtenstrudel

600 gram - Coppenrath & Wiese

Ambachtelijke 

Erwtensoep
1 liter - Diepvriesspecialist

2,39

1,79

3,79

2,99
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Ook regie over uw eigen leven houden als u een 
probleem heeft of het niet zo lekker gaat?

Meld u aan voor onze training Inzicht, 
start 8 januari a.s. 

Meer informatie op: 
www.lerenmetlev.nl/zinzicht

LEREN MET LEV

www.lerenmetlev.nl/zinzicht

PRAKTIJK
ALTERNATIEVE GENEESWIJZEN

Herkent u dit?
U komt in uw leven veel uitdagingen tegen, waarin u                                                                                                                
regelmatig vastloopt. U wilt ze wel oplossen, maar u
weet niet altijd hoe.

Soms ziet u het zelfs helemaal niet meer zitten en wordt 
alles u teveel. 
Denk dan eens aan een oplossing met behulp van 
cognitieve therapie, waarbij u handvatten aangereikt 
krijgt die uw leven weer op de rit kunnen zetten of aan 
hypnotherapie, waarbij uw gedrag verandert door een 
andere mindsetting.

Hebt u of uw kind, last van stress, een depressie, een 
burn-out of een verslaving, een fobie of van angsten 
en onzekerheid? Aarzel dan niet en neem contact op 
voor een afspraak zodat wij kunnen kijken of we kunnen 
helpen.

René van der Valk. 

Sociaal Psychisch Therapeut | Hypnotherapeut
0651334155 | r.valk41@gmail.com | www.alternatief-beter.nl

Cortenbachstraat 130
5707JL Helmond

 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 

Wij zoeken:
een energieke, enthousiaste en representatieve

Tuincentrum - Boomkwekerij
PETER VAN GENNIP

MEDEWERKER  TUINCENTRUM
Voor 25-30 uur per week. Maximaal te werken zondagen: 8-10.

Bij voorkeur:
Vakkennis op het gebied van bomen en planten/tuincentrum ervaring.
Flexibel inzetbaar, goede contactuele eigenschappen/klantvriendelijk.

CAO volgens tuincentrum. 

www.petervangennip.nl 
Tel. 0492-546077

Schriftelijke sollicitatie aan: Medevoort 29, 5707 DD Helmond (Brandevoort)
of via email info@petervangennip.nl

ZONDAG 3, 10 EN 17 DECEMBER
OPEN VAN 12.00 - 17.00 UUR.

KERSTBOMEN in vele maten en soorten, GRATIS handig verpakt.

Fantastische kletsavond bij de Ao-Kanters

Cv De Ao-Kanters organiseert op vrijdag 
26 januari 2018 in samenwerking met 
Wijkhuis de Lier wederom een fantasti-
sche kletsavond. Zij bieden u een mooi 
programma met goede kletsers en amu-
sement. De kletsavond vindt plaats in 
Wijkhuis de Lier en start om 20.00 uur. 
De zaal is open vanaf 19.30 uur. 

Als kletsers komen: René van den Heuvel, 
Dirk Kouwenberg en Peter van der Maas. 
De amusementsgroepen zijn: Applaus, 
Striepke Veur en Zemac en natuurlijk gaan 
de dansmariekes ook een schitterend op-
treden verzorgen. De gehele avond wordt 
opgeluisterd door RAGAZZI. De voorver-
koop is reeds gestart. De toegangskaarten 

kosten € 12,- per stuk en zijn verkrijgbaar 
in Wijkhuis de Lier. U kunt ook toegangs-
kaarten bestellen bij Dhr. Koolen, pen-
ningmeester@ao-kanters.nl of via e-mail 
info@ao-kanters.nl Wees er snel bij want 
op=op! s

Helmond-Oost

ZET UW FILM OP HELMONDNU.NL
MAIL NAAR: VIDEO@HELMONDNU.NL

Hebt u een mooie korte film over een activiteit hier in Helmond? 
Zet hem dan online op www.helmondnu.nl 

en wij vragen hier extra aandacht voor in onze weekkrant.

AW4D Stiphhout 2017. Wat een geweldige 4 dagen! 

Een kijkje op de werkplaats van de zwarte pieten in het Kasteel van Sinterklaas.
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EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE 
H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. 
H.Lambertus (Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00; H. Paulus 
(Paulus Potterlaan/Noord) zo. 9.30; Edith Stein (Weg door de 
Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00. 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 drs. P.C.G. de Vries 
tel. 476345. diaken@heiligelambertus.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.

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl  
Website: www.heiligelambertus.nl

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

Zaterdag 2 december:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; volkszang;
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; volkszang;
Voor de zieken;

Zondag 3 december:
10.15 uur Luciakerk Mierlo-Hout Viering m.m.v. het kamerkoor Contrast;
Sjef Remmen en Annie Noordman; Bennie Meulendijks; Annie Smits; Louis 
van Berlo; overleden ouders Melters-van de Voort, Rob en Danaé; Nynke 
van Hout; René van Hout; Theu van Deursen en Koosje van Deursen-van 
Kroonenburg; Mathieu de Bie; Jan van Gennip; Henk van de Waterbeemd; 
Mart Hertogs v.w. sterfdag; overleden ouders van Bree-van Tilburg; Marie 
Smolenaars-van Deursen; Jan van Bladel; Willy Drouen-Görtz; Darko 
Plestina; Noud en Nellie Meulendijks-Smits; Nelleke van Bussel; Annie 
Verhoeven; Hans Hafkenscheid; 

Woensdag 6 december:
9.00 uur Koperpoetsen; 

Donderdag 7 december:
19.00 uur Alphonsus; 

Zaterdag 9 december:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; volkszang;
Sterfdagherdenking van Will van den Brekel-Korte en kleinzoon William;
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; Dankviering Vormsel m.m.v. de Halmen;
René Michielsen; Nelly van de Sande-Dekkers en Jan Verbunt;

www.damiaanhelmond.nl

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

Zondag 3 december
10.30 uur Trudo koor, Fons Adriaans en Suze Adriaans-van Ras, Friedie 
Coolen, Olga de Roij-Vissers, Cor van de Kimmenade, Antoon Colen, Wim 
en Hetty Evers-Wolters, Marie-José Panhuizen-Jacobs, Joep Schiffers, 
Bert Wouters, Bert Meesterburrie, Rie en Rinus van de Vorst-van Almen, 
Annie Swinkels-Soille, Emilio Olympio, Guusje Swinkels, Bep Verstappen-
Gijsbers, Charles Geelen en Will Geelen-Grundeken, Harry Verheijen, Frans 
van Hoof en Ria van Hoof van Ras, Arno van de Laar, Nico Seelen, Miep en 
Marinus Coolen, Marijke Coolen, Miep van den Heuvel, Willem Kager, Jan 
van Stipdonk,. Frans Berendsen.

Zondag 10 december 
10.30 uur Maria koor, Thieu de Wit, Gerard Majoor, Herman Hagenbeek, 
Caroline Reuvers-de Kok, Regina Steenkamer-Diederen, Joep Schampers, 
Geert Kusters, overleden familie Wijnheimer-Roelofs, Jac Jansen, Fran 
Hamilton, Marietje van de Goor-van Vlierberghe, Agnes van de Westerlo-
Donkers, Tonnie Bouw-Bevers, Wim van Stiphout en Koosje van Stiphout-
van Lieshout de echtgenote, Antoon Hik-
spoors, overleden ouders van der Linden-van 
Bommel.

www.damiaanhelmond.nl

Carnaval in Brandevoort brandt weer los

Prins Alex d’n Uurste bij de Brandeliers

De commissie Hoftempel heeft 
een goede traditie voor een lu-
dieke herkenbare bekendma-
king: gedempt licht, een span-
nend muziekje en de 11 hints 
plaveiden de weg naar de ont-
hulling. Als heuse mascotte van 
de Brandeliers werd de nieuwe 
hoogheid de zaal ingeleid. Om 
zijn postuur nog niet te verra-
den was hij ook nog voorzien 
van een zwarte beschermhoes. 
Na zijn onthulling en aange-
kleed te zijn als Prins werd de 
scepter door Oud Prins John I 
aan hem overgedragen: Prins 
Alex I. Uiteraard kan hij het niet 
alleen en daarom is hij erg ver-
heugd om dit samen te doen 
met Adjudant Charles. De fan-
tastische dansgarde had als 
eerste een cadeau: een volledige 
nieuwe dans.

Alex Ruwers (21-03-1979) is ge-
boren en getogen in Eindhoven 
(Woensel) en woonachtig en ge-
setteld in Brandevoort sinds 2011. 
Prins Alex I staat in het dagelijkse 
leven ook wel bekend als “Alex de 
Makelaar in Brandevoort” en is 
een veel geziene gast in de mooie 
wijk. Hij heeft samen met zijn 
partner Esther twee zonen, Stef 
en Tygo. Esther is werkzaam bij 
Kinderopvang De Grabbelton in 
Geldrop. Daarnaast is zij zeer ac-
tief vrijwilligster bij de commissie 
Sint Intocht en de fietsenbeurs. 
Prins Alex I was zeer verrast dat 
hij gevraagd werd als prins maar 
twijfelde niet lang voordat hij sa-
men met Esther ‘ja’ zei. “Het lijkt 
ons super leuk om met de Bran-
devoorters een fantastisch car-
naval neer te zetten en te genie-
ten van alle gezelligheid.” Omdat 
Prins Alex I en Adjudant Charles 
samen een passie hebben voor 
saamhorigheid werd het motto 

al snel gezocht in deze richting: 
Gezellig thuis bij de Brandeliers! 
Op zondag 3 december vanaf 
12.00 uur ben je van harte wel-
kom om Prins Alex en zijn Adju-
dant te feliciteren in Hoftempel ‘t 
BrandPunt. s

Brandevoort

 Prins Alex d’n Uurste 
(Foto Jan Dijstelbloem).

Entree vur niks bij De Kim

Voor alweer de 10de keer orga-
niseert café ’t Trefpunt de gezel-
ligste café-kletsavond van zuid-
oost Brabant e.o. met de ludieke 
naam: “Entree vur niks”. 

Deze wordt op vrijdag 8 decem-
ber 2017 om 20:00 gehouden bij 
café ’t Trefpunt, beter bekend 
als café de Kim aan de Mierlo-
seweg 191.

U wordt verwelkomd met een 
goeie opsomming van keur aan 
kletsers o.a. Rob Scheepers uit 
Mierlo-Hout, Rob Boumans uit 
Helmond bekend van de amuse-
mentsgroep Hers & Dwers, Frank 
Stevens uit Soerendonk, en ook 
een goeie bekende in de regio 
Hans Verbaarschot uit Deurne. 
Op het laatst werd nog aan de li-
ne-up toegevoegd een kletser die 
een try-out wil opvoeren: Theo 
Kroeze. Sommige van deze klet-
sers hebben zich geplaatst voor 

het gerenommeerde grand gala 
du klets toernooi van de stadscar-
navalsvereniging de Keiebijters 
op 6 januari 2018. En als klap op 
de vuurpijl wil de huis-moppen-
tapper Theo de Kim ook nog de 
avond afsluiten met een paar fan-
tastische moppen uit zijn hoge 
hoed. Dus wilt u lekker genieten 
en lachen met deze kletsers die 
avond, kom dan op tijd, want er 
wordt geen entreegeld geheven. 
U bent hartelijk welkom, kom wel 
op tijd, want Vol=Vol. s

Helmond

Inschrijving Kluppelspel 2017/2018

Het Kluppelspel wordt ver-
nieuwd komend seizoen: Om 
het spel interessant en levendig 
te maken streeft de organisatie 
naar 10 of meer deelnemende 
groepen. Daarbij mikken ze ze-
ker ook op groepen met jongere 
deelnemers. 

Deze groepen worden verzocht 
zich in te schrijven/aan te mel-
den voordat het spel begint, zo-
dat er een goed beeld ontstaat of 
het spel levensvatbaar is. Bij vol-
doende deelnemende groepen 

start het spel op 16 december. 
Inschrijven kan, tot en met 10 de-
cember als volgt: via een e-mail 
aan info@kluppelwacht.nl on-
der vermelding van de volgende 
gegevens: naam van de groep, 
uit hoeveel personen bestaat de 
groep, en wie zijn dat en wie is 
de contactpersoon, mobiel tele-
foonnummer.

Bij doorgang zal het spel dit sei-
zoen worden gespeeld via Face-
book, hiervoor komt een aparte 
Facebookpagina. Zie voor de vol-
ledige nieuwe opzet en spelregels 
de mededeling op de website 
www.kluppelwacht.nl s

Mierlo-Hout

De zoektocht naar de Kluppel, het 
Kluppelspel start, bij voldoende 
deelnemers, weer op 16 december.

Prins Hans d’n Twidde bij Spruwwejagers

Hans Klink werd vrijdag gepre-
senteerd als de nieuwe, 56ste 
Prins van CV De Spruwweja-
gers uit Mierlo. Als Prins Hans 
d’n Twidde zal hij de Spruwwe-
jagers een jaar lang voorgaan en 
terzijde worden gestaan door 
Adjudant Ronald Groothedde. 

Alvorens de presentatie van de 
nieuwe Prins werd op passende 
wijze afscheid genomen van 

Jubileumprins Eric (de Koning) 
d’n Urste en zijn Adjudant Aart 
van der Gaarden. Het motto van 
Prins Hans d’n Twidde met het 
oog op carnaval 2018 is: “Vooruit 
… nog inne dan”. 

Op 21 januari 2018 krijgt Prins 
Hans (Klink) d’n Twidde namens 
‘De Spruwwejagers’ een prin-
senreceptie aangeboden in de 
Spruwwekooi van Sport & eet-
café ‘De Weijer’ gelegen aan de 
Heer van Scherpenzeelweg 24 te 
Mierlo. s

Regio

Prins Hans d’n Twidde der 
Spruwwejagers en Adjudant 
Ronald (Foto: Jos Lenssen). 
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    Elke 2 weken de meest uitgebreide
uitgaansgids van Helmond !

PATHE

Kasteel van Sinterklaas
Kasteel Helmond vormt ook dit jaar het onderkomen van 
Sinterklaas en de pieten. Kom je een kijkje nemen in Het 
Kasteel van Sinterklaas? Kasteel Helmond, Kasteelplein 1
Di 21 november 2017 t/m zo 3 december 2017 di-vr: 13:00 - 
17:00 uur, za, zo: 09:30 - 17:00 uur.

Sinterklaas in de piste
Robert Ronday presenteert van zondag 19 november t/m 
zondag 3 december het Sinterklaascircus. Circustent 
Havenplein, Havenweg 1 Zo 19 november 2017 t/m zo 3 
december 2017 wo: 15:00 - 16:30 uur, za, zo: 13:00 - 14:30 en 
16:00 - 17:30 uur.

Dimitri Verhulst - Godverdomse Dagen Op Een 
Godverdomse Bol
Je moet maar durven: de mensheid tot een hoofdpersoon 
maken van een boek. Schrijver Dimitri Verhulst deed het 
in ‘Godverdomse Dagen Op Een Godverdomse Bol’. De 
Cacaofabriek, Cacaokade 1 Do 30 november 2017 20:30 uur.

Keukentafelsessie @Lokaal42
Rootsclub Keukentafel sessie. Trek je instrument van de plank 
schraap je keelen schuif aan Lokaal 42, Markt 42 Do 30 
november 2017 21:00 - 00:00 uur.

Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een biologische 
markt onder de Markthal van Winkelcentrum Brandevoort in 
Helmond. Markthal Winkelcentrum Brandevoort, de Plaetse
Vr 1 december 2017 14:00 - 18:00 uur.

Bloomfield - Plays OK Computer By Radiohead
Bloomfield uit Rotterdam schrijft al sinds hun oprichting 
eind 2006 eigen liedjes. Maar in 2011 trokken ze de stoute 
schoenen aan en deden ze voor het eerst een Radiohead tribute. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1 Vr 1 december 2017 21:00 uur.

Paris - Berlin - Ellen ten Damme
Muzikale ode aan Franse en Duitse chansonniers en 
topentertainers van de afgelopen eeuw. Ellen ten Damme en 
haar achtkoppige superband The Magpies hebben een retourtje 
Parijs-Berlijn op zak. Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Vr 1 december 2017 20:15 - 23:15 uur.

Weekmarkt Centrum Helmond op zaterdag 2 
december
Kom elke zaterdag naar de gezellige Helmondse markt! De 
Helmondse Markt, elke week een feest. De Helmondse Markt, 
Watermolenwal Za 2 december 2017 09:00 - 16:00 uur.

DJ Hans Vermeeren!!
Alternative Party met achter de knoppen Hans Vermeeren.
Lokaal 42, Markt 42 Za 2 december 2017 22:00 - 02:00 uur.

LIVE: The Blue Chevys (BE)
The Blue Chevys ontstonden in 1989 tijdens de wilde 
tienerjaren van de Chevy nozems op de Don Bosco school in 
Haacht. Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39
Za 2 december 2017 22:00 - 00:00 uur.

Maandelijkse dansavond
Maandelijkse dansavond met live muziek rock en roll jaren 
50-60-70 muziek. T.O.V. gebouw, Azalealaan 40 Za 2 december 
2017 20:30 - 01:00 uur.

Rijmcollege Eerste Hulp bij Sintgedichten
Snel de leukste sinterklaasgedichten maken Jan Vriends 
en John van der Sanden geven een vrolijk rijmcollege 
met workshop. Gratis toegang na aanmelding. Bibliotheek 
Helmond, Watermolenwal 11 Za 2 december 2017 13:30 - 
15:00 uur.

Toneelschuur Producties - De Huisbewaarder
Tragikomische toneelklassieker over stuntelende mannen. Eens 
in je leven moet je een Pinter hebben gezien. In de briljante 
toneelteksten van Nobelprijswinnaar Harold Pinter proef je dat 
hij zelf acteur is. Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Za 2 december 2017 20:15 - 23:15 uur.

ZestigerJarenPop - Sixties Pop In Cacaofabriek
Ja we zijn weer toe aan een nieuwe editie van Zestiger Jaren 
Pop. En wat voor eentje hebben we voor jullie in petto. 
Niemand minder dan George Baker is van de partij.

Florian en het wonderflesje
Met dit prachtige sprookje blaast Toneelgroep St. Genesius 
haar december traditie nieuw leven in. Geschikt voor kinderen 
in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar. Kunstkwartier Scala Zaal, 
Steenweg 19 Za 25 nov. 2017 14:00 - 16:00 uur, za 25 nov. 
2017 16:00 - 18:00 uur, zo 3 dec. 2017 14:00 - 16:00 uur.

Koopzondag voor Sinterklaas
Op 3 december is het koopzondag in Helmond Centrum. 
Gezellig winkelen op zondag voor Sinterklaas in Helmond 
Centrum. Centrum Helmond, Watermolenwal 11
Zo 3 december 2017 12:00 - 17:00 uur.

Optreden Cicada Rhytmn (USA)
Optreden Cicada Rhytmn (USA) super cool trio met 
betoverende songs. Lokaal 42, Markt 42 Zo 3 december 2017 
16:00 - 00:00 uur.

Sinterklaas-voorlezen en vouwschoentje ophalen-
versieren
Sinterklaas-voorlezen en vouwschoentje ophalen en versieren.
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 1
Zo 3 december 2017 13:30 - 14:30 uur.

Ricky Koole & Ocobar - Me & Tennessee
Three chords and the truth meer heeft Ricky Koole niet nodig. 
In dit concert gaat ze met de mannen van de Rotterdamse 
band Ocobar op zoek naar die waarheid. Theater Speelhuis , 
Wilhelminalaan 18 Wo 6 december 2017 20:15 - 23:00 uur.

Voorlezen op woensdagmiddag in Bibliotheek 
Helmond
Voorlezen op woensdagmiddag in de Bibliotheek Helmond 
door vrijwilligers van Blikkie. Voor kinderen van 3 tot 7 jaar, 
gratis toegang. Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11
Wo 6 december 2017 15:00 - 15:30 uur.

Katinka Polderman - Polderman tiert welig
Al ruim tien jaar geldt droogkloot Polderman als een van de 
best bewaarde geheimen van de Nederlandse en Vlaamse 
theaters. Toch maakte ze al vier voorstellingen vol vrolijk 
cynisme subtiele lompheid. Theater Speelhuis , Wilhelminalaan 
18 Do 7 december 2017 20:15 - 23:30 uur.

Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een biologische 
markt onder de Markthal van Winkelcentrum Brandevoort in 
Helmond. Markthal Winkelcentrum Brandevoort, de Plaetse
Vr 8 december 2017 14:00 - 18:00 uur.

Pick Up Music Club
Pick Up Music Club is een evenement in Muziekcafé waarbij 
uitsluitend vinyl gedraaid wordt door een viertal gast-DJ039s 
en vindt plaats op de 2e vrijdag van de maand.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39
Vr 8 december 2017 21:00 - 01:00 uur.

Theatergroep Suburbia - Eenzame begeerte
Rauw acteursduel over liefde lust en venijn. Theater Speelhuis , 
Wilhelminalaan 18 Vr 8 december 2017 20:15 - 23:00 uur.

Weekmarkt Centrum Helmond
Kom elke zaterdag naar de gezellige Helmondse markt! De 
Helmondse Markt, elke week een feest. De Helmondse Markt, 
Watermolenwal Za 9 december 2017 09:00 - 16:00 uur.

LIVE: Sunset Travelers
Sunset Travelers is een band die een smakelijke ‘Gumbo’ 
bereidt met muzikale ingrediënten uit het zuiden van de 
VS. Denk aan Memphis, Soul, de RB en Boogie uit New 
Orleans en Blues uit Mississippi. Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39 Za 9 december 2017 22:00 - 00:00 uur.

Dickensnight Brandevoort
De 15e editie op zondag 10 december. De sfeer van 
Dickensnight Brandevoort wordt bepaald door drie 
hoofdingrediënten: de aankleding de koopwaar en het vermaak.
Brandevoort Centrum, de Plaetse 41-69
Zo 10 december 2017 14:00 - 20:00 uur.

Kamermuziekcyclus met Amsterdam Sinfonietta 
Soloists
Amsterdam Sinfonietta Soloists met Candida Thompson-
viool, Jacobien Rozemond-viool, Daniel Bard-altviool, 
Kaori Yamagami-cello en Rick Stotijn-contrabas. Willem 
Prinzenstraat 43 Zo 10 december 2017 15:30 - 17:30 uur.

Koopzondag 10 december
Op 10 december is het koopzondag in Helmond Centrum. 
Gezellig kerstinkopen doen op zondag in Helmond Centrum.
Centrum Helmond, Watermolenwal 11 2017 12:00 - 17:00 uur.

Lamia Bedioui
Lamia Bedioui is een zangeres en verhalenverteller uit Tunesië, 
die al jaren in Griekenland woont. Ze studeerde aan zowel het 
conservatorium van Tunis als van Athene. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1 Zo 10 december 2017 15:30 uur.

Poppentheater De Peel - Klein Giraffeke
Klein Giraffeke gaat logeren bij Tante Yvonne. Zal hij wel 
kunnen wennen bij Tante. Gespeeld door Yvonne Aldenzee, 
voorstelling voor kinderen vanaf 2 jaar. De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1 Zo 10 december 2017 15:00 uur.

Gezonde leefstijl
Mw. Nathalie Drouen dietist vertelt hoe belangrijk het is om 
elke dag gezond en gevarieerd te eten. I.s.m. VU Helmond.

DO.
30 NOV.

VR.
01 DEC.

ZA.
02 DEC.

WO.
13 DEC.

DO.
14 DEC.

W0.
06 DEC.

D0.
07 DEC.

VR.
08 DEC.

ZA.
09 DEC.

Z0.
10 DEC.

DI.
12 DEC.

Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Di 12 december 2017 20:00 - 22:00 uur.

Ernst De Corte - Lied Van Mijn Vader
De liedjes van Jules de Corte door Ernst de Corte
Cacaokade 1 Di 12 december 2017 20:45 uur.

ISH - Dwang
Podiummix van pure straatkunst en imponerende stunts.
Wilhelminalaan 18 Di 12 december 2017 20:15 - 23:15 uur.

Zin-Café
Zin-café met KAULEN-lezing 12 december: Anna Eva Tulkens 
en Bram Verhees Hoestie - over communiceren met zieken.
Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2 2017 20:00 - 22:00 uur.

Claudia de Breij - Nu (try out)
Nieuwe show van “de beste cabaretière van Nederland”.(De 
Telegraaf) Theater Speelhuis , Wilhelminalaan 18
Wo 13 december 2017 20:15 - 23:00 uur, do 14 december 
2017 20:15 - 23:00 uur.

Voorlezen op woensdagmiddag
Voorlezen op woensdagmiddag in de Bibliotheek Helmond 
door vrijwilligers van Blikkie. Voor kinderen van 3 tot 7 jaar, 
gratis toegang. Bibliotheek Helmond, Watermolenwal 11
Wo 13 december 2017 15:00 - 15:30 uur.

Join & Jam on Stage
Elke 2e donderdag van de maand heeft ‘t Muziekcafé de 
allerbeste jamsessie van de regio. Altijd is er een basisband 
aanwezig en vaak treedt een band op met een setje van circa 30 
minuten. Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39
Do 14 december 2017 20:00 - 01:00 uur.

Bad Moms 2 (DOV) Di 10:00, 16:15, 19:45, 21:45 uur / Zo 11:15 uur 
/ Za 11:45 uur / Vr 12:45 uur / Do 14:00, 21:30 uur / Ma 14:30, 19:15, 
21:00 uur / Wo 16:45 uur / Do, Zo, Wo 19:00 uur / Vr, Za 20:00, 22:30 
uur / Zo, Wo 21:15 uur
Breathe (DOV) Di 20:30 uur
Chana, La (DOV) Di 13:30 uur 
Coco (DNL) Di 10:15 uur / Vr, Za, Ma 10:30 uur / Do 10:45, 15:15 uur / 
Wo 11:30, 15:45 uur / Zo 12:15 uur / Ma 15:00 uur / Vr - Zo 16:15 uur
Coco (N3D) Zo 11:15, 15:15 uur / Ma, Di 12:30 uur / Do 13:30 uur / Vr 
13:45 uur / Za 14:00 uur / Wo 14:30 uur
Zo 11:15, 15:15 uur / Ma, Di 12:30 uur / Do 13:30 uur / Vr 13:45 uur / 
Za 14:00 uur / Wo 14:30 uur
Coco (O3D) Wo 17:30 uur / Zo - Di 18:15 uur / Do 18:30 uur / Vr 19:30 
uur / Za 19:45 uur
Daddy’s Home 2 (DOV) Zo 16:00 uur / Ma, Di 18:00 uur / Do 18:15 
uur / Wo 18:45 uur / Vr, Za 19:15 uur
Dikkertje Dap (DNL) Za, Di 10:00 uur / Ma 10:30 uur / Wo 10:45 uur 
/ Vr 10:50 uur
Dummie De Mummie En De Tombe Van Achnetoet (DNL) Za 
10:00 uur / Ma 12:30 uur / Wo 13:15 uur / Zo 13:30 uur / Vr 14:00 uur
Escape Room Zo 10:00 uur / Ma 15:30 uur / Do 16:15 uur / Wo 17:15 
uur / Di 17:20 uur / Vr, Za 18:15, 23:00 uur / Do, Zo - Wo 22:00 uur
Familie Slim, De (DNL) Wo 13:00, 15:15 uur / Zo 15:45 uur Wo 
13:00, 15:15 uur / Zo 15:45 uur
Flatliners (DOV) Ma 11:00 uur / Do 11:15 uur
Foreigner, The (DOV) Di 10:15 uur / Do 10:30 uur / Vr, Za 17:30, 
22:45 uur / Do, Zo, Ma, Wo 21:45 uur
Gek van Geluk (DNL) Wo 19:15 uur
Justice League (DOV) Za 10:00 uur / Do, Zo 10:30 uur / Vr 11:00 uur 
/ Ma 11:45 uur / Di 12:45 uur / Wo 16:30 uur
Justice League (O3D) Wo 11:15 uur / Vr, Za 13:30, 16:45, 22:15 uur 
/ Ma 15:30 uur / Do 15:45 uur / Di 16:00 uur / Zo 18:00 uur / Do, Di 
21:15 uur / Zo, Ma, Wo 21:30 uur
Kapitein Onderbroek: Het Eerste Grote Avontuur (DNL) 
Wo 10:45 uur
Kapitein Onderbroek: Het Eerste Grote Avontuur (N3D)
Za 12:45 uur / Vr 13:00 uur / Wo 14:15 uur / Zo 14:30 uur
Listy Do M. 3 (DOV) Za 14:45 uur / Di 18:45 uur / Wo 21:00 uur
Loving Vincent (DOV) Ma 20:00 uur
Misfit (DNL) Do 12:30 uur / Vr 15:15 uur / Za 15:45 uur / Zo 17:15 uur
Mountain Between Us, The (DOV) Do, Ma 13:00 uur / Vr 13:15 uur 
/ Di 14:45 uur / Ma 19:00 uur / Do, Zo 19:15 uur / Vr, Za 20:15 uur
Murder On The Orient Express (DOV)
Vr, Za, Ma, Wo 10:30 uur / Di 10:45, 21:30 uur / Do 11:30 uur / Vr 15:00 
uur / Za, Di 15:30 uur / Do, Ma 16:30 uur / Zo 16:45 uur / Ma, Wo 20:30 
uur / Do, Zo 20:45 uur / Vr, Za 21:45 uur
Opera: Exterminating Angel, The (Ades) (DOV) Zo 11:00 uur
Paddington 2 Za 12:00, 15:00 uur / Wo 13:30, 16:00 uur / 
Zo 13:45 uur
Paddington 2 Zo, Wo 18:30 uur / Za 19:30 uur
Sinterklaas & Het Gouden Hoefijzer (DNL) Di 10:00, 13:00, 17:15 
uur / Za, Zo 10:15 uur / Vr 10:30, 16:00, 18:00 uur / Do, Ma 10:45, 
13:15 uur / Zo, Di 12:00 uur / Vr, Za 12:15 uur / Za, Zo, Di 14:00 uur / 
Ma 14:30 uur / Wo 15:00 uur / Zo 15:30 uur / Do 17:30 uur / 
Za 17:45 uur
Sneak Preview 20171130 (DOV) Di 21:00 uur
Snowman, The (DOV) Vr 10:40 uur / Di 14:30 uur / Do, Ma 16:45 uur  
Thor: Ragnarok (O3D) Wo 12:45 uur / Ma 13:30 uur / Do 14:30 uur / 
Di 15:15 uur / Vr, Za 17:15, 22:00 uur / Do, Zo 21:00 uur
Weg Van Jou (DNL) Ma 17:45 uur / Do, Di 18:30 uur / Vr 19:45 uur
Wonder (DOV) Wo 11:00 uur / Di 11:45, 19:00 uur / Za 13:00 uur / Zo 
13:15 uur / Do 14:15 uur / Vr 15:45 uur / Ma 16:15 uur / Do, Zo, Ma, Wo 
19:30 uur / Vr, Za 20:30 uur
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brandevoort Brandevoortse Hoeve, Medevoort 23 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Jumbo winkelcentrum Brouwhorst
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark)
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Wijkcentrum de Boerderij, 
Harmoniestraat 105 | Primera, winkelcentrum De Bus 
Wijkcentrum de Kamenij, Jeroen Boschstraat 19 
Helmond-Oost Wijkhuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Industrieterrein Hoogeind Werkplein UWV aan de Churchilllaan
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Houtsvoort
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

de loop weekkrant helmond
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
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e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50
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EVENEMENTEN DIVERSEN

DIVERSEN

VERMIST

65+ KLUSSER/
STYLIST

Bza voor timmerwerk
schilderen en 

behangen.
Van RESTYLEN tot 

STYLING.
In woon en bedrijfs-
ruimte modern of 

landelijk.
Tevens tuin en terras 

onderhoud.
Ruim 40 jaar ervaring.
info: 06-11441257 Kees

Rommelmarkt 
Mèrthal Horst

3 December 
9.30 – 15.30 uur

Gasthuisstraat 30, 
5961 GA, A73 afrit 11

www.carbootsalehorst.nl

MEGA 
VLOOIENMARKT

  3 december 
Tennishal de Heiberg

Heerseweg 49 
Veldhoven

9 tot 16 uur € 2 p.p.
06-20299824

Naaiatelier Sylvia
Voor al uw naaiwerken en
aanpassingen aan trouw-

en galajurken.
Vragen kan altijd.

06-13563305

GRATIS 
KANTOORRUIMTE?:

• Unieke kantoorruimte, op loopafstand van 
 station Helmond
• Een mogelijke aspirant huurder krijgt de 
 kans om de sfeer en de mogelijkheden 1 
 maand  gratis te komen proeven door een 
 gemeubileerde kantoorruimte te gebruiken. 
• U krijgt 24/7 toegang tot een eigen, 
 gemeubileerde, kantoorruimte inclusief 
 glasvezel internet, maakt gebruik van alle 
 faciliteiten die de locatie biedt (zoals o.a. 
 bemande receptie, gebruik fitnessruimte). 
• Geniet van alle voordelen van huren en 
 luncht dagelijks mee met de andere 
 huurders en flexwerkers. Na deze maand 
 is de keuze om het kantoor blijvend te 
 huren of niet. Geen verplichtingen dus. 

Mail naar: info@adcommunicatie.nl

TE KOOP
Kachelhout

Vaste m3 65,- euro of 
thuis gebracht 85,- euro

0655101220

TE KOOP GEVRAAGD
Uw sloopauto levert geld op!
Wij bieden v.a. 75,- euro voor 

sloopauto’s. Voor rijdende auto’s 
v.a. 150,- euro geboden. ODUS 

AUTO’S BV
Achterdijk 6, Helmond 

06-52642652

DIENSTVERLENING
Scheiden doe je samen

* Vanaf intakegesprek t/m 
afhandeling rechtbank

* Effectiever en goedkoper  dan een advocaat
* Een aanspreekpunt  tegen een 

vaste totaalprijs
Astrid Larue tel.  06 539 72 748

larue@scheidingshuys.nl
www. scheidingshuys.nl

ER IS TOEKOMST NA DE SCHEIDING 
HET SCHEIDINGSHUYS

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

(rol)gordijnen, jalouziën, etc. 
Zeer concurrerende prijzen. 
Gratis meten en prijsopgaaf.

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-; 
Staan tafel € 4,-; 
Karaoke € 25,-; 

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

VERMIST
Zwarte smalle kater, 

groene ogen. Rijpelberg of elders. Bel svp 06 24253071

Stichting Dierenasiel & Dierenambulance Helmond e.o. is geopend op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 
12.00u tot 16.00u en op zaterdag van 12.00u tot 15.00u. Grasbeemd 17, 5705 DE Helmond, tel. 0492-513971.

Gebroeders Jing en Jang

www.dierenambulancehelmond.nl
INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71

Nee, dit zijn geen twee foto's van één katje, dit zijn 
onze Jing en Jang. Zoek de verschillen! Jing en Jang 
zijn broertjes en zijn ongeveer 12 mei geboren. Hun 
snoetjes lijken ongelooflijk veel op elkaar. Ze waren 
heel onzeker bij binnenkomst maar hebben zich flink 
ontwikkeld. Jang is het verste, het is een vrolijk man-
netje dat graag speelt en een warme schoot op prijs 
stelt. Jing heeft wat meer tijd nodig, hij vindt het nog 
wat eng als je op hem af loopt en hij moet nog een 
beetje wennen aan handen. Met wat geduld kan ook 
hij over de streep getrokken worden. Ook Jing kan 
spelen als de beste! Je ligt in een deuk als je ziet hoe 
hij achter een laserlichtje aan zwabbert. Hoe meer 
plezier je met de beestjes maakt, hoe relaxter ze wor-
den. Jing en Jang hoeven niet samen geadopteerd te 
worden (maar het mag natuurlijk wel). 
Wij zijn dringend op zoek naar vrijwilligers voor alle 
voorkomende werkzaamheden (asiel, ambulance).

Alex Konings uit Helmond 
stuurde zoals velen de op-
lossing in van de Sudoku en 
was verrast dat hij gewon-
nen had.

Eric van der Putten (media 
adviseur Adcommunicatie) 
overhandigde de Holland 
Casino dinercheque t.w.v. 
€ 100,00 en een leuke 
Goodiebag aan de heer 
Konings.

Iedere 14 dagen plaatst 
Weekkrant De Loop Hel-
mond een Sudoku. Lost u 
deze op? Dan maakt u ook 
kans op een dinercheque en 
een exclusieve Goodiebag 
van Holland Casino Eind-
hoven.

Winnaar Sudoku  Weekkrant De Loop Helmond
Helmond

hartstichting.nl
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L I E S H O U T  H O L L A N D

ONZE HOOFDSPONSOREN

08/DEC/20.00 UUR

-

Kassa’s open om 19.00 uur 
of bestel online via
www.helmondsport.nl/tickets

KOM NET ALS ONZE VERDEDIGER MAIKEL 
100% ACHTER ONZE CLUB STAAN

VOLG ONS OOK OP 

FACEBOOK.COM/HELMONDSPORT 
EN TWITTER @HELMONDSPORT


