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Europees industrieel erfgoed label 
voor de Helmondse Thole kraan 

(Bron foto's; Wim van den Broek).

Maandag 16 december mocht 
Antoinette Maas, wethouder 
cultuur, de feestelijke onthul-
ling verrichten van het Europees 
label voor industrieel erfgoed 
dat sinds kort op een ‘pelleke’ 
bij de voorste poot van de Thole 
kraan ‘prijkt’. De QR-code op 
het bordje biedt de bezoeker de 
gelegenheid om in meerdere ta-
len (voorlopig Engels en Neder-
lands) meer te weten te komen 
over diverse aspecten van de 
kraan; de technische details, de 
geschiedenis en nog meer.

Het label
Europa kent een eigen onder-
scheiding voor zeer bijzondere 
sites, musea en initiatieven op 
het vlak van behoud en ontslui-
ting van industrieel en technisch 
erfgoed, het Industriana-label. 
Het label werd gelanceerd in 
2015 ter gelegenheid van het 
Europese Jaar van het Industri-
eel en Technisch Erfgoed door 
EFAITH, de European Federation 
of Associations of Industrial and 
Technical Heritage. Er is een digi-

tale infrastructuur opgezet, met 
QR-bordjes én een bijpassende 
website: http://www.industrial-
heritage.eu/Industriana. Mooi 
hieraan is dat het ook echt inter-
nationaal is, de keus aan talen is 
groot, de toelichting vooralsnog 
in de taal van het moederland 
van het object én in het Engels. 
In heel Europa hebben nu bijna 
honderd gebouwen en installa-
ties deze bijzondere onderschei-
ding gekregen, maar in Neder-
land slechts drie. 

Na de bijzondere oude stoom-
machine te Oisterwijk en het 
complex van Brouwerij Bosch 
te Maastricht is de kraanbaan te 
Helmond het derde Nederlandse 
object dat deze onderscheiding 
ten deel valt. Daar mogen we 
trots op zijn.

De Kraan
De Nederlandse Stichting voor 
Erfgoed van Kranen www.kra-
nenprojekt.nl is recent uitgeno-
digd een kraan naar keuze voor 
te dragen voor het Industriana-

label en kwam daarbij al gauw 
uit op de Thole kraan in Hel-
mond: een mooi voorbeeld van 
een goed bewaarde en gerestau-
reerde kraanbaan die echter wel 
wat toelichting kan gebruiken. 
De handel en nijverheid langs 
de Zuid-Willemsvaart maakten 
vanaf begin 20ste eeuw gebruik 
van mechanische overslagmid-
delen die een eeuw later weer 
verdwenen zijn. Deze kraanbaan 
is een van de laatste restanten, 
samen met een kraanhuis te 
Beek en Donk. De laatste heeft 
een industriële oorsprong en is 
afkomstig van de draadindustrie 
ter plaatse. De Helmondse kraan 
is gebruikt door een bouwmate-
rialen- en kolenhandel, in 1928 
geleverd door de firma Thole te 
Enschede voor een plaatselijke 
combinatie. Sinds 2002 is zij ge-
meentelijk monument en - na 
enige discussie - in 2009 aange-
kocht door de gemeente. Vervol-
gens is mede op advies van Ned-
SEK de complete baan en het 
machinistenhuis gerestaureerd 
en op locatie weer opgesteld. 

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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... een inspirerende kersttijd en een positief 2020 toegewenst!... een inspirerende kersttijd en een positief 2020 toegewenst!

Wij wensen U
Prettige Feestdagen

en een
voorspoedig Nieuwjaar

Stap boordevol vertrouwen in het splinternieuwe jaar.
Maak elke dag een tikkeltje bijzonder.

Voor iedereen het beste en het mooiste wat er is.

En mocht U nog zoeken naar een bijzonder cadeau op het gebied 
van wonen, koken, tafelen, huishouden of hobby en vrije tijd, 

dan kunt U dit op de  Engelseweg in Helmond vinden. 
 Van accessoires voor het interieur, decoratie van uw woonkamer 

tot van alles op het gebied van tuin en auto. 

De Engelseweg, de plek waar U urenlang zorgeloos kunt
shoppen bij meer dan 50 winkels en kunt genieten van een 

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

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.Shopping.H E L M O N DShopping.H E L M O N D
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NEW YEARS EVENEW YEARS EVEThe Party

Een ticket biedt je onbeperkt 
eten en drinken, champagne, 
oliebollen, garderobe en een 
spetterende vuurwerkshow.

Zeg Cheese 
tijden New Years Eve
Tijdens New Years Eve: The Party 
in de Cacaofabriek staat er ook 
een fotohokje. Zo leg je jouw 
spetterende avond vast voor al-
tijd. De foto’s worden direct gra-
tis afgedrukt en zullen prachtig 
staan op je nachtkastje.

Live Band: No Time
De allround disco coverband 
No Time brengt soul krakers en 

groovy, disco songs in de pop-
zaal. Tijdens New Years Eve: The 
Party gooi jij de voetjes van de 
vloer en danst mee op alle disco 
klassiekers.  Waarop? Op een 
van de verlichte dansvloeren na-
tuurlijk. Zowel in de foyer als in 
de popzaal vind je een flitsende 
dansvloer, waarop we swingen 
tot in de late uurtjes. 

Food tijdens New Years Eve
We gaan natuurlijk compleet 
verzadigd het nieuwe jaar in tij-
dens New Years Eve: The Party.
Er zijn verschillende kraampjes in 
De Cacaofabriek waar jij de hele 
avond onbeperkt heerlijk kunt 

eten. Daarnaast staan er genoeg 
oliebollen voor je klaar en gaan 
we rond met lekkere hapjes.  

Cheers!
Heb jij je ticket voor New Years 
Eve: The Party al bemachtigd? 
Op de vijfde editie van dit ein-
dejaarsfeest eet en drink jij on-
beperkt! Natuurlijk krijg je om 
00.00 uur een heerlijk glaasje 
bubbles om mee te proosten (en 
op te drinken). 

Silent Disco
Tijdens New Years Eve: The Party 
vindt in de foyer een Silent Disco 
plaats. Met je koptelefoon op ga 
jij helemaal los op heerlijke dis-
coklassiekers. De disco deejays 
bieden verschillende kanalen 
waartussen jij kunt kiezen. In de 
popzaal speelt de live band No 
Time groovy nummers. 

Dit wil je niet missen. 
Haal vandaag nog je tickets!  
www.decacaofabriek.nl 

Heb jij je ticket al? (Bron foto; Organisatie New Years Eve: The Party).

De Cacaofabriek verzorgt voor de vijfde keer een spetterende, 
grootse en geweldige afsluiter van het jaar. Voor deze jubileumedi-
tie pakt de organisatie fl ink uit. NEW YEARS EVE: The Party vindt 
in meerdere ruimten in De Cacaofabriek plaats.  Met onder andere 
een silent disco, twee verlichte dansvloeren, een spetterende disco 
live band No Time, diversen DJ’s en natuurlijk geweldige dansmu-
ziek beleeft u op voorhand een onvergetelijk oud en nieuw feest!
Een ticket biedt je onbeperkt eten en drinken, champagne, oliebol-
len, garderobe en een spetterende vuurwerkshow.

Live muziek van George Michael, Elvis Presley,
Michael Jackson, Andre Hazes, Prince 

en vele vele anderen 

De Hemel draait door

De schat aan nummers die 
zij hebben nagelaten is echter 
groot en mág daarom niet ver-
geten worden.

De Hemel draait door neemt je 
daarom ook komend jaar weer 
mee in een waanzinnige muzi-
kale tijdreis en jij kunt daar bij 
zijn! Een avondje meezingen 
met nummers van onder an-
dere George Michael, Michael 
Jackson, Prince, AC/DC, Bob 
Marley en vele vele anderen. 
Met dit jaar als nieuwe zanger 
op de planken in de show, onze 
eigen Mierlose André Hazes, 
Henrie Janssen, beloofd het 
bovendien een extra gezellige 
avond te gaan worden. Naast 

Henri staan dit jaar op het 
podium Sjan van de Boomen, 
Marcel Mulders, Jos Peeters, 
Frederique Giesberts en Joost 
Poppelaars.

Vorig jaar was de Hemel draait 
door in een rap tempo uitver-
kocht. Wil jij er deze keer bij 
zijn, en zelf meemaken hoe 
Mierlo met elkaar in de winter 
zingt, of lekker aan het genie-
ten is van een fantastische live 
band? Koop dan nu je kaarten 
à 5 euro aan de bar in de Bar-
ber Pub, Vesperstraat 8 Mierlo 
of online via www.barberpub.
nl en houd alvast vrij: vrijdag-
avond 17 januari: De Hemel 
Draait doorrrr!

Na de succesvolle eerste editie in januari 2019 is het de organi-
satie van de Hemel draait door, wederom gelukt een muzikale 
topavond in elkaar te zetten. Wie er vorig bij was, herinnert 
zich het ongetwijfeld nog; in een uitverkochte en swingende 
Backstage Barber Pub zaal kwamen onder leiding van de eigen 
Hemel draait door band, vele grote hits voorbij van grote arties-
ten, die allemaal een ding met elkaar gemeen hebben: ze zijn, 
jammer genoeg, niet meer op deze aarde. 

(Bron foto; Organisatie Hemel draait door).

www.barberpub.nl

Mierlo Passion for Bikes Winterveldtoertocht
Tourclub Mierlo organiseert 
op zondag 26 januari 2020 de 
Mierlo Passion for Bikes Win-
terveldtoertocht door de bos-
sen van Mierlo, Lierop, Heeze 
en Leende. De deelnemers 
kunnen kiezen uit routes van 
35, 45 en 55 kilometer. Ver-
trokken kan worden tussen 
09.00 en 10.00 uur vanaf Par-
tycentrum “denheuvel”, Heu-
vel 2 te Mierlo. 

De route voert over paden, 
smalle weggetjes en langs de 
mooiste plekjes natuurschoon 
die met name de Strabrecht-
se Heide, de Hubertusbos-
sen en het Heezerenbosch te 
bieden heeft. 
Het inschrijfgeld bedraagt 
€ 5,- en toerlicentiehouders 
van de NTFU krijgen hierop 

€ 1,- korting. Op de pauze-
plaats wordt de deelnemers 
een gratis consumptie aan-
geboden. Na afloop is er ge-
legenheid om de fiets schoon 

te spuiten. Informatie is ver-
krijgbaar via onze website: 
www.tcmierlo.nl of de tele-
foonnummers 06 1090 3917 of 
06 5734 6694. 

(Bron foto; Tourclub Mierlo).

16e Editie ATB-tocht 
TWC de Wekkers Deurne
Op zondag 22 december 2019 or-
ganiseert TWC de Wekkers uit 
Deurne voor de 16e keer haar 
jaarlijkse ATB-tocht. De tocht 
is door de NTFU als “Extra goed 
geregeld” gekwalifi ceerd en is 
geschikt voor ATB / Cyclocross 
en Gravel bikes. 

Start en finish zijn bij Sportpark 
Leeuwkensbroek, Kuilvenweg 9, 
5752 RR Deurne. Inschrijven is 
mogelijk vanaf 9.00 uur tot 10.00 
uur. De kosten voor deelname 
bedragen € 5,00. Voor NTFU 
leden € 4,00. Scan en Go, fiets-

afspuitmogelijkheid en een be-
waakte fietsenstalling (tot 10 uur) 
zijn aanwezig. Parkeergelegen-
heid is ruim aanwezig en gratis.

De routes voeren over groten-
deels onverharde wegen en sin-
gletracks in de omgeving van 
Deurne. De routes zijn uitgepijld 
en te downloaden via www.tw-
cdewekkers.nl . Pauzeplaatsen 
zijn bij Jong Nederland Liessel (65 
kilometer) en Scouting Rijpelberg 
(25, 45 en 65 km). Deelnemers 
kunnen hier gratis een drankje en 
een versnapering nuttigen.

(Bron foto; TWC de Wekkers).www.helmondnu.nl
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•   Altijd minimaal 10% met 
•   Gratis parkeren voor de deurGratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 

bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 11 JANUARI 2020 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
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VOOR AL UW WINTERSPORT EN OUTDOORKLEDING

KORTING

Wat 
weet jij
van 
Merino Merino 
wol?wol?

Adventure Store Helmond biedt een ruim 
assortiment aan winterlaarzen die water-
dicht, thermisch, comfortabel en duur-
zaam zijn. De merken die wij voeren zijn 
Meindl, Muck Boot, Lowa, Sorel, Grisport 
en Olang. Allemaal laarzen voor winterse 
omstandigheden of voor jaarrond out-
door gebruik.

Muck Boot
Het verhaal van The Original Muck Boot 
Company begon in 1999 met als enig doel 
het ontwikkelen van de meest comforta-
bele kwaliteitslaars. De behoefte aan meer 
comfort voor gebruik op ieder terrein on-
der alle weersomstandigheden heeft geleid 
tot een aantrekkelijk  
assortiment afgestemd op de specifieke 
wensen van de gebruiker. Muck Boot heeft 
verschillende modellen: Van warme laar-
zen voor avontuurlijke poolexpedities tot 

heerlijke Muck Boots voor outdoor acti-
viteiten in het bos of op het strand. Ook 
voor wintersport, ruitersport, jacht én 
hengelsport zijn er specifieke Muck Boots 
ontworpen. Natuurlijk is er een verrassend 
aanbod dat laat zien dat comfort en fashion 
prima samen gaan. Alle Muck Boots zijn 
gemaakt van 100 procent waterdicht neo-
preen en natuurrubber. Het isoleert tegen 
kou en warmte, dus heerlijk warm in de 
winter en koel in de zomer. Muck Boots 
zijn zeer licht en soepel en het anatomisch 
voorgevormde voetbed met uitneembare 
zool zorgt voor zoveel comfort dat je ze de 
hele dag wilt dragen.

Wilt u graag de Muck Boots óf een van 
onze andere merken komen passen? Kom 
naar de winkel en laat u adviseren door 
een van de specialisten. De chocolademelk 
staat klaar. Tot ziens in de winkel.

Merino wol is een bijzondere soort wol. 
Niet alleen is het superieur aan normale 
wol, het biedt ook veel voordelen ten op-
zichte van andere natuurlijke of syntheti-
sche garens. 

Merino wol is afkomstig van een speciaal 
soort schaap, het Merino schaap. Van ori-
gine afkomstig uit Spanje en voor het eerst 
ontdekt in de 12e eeuw. Het vacht van 
deze schapensoort stopt nooit met groeien. 
Om te voorkomen dat ze oververhit raken 
in de zomer, moeten ze minstens één keer 
per jaar worden geschoren.

Merino wol: een veelzijdige wolsoort
Merino wol wordt veel gebruikt in sport- en 
thermokleding. Dit omdat het veel kwalitei-
ten heeft die goed bij een actieve levens-
stijl passen. Zo is Merino wol een ster in 
het goed vasthouden van lichaamswarmte, 
zonder dat het lichaam te warm wordt. 
Daarnaast is Merino wol ook bijzonder 
goed in het drooghouden van het lichaam 
door de vochtregulerende en absorberen-
de werking. De wol is hierdoor uitermate 
geschikt voor wandel- en skisokken. Zelfs 
in koude en natte omstandigheden, weet 
de stof de lichaamswarmte vast te houden. 
Dit is ideaal voor elke outdoor sporter die 
te maken krijgt met koude weersomstan-
digheden en zweet.  Een andere prettige 

eigenschap is dat deze schapenwol niet eigenschap is dat deze schapenwol niet 
jeukt dankzij de hogere dichtheid. Boven-
dien voelt het veel zachter aan wat irritatie 
aan de huid voorkomt. 
Niet alleen voor sport- en thermokleding 
is Merino wol ideaal, ook aan je voeten is 
het een waar feestje. Zo komt de natuur-
lijke stof lanoline voor in de schapenwol. 
Lanoline heeft van nature antibacteriële ei-
genschappen. Bij het vrijkomen van vocht 
wordt Lanoline omgezet in een zeepachtig 
goedje dat ervoor zorgt dat je voeten langer 
fris blijven. Ideaal voor sokken! Ook ademt 
de stof veel beter dan katoen of andere door 
de mens gemaakte garens. Dit zorgt ervoor 
dat vocht beter verdampt en oververhitting 
wordt tegengegaan. Je kunt het vergelijken 
met een tweede huid die zich aanpast aan 
verschillende omstandigheden.

Bent u nieuwsgierig geworden naar Merino 
wol en hoe deze stof aanvoelt? Kom naar 
Adventure Store Helmond en laat u voor-
lichten door de Merino specialisten. In de 
winkel vindt u Merino kleding van de mer-
ken Woolpower en Icebreaker en sokken 
van de merken Smartwool en Falke. Als u 
dit eenmaal geprobeerd heeft, wilt u niets 
anders meer. Lekker comfortabel 
de winter door. 

www.adventurestore.nl

•   Altijd minimaal 10% met klantenspaarsysteem
•   Gratis parkeren voor de deurGratis parkeren voor de deur
•   Persoonlijke en deskundige 

bediening
•   Vertrouwd adres sinds 1947

Bestellen 24/7 
www.adventurestore.nl

*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 11 JANUARI 2020 EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT 
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ADVENTURE STORE
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Na het grandioze succes van 
vorig jaar organiseert Boer-
derij Krakenburg op zondag 
22 december ook dit jaar weer 
een Winter Wandeling rond de 
boerderij. Tijdens de wandel-
route worden de scenes van het 
kerstverhaal uitgebeeld door de 
deelnemers van de dagbeste-
ding. 

Aansluitend aan de Winter Wan-
deling is er gelegenheid om even 
uit te puffen van de route in de 
Herberg én op het winterterras 
op de boerderij. Met optredens 
van Blaaskapel de Wettertetters 
uit Nederwetten, Muziekvereni-
ging de Allegretto's uit Eerde en 
Blaaskapel Wa'n Klank uit Son 
en Breugel belooft dit een gezel-
lige en feestelijke middag te wor-
den!

Praktische informatie
De wandelroute duurt ongeveer 
één uur. De route gaat over on-
verharde paden, trek schoeisel 
aan wat vies mag worden en zorg 
voor warme kleding! De route-
boekjes zijn verkrijgbaar tussen 
11:00 en 15:00 uur. Let op! Tussen 
11:00 uur en 13:00 uur wordt het 
kerstverhaal uitgebeeld, daarna 
zijn de spelers van het kerstver-
haal aanwezig in de Herberg. 
Wandel je niet mee? Je bent van 
harte welkom in de Herberg en 
op het Winterterras. De koffie, 
glühwein en ranja staan klaar!

Voor informatie neem contact 
op met: info@krakenburg.nl. 

Winter wandeling en muzikale 
kerstmiddag bij Boerderij Krakenburg

Het Lucas Gasseljaar komt 
miljoenen tekort, terwijl een 
nieuw ‘Huis van de Stad’ 
vijftig miljoen kost, maar 
toch kostenneutraal, dus zeg 
maar gratis neergezet kan 
worden. De processierups 
tiert welig en onze pensioe-
nen staan op de tocht: wat is 
het verband? 

Heel Helmond Sport en toch 
hebben we geen supporters-
home in het nieuwe stadion? 
En is Jos van Bree nu wel of 
niet vertrokken vanwege 
het vrouwenquotum? We 
gaan voorop als het gaat om 
auto’s op zonne-energie, le-
veren topvrouwen en staan 
ons mannetje als het gaat 
om zorg, onderwijs en drugs. 
Maar we mogen ons meer la-
ten zien.

Want waar staat Helmond 
in (inter)nationaal opzicht? 

Waar waren we bij de toeken-
ning van het Eurovisie Song-
festival? Waarom kregen de 
handbaldames geen rond-
vaart door het Helmondse 
kanaal? Is Trump misschien 
geïnteresseerd in Boscoton-
do als strategisch stukje 
land? Wil Boris Johnson ons 
bijstaan als we ons willen af-
zonderen van de rest? 

Vragen die Maarten Saris en 
Joop Vos zich stellen in hun 
oudejaarsshow. Bespiegelin-
gen op het afgelopen jaar als 
het gaat om plaatselijke, regi-
onale, landelijke en wereldse 
zaken. Een wervelend einde 
van het jaar!

29 en 30 december 2019 in de 
Cacaofabriek te Helmond. 
Aanvang 20.30 uur. Kaarten 
verkrijgbaar via www.cacao
fabriek.nl of aan de kassa van 
de Cacaofabriek.

Oudejaarsshow in 
De Cacaofabriek

(Links) Joop Vos en Maarten Saris. 
(Bron foto; Joop Vos).

Fun2run cursus bij Lopersgroep Brandevoort
Tijdens de cursus wordt in 6 we-
ken op een rustig tempo getraind 
naar een afstand van 3 kilometer. 
Je hebt geen hardloopervaring 
nodig om deel te nemen.  Deel-
nemers kunnen ervaren hoe ge-
zellig en motiverend het is om in 
een groep te lopen. 

De trainingen zijn 3 keer per 
week vanuit Sportpark Bran-
devoort. We organiseren twee 
informatiebijeenkomsten op 
woensdag 8 en woensdag 15 ja-
nuari om 20:30 uur op Sportpark 
Brandevoort. 

Geïnteresseerden zijn welkom om 
hieraan deel te nemen. Voor meer 
informatie kun je ook kijken op: 
www.lopersgroepbrandevoort.
nl/hardlopen/fun-to-run.

Lopersgroep Brandevoort start op 18 januari 2020 met een nieuwe 
cursus Fun2Run. De cursus is bedoeld voor mensen die willen be-
ginnen met hardlopen of het hardlopen  opnieuw willen oppakken. 

Ontmoetingsbijeenkomst 
voor mensen met een stoma
Op dinsdag 7 januari 2020 is 
er van 10.00 tot 12.00 uur een 
bijeenkomst voor stoma-
dragers, partners en belang-
stellenden in inloophuis De 
Cirkel, Evertsenstraat 19 in 
Helmond.

Voor mensen met een stoma 
en hun omgeving is contact 
met andere stomadragers be-
langrijk. Zij weten van elkaar 
hoe het is om met een stoma 
te leven. De Nederlandse Sto-
mavereniging houdt daarom 
regelmatig bijeenkomsten in 
de regio zodat leden en an-
dere belangstellenden elkaar 
kunnen ontmoeten. 

Daarnaast krijgen bezoekers 
veel informatie over leven met 
een stoma. Bij deze bijeen-
komst zijn ook bestuursleden 

aanwezig. Zij kunnen vragen 
beantwoorden over vereni-
gingszaken of onderwerpen 
die te maken hebben met het 
hebben van een stoma.
Voor vragen over deze bijeen-
komsten kunnen belangstel-
lenden contact opnemen met 
Ingrid Oostindiën, vrijwillig-
ster, tel: 06 53 58 13 49.

Meer weten over het werk van 
de Nederlandse Stomaver-
eniging? Kijk eens op www.
stomavereniging.nl. Onder 
nieuws en agenda zijn alle 
bijeenkomsten in alle regio’s 
te vinden.

www.helmondnu.nl

(Bron foto's; Boerderij Krakenburg).
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Gezellige Winterfair bij Sparta'25.
Terrein Sparta'25, BEEK EN DONK
Za 21 december 2019 
13:00 - 19:00 uur.

21 
DEC

Winterfair Laarbeek 2019

Spetterende showavond met 
schaatsers, dansers, vuurjongleerders, 
freestylers, etc. Tijdens de 
showavond officiële wisseling van 
het themajaar 2019 naar 2020. www.
ijsfestijndeurne.nl
Vr 3 januari 2020 19:00 - 22:30 uur.

21 
DEC

Showavond IJsfestijn Deurne

Dit jaar de achtste editie, met nog 
meer entertainment, muziek, beleving 
en heel veel kramen in hartje Gemert 
op 22 december 2019 vanaf 12.00 uur 
tot 17.00 uur.
Ridderplein, Zo 22 december 2019 
12:00 - 17:00 uur.

21 
DEC

Kerstevent 2019

Asten

PEEL

OP PAD

PEEL

OP PAD
in de

1 
JAN

Tocht langs 
Aarle-Rixtelse 
monumenten

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

20 
DEC

Publieksavond 
in de Jan Paagman 
Sterrenwacht

Aanvang 19.00 uur publieksavond 
met een speciaal programma het 
Kerstverhaal “De Ster van Bethlehem” 
in de Sterrenwacht, Ostaderstraat 
28, 57212 WC Asten. Entree € 
4,- en kinderen t/m 16 jaar € 2,-. 
Tel.: 0493-695783 Voor info: www.
sterrenwachtasten.nl Jan Paagman 
Sterrenwacht Asten. Vr 20 december 
2019 19:00 - 21:00 uur.

20 
DEC

Samen 
Creatiever in 
Asten

Van 10.00 tot 12.00 uur in de 
huiskamer van De Beiaard, Pastoor 
Kleijnhof, Asten We hebben ook een 
(simpele) niet verplichte thuisopdracht 
die de ochtenden nog meer invulling 
blijkt te geven. SamenCreatiever 
is in september 2018 gestart de 
groep bestaat nu uit ongeveer 5-6 
(vaste) bezoekers. Het aantal gaat 
zeker groeien. SamenCreatiever is 
laagdrempelig; geen verplichting om 
iedere keer te komen, geen verplichte 
aanmelding, geen contributie 
(consumptie is wel voor eigen rekening) 
alleen wordt er gevraagd of je per 
ochtend een eigen werk mee wilt 
nemen. Vr 20 december 2019 10:00 - 
12:00 uur..

21 
DEC

Standaard 
Molen Oostenwind 
in Asten

Op zoek naar een leuk begin van 
het weekend? Breng een bezoek 
aan Standaard Molen Oostenwind! 
Standaard Molen Oostenwind in Asten 
is in december op woensdag- en 
zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 
uur geopend voor publiek. Molenaar 
Geert van Stekelenburg vertelt u alles 
over over deze prachtige molen! Entree 
vrijwillige bijdrage. Standaard Molen 
Oostenwind in Asten, ASTEN
Za 7 december 2019 13:00 - 17:00 uur, 

22 
DEC

Maak je eigen 
feestdagen-
schilderij in 
Bibliotheek Asten

Kom naar de bibliotheek tijdens 
de kerstvakantie en maak je eigen 
feestdagen-schilderij. We gaan gezellig 
samen een sfeervol schilderij maken 
op doek. Geschikt voor jong en oud. 
Jonge kinderen hebben hulp van een 
ouder iemand nodig. Trek oude kleding 
aan waar verf op mag komen. Graag 
vooraf aanmelden. Deelname € 2.50 
volwassenen en kinderen
Maak je eigen feestdagen-schilderij in 
Bibliotheek Asten,  Ma 23 december 
2019 14:30 - 16:00 uur.

21 
DEC

Expositie Hasna 
Rezgui in 't Oude 
Raadhuis

Hasna Rezgui toont haar werken 
samen met haar jongste leerlingen.
't Oude Raadhuis, BEEK EN DONK
Meerdere data: Vanaf za 30 november 
2019 t/m zo 22 december 2019.

20 
DEC

Concertcyclus - 
Fanfare Bereden 
Wapens

In het kader van 75 jaar Vrijheid en 
Veteranen, maar ook zeker met het oog 
op Kerstmis, treedt onder het motto 
‘Vrede was het overal…’ de Fanfare 
Bereden Wapens van de Koninklijke 
Landmacht op Sint Willibrorduskerk, 
DEURNE, www.willibrorduskerkdeurne.
nl. Vr 20 december 2019 20:00 uur.

1 
JAN Nieuwjaarsbrunch 

2020

Rise and Shine it’s 2020
Boetiek Hotel Plein Vijf, DEURNE, 
www.pleinvijf.nl
Wo 1 januari 2020 11:30 uur.

20 
DEC Jeugdkerstconcert 

2019

Gepresenteerd door de Koninklijke 
Harmonie Deurne. In de ultieme sfeer 
komen van Kerstmis?
Cultuurcentrum Martien van Doorne, 
DEURNE, www.khdeurne.nl 
Vr 20 december 2019 19:30 uur.

22 
DEC

ATB-Tocht 
TWC De Wekkers 
2019

De deelnemers kunnen kiezen voor 
een rit van circa 25, 45 of 65 kilometer. 
De routes voeren de deelnemers over 
verharde wegen, onverharde wegen en 
singletracks
Sportpark Leeuwensbroek, DEURNE, 
www.twcdewekkers.nl Zo 22 december 
2019 09:00 - 14:00 uur.

20 
DEC Dinnershow 

Babes behind bars

Beleef een speciale avond met 
vrienden familie collega's of zakelijke 
relaties bij cafe-rest. 't Ridderhof te 
Gemert. Diverse data dinnertainment 
dreamteam Programma 19.00 
uur ontvangst zaal open 19.30 uur 
start dinnershow. 23,30 uur einde. 
reservering tafel 67,50 p.p.
't Ridderhof Eten Drinken Feesten, 
Meerdere data: t/m za 21 december 
2019 Toelichting: zaal open bij 
dinnershow vwn.

28 
DEC

Kerstconcert 
Deurnes Gemengd 
Koor 2019

Jaarlijks concert dat in het teken staat 
van Kerstmis St. Willibrorduskerk, 
DEURNE,  www.deurnesgemengdkoor.
nl Zo 22 december 2019 15:30 - 16:30 
uur. zaterdag 28 december

21 
DEC

Kunstlokaal 
organiseert Kerst 
kabaal

Kunstlokaal organiseert op 21 
december 2019 een kerstkabaal in de 
Eendracht te Gemert. aanvang 19.00 
uur entree 4 euro. programma volgt.
Cultuurhuis DE EENDRACHT, GEMERT
Za 21 december 2019 19:00 uur.

28 
DEC Golden Oldies 

Party

Voor een gezellig avondje muziek uit 
onze jeugd. Muziek uit de jaren 60 
tot en met de jaren 90 Asteffekan, 
DEURNE, www.nl-nl.facebook.
com/goldenoldiesbnnvara/  Za 28 
december 2019 20:30 - 01:00 uur.

31 
DEC Sylvesterparty 

2019

Smaakvol en feestelijke uiteinde van 
2019 en een prachtig begin van 2020
Boetiek Hotel Plein Vijf, DEURNE, 
www.pleinvijf.nl Di 31 december 2019 
20:00 - 02:00 uur.

T/M 
24
DEC

'Joris' Kerstboom' 
in bibliotheek 
Deurne

De 'Joris’ Kerstboom' is gebaseerd op 
het KRO-NCRV tv-programma van 
presentator Joris Linssen, waarin hij 
mensen uitnodigt een foto van een 
bijzonder persoon in hun leven tussen 
de dennentakken te hangen om in het 
licht te zetten Bibliotheek, 
www.bibliotheekhelmondpeel.nl
Ma 9 december 2019 t/m di 24 
december 2019 ma: 10:00 - 19:00 uur, 
di-vr: 10:00 - 17:00 uur, za: 10:00 - 
13:00 uur.

2 
JAN

Amateur
kunstenaar 
schildersgroep 
Asten

Van 13.30 tot 17.00 uur is het ART-
Astique schildermiddag. Locatie: 
De Beiaard, bij Pinkeltje. Pastoor de 
Kleijnhof 21, 5721 CR Asten. voor info: 
0493-692085
Amateurkunstenaar schildersgroep 
Asten, www.vvvdepeel.nl/Asten
Do 2 januari 2020 13:30 - 17:00 uur, do 
9 januari 2020 13:30 - 17:00 uur, do 16 
januari 2020 13:30 - 17:00 uur, do 23 
januari 2020 13:30 - 17:00 uur, do 30 
januari 2020 13:30 - 17:00 uur.

22 
DEC Kerstconcert 

Fanfare St. Lucia

Fanfare kerstconcert en jubilarissen 
huldiging Kerk de Mortel aanvang 
19.00 uur. Vervolgens aansluitend 
huldiging jubilarissen bij café zaal t 
anker. Kerk St. Antonius , DE MORTEL
Zo 22 december 2019 19:00 uur.

21 
DEC

Kerstconcert 
Fanfare en 
Slagwerkgroep 
Concordia De Rips

Kerstconcert Fanfare en Slagwerkgroep 
Concordia De Rips. Locatie: 
Partycentrum D’n Eik, Meester 
Hertsigstraat 5, De Rips.
partycentrum D'n Eik, 
Za 21 december 2019 19:30 uur.

24 
DEC Markt 

in Bakel

Iedere dinsdagmorgen markt in het 
centrum van Bakel, St. wilbertsplein 
van 09.00 uur tot 13.00 uur. Div 
kooplieden aanwezig. Markt in Bakel,
Di 5 maart 2019 t/m di 31 december 
2019 di: 09:00 - 12:30 uur.

28 
DEC

Poppenkast 
theater in Grotel’s 
Genieten

Iedere laatste zaterdag van de maand 
een wisselend poppenkasttheater voor 
kinderen van 3-8 jaar. Entree is € 3,- 
pp. in Grotel's Genieten te Bakel op 26 
oktober, 30 november en 28 december 
2019 om 15.00 uur. Grotel's Genieten, 
Za 26 oktober 2019 15:00 uur, za 
30 november 2019 15:00 uur, za 28 
december 2019 15:00 uur.

3 
JAN Kersthandbal-

toernooi Acritas.

Op 3 januari 2020 zal in sporthal 't 
Zand aan Geneneind 2 e te Bakel voor 
de 10e keer het kersthandbaltoernooi 
worden georganiseerd voor leerlingen 
van basisscholen uit Bakel,Milheeze en 
Dierdonk. Handbalvereniging Acritas 
tekent voor d e organisatie. Aanvang 

de mortel

gemert

aarle-rixtel

za 14 december 2019 13:00 - 17:00 uur, 
za 21 december 2019 13:00 - 17:00 uur, 
za 28 december 2019 13:00 - 17:00 uur.

24 

bakel

wedstrijden 09.30 uur. Finale 16.00 
uur. Sporthal 't Zand , BAKEL
Vr 3 januari 2020 09:30 - 17:00 uur.

beek en 
donk

Kerstconcert 

de rips

deurne
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liessel

heusden

milheeze

ommel

Kerst met een Noors geluid
Het Speelhuis, www.theaterspeelhuis.
nl/ Zo 22 december 2019 15:00 - 
23:59 uur.

22 
DEC

Holland Baroque & 
Marianne B. Kielland

I Found the Cure the best dutch 
tribute to The Cure treedt op samen 
met de support The Medicines. 
Muziekcafe Helmond,  www.
muziekcafehelmond.nl/agenda/ Vr 
27 december 2019 22:00 - 01:00 uur.

27 
DEC

LIVE: The Cure, 
by I Found the Cure + 
Support: The Medicines

26 
DEC Topvorm 

Kerstloop 2019

Op donderdag 26 december 2019 
(Tweede Kerstdag) organiseert GAC 
wederom de Topvorm Kerstloop bij het 
kasteel in Gemert (start en finish op 
het Ridderplein). Afstanden: Trimmers: 
2.6 – 5.1 – 7.5 – 10 km Jeugdloop: 
1250 meter Programma: 10:15 uur: 
start jeugdloop – geboortejaren 2009 
t/m 2014 (pupillen) 10:15 uur: start 
jeugdloop – geboortejaren 2007 t/m 
2008 (D-junioren) 10:30 uur: start 
trimloop
Topvorm Kerstloop 2019, GEMERT
Do 26 december 2019.

24 
DEC

MC Kerst-BBQ 
+ Foute Truien 
Contest

De kerst-BBQ is een echte traditie op 
kerstavond in Muziekcafe. Lekker eten 
drankjes en gezelligheid in overvloed. 
Zorg dat je erbij bent want gevreten zal 
er worden. Muziekcafe Helmond,
 www.muziekcafehelmond.nl/agenda/
Di 24 december 2019 20:00 - 
03:00 uur.

27 
DEC

Maak je eigen 
feestdagen-
schilderij

Kom naar de Bibliotheek tijdens 
de kerstvakantie en maak je eigen 
feestdagen-schilderij. Verzorgd door 
Gerry Sieben Bibliotheek Helmond, 
www.helmondpeel.op-shop.
nl/1128/maak-je-eigen-feestdagen-
schilderij/27-12-2019
Vr 27 december 2019 10:30 - 12:00 uur.

29 
DEC

Zevende 
Kapellekes
wandeltocht in 
de griebelgrauw

De wandeling begint ook dit jaar 
weer bij het Boerenbondsmuseum, 
aan de Pandelaar 106 te Gemert. 
Deelnemers kunnen kiezen voor 
een route van 6 of van 9 kilometer. 
Deelname is gratis. Wel is het 
verstandig een veiligheidsvest en 
zaklamp mee te nemen.29 december 
2019 start tussen 15.30 en 17.30 uur. 
Boerenbondsmuseum Gemert, Zo 29 
december 2019 15:30 uur.

28 
DEC

De Vijfhoeck Live: 
Pretzel & The 
Cookies (BE)

Maak kennis met Pretzel The Cookies 
Deze coole band van muzikanten heeft 
zich 5 jaar lang bewezen op de betere 
podia met hun super vermakelijke 
en wervelende rock-039n-roll-show. 
Toegang gratis. Grand Cafe De 
Vijfhoeck, www.devijfhoeck.nl/de-
vijfhoeck-live. Za 28 december 2019 
21:00 - 01:00 uur.

22 
DEC Kerstconcert Una 

Sono Liessel 2019

In samenwerking met Together 
(Walsberg) en Close Harmony to 
Be Continued uit Panningen. Sint 
Willibrorduskerk, LIESSEL
Zo 22 december 2019 14:00 uur.

28 
DEC

Oorverdovend - 
Silent Disco in De 
Cacaofabriek

Silent Disco in Helmond Jij bepaalt zelf 
op welke muziek jij wilt dansen
De Cacaofabriek, HELMOND, www.
cacaofabriek.nl/pop/info/id/2730/
Oorverdovend_-_Silent_Disco_in_
De_Cacaofabriek Za 28 december 
2019 21:00 - 23:00 uur.

28 
DEC

KNWU 
Jeugdveldrit 
Liessel 2019

Wedstrijden in 7 jeugdcategorieën waar 
nog punten te verdienen zijn voor het 
aankomende NK
Schietberg, LIESSEL,  Za 28 december 
2019 10:00 - 14:00 uur.

1 
JAN Nieuwjaarsduik 

2020 Nederheide

Ook dit jaar wordt er op 1 januari 2020 
weer een nieuwjaarsduik georganiseerd 
bij strandbad Nederheide. Kop snert en 
Unox muts gratis. aanvang 12.00 uur.
Natuurpoort Nederheide, MILHEEZE
Wo 1 januari 2020 12:00 uur.

29 
DEC Crossduation 

Asten

Starten inschrijving om 08.30 uur 
Prinsenmeer, Beekstraat 31, 5724 
PL Asten-Ommel. Starten 10.00 uur 
lange afstand en Starten 13.00 uur 
korte afstand. Deelnamekosten lange 
afstand solo: €25,-,Lange afstand 
estafette: €35,- (team) en korte afstand 
solo: €20,- Bij de inschrijving een 
consumptiebon voor versnapering en 
een drankje! Afstand lopen/fietsen, 
korte afstand bestaat uit 3,5km trailrun 
– 9,5 km mountainbiken – 2km trailrun. 
Lange afstand bestaat uit 7km trailrun – 
19,5km mountainbiken – 3,5km trailrun. 
Prinsenmeer, OMMEL
Zo 29 december 2019 10:00 - 17:00 uur.

28 
DEC Op de planken met 

Anna!

In de Kerstvakantie organiseert het 
Annatheater een dag vol theaterplezier 
voor jongeren en kinderen Vanuit 
een verhaal maken we samen een 
voorstelling.  
www.annatheater.nl/article/774/op-
de-planken-met-anna. Za 28 december 
2019 10:00 - 20:00 uur.

29 
DEC

Reprise Yvonne, 
Prinses van 
Bourgondië

Dit toneelstuk dat in oktober gespeeld 
is, is zo ontzettend goed ontvangen dat 
het Annatheater besloten heeft om in 
de kerstvakantie het stuk te hernemen. 
GRATIS voor jongeren en kinderen.
Annatheater, HELMOND, Zo 29 
december 2019 15:00 - 16:45 uur.

31 
DEC

New Years Eve - 
Oud en Nieuw In 
De Cacaofabriek

In navolging van vier succesvolle edities 
organiseert de Cacaofabriek voor de 
vijfde keer een spetterende grootse en 
geweldige afsluiter van het jaar Voor 
deze jubileumeditie pakt de organisatie 
groots uit. De Cacaofabriek, Di 31 
december 2019 21:00 - 23:00 uur.

26 
DEC

New Years Eve - 
Oud en Nieuw In 
De Cacaofabriek

Aanvang 09.00 uur in Manege De Witte 
Vallei, Gezandebaan 31, 5725 TM Asten-
Heusden. Org. Rij- en Jachtvereniging 
De Witte Vallei. 

Toegang gratis. Telefoon: 0493-560257 
Dressuurwedstrijden Heusden,  www.
dewittevallei.nl Do 26 december 2019 
10:00 - 17:00 uur.

21 
DEC

Vlooienmarkt 
Deurne in 
Kerstsfeer

De ruimte aan de voorzijde staat vol 
met diverse kerstartikelen: groepen, 
stallen, verlichting, versiering, 
kunstkerstbomen, muziek, films, 
boeken, glaswerk en prachtige 
kerststukjes. Ook wie iets voor 
Sinterklaas zoekt, zal zeker iets van 
zijn/haar gading vinden
Gebouwen, VLIERDEN, www.
vlooienmarktdeurne.nl 
Za 21 december 2019 14:00 - 16:00 uur.

2 
JAN

Fietsdriedaagse 
op home trainers 
i.h.k.v. Handel 800

Op 2,3 en 4 januari 2020 vindt in het 
kader van Handel 800 weer een fiets 
driedaagse op home trainers plaats 
welke zal worden gehouden in de 
kantine van Voetbalvereniging Handel 
op sportpark d'n Eikenwal. aanvang 
van de wedstrijden op donderdag en 
vrijdag om 19.00 uur en op zaterdag 
om 19.30 uur. entree gratis.
Voetbalvereniging Handel , 
Do 2 januari 2020 19:00 uur, vr 3 
januari 2020 19:00 uur, za 4 januari 
2020 19:30 uur.

1 
JAN

Openingsfeest 
jubileumjaar 
Handel 800

Op 1 januari 2020 de start van het 
jubileumjaar Handel 800 met een 
groot openingsfeest in de Bron te 
Handel. Meer info zie www.handel800.
nl Dorpshuis de Bron Handel, HANDEL
Wo 1 januari 2020.

20 
DEC Xmas 

sing along

Op vrijdag 20 december 2019 
organiseert de stichting Xmas sing 
along voor de 2e keer een sfeervol 
meezingevenement bij de Oude Toren 
in Stiphout. Oude toren Stiphout 
, www.xmassingalong.nl  Vr 20 
december 2019 19:00 - 23:00 uur.

22 
DEC

Workshop: 
Versier je eigen 
kerstoutfi t

Kom tijdens de kerstvakantie naar 
de Bibliotheek en versier je eigen 
kerstoutfit Verzorgd door Annick 
Ypma. Bibliotheek Helmond, www.
helmondpeel.op-shop.nl/1121/
workshop-versier-je-eigen-
kerstoutfit/22-12-2019 Zo 22 
december 2019 13:30 - 15:00 uur.

27 
DEC

Maak je eigen 
feestdagen-
schilderij

Kom naar de Bibliotheek tijdens 
de kerstvakantie en maak je eigen 
feestdagen-schilderij. Verzorgd door 
Gerry Sieben
Bibliotheek Helmond, www.
helmondpeel.op-shop.nl/1128/
maak-je-eigen-feestdagen-
schilderij/27-12-2019
Vr 27 december 2019 10:30 - 12:00 uur.

28 
DEC

De Vijfhoeck Live: 
Pretzel & The 
Cookies (BE)

Maak kennis met Pretzel The Cookies 
Deze coole band van muzikanten heeft 
zich 5 jaar lang bewezen op de betere 
podia met hun super vermakelijke 
en wervelende rock-039n-roll-show. 
Toegang gratis. Grand Cafe De 
Vijfhoeck, www.devijfhoeck.nl/de-
vijfhoeck-live. Za 28 december 2019 
21:00 - 01:00 uur.

21 
DEC

Kerst 
Bloemschik-
workshop

Zaterdag 21 december van 13.30 - 
15.30 uur kerstworkshop Groei en Bloei 

helmond

21 Vlooienmarkt 

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

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Omdat jouw week al druk genoeg is

2e kerstdag, 29 december en oudejaarsdag 
alle vestigingen geopend

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

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Gratis 
montage*

Als je jouw keuken in 
februari 2020 laat plaatsen

Voor nu fi jne 
feestdagen gewenst!

Maar daarna aan de slag met je 
goede voornemens!

Je kunt er beter uitzien, maar je vooral fi tter 
voelen na slechts 9 dagen

Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en 
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma 
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je 

lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen

DUS nu nog even de KILO’S eraf en gezond maar vooral fit de vakantie tegemoet?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22
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High Tea op Kasteel Croy 
voor goede doel daverend succes

Op zondag 8 december opende 
het kasteel haar deuren voor 
Stichting Britt Helpt. Ruim 
honderd mensen hadden zich 
aangemeld voor de high tea die 
daar georganiseerd werd. Dat 
dit een daverend succes was, 
bleek uit de vele warme reac-
ties. Ook de quotes in het gas-
tenboek liegen er niet om: Het 
was echt geweldig, we hebben 
zó genoten, schreef een van de 
deelnemers.

Aan deze dag was een maan-
denlange voorbereiding vooraf 
gegaan. Alle gasten kregen een 
ronde hartige en een ronde zoete 
hapjes voorgeschoteld. Deze wa-
ren allemaal gesponsord door lo-
kale restaurants in de omgeving 
en deels gemaakt door leerlingen 
van het Knippenbergcollege in 
Helmond die daar een speciale 
les aan besteed hadden. Het kas-
teel was door een team vrijwil-
ligers van kasteel Croy zelf om-
getoverd in een sprookjesachtige 
kerstsfeer. Er was een prachtige 
prijzentafel beschikbaar gesteld 
door vele ondernemers in de om-
geving. En door Jordie van Ber-
kel (huidige ‘kasteelbewoner’ en 
eveneens voorzitter van Stichting 
Britt Helpt) werden rondleidingen 
verzorgt. Hiermee ging een van de 
grootste wensen van een direct 
omwonende van het kasteel in 
vervulling. Na 34 jaar op nog geen 
400 meter van het kasteel ge-
woond te hebben, was dit de eer-
ste keer dat hij het kasteel aan de 
binnenzijde heeft mogen bekijken 
en daar was hij zeer verguld mee. 
Bovendien was er een fantastisch 
team van vijftien vrijwilligers van 
Stichting Britt Helpt wat vanaf 
acht tot acht ijverig in de weer is ge-
weest om het iedereen naar de zin 
te maken. In totaal is een be-
drag opgehaald van maar liefst € 

3.672,70 voor Stichting Britt Helpt. 
De high tea was georganiseerd ter 
ere van het vijf jarig bestaan van 
de Stichting die zich met tomelo-
ze energie en enthousiasme inzet 
om het onderwijs in een van de 
armste gebieden van Zuid-Afrika 
te verbeteren. Er worden op dit 
moment vier projecten gesteund 
en er liggen verschillende aan-
vragen voor nieuwe projecten. 
Van 30 december tot en met 14 
januari zullen Britt en Jordie de 
projecten weer gaan bezoeken 
en zal iedere euro omgezet wor-
den in concrete, kleinschalige en 
persoonlijke hulp. 

Dat iedere euro goed terecht 
komt blijkt ook uit de anbi-
status van de stichting en het 
CBF-keurmerk. Dat is een keur-
merk voor verantwoorde en 
transparante goede doelen, wat 
maar 600 stichtingen in Neder-
land hebben.  Wilt u eenma-
lig of structureel doneren aan 
deze stichting, dan is dat zeer 
welkom op rekeningnummer 
NL.42.TRIO.0379.7099.53 ten 
name van Stichting Britt Helpt. 
Meer informatie? Zie www.britt-

helpt.com of stel je vraag via 
info@britthelpt.com. 

Met nogmaals veel dank aan alle 
vrijwilligers, onze hoofdsponsor 
F-Fort, het Knippenbergcollege, 
restaurant De Wilg, theetuin De 
Wilde Framboos, Dientje, Keur-
slager Janssen, Puuur in Gemert, 
Puur uit Beek en Donk, Stout, 
Cakelly, AH Gemert, World of 
Straps / Dana, Jumbo Laarbeek, 
Voips, Denkkamer, Mastermate 
Gemert, VDL Siergrind, Vliex4U, 
Aerde schoonheidsinstituut, 
Tr&ds, Koffie & Anders, Cigo, 
boetiek Monique, ’t Winkeltje, 
Brabant Match, Eye-on en Stich-
ting Exploitatie Beheer Croy.

SchuldHulpMaatje Helmond
In ons land is in toenemende 
mate sprake van een niet be-
heersbare individuele schul-
denproblematiek. De Lande-
lijke overheid heeft de daad-
werkelijke aanpak van dit 
probleem verschoven naar de 
gemeentes. Dat levert soms 
verschillende manieren van 
aanpak op tussen gemeentes 
en dus ook voor individuele 
burgers. 

In Helmond wordt de uit-
voering van schuldhulpverle-
ning zowel professioneel als 
door vrijwilligersorganisaties 
gedaan. Eén van de vrijwil-
ligersorganisaties is Schuld-
hulpmaatje Helmond (www.
schuldhulpmaatje.nl/hel-
mond) die ook samenwerkt 
met de gemeente Helmond en 
andere schuldhulpverlenings-
organisaties. 

We zijn officieel in 2018 van 
start gegaan met het professi-
oneel opleiden van zogenaam-
de ‘Maatjes’ die (schuld)hulp-
vragers begeleiden. Inmiddels 
zijn er al een aantal hulpvra-
gers in begeleiding en hebben 

we al hulpvragers succesvol 
geholpen. Een begeleidings-
traject kan soms maanden 
tot een jaar duren omdat we 
graag willen dat niet alleen de 
bankrekening schuldenvrij is, 
maar ook de oorzaak van het 
ontstaan van schulden succes-
vol wordt aangepakt. 

Een maatje is steeds als coach, 
klankbord, praktische hulp, 
motivator én verwijzer be-
schikbaar om de hulpvrager 
terzijde te staan. 

De hulpvrager moet het uit-
eindelijk zelf allemaal doen. 
Dat is onze aanpak en daar 
gaan we voor! Omdat het aan-
tal hulpvragen aan het toene-
men is, zijn we op zoek naar 
gemotiveerde vrijwilligers die 
zich willen inzetten voor het 
weer op de rit krijgen van een 
gezonde en toekomstbesten-
dige financiële huishouding 
van hulpvragers.

Ed Heinen
Voorzitter 
SchuldHulpMaatje Helmond
a.heinen@bbhmail.nl

Op weg naar Kerstmis
Ook dit jaar zal Gemengd Koor 
De Klokkengieters haar kerst-
concert geven in de Parochie-
kerk van Aarle-Rixtel.  Dit con-
cert zal plaatsvinden op zondag 
22 december aanstaande. Aan-
vang 18.00 uur. Een afwisselend 
programma van diverse sfeer-
volle liederen zal u worden aan-
geboden.

Medewerking wordt verleend  
door Margot Pagels, sopraan  en 
Rob Rassaerts, organist. Het ge-
heel staat onder de muzikale lei-
ding van onze dirigent, Jan van 
de Beek. Op Eerste Kerstdag 25 
december a.s. zal Gemengd Koor 
De Klokkengieters de hoogmis 
van Kerstmis in onze Parochie-
kerk verzorgen. Aanvang van deze 
eucharistieviering is 09.30 uur.  U 

bent bij beide muzikale optredens 
van harte welkom.

Wij zijn nog steeds op zoek naar 
mensen die ons koor muzikaal  
willen versterken. Dus, bent u alt, 
tenor, bas of sopraan, u bent van 
harte welkom om eens te komen 
luisteren tijdens onze repetities op 
maandagavond van 20.00 uur tot 
22.15 uur in Conferentiecentrum 
De Couwenbergh, Dorpsstraat, 
Aarle-Rixtel (links van de Paro-
chiekerk).

Informatie kunt u opvragen bij 
onze secretaris: Sabina Gijsbers-
van Zantvliet, telefoon 0492-
382170. Namens bestuur, dirigent 
en leden: een fijn en sfeervol 
kerstfeest toewenst en een geluk-
kig en gezond 2020.

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Wortelstronk 45-cm hoog
Compleet met verlichting
en versiering

Van
€19,95

Breng ook een bezoek 
aan ons tuincafe.

www.tuincentrumdebiezen.nl

Alle maten & soorten
De mooiste 
kerstboeketten

Kerst Tafelkleden

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

Vrijdag koopavond
Tot 20:00 uur

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 18 t/m 24 dec 2019

Vanaf
€9,99

Tip! 

Oliebollenkraam

T/m 31 dec iedere dag geopend

nu
25%
Korting

1e en 2e  Kerstdag gesloten

Wortelstronk 45-cm hoog
Compleet met verlichting

Tot 20:00 uur

 Kerstdag gesloten

nu
€11.99

Prettige feestdagen

In de Bibliotheek Helmond-Peel 
staat sinds deze week een Joris’ 
Kerstboom. De ‘Joris’ Kerst-
boom’ is gebaseerd op het KRO-
NCRV tv-programma van pre-
sentator Joris Linssen waarin hij 
mensen uitnodigt een foto van 
een bijzonder persoon in hun le-
ven tussen de dennentakken te 
hangen om in het licht te zetten. 
In de Bibliotheek Helmond kun-
nen bezoekers de komende tijd 
hetzelfde doen.

Bij de kerstboom in Bibliotheek 
Helmond is vanaf 9 december de 

mogelijkheid om een mooie kerst-
gedachte voor iemand in de boom 
te hangen. De bibliotheekbezoeker 
kan een reddende engel bedanken, 
sorry zeggen of een hechte vriend-
schap vieren. En dit begint voor ie-
dereen bij de vraag, die Joris Lins-
sen stelt: Wie zet jij in het licht?

Gesprek tijdens de kerst
Het ophangen van de foto’s 
en kerstwensen kan leiden tot 
mooie gesprekken bij de kerst-
boom. De Joris’ Kerstboom 
wordt zo een ontmoetingsplaats; 
erg waardevol voor veel mensen 

in de dagen voor Kerst. In Biblio-
theek Helmond is van 10 t/m 24 
december dagelijks een biblio-
theekmedewerker aanwezig om 
mensen op weg te helpen en een 
luisterend oor te bieden.

Landelijke actie
Circa 200 bibliotheken in Neder-
land doen mee aan deze sympa-
thieke actie. Op www.joriskerst
boom.nl is te zien waar in Neder-
land een Joris’ Kerstboom staat 
en kunnen bezoekers een online 
kerstgedachte voor een dierbare 
achterlaten.

Warme kerst 
in de Bibliotheek met 

Joris’ Kerstboom
In  De ‘Joris’ Kerstboom’ in Bibliotheek Helmond is de mogelijkheid om een mooie kerstgedachte voor 

iemand in de boom te hangen. (Bron foto: Stijn Ghijsen).

Lambertus Concerten presenteert: 
Kerstconcert van 

Philbee orkest Phileutonia
Op zondagmiddag 22 de-
cember geeft het Philbee or-
kest van K.S.H Phileutonia 
zijn jaarlijkse kerstconcert 
in de kapel van het Elkerliek 
ziekenhuis. Er staan weer 
prachtige kerstnummers op 
het programma, voor patiën-
ten van het ziekenhuis maar 
natuurlijk ook voor hun fa-
milies en overige belangstel-
lenden. 

Plaats: Elkerliek Kapel, Wes-
selmanlaan 25 in Helmond. 
Aanvang: 15.00 uur. Entree is 
gratis (collecte na afloop).
Wat een heerlijke periode is 
de advents- en kersttijd: bui-
ten is het kil en grauw, maar 
binnen klinken de warme 
klanken van kerstmuziek, die 
een fantastische sfeer van ge-
zelligheid en saamhorigheid 
kweken. Ook dit jaar zorgt het 
Philbee orkest weer voor zul-
ke stemmige uurtjes muziek. 
Op het programma staan 

natuurlijk de bekende kerst-
nummers, afgewisseld met 
minder voor de hand liggend 
repertoire. Maar altijd met die 
heerlijk warme klanken van 
de koper- en houtblazers, die 
maken dat de muziek voelt als 
een warme winterjas. 

Aanvankelijk onder de pa-
raplu van K.S.H. Phileutonia 
treedt het Philbee orkest al ja-
ren succesvol op als een apart, 
volwaardig en hoogstaand 
ensemble, met eigen concer-
ten en concertreizen. Met hun 
speciale repertoire weet het 
van ieder optreden steeds een 
ware sensatie te maken. 

Krijgt u er, net als wij, al zin 
in? Wilt u zich laten ver-
warmen door deze verruk-
kelijke kerstmuziek? Wacht 
dan niet langer en reser-
veer uw kaarten voor zon-
dag 22 december direct via: 
www.lambertusconcerten.nl
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Burgemeester 
Elly Blanksma bezoekt 

100-jarige 
mevrouw Vincent 

Mevrouw Vincent werd afgelopen zaterdag 100 jaar! 
(Bron foto's; Dagelijks Leven).

Mevrouw Vincent, bewoonster 
van Het Hurkhuis in Helmond, 
werd op de ochtend van zater-
dag 14 december door haar kin-
deren gewekt en in haar feeste-
lijke kleding gekleed. Ze behaal-
de die dag een mijlpaal: 100 jaar! 
Zelf vond ze het maar lastig om 
te geloven dat ze al 100 was. Tel-
kens vroeg ze aan familie en het 
team van Dagelijks Leven: “We-
ten jullie het zeker? Ben ik echt 
al 100 jaar?”

Eenmaal beneden werd ze fees-
telijk onthaald in de fraai versier-
de woonkamer door het team 

en haar familie. Ze was deze dag 
het stralende middelpunt, en 
ondanks dat ze zich niet altijd 
bewust was van wat we nou pre-
cies vierden genoot ze volop van 
de sfeer en het gezellig samenzijn 
met familie, medebewoners en 
het team.

Naast haar huisarts – die natuur-
lijk even kwam feliciteren, was 
de grote verrassing het bezoek 
van de burgemeester, mevrouw 
Elly Blanksma. Het duurde even 
voordat mevrouw Vincent be-
greep dat deze vrouw met ket-
ting écht de burgemeester van 
Helmond is. Vroeger was dat 
toch echt een man.

Na alle felicitaties speelde haar 
zoon gitaar en werd samen met 
de burgemeester luid het lang zal 
ze leven ingezet, gevolgd door 
nog een aantal klassiekers. 
Hand in hand met de burge-
meester, en omringd door haar 
kinderen, zong ze uit volle borst 
mee, een grote glimlach op haar 
gezicht. Daarna werd door de 
burgemeester de taart aange-
sneden en werd er genoten van 
een kopje koffie en een lekker 
stuk taart. 

Naast de vele cadeaus ontving 
ze een officiële brief uit handen 
van de burgemeester. Mevrouw 
Vincent was deze dag echt het 
stralende middelpunt.  

Laatste concert in de Gaviolizaal! 

De Heidefelder Musikanten. 
(Bron foto; Stichting 
Draaiorgelmuseum 
Helmond).

Vierde advent met muziekvereniging 
Muzikale in Gaviolizaal

Stichting Draaiorgels Helmond 
presenteert zondag 22 decem-
ber tijdens de vierde advent van 
14.00 tot 16.00 uur een sfeervol 
kerstconcert met Muziekver-
eniging Muzikale en de Boel 
Nölle Band.

De Gaviolizaal is in kerstsfeer ge-
tooid en het vierde kaarsje in de 
adventskrant zal branden op de-
ze laatste zondag voor Kerstmis. 
Deze muziekvereniging en Band 
zullen op deze laatste zondag 
voor Kerstmis zowel afzonder-
lijk alsook samen een gezellig en 
sfeervol concert geven. Ook het 
publiek wordt van harte uitgeno-
digd mee te zingen. 

De Muzikale heeft reeds twee 
jaar op rij het Kerstconcert ver-
zorgd met onder andere zan-
groep Zingiz en koor Chant´ 
Oers. Dit jaar dus samen met de 
Boel Nölle Band. De naam Mu-
zikale verwijst naar muziek ma-
ken en naar Ale, de benaming 
voor Aarle-Rixtel in het plaatse-
lijke dialect. Ook de Boel Nölle 
Band komt uit Ale en schuwt 
het niet om in dialect te zingen. 
De Muzikale staat onder leiding 
van Dirigent Hubert Geurts. Het 

geheel zal evenals andere jaar 
ondersteund worden door licht-
beelden passend bij de muziek-
stukken wat een extra dimensie 
geeft aan het geheel. 
Wederom een bijzonder concert 
in een bijzondere nostalgische 
omgeving.

Vooraf, in de pauze en na afloop 
kunt u genieten van onze Hel-
mondse draaiorgels. De Gavio-
lizaal met monumenten en een 
stukje geschiedenis en cultuur in 

de cultuurstad Helmond heet u 
welkom. De toegang tot concert 
en expositie is gratis. Wel zien wij 
na afloop van het concert een 
vrijwillige bijdrage in onze dona-
tiepijp. 

De Gaviolizaal is te vinden aan 
de Torenstraat 36a, 5701 SH Hel-
mond. Meer informatie op onze 
website www.draaiorgelshel-
mond.nl of info per mail info@
draaiorgelshelmond.nl of tel: 06-
39682404. 

De Boel Nölle Banden en muziekvereniging Muzikale. 
(Bron foto; Stichting Draaiorgelmuseum Helmond).

Traditioneel biedt T.S.C Aan 
de Wielen uit Aarle-Rixtel op 
het eind van het kalender-
jaar en aan het begin van het 
nieuwe jaar diverse activi-
teiten aan waaraan iedereen 
kan deelnemen.

Op tweede kerstdag is dat een 
foto-wandelpuzzeltocht van 
ongeveer 5 kilometer, waaraan 
de laatste jaren meer dan twee-
honderd personen deelnamen. 
Inschrijven en vertrekken kan 
men tussen 13.00 en 13.30 uur 
vanaf de Couwenbergh aan de 
Dorpsstraat 1. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 1,00 per persoon 
en voor jeugd tot 16 jaar is het 
gratis. Men kan meedoen als 
groep, familie of koppel. De 
winnaars gaan met een fraaie 

wisseltrofee naar huis en voor 
iedereen ligt er na afloop een 
prijsje onder de kerstboom. 
Op 5 januari staat de jaarlijkse 
MTB-tocht geprogrammeerd. 
Men kan kiezen voor de 30 tot 
35 kilometer of voor de 45 kilo-
meter. Inschrijven en vertrek-
ken kan men tussen 08.30 en 
10.00 uur vanaf de kantine van 
A.S,V.’33 aan de Bakelseweg in 
Aarle-Rixtel. Het inschrijfgeld 
bedraagt € 4,00 per persoon, 
NYFU-leden krijgen korting 
en kunnen gebruik maken van 
het Scan- en Go systeem. De 
routes worden geheel uitge-
pijld en halverwege is een pau-
zepunt waar men wordt voor-
zien van soep, drank en koek.
Meer informatie is te vinden 
op de ADW-site.

Kerstspeurtocht en MTB-tocht Aan de Wielen

www.helmondnu.nl

Met het oudjaarsconcert op 
zondag 29 december door de 
Heidefelder Musikanten en 
ons huisorkest Navenant ne-
men we afscheid van de con-
certen in de Gaviolizaal.

Die Heidefelder Musikanten uit 
Eindhoven, is een groep muzi-
kanten die allemaal hun sporen 
reeds elders verdiend hebben. 
De kapel is opgericht op 17 april 
1987 te Eindhoven. Haar naam 
is ontleend aan het feit dat 
Eindhoven gelegen is tussen 
de Oirschotse-, Strabrechtse- 
en Leenderheide. Het grootste 
gedeelte van het repertoire be-
stond toen nog uit Egerländer, 
Böhmische en ander “Volks-
tümliche” muziek. Tegenwoor-

dig  hebben zij een gemengd 
repertoire met zowel moderne 
muziek alsook de traditionele 
kapellen muziek. De Kapel 
staat onder leiding van Chris de 
Baat die zijn hand ook niet om-
draait om bestaande arrange-
menten geheel om te gooien of 
zelfs volledig opnieuw te schrij-
ven om zo zijn beoogde klank-
kleur van het geheel te kunnen 
verkrijgen. Vorig jaar waren ze 
goed voor een volle zaal.

Navenant is een blaaskapel 
waar plezier voorop staat! Met 
een mix van jong en oud en on-
der de bezielende begeleiding 
van hun jeugdige kapelleider 
Coen. Vooraf, in de pauze en na 
afloop kunt u nog genieten van 

onze Helmondse draaiorgels. 
De Gaviolizaal met monumen-
ten en een stukje geschiedenis 
en cultuur in de cultuurstad 
Helmond heet u welkom. Ge-
let op dit laatste concert zal 
de aanvang al om 13.00 zijn 
en gaan we door tot 16.00 uur. 
Informatie hoe het verder gaat 
zult u zien verschijnt op de 
website www.draaiorgelshel-
mond.nl. De Gaviolizaal is te 
vinden aan de Torenstraat 36a, 
5701 SH Helmond. Informatie 
per mail info@draaiorgelshel-
mond.nl of tel: 06-39682404.

De Stichting Draaiorgels Hel-
mond wenst iedereen een heel 
gelukkig, vreedzaam en muzi-
kaal 2020.
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          MEUBELEN VLOEREN RAAMBEKLEDING BEHANG & VERF BEDDEN

MOOI ASSORTIMENT 
MEUBELEN . VLOEREN. 
RAAMBEKLEDING . BEHANG . 
BEDDEN . ACCESSOIRES . 
VAN BEKENDE MERKEN 
VOOR UW INTERIEUR 
ONDER ÉÉN DAK!

STIJLVOL & COMPLEET, DAT IS WAAR STIJL EN CO VOOR STAAT.

Kom naar onze woonwinkel waar wij voor u één grote sfeer-beleving hebben gecreëerd.  

Geniet van de nieuwste trends op het gebied van interieur en laat u adviseren door onze interieurcoaches.

Elke zondag open van 12-17 uur

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


