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Helmond
Vuurwerk tijdens Oud & Nieuw.
Voor de één een gruwel, maar
voor de ander een van de hoogtepunten in het jaar. Politici in
stad en land, (natuur- en milieu-) organi-saties én inwoners vinden er iets van. De Gemeente Helmond houdt er op
haar website een enquête over,
waaraan u nog tot 16 september
aanstaande kunt deelnemen.
Ook wij vinden dit onderwerp
belangrijk om aan ons burgerpanel van TipDeLoop voor te
leggen.

• alleen een (in de gemeente en/
of in alle wijken) centrale,
georganiseerde vuur-werkshow, al dan niet uitgevoerd
door professionals of onder
ling is; een natuurramp en teveel neutraal tegenover de stelling. Lokaal vuurwerkverbod
toezicht van de brandweer en
Van de deelnemers is 24% het Op de vraag “hoe zou u het looverlast voor mens en dier.
politie in burger;
(zeer) oneens met de stelling. Als kale vuurwerkverbod graag ingetoelichting geven enkelen van richt zien in uw gemeente?” rea- • een lokaal vuurwerkverbod is
Stelling: “Ik ervaar overlast
niet te handhaven en kost een
hen aan dat ze het best gezellig geerden de deelnemers als volgt:
van vuurwerk op en rond
kapitaalop
aanwoensdag
politie inzet:
vinden; dat het
hoort
bij informatiepagina’s
Oud & • de hele gemeenteverschijnen altijd
oudejaarsavond”De officiële publicatie
van
de
organiseer een actie over hoe
vuurwerkvrij: 20%
Van de deelnemers is 55% het Nieuw; dat ze altijd buiten gaan
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De
datum van
je vuurwerk afsteekt (drank!)
(zeer) eens met deze stelling. Uit kijken en dat het maar om één • enkel vuurwerk toestaan
publicatie
www.helmond.nl
is leidend
i.v.m. plekken:
eventuele
en wie het mag afsteken;
op openbare
38% bezwaartermijnen.
per jaar gaat.
de gegeven toelichtingen
blijkt,opkeer
• alleen een verbod bij winkel• enkel een vuurwerkverbod
dat een aantal al vanaf begin decentra, scholen, ziekenhuis,
in de binnenstad/-kern(en),
cember, of al (ver) voor en na de Stelling: “De (negatieve)
het centrum, rondom vijvers,
niet in de buitengebieden: 8%
toegestane tijdstippen, overlast gevolgen van vuurwerk zijn
nabij opslag en handel in
• geen vuurwerkverbod, ik zou
ervaart. Andere deelnemers heb- van invloed op de hoeveelheid
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
gevaarlijke stoffen op onder
graag zien dat er overal in mijn
ben last van het feit, dat gebruikt vuurwerk dat ik afsteek”
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
andere industrie-terreinen;
gemeenten
vuur-werk
vuurwerk niet wordt opgeruimd 30% Van de deelnemers is hetpublicatie
op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele
bezwaartermijnen.
• alleen een verbod op
afgestoken mag worden: 17%
en dat vuurwerk stinkt. Weer an- (zeer) eens met deze stelling; 14%
knalvuurwerk en vuurpijlen;
deren vinden dat harde knallen staat er neutraal tegenover; 45% • geen mening: 5%
bij appartementencomplexen en is het hier (zeer) mee oneens en • anders: 16%.
Stelling: “Het lokale vuurwerkin tunnels en onderdoorgangen 2% heeft hier geen mening over.
op granaten lijken en iedereen Ter toelichting merkt een van de De deelnemers die “anders” verbod per gemeente zorgt voor
angstig maken, vooral ook men- deelnemers op, dat het toebren- hebben aangekruist, hebben de een passende balans tussen
sen die kampen met een PTSS. gen van lichamelijk letsel aan volgende suggesties en opmer- veiligheid en de locatie”.
(Lees verder op pag. 3)
kingen:
20% Van de deelnemers staat een ander zeer verwerpelijk is.

Gemeentebe

Zelf vuurwerk afsteken?
Als eerste vroegen we ons burgerpanel of zij zelf, of iemand uit
het gezelschap waar ze Oud &
Nieuw vieren, rond de jaarwisseS T I C H T I N G
ling vuurwerk afsteken.
Maar liefst 75% van de deelnemers vult in nooit vuurwerk af
te steken; 10% doet dit altijd; 15%
het ene jaar wel en het andere
jaar niet. Enkele deelnemers, die
hier “nooit” hebben ingevuld, geven als toelichting, dat vuurwerk
afsteken geld- en milieuverspil-
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Eerst een knal van een ‘’rotje’’ als u voorbij loopt, daarna schiet een mooie vuurpijl de lucht
PAARDENVLEES, MALS MAGER
ENverschillende
LEKKER, NU
IEDERE
2E KILO HALVE PRIJS! WWW.SLAGERIJWILDE.NL
in. Er zijn
soorten
vuurwerk.

(Vervolg pag. 1)
Een meerderheid, 57%, van de
deelnemers is het (zeer) eens
met deze stelling. Neu-traal staat
20% hier tegenover, 16% is het
(zeer) oneens met de stelling en
7% heeft geen mening. De gegeven toelichtingen sluiten aan bij
die van de vorige vraag.
Stelling: “Een centrale vuurwerkshow zorgt voor minder
overlast van vuurwerk in onze
gemeente”
Zoals al uit de eerdere antwoorden kan worden afgeleid, is een
ruime meerderheid van de deelnemers (64%) het (zeer) eens
met deze stelling; 14% staat hier
neutraal tegen-over, 18% is het
hier (zeer) mee oneens en 3%
heeft geen mening. Als toelichting op een keuze vóór deze stelling lezen we vooral dat het vuurwerk dan om aan te zien is en er
geen overlast meer is buiten deze
show, maar dit werkt alleen als
er buiten de centrale vuurwerkshow een totaalverbod geldt dat
ook gehandhaafd wordt.
Locatie voor een centrale
vuurwerkshow
Als er een centrale vuurwerkshow zou komen, zou dat volgens de deelnemers op de verschillende locaties kunnen (men

2 ‘Ik ervaar overlast van vuurwerk op en rond
Oudejaarsavond’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)

35%
30%

(n=181)

UITGEVER
Adcommunicatie
tel. 0492-845350
Ad Klaasen (06-13 82 90 17)
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
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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)
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

30%

25%

0%
Zeer mee eens

Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Zeer mee
oneens

Weet niet

Op de stelling
‘Ik ervaar
overlast
vuurwerk
rond
Oudejaarsavond’antwoordt
antwoordt55%
55% van
van de
de
Op stelling
2 ‘Ik ervaar
overlast
vanvan
vuurwerk
op op
en en
rond
Oudejaarsavond’
respondenten: "(zeer) mee eens". 24% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
respondenten: "(zeer) mee eens". 24% van de respondenten antwoordt: "(zeer) mee oneens".
Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Zeer mee eens".
Het meest gekozen antwoord (30%) is: "Zeer mee eens".
van Hel-mond hun betrokkenheid bij onze stad kenbaar kunnenen
maken.
op
een
andere
locatie
(16%),
Zeer mee
 Dagen vantevoren begint het al. Niks wordt opgeruimd
ze gooien maar wat in
De
resultaten van deze raadU
kunt
zich
ook
aanmelden
meer
shows
in
verschillende
wijeens
de rondte
plegingen leest u doorgaans
ken (38%), nergens, helemaal voor het burgerpanel!
 Er wordt veel zwaar vuurwerk in de tunnels afgestoken, en op tijden dat het niet
geen centrale show organiseren Een keer of tien per jaar stellen heel snel, vaak nog in dezelfde
mag
(19%). Van de deelnemers gaf 5% we aan ons Burgerpanel TipDe- maand, in Weekblad De Loop

Hardeaan.
knallen
appartementencomplex
metde
een
handgranaat!!
website.
Aanmelding
via e-mail enkele vergelijkbaar
vragen en op
hierover geen mening
De bij Loop
Het
begint
soms al
begin
december
me die rondlopende
hordes via
jongetjes
en in deof
onze website
over
Helmond.
Weekkrant
De is mogelijk
deelnemers die een
andere
localoop van
31 december
je niet wil,
meerinveilig
over straat.
Als het via
alleen
werkelijk
rechtstreeks
www.tipdeloop
Loop kun
Helmond
samentie aankruisten, geven
verschilhelmond.nl.
Wij
nodigen voorlende suggesties: om
Berkendonk,
middernacht werking
zou zijn, met
zou onder-zoeksbureau
ik er geen bezwaar tegen
en last van
hebben.
al
ook
jongeren
uit
om deel te
Toponderzoek,
er
op
deze
mabij de Warande,
bij
het
kanaal,
 Honden worden er stapelgek van en de baas ook!!
nemen.
s
nier
aan
bijdragen
dat
inwoners
bij de Cacaofabriek,
bij
het
Ha Ken genoeg mensen hier die longziektes hebben
mocht meer antwoorden aan-

kruisen): in het cen-trum (28%),
Toelichting

venpark, in het stadion van Helmond Sport, in de Kasteeltuin.

Knal vuurwerk is te luid en zeer vervuilend
Meestal wordt er ook buiten de afgesproken tijden vuurwerk afgestoken. Hierbij
voel ik mij niet veilig, omdat er dan ook echt gevaarlijk met vuurwerk om gegaan
wordt (spelen).
 Op
Zuidende
onderdoorgang
wordt enorm
dit is
niet
normaal.
Braverun?
Kijk
dan
op onze weber speciale
startbewijzen.
Wat geknald
moet overwinnen.
Soms
heb jebij een
site
welke
begeleiding/training
is
nu
leuker
dan
op
een
speelse
kracht nodig om een
obstakel
te
Tegen vuurwerk tussen 23.30 en 01.00 uur heb ik minder bezwaar (75 jaar)
onze partners
je kunnen
bieden.
manier
samen
met maar
je kinderen
trotseren, een andere
keer moet
Overlast
niet alleen
voor de
mensen
ook voor huisdieren
dieren
in de natuur
grenzen
te verleggen
overje het hebben van en
samenwerken
niet te vergeten
een zware
aanslag en
opte
het
milieu Zij verzorgen speciale trainingen
en dan weer van slimheid, maar winnen?! Je moet het niet erg voor het lopen van obstacle runs.
 Voor kleine kinderen, maar ook ouderen en huisdieren is het vaak angstig.
één ding heb je zeker nodig, en vinden om vies te worden, want
de knallen worden ook nog eens elk jaar harder



Verleg je grenzen tijdens de Braverun
Helmond
Wil jij je grenzen verleggen in
het meest sportieve, modderige en uitdagende evenement
van Brandevoort? Zorg dan dat
je zondag 16 september aan de
start staat van de Braverun! De
Braverun is een “Obstacle run”
waarin je een afstand aflegt van
2, 6 of 12 kilometer in een rondje
om de Brandevoortse Veste.
Het parcours van 6 km bevat 24
obstakels en hindernissen die je

dat is doorzettingsvermogen!

Kids & Familie
Er zijn verschillende onderdelen
op de Braverun. We starten om
12 uur met de kidsrun en de familie-runs. Kinderen vanaf 9 jaar
mogen meedoen aan het evenement. Voor gezinnen die samen
het parcours willen afleggen zijn

Als u kiest voor kwaliteit

Gekocht uit faillissement!

Diverse nieuwe
senioren meubelen.

60%
Nu met kortingen tot wel

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003
www.tweedezitenzo.nl
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als één ding zeker is, is dat je niet
schoon over de finish heen gaat!

Extreme Challenge
Naast de standaard afstanden
van 6 km en 12 km kun je ook
deelnemen aan de “Extreme
Challenge”. Dit is speciaal voor
de gevorderde obstacle run lopers. Deelnemers van de Extreme
Challenge rennen de ronde van 12
km onder het “commando” van
een Drillmaster. De Drillmasters
zijn erkende sportinstructeurs
van onze Braverun partners. Wil
je je goed voorbereiden op de

Teams
Het is natuurlijk nog leuker om
met een team deel te nemen. Of
het nu je voetbalteam, je hockeyteam of de breiclub is. Je kunt
je als team aanmelden op onze4
website en samen het parcours
afleggen. Als team deelname
geldt “samen uit, samen thuis”
van start tot finish en dat levert
de nodige teambuilding en hilarische herinneringen op.

BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen
Inleveren: Kopij/agenda’s
nieuwsberichten e.d.:
E-mail redactie@deloop.eu
Internet www.deloop.eu
Steenovenweg 20,
5708 HN Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk
maandag 17.00 uur
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/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen, Mandy
Meeuwsen, Meryem Strazzulla en
Britt Welten.
BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie
WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

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

ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR

Wil je zeker zijn van deelname?
Koop dan snel je startbewijs op
braverun.nl s

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

terwijl de meubels blijven staan

Een nieuw
plafond in 1 dag!
Bezoek onze showroom:
do. vr. en za. van 10.00 uur
tot 16.00 uur. Ma. di. en wo.
op afspraak.

De 6 voordelen van Plameco
voor elke ruimte

3 Schone montage in één dag
3 Voor elke interieurstijl
3 Zonder hakken en breken
3 Verlichting naar wens
3 De meubels kunnen blijven staan 3 Uit één geheel op maat gemaakt
Plameco Vakbedrijf Van Osch

Kruiseind 16c, 5421 ND Gemert T 0492-368100
www.vakbedrijfvanosch.nl

4

week nummer 37 vrijdag 14 september 2018

de loop weekkrant HELMOND

Infopagina
Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijne
Grijs/Wapen: K=50
Grijs/Helm: K=25
Grijs/Kroon: K=15

AED redt levens! Start een eigen AED-netwerk

Wegafsluitingen Braverun

Krijgt iemand een hartstilstand? Dan zijn de eerste 6 minuten van
levensbelang. In die minuten is de kans het grootst dat iemand de
hartstilstand overleeft. Als er dan een AED in de buurt is en er zijn inwoners
die weten hoe ze die moeten inzetten, dan wordt de overlevingskans nog
groter. In diverse wijken in Helmond zijn inmiddels zogenaamde dekkende
AED-netwerken. Er is zo altijd een AED in de buurt. Start ook een netwerk in
uw wijk en help mee levens te redden!

Op zondag 16 september vindt de Braverun plaats in Helmond. In
Brandevoort zijn verschillende parcours uitgezet met obstakels. In verband
met dit evenement zijn er diverse wegafsluitingen.
Vanwege de Braverun zijn de volgende wegen van 10.00 tot 20.00 uur afgesloten:
Laan door de Veste tussen Herenlaan en de Voort, Neerwal tussen Stijlstraatje
en de Lauwerstraat, Broederwal, Diepenbroekpad, de onderdoorgang bij station
Brandevoort, Markesingel en Diepenbroek.

Sporten uitproberen tijdens Nationale Sportweek
Van 15 tot en met 29 september 2018 vindt de Nationale Sportweek plaats.
Tijdens de Sportweek zijn er door de hele stad tal van sportactiviteiten.
Allerlei sportverenigingen zetten de deuren voor u open en bieden u de
mogelijkheid om sporten uit te proberen.
Dit jaar bestaat de Nationale Sportweek (NSW) 15 jaar, een jubileumjaar voor
NOC*NSF. Om dat te vieren duurt de NSW daarom 15 dagen in plaats van 7.
Op zondag 16 september is er een speciale fietsroute langs allerlei sportclubs. De
toegang is overal gratis. Trek wel uw sportkleding aan, want op veel plekken kunt
u meteen meedoen. Het volledige programma vindt u op www.jibbhelmond.nl.

Een AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Het is een draagbaar
apparaat dat het hartritme kan herstellen door het geven van een elektrische
schok. Waar u zich ook bevindt in een dekkend netwerk, er hangt altijd een AED in
een straal van 500 meter (de 6 minuten-zone).

Gemeente helpt u
De gemeente helpt u wanneer u voor uw wijk ook een dekkend AED-netwerk wilt
inrichten. Zo betaalt de gemeente de aanschaf en het onderhoud en zorgt voor
de kosten van de reanimatiecursus. De gemeente geeft u ook advies over hoe u
burgerhulpverleners kunt werven. Dat zijn wijkbewoners die leren reanimeren,
met een AED te werken en die worden opgeroepen zodra een wijkbewoner een
hartstilstand krijgt.
Aan de slag?
In Mierlo-Hout en in Brouwhuis/Rijpelberg zijn dankzij bewoners dekkende
netwerken. Wilt u ook aan de slag? Neem dan contact op met de gemeente via
aed@helmond.nl of telefonisch via 14 0492. Meer informatie vindt u op
www.hartstichting.nl en www.hartslagnu.nl.

Bijeenkomst evenementensubsidies
Op 19 september, van 19.00 tot 21.30 uur, organiseert de gemeente Helmond
een bijeenkomst over de subsidiemogelijkheden voor evenementen. De bij
de gemeente bekende organisatoren van evenementen hebben voor deze
bijeenkomst een uitnodiging ontvangen. Bent u een evenementenorganisator en
heeft u onverhoopt geen uitnodiging ontvangen? Dan bent u van harte welkom
om de bijeenkomst bij te wonen. U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden bij
mevrouw T. van Horne (t.van.horne@helmond.nl). Zij stuurt u dan alle benodigde
informatie toe.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak.
Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
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Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)

Vergaderingen
welstandscommissie

Projectlocatie:
Bakelsedijk 262-264

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
plaatsen tijdelijk unit t.b.v. huisartsenpraktijk
OLO 3747105

Vastgesteld bestemmingsplan “Stiphout – Geeneind 12”
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 18 september 2018 en
2 oktober 2018. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op:
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag
van 12.00 tot 19.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.
Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening:
Steenweg 17
29-08-2018
Scheepsboulevard 2
29-08-2018
Zonnedauwsingel 41
30-08-2018
Laathoeve 3
03-09-2018
Pastoor v.d. Venstraat 28
05-09-2018

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
vestigen speelautomatenhal
2018-X0953
vestigen speelautomatenhal
2018-X0954
vervangen erfafscheiding
OLO 3883975
plaatsen erfafscheiding
OLO 3889923
vergroten garage
OLO 3892841

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Lage Dijk 2 /
30-08-2018
Rooseindsestraat 55
Trambaan 30
30-08-2018
Liverdonk, kavel L46
31-08-2018
percelen B 04316, B 03672, 03-09-2018
B 02849
Klarenbeemden 36
05-09-2018
Schelvisstraat
05-09-2018
1-2-3-4-5-6-7-8

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
maken nieuwe uitweg en
OLO 3806601
verplaatsen bestaande bedrijfsuitweg
verbouwen en vergroten woning
OLO 3807919
oprichten woning, maken uitweg
OLO 3732077
aanleg fietspad Molenven op
OLO 3381925
Helmonds grondgebied
plaatsen poort
OLO 3863449
gevel renovatie
OLO 3855687

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Kortenaerstraat 1-15,
12-07-2018 renoveren 85 woningen
Piet Heinstraat 12-40,
(complex 607)
Evertsenstraat 21-47 en 22-32

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3797245

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. De
plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat ons
college over de plannen heeft beslist. Verleende vergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage legging:
Voorste Akkerweg
03-09-2018
3 t/m 17 even huisnummers

Projectomschrijving
oprichten 26 woningen
Houtse Akker

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3387403

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes
weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift
indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een
beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder
gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving:
kadastraal T 6410
03-09-2018 melding milieuneutraal wijziging
Roggedijk 4
31-08-2018 milieuneutraal veranderen,
aanvraag mesttank

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 4 september 2018 het bestemmingsplan
Stiphout – Geeneind 12 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 13
september 2018 gedurende zes weken ter inzage.
Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van één woning.
Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.1700BP170191-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel,
Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van
de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 14 september 2018 gedurende
zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de
inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend
belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan
opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan “’t Hout – A. vd Dyckestraat naast 14 ”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 4 september 2018 het bestemmingsplan
’t Hout – A. vd Dyckestraat naast 14 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met ingang
van 13 september 2018 gedurende zes weken ter inzage.
Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van 4 vrijstaande woningen.
Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.1300BP170188-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel,
Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van
de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl
is juridisch bindend.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 14 september 2018 gedurende
zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de
inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend
belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan
opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3885831
OLO 3885743

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:
Naam inrichting
Autosloperij P.T. Keijzer

Locatie
Kanaaldijk Z.W. 1

Omschrijving melding
Het vervangen van tanks.

• 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
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Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Heiakker I

de loop weekkrant HELMOND
Vastgesteld bestemmingsplan Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 4 september 2018 het bestemmingsplan
Heiakker I gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het ontwerpplan. Het
bestemmingsplan ligt met ingang van 13 september 2018 gedurende zes weken ter inzage.

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 4 september 2018 het bestemmingsplan
“Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6” heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan ligt met
ingang van 13 september gedurende zes weken ter inzage.

In het kader van de actualiseringsplicht is voor het geldende bestemmingsplan “Heiakker”
een nieuw conserverend bestemmingsplan gemaakt, “Heiakker I”. Hierin zijn de woonbuurt
Heiakker en de sportvelden van Brouwhuis gelegen en deze worden voorzien van een actueel
planologisch-juridisch kader. Hierin zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen.

Het bestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van ca. 20 senioren woningen en ca. 11
appartementen.

Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.1400BP170154-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel,
Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van
de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Omschrijving wijzigingen ten opzichte van ontwerp
- Toelichting: aan de waterparagraaf wordt een kaartje met de ligging van de Weijerloop
toegevoegd
- Regels: aan art. 8.1 wordt sub f toegevoegd voor de ecologische waarden van het gebied
Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen
naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende,
bestemmingsplan.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 14 september 2018 gedurende
zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;
• belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn
aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop
van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan
niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft
ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval
wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit
betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen
en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden
aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Wet geluidhinder - Besluit hogere waarden geluid BP
“Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6”
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij op 9 juli 2018 hogere
waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder, tot maximaal
54 dB ten gevolge van de Paulus Potterlaan hebben vastgesteld ten behoeve van de
omgevingsvergunning van het bestemmingsplan “Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6”.
Inzage
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken zijn met ingang van 13 september 2018
gedurende zes weken door een ieder te raadplegen op de gemeentelijke website
www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage op het
Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35. Het inzien van het papieren exemplaar kan alleen op
afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.helmond.nl/afspraak of telefonisch via 14 0492.
Beroep
Tegen het besluit kan met ingang van 13 september 2018 gedurende zes weken schriftelijk
beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend bij
burgemeester en wethouders;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij burgemeester en wethouders in te dienen.

Inzage
U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link
op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is
NL.IMRO.0794.1200BP170187-2000.
Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het
bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie
van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Beroep
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 14 september 2018 gedurende
zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan
treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de
inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend
belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan
opgeschort totdat op het verzoek is beslist.
Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit
betekent dat de beroepsgronden direct in het beroepschrift moeten worden opgenomen
en dat na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden meer mogen worden
aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Datum indiening: Werkomschrijving:
Registratienr.:
Oude Torenstraat,
04-09-2018 Punktholzer Bierfest
2018-03436
veld bij Scouting Jan Baloys Stiphout
(26 september t/m 30 september 2018)
Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden
ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist.
Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie:
Beukeliusstraat

Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
05-09-2018 Garageverkoop Beukeliusstraat
(9 september 2018)

Registratienr.:
2018-03258

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

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.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan
degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State, op bovenstaand adres.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

• 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

12 september 2018

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.
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Stichting
Kringloopwinkel
Helmond
Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893
info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

Tis ook bijna herfst (volgende
week) de bomen beginnen weer te
verkleuren.
Het dorre gras begint gelukkig
weer wat groener te worden.
De Hortensia’s staan in hun herfstkleuren en dankzij heel veel water
hebben ze deze zomer overleefd

Ons
vertelt…

De scholen zijn weer begonnen.
De miste mensen zijn weer aan het
werk.

Openingstijden: ma. t/m za. 9.30-16.30 uur

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER
Maandag 17 september
Helmond west: West
Dinsdag 18 september
Rondom ziekenhuis
Woensdag 19 september
Brandevoort - Oost
Donderdag 20 september
Helmond west: Oost
Brandevoort - Veste
Kijk voor meer informatie op:
www.helmond.nl/afvalapp
Een nieuwe kans voor mens en goed.
Warenhuis voor herbruikbare goederen
en materialen.
Kringloopwinkel Helmond, vriendelijk voor het
milieu, goed voor u.

Wij heten u welkom, in onze winkel.

door jan van rest

Zo lust ik er wel ’n paar
Tot dan toe was het rustig geweest op de landelijke familiecamping ‘Etang du Ruffaud’ in
het avontuurlijk groene departement Corrèze. Maar die ochtend
reed er al vroeg een geluidswagen rond, die kampeerders opriep bloed af te staan voor het
Franse Rode Kruis. Enkele stevige dames waren druk in de weer
om de aanwezige overkapping

te ontdoen van rommel en in te
richten tot een plek waar bloeddonatie zo steriel en zo gezellig
mogelijk zou kunnen plaatsvinden. Omdat ik in Helmond al jaren bloeddonor was, wilde ik dat
hier ook wel eens meemaken.
Dus ik meldde mij voor donatie.
Het waren niet alleen Franse
medekampeerders die zich geroepen voelden mee te doen,
maar ook verschillende Nederlanders gingen de uitdaging aan.
De verzorging was uit de kunst.
Uiteraard werd ons bloed pas afgenomen, nadat we ons hadden
uitgestrekt op een soort veldbed.
Daarna moesten we blijven liggen en nadat we een zittende
houding hadden aangenomen,
kregen we een glas rode wijn. We
kregen wat te eten en naar ik me
herinner nog een glas wijn. Pas
nadat we voldoende gerust hadden mochten we opstaan en ons
campingleven voortzetten.
Na gedane arbeid vertrok de ‘Rode Kruis’ kolonne weer naar een
volgend werklocatie. Ik vond het
leuk later een schriftelijke verklaring te krijgen met gegevens over
mijn bloedgroep en andere informatie. De Franse aanpak stond
mij wel aan.
Jan van Rest

Het is weer voorbij
die mooie zomer
Er leek geen einde aan te komen
aan deze prachtige zomer. En nog
steeds is het best fijn weer, maar
het echte zomergevuul is toch wel
ten einde.

De zomerkleding is de winkels uit.
Alhoewel het bij sommige nog
opruiming is, waar ge dan voor
weinig, de laatste zomer items
kunt scoren. Ik ben altijd dol op de
laatste sale acties, maar het grootste deel van de winkels ademt al
het najaar en de vrolijke zomerse
kleuren maken plaats voor de winterkleuren.
De boerenkool ligt weer bij de
gruuntenboer, lekker mee spek en
rookworst.
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te verliezen. De tuin kan weer gesnoeid worden en klaar gemaakt
worden voor het najaar.
Wa hebben we toch unne prachtige zomer gehad, daar kan niemand over klagen.
Alhoewel bijna iedereen zunne vakantie erop het zitten, ben ik nou
pas aan de beurt, wa heb ik toch
lang moeten wachten. Maar het
wachten is beloond. Ik lig heerlijk
op een wit strand deze column vur
jullie te schrijven. Op een tropisch
eiland waar gewoon Nederlands
gesproken wordt. Het voelt als
thuis en het is toch heel ver weg en
behoort tot mijn favoriete vakantie bestemmingen.Vanaf hier wens
ik iedereen een heel fijn weekend.
tot volgende week
Hier zeggen ze AYO, maar ik zeg
gewoon,

Men zomergoed in de tuin schiet
gin nieuwe bluumkes meer en
verdwijnt in de container. Ook de
tuin begint zijn zomerse uitstraling

Duitse avonden met
openlucht films op de Lambertushof
Helmond
Op vrijdag 14 en zaterdag 15
september zijn er weer buitenfilms te zien op het Lambertushof, achter de Lambertuskerk.
Dit jaar is gekozen voor twee
Duitse komische films. Op vrijdag draait op een groot scherm
van zo'n 3 bij 4 meter ‘Good Bye,
Lenin!’ geregisseerd door Wolfgang Becker met Daniel Brühl,
Katrin Saß en Chulpan Khamatova.
Oktober 1989 was een slechte
tijd om in coma te geraken, wanneer je in Oost-Duitsland woonde - en dit gebeurt nou precies
bij Alex zijn moeder, een activiste voor sociale vooruitgang
en het verbeteren van het welzijn
van mensen in het socialistische
Oost-Duitsland. Alex heeft een
groot probleem in zijn handen,
als zijn moeder na acht maanden plotseling ontwaakt. Haar
hart is zo zwak, dat elke shock
fataal zou kunnen zijn. En wat
zou meer shockerend zijn dan de
val van de Berlijnse Muur en de
triomf van kapitalisme in haar
geliefde land? Om zijn moeder te
redden, maakt Alex van het appartement waar ze wonen een
eiland in het verleden, een soort
van socialistisch museum, waar
zijn moeder liefdevol voorgehouden wordt dat er niet is veranderd. Wat begint als een kleine
leugen, loopt meer en meer uit
de hand als Alex zijn moeder, die
zich elke dag beter voelt, tv wil
kijken en zelfs op een dag haar

Onder het genot van een hapje en een drankje kun je op de
Lambertushof a.s. vrijdag en zaterdag genieten van een gezellige
Duitse film (bron foto; Biek van Bree).
bed verlaat... En al heb je hem al
eens ooit gezien; dit is zo’n film
die de moeite waard blijft om
nog eens te zien en te beluisteren
vanwege de prachtige pianomuziek van Yann Tiersen
De zaterdagavond is voor Soul
Kitchen, geregisseerd door Fatih
Akin met Adam Bousdoukos,
Moritz Bleibtreu en Birol Ünel.
Het komische verhaal gaat over
Zinos, een Griekse bareigenaar in
Hamburg. Zijn leven neemt een
duik in het diepe wanneer zijn
vriendin Nadine haar toevlucht
zoekt in Shanghai. Dan blijken
ook nog eens zijn klanten weg
te blijven en moet hij alle zeilen
bijzetten om zijn tent draaiende
te houden. Hij ontwikkelt derhalve een nieuw bedrijfsconcept,

waardoor hij weer uit de geldzorgen raakt. Maar de liefdesproblemen blijven en om dichter bij
zijn vriendin te zijn, geeft hij de
leiding over de bar in handen van
zijn broer Ilias. Echter, die is helaas nogal crimineel aangelegd,
waardoor de zorgen niet bepaald
voorbijgaan!
Twee Duitse films op het programma met hapjes en dranken
in Duitse sfeer. Het draait dus
niet alleen om de film, maar ook
om een leuke gezellig avond met
vanaf 20:00 uur heerlijke wijnen,
bieren, en lekkere Duitse lekkernijen en op de achtergrond een
Schlager afgewisseld met een
Berthold Brecht. De film begint
na zonsondergang om ongeveer
21.00 u. De toegang is zoals altijd
gratis. s

www.helmondnu.nl
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Dement en toch een
goede oude dag?

‘Voor iedereen
betaalbaar’

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

‘We voelen ons
bevoorrecht.’
‘Ik geef een negen!’
’Een mooiere plek
kun je niet wensen.’
‘Ma voelt zich
echt thuis.’

de loop weekkrant HELMOND
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Park Goorloop officieel geopend

Het groene hart van Helmond
Helmond
De herinrichting van Park Goorloop, het Helmondse natuurgebied tussen de Warande en het
Groot Goor, is afgerond. Op
zaterdagochtend 8 september
is daar feestelijk bij stilgestaan.
Naast gedeputeerde Johan van
Hout en dagelijks bestuurslid
van waterschap Aa en Maas Peter van Dijk, waren daar de wethouders Erik de Vries (Natuur)
en Gaby van den Waardenburg
(Ruimtelijke Ordening) bij aanwezig.

De realisatie van Park Goorloop
heeft veel voeten in de aarde gehad. Al in 2009 is gestart met de
planontwikkeling van dit bijna 17
miljoen euro kostende project.
Nu, 10 jaar later is de herinrichting afgerond. ‘Het is een project
van de lange adem geweest’, beaamt wethouder De Vries. ‘Maar
dat is wel te verklaren. Voor de
aanleg van dit groene hart van
Helmond zijn onder andere een
basisschool, dahliatuin én een
volkstuinencomplex verhuisd.
Daarnaast is het terrein van de
voormalige houthandel Raaymakers aangekocht en zijn verschillende bedrijfshallen gesloopt.
Ook heeft er een omvangrijke
bodemsanering plaatsgevonden.
Als laatste is Speeltuin Helmond
West omgevormd tot een natuur- en waterspeeltuin, inclusief
duurzaam paviljoen.’
In het gebied zelf zijn ook de nodige ingrepen gedaan. Zo zijn er
in totaal zes ecopassages langs
de Goorloop onder de weg aangelegd, twee nieuwe bruggen geplaatst, tien poelen gecreëerd als
leefgebied voor amfibieën, een
waterrotonde aangelegd waar
de Goorloop en Schootense
Loop samen komen, en zijn er
nieuwe speelplekken en fiets-

Afgelopen zaterdag werd Park Goorloop officieel geopend door o.a. Wethouders Erik de Vries (Natuur) en Gaby
van den Waardenburg (Ruimtelijke Ordening), gedeputeerde Johan van Hout en dagelijks bestuurslid van
waterschap Aa en Maas Peter van Dijk op een Duofiets (bron foto’s; Mandy Meeuwsen, www.helmondnu.nl)
en wandelpaden gekomen. Het
resultaat: een langgerekt park
van 1,8 kilometer dat zich langs
de beek de Goorloop uitstrekt in
een breedte, variërend van 50 tot
200 meter.
Het project is mede mogelijk

gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie NoordBrabant, het Waterschap Aa en
Maas, het Rijk en de gemeente
Helmond. Onderdeel van het
project is een zogenaamde ecologische verbindingszone. Deze
verbindt natuurgebieden met

elkaar, in dit geval Warande en
Groot Goor. ‘Er worden nu al
ijsvogeltjes en zelfs reeën gespot, midden in onze stad’, aldus de wethouder. Ook kikkers,
salamanders en kleine knaagdieren weten Park Goorloop al
te vinden. s

GROTE NAJAARSOPRUIMING!
Acties geldig t/m 29 september

Giant Entour
E+1 RB

Triple X E+1

• Voorwielmotor met 300W accu

• Middenmotor met 300W accu

op=op

Van €1499,-

Van €1999,-

Voor

€1749,-

Voor

€1349,-

ellen 2018
Opruiming laatste mod
erken: Giant, Victoria,
(electrische fietsen) M
otor, voorwielmotor)
nm
de
id
(m
a.
tin
or
C
d,
Oxfor
Met grote kortingen!

Drietipstraat 1,
Helmond
Tel. 0492-523292
www.dendrietip.nl

Giant • BSP • Oxford • Hoop • Victoria • Cortina • Alpina • Peugot scooters • Symscooters • Kymco scooters
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Ons Brabant Festival
De Cacaofabriek en
City Resort Hotel Helmond
Helmond
Op zondag 7 oktober zal Helmond weer helemaal in het
teken staan van al de mooie
dingen die Brabant te bieden
heeft: Cultuur, geschiedenis,
taal maar vooral de streekproducten, de ‘foodroute’ en de
gezelligheid staan deze 3e editie
centraal met het thema: ‘food’.
Cacaofabriek
Bij de Cacaofabriek zal deze dag
het restaurant geopend zijn met
een Brabantse herfst barbecue
op het buitenterrein. Ook is er
een mooie prijs te winnen voor
degene die kunnen raden welke
ingredienten er in de ‘Ons Bra-

bant Festival Bonbon’ zitten. Deze prijs bestaat uit: 1 uur bowlen
inc. een hapje en een drankje bij
City Resort Hotel Helmond, beschikbaar gesteld door City Resort Hotel Helmond.
12.00u t/m 17.00u
City Resort Hotel Helmond
Bij City Resort Hotel Helmond
zullen o.a. er diverse promotie
activiteiten plaatsvinden voor
Wellness, body treatment, massages en fitness en worden er
demonstraties gegeven in de
restaurant keuken met de Green
Egg. Daarnaast hebben ze een
prijs beschikbaar gesteld voor
degen die raadt wat er in de OBF
bonbon zitten.
12.00 t/m 17.00 uur s

(Bron foto; City Resort Hotel Helmond)
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Geslaagde brunch in Winkelcentrum de Bus
Helmond-Noord
Zondag 9 september j.l. organiseerden de ondernemers van
Winkelcentrum de Bus een
brunch voor zo’n 180 klanten en
bewoners van Savant de Eeuwsels. Wat was begonnen als
een idee voor een spaaractie is
uiteindelijk een evenement geworden dat mensen met elkaar
verbindt. Klanten konden door
verschillende winkels te bezoeken een gratis toegangskaart bij
elkaar sparen en bewoners van
Savant de Eeuwsels waren, als
buren van De Bus, uitgenodigd.
Op deze manier proberen we
mensen met elkaar te verbinden en de cohesie in HelmondNoord te vergroten, aldus Bianca
Wosyka, voorzitster van de ondernemersvereniging. Daarnaast
was het ook echt een geweldige
samenwerking van alle ondernemers, want iedereen heeft zijn
of haar steentje bijgedragen. De
bakker zorgde voor de broodjes,
de groenteboer voor fruit, er was
vers gesneden kaas en vleeswaren, zoetwaren, sapjes, warme
stukjes vis, loempia’s en kleine
snacks. De winkels die geen versproducten verkopen, stelden
prijsjes beschikbaar voor een
kleine loterij.
Winkelcentrum de Bus is het
enige overdekte winkelcentrum
van Helmond, wat De Bus uniek

Voor ruim 180 klanten organiseerde de ondernemers van Winkelcentrum de Bus een brunch afgelopen zondag (bron foto; Bianca Wosyka)
maakt en ideaal voor een evenement als dit. Daarnaast is er
veel gratis parkeergelegenheid.
Bianca Wosyka benadrukt ook
het belang van samenwerking
met Wijkmanagement Helmond, Rabobank en de Wijkraad Helmond-Noord voor het
mede mogelijk maken van deze
geweldige brunch.

Dogs, het shanty koor uit Mierlo,
zorgde voor een geweldige sfeer
met hun meezingers. Al met al
was het zeker voor herhaling vatbaar, maar eerst staat de grote
braderie nog op de agenda van
De Bus op zondag 23 september
waar ruim 100 kramen in en om
het hele winkelcentrum zullen
staan.

Naast de vele gasten sprak ook
wethouder Gaby van den Waardenburg lovende woorden over
dit initiatief. Na de opening van
de brunch, bleef de wethouder
lange tijd, sprak met vele wijkbewoners en prees de gastvrijheid
van de ondernemers. De Salty

Ook zal daar een top band spelen van 13.00 tot 17.00 uur en is er
gelegenheid voor een hapje en
een drankje en zullen alle winkels
open zijn. Hopelijk zien we u dan
ook, dan kunt u zelf de gastvrijheid van deze ondernemers ervaren. s

Ook voor
Houtse
Akker!

Duurzaam wonen
levert meer op
dan je denkt
Rentekorting met de Rabo GroenHypotheek
In Nederland wordt steeds meer duurzaam gebouwd. En dat is een goede zaak.
Rabobank ondersteunt dat met de GroenHypotheek. Die levert een flinke rentekorting op
voor nieuwbouwwoningen met een groenverklaring.

Kijk voor de voorwaarden op rabobank.nl/groenhypotheek
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Nacht van Cultuur
Helmond
Culturele instellingen in Helmond nodigen iedereen uit
voor een nachtelijk avontuur
op zaterdag 6 oktober in Het
Speelhuis, Museum Helmond,
De Cacaofabriek, Bibliotheek
Helmond- Peel en Kunstkwartier organiseren samen, voor de
derde keer, de Nacht van Cultuur in Helmond.
Op zaterdag 6 oktober van 19.00
tot 00.00 uur vindt een spiksplinternieuwe editie van het jaarlijks
terugkerend evenement ‘Nacht
van Cultuur’ plaats in Helmond.
De bezoekers proeven, soms letterlijk, van alles op het gebied van
kunst en cultuur op één gastlocatie. Beleef dit keer meer dan
30 acts in het geheel vernieuwde
Het Speelhuis.
Lekker laagdrempelig én met
kwaliteit. Dát is de Nacht van
Cultuur. Alle activiteiten zijn gra-

Op zaterdag 22 september van
11.00 uur tot 15.00 uur is Buurt-

11

tis toegankelijk en interessant
voor alle leeftijden.
Eigenzinnig
Tijdens de Nacht van Cultuur
slaan de vijf culturele instellingen van Helmond de handen
ineen en komen met een prachtig leuk, uitdagend, kunstzinnig
en lekker programma. Theater,
muziek, food, dans, literatuur én
de Helmondse eigenzinnigheid:
ervaar wat er op cultureel gebied
mogelijk is in Helmond.
Een tipje van de sluier: kom luisteren naar de (theater)concerten
van Zoutmus of Axley, proef
wat Helmonders aten vanaf
de middeleeuwen tot nu in de
‘Food Market’, of test je kennis
over cultuur in de ‘knotsgekke
kunstquiz’. Kinderen kunnen
zich uitleven tijdens de kunstzinnige workshops ‘pop art’ of
‘linnen tassen versieren’. Of laten
zich versieren met literaire tattoos. Ook kunnen zij ademloos
wegdromen bij de sprookjes en
verhalen van Jacques Vriends

Burendag Oranjefonds op
Buurttuin Brandevoort
Brandevoort
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tuin Brandevoort een ontmoetingsplek in het kader van de
Burendag van het Oranjefonds.
Evenals vorig jaar willen we met
onze “buren uit de wijk” koffie-

Kinderen kunnen zich uitleven tijdens de kunstzinnige workshops. (Op de foto: workshop ‘Hatseflatsen’.
Bron foto; Mint Cultuur/ Nacht van Cultuur)
of Anja Vereijken. En ben je al
nieuwsgierig geworden naar
de naam van de bekende Helmondse artiest die voor het eerst
met zijn nieuwe programma in
Helmond te zien zal zijn? Het

volledige programma wordt 24
september bekend gemaakt.

drinken en een praatje maken en
vertellen over de toekomst van
onze mooie tuin. Op deze Burendag is iedereen van harte welkom om de tuin te bezoeken en
te genieten van een kop koffie of
thee met wat lekkers erbij. Buurttuin Brandevoort is te vinden aan
de rotonde bij De Voort en de
Stepekolkse Hoeve. Tot zaterdag
22 september. Breng allemaal je

buren mee dan wordt het vast
een gezellige drukte!

#nachtvancultuur
Houd de website www.theater
speelhuis.nl in de gaten voor

Voor meer informatie kunt u
terecht bij Christ Tielemans, 0646746146, of u stuurt een email

de bekendmaking van het programma. Meld je ook aan voor
het evenement op facebook:
‘Nacht van Cultuur 2018’. Of gebruik #nachtvancultuur voor
meer informatie via Twitter. s
naar:
info@buurttuinbrande
voort.nl. Daarnaast is er ook
nog een website: www.buurt
tuinbrandevoort.nl en een Facebookpagina: www.facebook.
com/buurttuinbrandevoort s
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Rabo advertorial

ONS PROATCAFÉ EN TAALCAFÉ
LEONARDUS, VOOR AL UW
(DIGI)TAALVRAGEN!

Beleeftuin voor
Keyserinnedael
Een grotendeels betegelde tuin,
met een paar planten erin. Dat moet
beter kunnen, dacht Kim Bombeeck,
locatiemanager van Woonzorgcentrum
Keyserinnedael (zorgboog) in Helmond.
Wat begon met een goed idee, groeide
uit tot een prachtig plan voor een
beleeftuin. Halverwege september
gaat de schop de grond in. Dit door
de ondersteuning van vele fondsen,
waaronder het Coöperatiefonds van
Rabobank Helmond.

Een paar jaar terug trok Kim de stoute
schoenen aan en klopte aan bij het
kersverse Drakenbootfestival in Helmond.
Haar vraag: ‘wat moet ik doen om tot goed doel
geoormerkt te worden?’ Want Kim droomde
van een beleeftuin voor de dementerende
ouderen van Keyserinnedael.
‘Een tuin waar onze bewoners geprikkeld
worden, want dat is heel belangrijk voor deze
doelgroep. Ik dacht meteen aan een snoeptuin,
waar je lekker kruiden en fruit kunt plukken.’
Droomtuin
De Rotary was gecharmeerd van haar plan,
zegde geld toe én stimuleerde Kim om de
lat hoger te leggen. ‘Ik kreeg te horen dat

de loop weekkrant HELMOND

ELKE MAANDAGOCHTEND
VAN 10:30 UUR TOT 12:00 UUR.
VRIJE INLOOP!
Locatie: Speeltuin Leonardus Monseigneur
Swinkelsstraat 24, Helmond.

er nog veel meer mogelijk was, als ik een
projectplan zou schrijven en zo fondsen zou
gaan benaderen. Dat heb ik gedaan en tot mijn
verbazing zegde bijna elk fonds dat ik aan heb
geschreven toe. Nu hebben we 30.000 euro bij
elkaar om onze droomtuin te realiseren! Met tal
van eetbare planten, leuke paden en een fijne
relaxplek. Ik denk dat bewoners en hun naasten
hier straks heel veel gebruik van maken’, vertelt
ze.

www.levgroep.nl

VERTROUWDE
GEZICHTEN IN EEN
NIEUW JASJE

Met behulp van Du Pré Helmond is een ontwerp
gemaakt en halverwege september gaat de
schop de grond in. ‘Dan helpen een aantal
vrijwilligers mee, ze gaan ook zorgen voor het
onderhoud van de tuin. Dus we hebben er ook
over nagedacht om de tuin in de toekomst
mooi te houden’, vertelt Kim.
Tuin voor iedereen
Het Coöperatiefonds van Rabobank Helmond
leverde de grootste bijdrage. Kim: ‘Zo leuk
dat ze hier langskwamen, als je het ziet gaat
het meer leven.’ Patrick Houthooft van het
fonds vertelt: ‘Kim kwam met een mooi, goed
doordacht plan. Ik vind het ook goed dat ze
de tuin open wil stellen voor alle Helmonders.
Zo denkt ze eraan om projecten met het
onderwijs te gaan starten’, vertelt hij. ‘Daarnaast
hebben we al eerder een dergelijke tuin in
Stiphout ondersteund en die beleeftuin is een
ontzettend groot succes. Het bewijs dat dit
soort initiatieven ook echt effect hebben. We
hebben dan ook alle vertrouwen in dit project.’

Jeroen Wilken en
Wietse van der Werf
werken weer samen in Helmond.
Nu in de Ameideflat.

Wilken-Werf fysiotherapie

Ameidepark 22, Helmond
0492-550572, www.wilken-werf.nl

BRADERIE

ZONDAG 23 SEPTEMBER VAN 10.00-17.00 UUR
DE BUS PAKT UIT!
Op zondag 23 september organiseert winkelcentrum De Bus
een grootse braderie met vele kramen met mooie artikelen.
Tevens zullen alle winkels geopend zijn.
Voor de kinderen is er veel vertier. Tijdens deze dag speelt er
een top band van 13.00-17.00 uur.

www.winkelcentrumdebus.nl

www.facebook.com/winkelcentrumdebus

Deelnemende winkels: Visspecialiteiten Remco Jacobs | Restaria De Bus | Repairlab | Nakay | Romonesco Slager-traiteur | KarakterKapper | Primera De Luifel | PLUS Marlo en Angela van de Wildenberg
Hans Deelen Groente & Fruit | Duijmelinck Kaas en Delicatessen | Feestshop De Ballon | Bloemisterij Kees Quekel | Supervlaai | Chinees Restaurant Happy Valley | Bakkerij der Kinderen | Onje Clonje
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Start nieuwe seizoen

Vrijwilligerspenning voor
mevrouw Vervoort-Nuijten

Balletstudio Ank de Voogd

Helmond

Helmond
Balletstudio Ank de Voogd,
gevestigd in de Merelstraat te
Helmond, is intussen een bekende naam in Helmond. Ank
de Voogd heeft de studio 22 jaar
geleden overgenomen en heeft
inmiddels al weer bijna 40 jaar
ervaring. De studio staat voor
professionaliteit en persoonlijke aandacht. Een jong en enthousiast team van allrounders,
allemaal opgeleid tot dansdocent aan de dansacademies in
Arnhem en Tilburg, is verantwoordelijk voor de lessen.
Kernactiviteit is de leerlingen
goed te leren dansen en bewegen. Dat betekent goed onderbouwde lessen met een gedegen
opbouw van techniek en aandacht voor de dansontwikkeling.
Daarnaast worden de groepen
nooit massaal groot waardoor
een leerling geen nummer wordt,
maar alle aandacht kan krijgen.
Er wordt grote waarde gehecht
aan een goede sfeer in de lessen.
Elk jaar wordt er gewerkt naar
een podium moment: ofwel een
afsluitende presentatie in een
multifunctioneel centrum ofwel
een dansvoorstelling in theater
het Speelhuis.
Het aanbod van de studio is heel

Mevrouw E.C.W. VervoortNuijten heeft op maandag 10
september de vrijwilligerspenning van de gemeente Helmond
ontvangen. De onderscheiding
werd uitgereikt door wethouder
Harrie van Dijk ter gelegenheid
van haar jubileum bij de Zonnebloem.

In Balletstudio Ank de Voogd staat persoonlijke aandacht en
professionaliteit centraal (bron foto; Balletstudio Ank de Voogd)
divers. Er wordt niet alleen klassiek ballet en modern/jazz gegeven, maar ook hiphop, kidswing,
kleuter- en peuterdans.
Naast deze dansvormen staan
er ook bewegingslessen op het
rooster.
Bodyfit is een toegankelijke workout voor jong en oud om op een
verantwoorde manier te werken
aan conditie en houding. Ook
als je een lichte en/of chronische
blessure hebt, kun je blijven bewegen!
Ank heeft in 2008 een intensieve
opleiding tot pilatesdocent afgerond en naast de pilateslessen
wordt deze ‘know how’ ook ge-

bruikt bij de overige lessen.
Nieuw bij de studio zijn de yogalessen die gestart worden bij voldoende aanmeldingen.
De studio ligt nabij het centrum
en is vanuit alle wijken in Helmond (en omgeving) goed te
bereiken en niet onbelangrijk: er
is voldoende gratis parkeergelegenheid.
Voor meer info kunt u de website
www.balletstudioankdevoogd.
nl bezoeken. Bellen kan ook:
06-24564606 / 0492-543510 of
mail naar: info@balletstudioank
devoogd.nl s

Mevrouw Vervoort is in 1978
gestart als vrijwilligster in de
zorgsector met het ophalen en
naar huis brengen van de deelnemers aan de driedaagse bijeenkomsten voor langdurig zieken, gehandicapten en eenzame
mensen. In 1979 kwamen daar al
werkzaamheden bij tijdens die
dagen en vanaf 1980 is zij volledig gaan meedraaien in de organisatie. Enkele jaren later werd
zij penningmeester en sloot de
ziekensectie zich aan bij de Zonnebloem.

inzet gedurende vele jaren was
voor burgemeester en wethouders aanleiding om aan mevrouw E.W.C. Vervoort-Nuijten
de vrijwilligerspenning van
de gemeente Helmond toe te
kennen. s

(bron foto; PressVisuals.com)

Naast haar activiteiten voor de
Zonnebloem is mevrouw Vervoort-Nuijten al 20 jaar actief
voor De Zorgboog, verricht zij
al 20 jaar parochiewerk voor de
parochies H. Lambertus en De
Goede Herder en is zij sinds 3
jaar als vrijwilliger actief voor de
Stichting Truckers Day.
De

onvermoeibare

vrijwillige

www.delucht.nl/lekkerwerkenbijdelucht

TE
KO
OP

Einthovenstraat 22, Helmond

WIJ ZOEKEN

EEN

MANAGEMEN
TALENT T
GOED

VERDIENEN

DOORGROEIMOGELIJKHEDEN
Als manager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken bij
BurgerKing de Lucht. Je geeft leiding aan jouw team, zorgt ervoor dat de
planning in orde is en waar nodig weet je de verkoop in jouw restaurant te
stimuleren. Je krijgt bij ons veel eigen verantwoordelijkheden en je gaat
lekker verdienen! Heb jij een gezonde dosis ambitie en ben je niet bang je
handen uit de mouwen te steken? Dan komen wij graag met jou in contact!
Meer info? Ga naar www.delucht.nl/lekkerwerkenbijdelucht
of bel naar: 0418 - 647 006.

KOM OOK LEKKER WERKEN BIJ
DE LUCHT HELMOND
De Lucht Restaurants.

A2

Utrecht - Den Bosch

A59

Den Bosch - Nijmegen

N270

Helmond

13

OPEN HUIS

16 SEPTEMBER 14.00-15.00 UUR
Riante, sfeervolle gerenoveerde hoekwoning gelegen op een
fraai hoekperceel op gewilde woonlocatie de ‘Oranjebuurt’ met
5 slaapkamers, een berging, enorm ruime woonkamer en grote
keuken. Woonoppervlakte: ca. 180 m². Inhoud: ca. 536 m³.
Perceel: ca. 317 m².

Vraagprijs € 298.000,- k.k.
Voor meer info:

Helmondse sportaanbieders openen hun deuren!
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Helmondse
sportaanbieders openen hun deuren!
opening
nationale
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Helmondse sportaanbieders openen hun deuren!
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Met het hele gezin, op de fiets, sfeer gaan proeven bij vele sportaanbieders in Helmond!
Met het hele
gezin, op de fiets, sfeer gaan proeven bij vele sportaanbieders in Helmond!

et hele gezin,
op de16fiets,
sfeerzetten
gaan
proevenclubs
bij hun
veledeuren
sportaanbieders
in Helmond!
Op zondag
september
Helmondse
open om jou te ontvangen.
Overal gratis toegang

Op zondag 16 september zetten Helmondse clubs hun deuren open om jou te ontvangen. Overal gratis toegang
en inschrijven is niet nodig. Doe je sportkleding aan, want op veel plaatsen worden clinics aangeboden!
en
inschrijven
is niet nodig.clubs
Doe jehun
sportkleding
want
opjou
veelte
plaatsen
worden Overal
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deurenaan,
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Voor ieder wat wils, voor jong en oud, ga jij jouw sport ontdekken?!

Fiets
mee...
Fiets mee...

ieder wat wils,
voorwant
jong en
jij jouw sport
ontdekken?!
is niet nodig. Doe jeVoor
sportkleding
aan,
opoud,
veelgaplaatsen
worden
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www.jibbhelmond.nl staat de lijst van deelnemende
Voor ieder wat wils, voor jong en oud, ga jij jouw sport Op
ontdekken?!
clubs en vind jestaat
meerdeinformatie
over de
Op www.jibbhelmond.nl
lijst van deelnemende
Helmond is één van de hostcities van de
Nationale
Sportweek
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Vijftien dagen lang
sporten uitproberen tijdens
Nationale Sportweek
Helmond
Van 15 tot en met 29 september
2018 vindt de Nationale Sportweek plaats. Helmond is dan
een van de gaststeden. Organisator NOC*NSF heeft Helmond
uitgekozen vanwege haar inzet
op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Tijdens de
Sportweek vinden door de hele
stad tal van sportactiviteiten
plaats. Allerlei sportverenigingen zetten de deuren open en
bieden inwoners daarmee de
mogelijkheid om sporten uit te
proberen.
Dit jaar bestaat de Nationale
Sportweek (NSW) 15 jaar, een
jubileumjaar voor NOC*NSF.
Om dat te vieren duurt de NSW
daarom 15 dagen in plaats van
7. Inwoners krijgen in Helmond
een zo breed mogelijk programma voorgeschoteld. NOC*NSF,
Stichting JIBB, de sportverenigingen en de gemeente hebben
daarvoor de handen ineengeslagen. Het volledige programma is
te vinden op www.jibbhelmond.
nl. Tijdens de NSW zijn er ook
andere sportieve evenementen,
zoals de Braverun, de 10@10challange en Urban Matterz.
Fietsroute op zondag
16 september
Op zondag 16 september zetten
ruim vijftig Helmondse clubs
hun deuren open om geïnteres-

seerden te ontvangen. Op de
Fietsroutekaart die verspreid is
onder alle basisschoolleerlingen
en op verschillende locaties in
Helmond te verkrijgen is, staat
het overzicht wat er te doen is en
zien inwoners voor welke leeftijd
de sportaanbieder iets aanbiedt.
Ook voor mensen met een beperking is er een ruim aanbod.
Deelnemers wordt geadviseerd
sportkleding aan te trekken,
want op veel plekken kunnen zij
direct gratis meedoen met sportieve activiteiten. Het is best mogelijk dat deelnemers die dag bekende topsporters tegenkomen.
Zij fietsen als ambassadeurs van
JIBB en NOC*NSF mee.

Intentieverklaring lokaal
sportakkoord
Eind mei werd het Nationale
sportakkoord getekend door het
ministerie, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Doel van het nationale
sportakkoord is om de organisatie en financiën van de sport
toekomstbestendig te maken.
En er daarbij voor te zorgen dat
iedereen in een veilige, gezonde omgeving met plezier kan
sporten en bewegen. Zo komt
er extra geld beschikbaar voor
buurtsportcoaches, beweegprogramma’s voor kinderen onder
6 jaar en gaat de vrijwilligersvergoeding omhoog.
In navolging van het Nationale
sportakkoord
ondertekenen
allerlei sport- en maatschappelijke organisaties een intentieverklaring, waarmee zij een
eerste aanzet geven om gezamenlijk te komen tot een lokaal
sportakkoord. Medewerkers van
JIBB en wethouder Sport, Harrie van Dijk, springen zondag
16 september op de fiets om bij
verschillende sportclubs alvast
de eerste handtekeningen op te
halen.

15

Op zoek naar de perfecte bijbaan?
Kom dan naar: Your choice of future!
Helmond
Ben jij scholier of student en
ben je op zoek naar een leuke
bijbaan? Het Tienerhuis, de LEV
groep en Bijzonder Jeugdwerk
gaan je daarbij helpen. Of je nu
14 bent en op zoek bent naar je
eerste baantje, of je bent 18 en
wilt wel eens iets anders gaan
doen dan vakken vullen.
Op dinsdag 25 september hebben we van 15:00 uur tot 19:00
uur diverse gratis workshops
voor je bij het Tienerhuis. We
kunnen je helpen bij het maken
van een goed CV, maar ook bij
het vinden van een bijbaan. Of
misschien wil je alleen maar in-

formatie over wat je allemaal
kan en mag doen. Ook ouders
die vragen hebben, kunnen hier
terecht!
Naast de verschillende workshops, is ook het bedrijfsleven
aanwezig en we kunnen je nog
wijzen op vacatures die open
staan, maar die niet aanwezig
zijn.
Kortom, misschien kun je wel al
in de herfstvakantie aan de slag
bij je nieuwe werkgever.
Wil je weten wie er allemaal
aanwezig zijn? Houdt dan de
sociale media kanalen in de gaten. Andere vragen? Deze kun
je sturen naar: Emely: e.sanders.
tienerhuis@gmail.com of Dilara:
dilara.akbal@levgroep.nl s

De Nationale Sportweek is een
onderdeel van de Europese week
van de Sport en wordt mede
gefinancierd vanuit het Erasmus Plus programma. Doel van
de Europese week van de Sport
is om Europa te inspireren om
meer te bewegen. s

Carat Concert van 16 september
Warande

Zingen voor je Leven Helmond:
‘Als ik zing, voel ik dat ik leef’

Elke zondag tot eind september
vindt er in Stadspark de Warande een concert plaats. De vaste
aanvangstijd is 12:00 uur en het
programma is deze dag rond
15:45 uur afgelopen. Alle concerten zijn gratis toegankelijk.
Daarnaast zijn er in het park
horecavoorzieningen en voldoende zitplaatsen aanwezig,
het recept voor een geslaagde
zondagmiddag!
Het hele jaarprogramma staat
op de vernieuwde website: www.
caratconcerten.nl
Programma Carat concerten 16
september:
12.00 uur:
Brandweerkapel Helmond
De brandweerkapel bestaat uit
16 personen en werd in 1981 opgericht. Een groepje muzikale
brandweerlieden stond aan de
grondvesten van de kapel. Hun
eerste repetities vonden plaats in
de voormalige brandweerkazerne, de huidige Gaviolizaal Het repertoire van de brandweerkapel
bestaat voornamelijk uit Duitse

Helmond

Brandweerkapel Helmond zal a.s. zondag de spits afbijten tijdens de
Carat Concerten (bron foto; Carat Concerten)
en Tsjechische volks- en stemmingsmuziek..
13.00 uur:
Zanggroep New Balance
Zanggroep New Balance is opgericht in 1982 en telt op dit moment 45 leden. Het staat onder
leiding van Peter van Raak, met
pianiste Eline van Vroonhoven.
Het repertoire bestaat uit popsongs, zoals medleys van bijv.
The Beatles en Abba, maar ook

klassieker werk. Een mix van
liedkeuze en ook een mix van
leeftijd, die gemiddeld rond de
60 jaar ligt..
14.00uur:
Eindhovens Seniorenorkest
Het (harmonie-)orkest is op 25
januari 1983 opgericht en bestaat
uit ca. 50 enthousiaste amateurmuzikanten, die niet meer of niet
meer volledig aan het arbeidsproces deelnemen. s

Stichting Kanker in Beeld biedt
patiënten en hun naasten de mogelijkheid de confrontatie met
de ziekte te verwerken en een
plek in het leven te geven door
middel van creatieve expressie.
Met onze activiteiten helpen we
(ex)patiënten en hun naasten
kracht en energie te ontdekken,
de zelfredzaamheid te vergroten, het gevoel van eigenwaarde
te herstellen en de kwaliteit van
leven te verbeteren.
Zingen voor je Leven doe je in
een koor en waar je in alle vrijheid je eigen stem kan ontdekken. Tijdens de repetities wordt
zang ingezet als een creatiemiddel. Door te zingen wordt uiting
gegeven aan gevoelens. Zo geeft
zingen lucht, biedt het troost en
schept het ruimte voor nieuwe
kracht en energie. Zingen voor
je Leven is het landelijke koren-

netwerk van stichting Kanker in
Beeld. Naast stembevrijding en
in contact komen met je innerlijke kracht, zingen alle koren repertoire. Zangervaring en noten
kunnen lezen is niet nodig.
Ieders stem en inbreng is mooi
genoeg om mee te doen. we repeteren in de oneven weken op
dinsdagochtend van 10:00 tot
12:00 uur
Inschrijven/informatie:
nancy@nancymeijer.nl
Data 2018: 25 september, 9 + 23
oktober, 6 + 20 november, 4 + 18
december. Kom gratis en vrijblijvend een keer gezellig meezingen! Annatheater, Floreffestraat
21a, 5705 AR Helmond. s
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Hooravond Helder Helmond
Helmond-Noord
Donderdag 20 september houdt Helder Helmond een hooravond in de wijk
Helmond-Noord. Deze wordt gehouden
in Wijkcentrum De Boerderij aan de Harmoniestraat 105, aanvang 19.30 uur, en
natuurlijk staat de koffie klaar!

Dans met mij

staande uit de raadsleden Michael Rieter,
Alexandra van der Zee en Martijn Rieter
en de burgerleden René van de Westerlo
en Louis van de Werff zijn daar uiteraard
bij aanwezig om te horen wat Helmondse
bewoners te zeggen hebben.
Laat je stem horen en kom naar de hooravond van Helder Helmond! s

GRATIS KENNISMAKINGSLESSEN
18 en 25 september 9.30-12.00 uur

Sacred Dance is voor iedereen die van dansen houdt. Danservaring is niet
nodig. Het is een dansvorm die ons uitnodigt om verbinding te maken met
onszelf, met anderen en met het grote geheel. Veel dansen zijn gebaseerd
op krachtige, oeroude patronen die raken aan het ritme van de natuur, zoals
cirkel, kruis, lemniscaat en spiraal. Bij voldoende belangstelling gaan we een
cyclus van 6 lessen aan. Meld je tijdig aan, deadline 17 september.
Wil je meer informatie, laat het me even weten.

Een deskundige discussieleider zal aan de
hand van een aantal vaak pittige stellingen
de gevoelens en meningen van de aanwezigen polsen. Hoe gaat het in uw wijk
Helmond-Noord? Hoe staat het met Helmond? De fractie van Helder Helmond be-

Start nieuw seizoen
Literair Café
met Murat Işik
Helmond
Het nieuwe seizoen van het Literair Café
Helmond begint op woensdag 19 september meteen met een knaller: Murat Işik,
de winnaar van de Libris Literatuur Prijs
2018, is de eerste gast. Hij won de prijs
met de roman ‘Wees onzichtbaar’. Wie
zin heeft om een avond heerlijk ontspannen te luisteren naar deze inmiddels beroemde schrijver, kan op de 19e terecht in
zaal Traverse aan de Kromme Steenweg.

Thuis bij Annemieke

Bezoekers hoeven niet literair onderlegd te
zijn of mee te doen in eventuele discussies
over literatuur. Lekker luisteren naar wat
Işik te vertellen heeft over zijn roman, is
voldoende. In ‘Wees onzichtbaar’ gaat de
schrijver terug naar het milieu van zijn eigen jeugd: de verloederde Bijlmer. In een
eerdere roman, ‘Verloren grond’, tekende
Işik de familiegeschiedenis van zijn ouders
in Oost-Turkije op. De bijeenkomst in zaal
Traverse begint om 20.00 uur. De zaal gaat
om 19.30 uur open. Toegangskaartjes kosten 10 euro voor volwassenen en 5 euro
voor scholieren. De kaartjes zijn op de
avond zelf aan de kassa te koop. s

Locatie: Mierloseweg 200, Helmond
Info: info@annemiekethoonen.nl

Jubileum voor E.C.V. de Heipoort: 6 x11 jaar
Binnenstad
Op zaterdag 17 november zullen we aftrap geven voor ons jubileum jaar: 66 jaar
E.C.V. de Heipoort met een reünieavond.
Daarom zoeken wij nog oud-leden van
onze vereniging om deze reünieavond
mee te vieren in onze residentie Partycentrum de Molen in de Molenstraat.

jubileum Prins bekend worden gemaakt
waarna er gelijk getoast kan worden op
een geweldig jubileum seizoen 2018-2019.
Aanmelden kan via:
secretaris.ecv.de.heipoort@live.nl s

Wil je een uitnodiging ontvangen? Geef
dan tijdig je adres door aan het secretariaat voor de uitnodiging. Er wordt gehoopt
op een grote opkomst van oud-leden. Tevens zal op deze reünieavond de nieuwe

VRIJDAG 14 EN ZATERDAG 15 SEPTEMBER

TREND EVENT

SHOP OOK ONLINE 24/7!

ONTVANG BIJ AANKOOP VAN EEN ARTIKEL UIT DE TREND SHOP EEN LEUKE GIVE
AWAY* EN MAAK KANS OP EEN MOOIE PRIJS! *ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 140 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

SHOP OOK ONLINE 24/7!
FOLLOW
US

FOLLOW
US

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN

Snijbloemen
Prachtige Rozen
Div. kleuren 60cm lang
€0,65 per stuk
10 stuks

nu

3,99
Woonaccessoires

25%
Jubileum

12.00 TOT 17.00 UUR
Wandhanger
“Winterviolen”
Verkrijgbaar
in div kleuren
55cm hoog
en 25cm breed
Van €11,99

GRATIS
WIFI

GRATIS
PARKEREN

WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

Pompoenen
Bij De Biezen kan je kiezen!
Nu alle
maten & soorten

1+1

GRATIS*

Aster “Alpinus”

Vasteplanten

Herfst Aster
ø40cm in 21cm pot
€4,99 per stuk

Herfst mix in 12 cm pot
€1,99 per stuk

korting

1+1

GRATIS

Deze aanbiedingen zijn geldig van 12 t/m 19 September 2018

* goedkoopste gratis

nu

7,99

www.tuincentrumdebiezen.nl

1+1

GRATIS
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Belangenvereniging van senioren
KBO-Kring Helmond
Agenda KBO-Afdelingen

Helmond september e.v. 2018
De tijden van de diverse activiteiten en
aanvullende informatie kunnen bij de afdeling verkregen worden.

KBO-Bernadette
•
•
•
•

5 sep.
25 sep.
9 okt.
23 okt.

Barbecue
Lunchcafé
Herfstfeest
Kom bij Ons-middag

KBO-Brouwhuis
•
•
•
•
•
•

13 sep.
23 sep.
26 sep.
5 okt.
10 okt.
31 okt.

Excursie Tweede Kamer
Van alles wa-markt
Barbecue
Middag voor de 85-plussers
Excursie naar het crematorium
Liederentafel ‘t Akkoordje

KBO-St.Lucia
•
•
•
•
•
•
•

17 sep.
19 sep.
20 sep.
25 sep.
27 sep.
2 okt.
4 okt.

Museumplusbus naar Amsterdam
Lange fietstocht
Repaircafé
Afsluiting Jeu de boulesseizoen
Toertocht Savant/KBO
Koffieochtend
Bloemschikken

KBO-Stiphout
•
•
•
•
•
•
•

11 sep.
12 sep.
20 sep.
25 sep.
27 sep.
2 okt.
8 okt.

Kienen
Jeu de Boulestoernooi
Koffiemorgen
Excursie Dahliatuin
Fietstocht
Verwenmiddag 85+
Leeskring

KBO-Kring Helmond coördineert de
4 Helmondse KBO-afdelingen:
• KBO-Bernadette: Noord, Oost, Centrum en
Binnenstad (secretaris@kbobernadette.nl)
• KBO-Brouwhuis: Brouwhuis, Dierdonk en
Rijpelberg (info@kbo-brouwhuis.nl)
• KBO-St. Lucia: Mierlo-Hout, West en
Brandevoort (secretariaat@kbo-stlucia.nl)
• KBO-Stiphout: Stiphout en Warande
(kbostiphout@gmail.com)

Beste mensen,
Hartelijk welkom op onze “KBO-pagina” van september. Ook deze maand weer een grote verscheidenheid aan activiteiten waarvan we er hier enkele belichten. Het zijn inderdaad enkele van
de vele activiteiten die de Helmondse KBO-afdelingen organiseren. De ruimte op deze pagina is te
beperkt om ze allemaal te omschrijven. Gelukkig krijgen onze leden elke maand het maandblad
Ons en elke afdeling maakt haar eigen nieuwsbrief. Hierin staan alle activiteiten van de eigen KBO
-afdeling wel genoemd. Natuurlijk gebeurt er ook heel veel achter de schermen bij de KBO. Wist
u bijvoorbeeld dat diverse KBO-afdelingen een eigen klusjesdienst hebben. Deze vrijwilligers doen
gratis kleine klusjes voor leden die dat zelf niet meer kunnen. Zo kunnen we best veel zaken opnoemen die het aantrekkelijk maken om lid of vrijwilliger te zijn of te worden van de KBO. Veel
leesplezier.
Onafhankelijke cliëntondersteuning in Helmond
De verenigde ouderenbonden in Helmond (VBOH), waaronder KBO-Helmond, verzorgen al enige
tijd onafhankelijke cliëntondersteuning voor senioren. Helmond is één van de zogenoemde koplopergemeenten cliëntondersteuning. In dit project van de VNG en
Movisie deelden gemeenten hun ervaring met deze ondersteuning. Het project is
onlangs afgerond tijdens een conferentie. VBOH en de gemeente Helmond hebben
de cliëntondersteuning inzichtelijk gemaakt in een filmpje. De cliëntondersteuners
van de KBO werkten daar graag aan mee! U vindt een filmpje hierover op YouTube: https://youtu.be/u9Zo6w1LKEI

Herfstfeest

Op 9 oktober organiseert KBO-Bernadette het jaarlijkse herfstfeest in de Fonkel. Men start om
15.00 uur en het programma duurt tot 17.00 uur. Het programma is nog niet helemaal bekend.
Zoals altijd kunt u zich aanmelden door overmaking van € 10.00 p.p. voor leden en € 12.50 voor
introducés op de rekening van KBO-Bernadette NL88RABO 0138 7256 40 onder vermelding van
datum en aantal personen.
Nieuw bestuurslid bij KBO-Bernadette
Miny Verhoeven is sinds de Algemene Ledenvergadering van 27 februari 2018
gekozen als Penningmeester voor KBO-Bernadette. Velen hebben inmiddels met
haar kennis gemaakt. Ondanks dat Miny bij het bestuur is gekomen heeft het
bestuur van KBO-Bernadette nog diverse vacante plaatsen in het bestuur en voor
enkele vrijwilligersfuncties. Meld u aan als u ook zinvol en dankbaar vrijwilligerswerk wilt doen. Stuur een mailtje naar het adres in de colofon links onder en er
wordt met u contact opgenomen.
Liederentafel
Op woensdagmiddag 31 oktober organiseert KBOBrouwhuis een liederentafel in wijkhuis de Brem Rijpelberg. Op deze middag verzorgt ’t Akkoordje de
muziek. Het begint om 14.00 uur en de toegang is
gratis voor leden en niet-leden. De zaal gaat open om
13.30 uur. Leden van KBO-Brouwhuis krijgen twee
consumpties aangeboden. Ook zal KBO-Brouwhuis
met een stand aanwezig zijn om geïnteresseerde aanwezigen enthousiast te maken voor een KBOlidmaatschap, zodat men van alle voordelen van het lidmaatschap gebruik kan maken. Reserveert
u het alvast in uw agenda?
Succesvolle seniorenvakantieweek bij KBO-St.Lucia
In de week van 13 tot en met 17 augustus werd in Woonzorgcentrum Savant Alphonsus het jubileumjaar van de SeniorenVakantieWeek gevierd. Aan de busreis naar Maastricht namen
niet minder dan 114 personen deel. Op het einde van elke dag
zijn er plus minus 100 personen aangeschoven om deel te nemen aan de diverse diners. Alle avonden werden opgeluisterd
door livemuziek van 5 verschillende orkesten. Enkele dagen
van de week zijn “helpende handjes” aangeboden door de Rabobank Helmond. Geweldig! Terugkijkend kan geconstateerd
worden dat ook deze SeniorenVakantieWeek als zeer geslaagd beschouwd kan worden. Hoewel
het al 10 jaar succesvolle organiserend comité er nu mee stopt heeft het KBO-St. Lucia bestuur
onlangs besloten dat zij de SeniorenVakantieWeek ook in de toekomst (mee) blijft organiseren.
Kunstgeschiedenis en leeskring
In oktober gaat het nieuwe seizoen van de cursus kunstgeschiedenis en de leeskring van KBOStiphout weer van start. In overleg met de deelnemers heeft mevr. Ine Pels een mooi programma
samengesteld. Er is nog plaats voor nieuwe leden. De cursussen worden gegeven in Café De
Sport. In de pauze krijgt u koffie of thee. De onderwerpen
voor kunstgeschiedenis zijn:

 10 okt Damien Hirst
 21 nov Giovanni Bellini 1430-1516
 9 jan Egypte religie, dodenrijk en kunst
 20 febr Leonardo da Vinci 1452-1519
 27 mrt Lichte zeden 1850-1910 en femme fatale
KBO-Kring Helmond
De titels van de te bespreken boeken:
www.kbo-kringhelmond.nl
 8/9 okt Paolo Cognetti: De acht Bergen
 19/20 nov R. Seethaler De Weense Sigarenboer
Secretariaat: Frans Joseph van Thielpark 141,
 7/8 jan Stephan Enter: Compassie
5707 BZ Helmond
 18/19 feb Martin Michael Driessen: De Pelikaan
secretaris@kbo-kringhelmond.nl
 25/26 mrt Adriaan van Dis: In het Buitengebied
Telefoon 0492 592166
Het volledige programma staat op de website van KBO-Stiphout. Meer informatie bij Ine Pels: tel
Mobiel 06 20856733
040 - 24 42 984

18

week nummer 37 vrijdag 14 september 2018

de loop weekkrant HELMOND

Nieuws uit Mierlo-Hout

Back To The Sixties
Mierlo-Hout
Zondagmiddag 7 oktober vind
voor de eerste maal “Back To
The Sixties” plaats in wijkhuis
“De Geseldonk”. Aanvang 13.30
uur, zaal open om 13.00 uur. Na
afloop loterij met ongelooflijk
mooie prijzen, welke getrokken
gaan worden door notaris Niek
Visser uit Helmond.
Dit evenement is onderdeel van
stichting ‘VerwenEvent’. Een echte Mierlo-Houtse stichting die in
2006 is opgericht en vanaf de
eerste editie het grootste goede
doel van Europa in deze opgezette vorm. Gemiddeld 120 gezinnen
met 1 of meerdere kinderen met
een beperking kunnen een keer
per jaar geheel gratis een weekend lang genieten.
Drie fantastische bands uit de
jaren vijftig, zestig en zeventig
treden voor u op o.a. Two Off
Us,& Peter Ryan, deze band heeft

tientallen jaren ervaring. O.a.
oude classics, rock’ n Roll, maar
ook mooie ballades. Peter Ryan
zal zeker de grote klassiekers van
Elvis Presley voor u ten gehore
brengen. Samen als Two Off Us
& Peter Ryan willen zij niets liever
dan de voetjes van de vloer gaan
met Nederlandse en Duitse liedjes uit de jaren zestig.
Houston Alley is een viermans
formatie en maken muziek uit
de jaren vijftig en zestig, dat
is namelijk hun handelsmerk.
Houston Alley heeft een opvallende sound en weet een gezellige sfeer neer te zetten. Een heel
apart repertoire met afwisselend
liedjes van o.a. The Shadows,
Cliff Richard, Johnny Cash, Ricky
Nelson etc., maar ook eigen instrumentale nummers.
Rene and The Alligators, welke
zestig/zeventiger jaren generatie
kent ze niet? Van de bandleider
Renee Nodelijk gaat zelfs het
verhaal dat hij “De Golden Earrings” gitaar heeft leren spelen.

(bron foto; Stichting Verwenevent)
Renee is een absolute gitaar
virtuoos met liedjes als o.a. “Gitaar Boogie” en heel bijzonder
in “The Mood”. Maar zijn grote
internationale doorbraak kwam
met het liedje: “Sweet Nothing”.
Zijn vrouw Anja stond met dit
liedje in alle grote Duitse shows
in het voorprogramma van Tina
Turner. The Hilson Brothers, zijn
nog steeds de enige broers in
Nederland die al meer dan zestig
jaar samen optreden als de Nederlandse Everley’s. Dat is echt

wel uniek te noemen en zingen
nog steeds vol overgave de grote
songs van het roemruchte duo
uit de jaren vijftig/zestig: “De
Everley Brothers”.
The Thunderbirds, een geweldige “Boogie Woogie” dansclub
uit het naburige Lierop. Deze
Rock ‘n Roll dansgroep laat u deze middag heerlijk genieten van
hun show. Swingen, het betere
gooi en smijtwerk, echt genieten.
De zestiger jaren, de nostalgische
sfeer met muziek en dans van

toen, je mag en kunt weer opnieuw verliefd worden als in de
zestiger jaren, ook nu weer.
De entreeprijs voor deze muzikale middag is in de voorverkoop
€7.50,- en aan de kassa in de Geseldonk €10,-. Deze entree prijzen zijn inc. een consumptiebon.
Voorverkoop adressen: Wijkhuis
De Geseldonk, stichting Lief,
Calstraat 2, Kado to Go, winkelcentrum Brouwhorst en stichting speeltuin Leonardus, Mgr.
Swinkelstraat 24. s

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

d
o
o
GDEALS

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN

Complete traptreden, diverse kleuren, 13 treden,
incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm en olie.
excl. montage, incl. btw

vanaf

575.

-*

*Leverbaar medio oktober.

VLOER HET ZELF HELMOND
Engelseweg 223b, Helmond.
Tel. 0492-52 52 70.
Gevestigd in: Almere, Amsterdam, Arnhem, Breda,
Capelle aan den IJssel, Eindhoven en Helmond.
GRATIS PARKEREN. WWW.VLOERHETZELF.NL

RUSTIEK EIKEN
VISGRAAT
14 mm dik, 3,4 mm toplaag,
afmeting 15,5x77,5 cm, leverbaar in diverse
kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen.

39.

per m2 incl. btw Van 79,95 V.A.

95

MULTI PLANK

adcommunicatie.nl

RUSTIEK EIKEN

LAMINAAT

NIEUW

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

LANDHUISDELEN XXL
24 cm breed, 8 mm dik,
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare
structuur, leverbaar in 5 kleuren.
per m2 incl. btw Van 21,95 Voor

9.

95

PLAK PVC

LANDHUISDELEN

19 cm breed, 14 mm dik, 3 mm toplaag,
naturel of wit geolied.

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.

per m2 incl. btw Van 55,95 Voor

per m2 incl. btw Van 29,95 Voor

36.

95

14.

95
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Jubileumcommissie van Kv de
Ollietrappers en maandagavond
de seniorenvereniging St. Anna.

Wie kent een MierloHoutenaar 2018
of Groepering 2018?
Mierlo-Hout
De wijkraad Mierlo-Hout reikt
ieder jaar tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst ‘De MierloHoutenaar’ en ‘Groepering van
het jaar’ uit aan wijkbewoners
en een vereniging die altijd
klaar staan voor de wijk en haar
bewoners. Ook voor het jaar
2018 roept de wijkraad MierloHout haar inwoners op om met
voorstellen te komen voor de
kandidatuur van wijkbewoners
voor de nieuwe MierloHoutenaar 2018: kijk eens rond in uw
omgeving, want het is aan u om
uw kandidaat voor de onderscheiding De MierloHoutenaar
aan de wijkraad kenbaar te maken.
De verlening van deze eretitel is
bedoeld voor mensen die altijd
klaar staan voor een ander, of
dat nu binnen of buiten het verenigingsleven is. Iemand die onopvallend, al dan niet achter de
schermen, met hart en ziel bezig
is voor de vereniging of voor de
gemeenschap Mierlo-Hout. De
uitreiking van de onderscheiding
is op 6 januari 2019.
Kent u iemand of een groepering
die in aanmerking komt voor de
onderscheiding, meldt deze persoon dan aan, voorzien van een
goede motivering. Er zijn wel

enkele criteria waaraan moet
worden voldaan: de kandidaat
is woonachtig in de wijk MierloHout en heeft zich op uitzonderlijke wijze ingezet voor een doel
dat meerwaarde heeft voor de
wijk.
Bestuursleden van de stichting
Wijkraad Mierlo-Hout kunnen
niet worden voorgedragen. De
jury bestaat uit enkele bestuursleden van de stichting en enkele
personen van buiten de wijk.
Voorzitter van de jury is wijkwethouder Cathalijne Dortmans.
Aan de kandidatuur zijn behalve
een sculptuur, een oorkonde en
een persoonlijk geschenk ook
enkele geldprijzen verbonden, te
besteden aan een doel in de wijk
Mierlo-Hout. Middels het contactformulier op de website van
de wijkraad, kunnen personen
en/of groeperingen aangemeld
worden voor MierloHoutenaar
en groepering van het jaar.
U kunt de naam en de adresgegevens van uw kandidaat ook
op een briefje vermelden en afgeven/in de brievenbus doen bij
wijkhuis De Geseldonk onder
vermelding: Wijkraad: Verkiezing
De MierloHoutenaar. De voorwaarden waaraan moet worden
voldaan staan vermeld op de
site van de wijkraad Mierlo-Hout
www.wijkraadmierlohout.nl s

Helmond

Helmond-Oost
Iedere maandag organiseert het
HMC een Superkien in het TOVgebouw, Azalealaan te Helmond.
Er is een prijzenpot van €1.400
met als hoofdprijs een bedrag
van 350 euro. Tevens is er een
loterij voor het winnen van twee
grote gevulde levensmiddelenmanden en gratis kienkaarten.
Aanvang 20.00 uur. Zaal open
vanaf 18.45.

Mierlo-Hout
Elke vrijdag organiseert bridgseclub ’t Houtse Slem bridgeclub
bridgedrives, ook voor niet-leden. Men dient zich uiterlijk om
kwart over een aan te melden
in De Geseldonk. Er wordt een
kleine vergoeding gevraagd. Regelmatige deelnemers kunnen
soms een prijsje winnen.

Annawijk/Suytkade
In buurthuis St. Anna aan de
Hoogeindsestraat 24 kun je iedere 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

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

Helmond
Zondag 16 september organiseert Kv de Olietrappers weer een
snuffelmarkt in Helmond aan de
Engelseweg, op het oude Ehad
Terrein. Aanvang 09.30 t/m 15.30
uur. Entree is € 1.- Een kraam
huren kost € 17.50 en voor een
grond plaats € 12.50. Voor kraamverhuur of meer informatie kunt
u contact opnemen met, graag
na 19.00 uur, met Peter Bevers
06-46911713 of Annemarie swinkels 06-43497979. info@kvdeolietrappers.nl en kijk ook eens op
www.kvdeolietrappers.nl

Centrum
Op 7 oktober vindt in de Lambertuskerk Hohe Messe plaats.
De aanvang van het concert is
20.00 uur. Bach’s Magnum Opus
klonk nog nooit in Helmond. Na

19

de Helmondse première van de
Mattheus Passie in 2011 brengt
Lambertus Concerten in haar
jubileumjaar de première van dit
prachtige werk in samenwerking
met het eveneens jubilerende
Helmonds Vocaal Ensemble.
Een kaartje kost €25,- en u kunt
deze bestellen op www.lambertusconcerten.com

Mierlo-Hout
Zaterdag 15 september een LIVE
optreden van de Deurnese band
3Cover! in Café de Karper, Walvisstraat 34 Mierlo-Hout. 3Cover!
Een coverband pur sang voor
feest of evenement met een zeer
gevarieerd repertoire. 3Cover! bestaat uit 3 gelouterde muzikanten, die hun sporen ruimschoots
hebben verdiend in de muziek.
Ook weten ze hoe men een
feestje bouwt. De band heeft een
lekker “top honderd repertoire,”
waarbij men kan meezingen en/
of dansen. Een leuk avondje uit.
Ook nu gratis entree.

Centrum
U bent allen welkom op onze kleine, gezellige markt in Gasterij Het
Klaverblad op zaterdag 15 september van 11.00 tot 15.00. Keyserinnedael, Kanaaldijk N.O 70.
(Lees verder op pag. 21)

www.helmondnu.nl

EXTRA GELD
VERDIENEN?

NEEM EEN BEZORGWIJK
IN HELMOND.

Jou bewegen,
jou in beweging houden.
Daar doen we alles voor.

BEZORGERS GEVRAAGD IN RIJPELBERG,
CENTRUM, DIERDONK, BROUWHUIS,
STIPHOUT EN ORANJEBUURT
(VANAF 13 JAAR)
ELKE WEEK DONDERDAG/
VRIJDAG BEZORGEN!

Onze therapiesoorten
Manuele therapie

Bekken fysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Handtherapie

Geriatrische fysiotherapie

Sportfysiotherapie

Craniomandibulaire fysiotherapie

Orthopedische revalidatie

Oefentherapie cesar

Small group training

de
deloop
loopweekkrant
weekkrant

HELMOND
HELMOND

NOORD
5702
ORANJE BUURT/
WARANDE 5707
STIPHOUT
5708

ORANJE BUURT/
WARANDE 5707

WEST
5707
BRANDEVOORT
5706/5707/5708
BRANDEVOORT
5706/5707/5708

NOORD
5702

DIERDONK
5709
DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

CENTRUM
5701

STIPHOUT
5708

WEST
5707

MIERLO-HOUT
5706
MIERLO-HOUT
5706

CENTRUM
5701

OOST
5703

RIJPELBERG
5709

OOST
5703

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705
ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

BROUWHUIS
5704
BROUWHUIS
5704
INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705
INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Ook in Helmond dichtbij

085-7821616
info@jvdi.nl
www.fysioclub.nl/jvdi

0492-382120
info@fysiokempsrijf.nl
www.fysiokempsrijf.nl

KLAASEN | VANDEURSEN.COM

Kromme Steenweg 25, 5707 CA Helmond

Aanmelden/vragen? Mail naar: bezorging@deloop.eu
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DE JUISTE VAKMAN
VOOR ELKE KLUS







VAN HEUGTEN






cv techniek & sanitair




6 dagen per week geopend!

(langs de weg van Helmond naar Deurne)

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

• VLOERVERWARMING

Complete Badkamers
• COMPLETE BADKAMERS
Radiatoren
Sanitair en Tegels

Horstlandenpark
4 5709
MB Helmond
5709 MB
Helmond

0492386100
0492-386100

• RADIATOREN

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

06-55895546
0655895546

• SANITAIR EN TEGELS

info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

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

wesa tuinhout

KANTELBERGBOUW

Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout www.wesatuinhout.nl

KLUS & BOUWSERVICE

Natuurlijk , altijd een passende oplossing

ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUWING
TIMMERWERK
SCHILDERWERK

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND
T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74
WWW.KANTELBERGBOUW.NL

0492 - 53 28 00

verloskundigenhelmond.nl

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond
Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70
do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161
vr
Stiphout: Dorpsstraat 51
ma

WIL JE SPAANS LEREN?
Spaanse les op eigen locatie in Helmond.

si
si

Privé en groepslessen in kleine groepen.
Overdag en ‘s avonds.
Cursus op maat met een passend tempo.
También holandés para hispanohablantes.
SCHRIJF JE NU IN!
WWW.HORIZONTES.NL
06 485 66 315

N

STIPU OOK IN
HO U
T

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

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Rivierensingel 745
Hortsedijk
25
5741
KV Helmond
5708 HA Helmond
0492-842954
0492-842954

info@d-tection.nl
info@d-tection.nl
www.d-tection.nl
www. d-tection.nl
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Zaterdag 15 september:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint
Anna; Mariakoor;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Jan van de Ven;

Op zondag 16 September rijdt
Tourclub’81 Helmond de Beeken
wielertocht onder leiding van
wegkapitein Henk Klarenbeek.
Vertrek is om 9.00 op Winkelplein Straakven in Helmond. De
afstand is 85 km. Gastrijders zijn
altijd welkom. Een volg/materiaal auto rijdt met ons mee, dus
bij eventueel niet snel te verhelpen materiaal pech of persoonlijke problemen kun je de rit met
de volgauto vervolgen.

Centrum
Zondag 16 september tussen 14
en 16 uur komt de Dichterskring
Helmond weer bij elkaar in restaurant de Waard aan de Markt

in Helmond. Iedereen is welkom
om iets voor te lezen wat zelf is
geschreven, of iets dat je gewoon
mooi vindt of kom alleen luisteren dat kan ook. Het is gratis.

Helmond-West
Donderdagavond 20 september
2018 is er een contactavond van
Ypsilon Helmond e.o. voor familieleden en naastbetrokkenen
van mensen met psychotische
kwetsbaarheid.
Deze avond is vrij toegankelijk.
Ggz ‘t Warant, Wesselmanlaan
25a in Helmond van 19.30-21.30
uur. Wilt u deze avond bijwonen: aanmelden via ypsilonhelmond@hotmail.com of tel.
0492-844421 Cliëntenservicepunt
Warant

Zondag 16 september:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Pastoor Willy Geuzens; Martina Verspaget-van Dijk en uit
dankbaarheid; overleden ouders familie Nguyen Hoang; Sjef
en Sisca Dekkers-Bekkers; Nelly v.d. Sande-Dekkers; Piet en
Mina Joosten – van Dijk; Piet Swinkels; Maria Joosten-v.d.
Heuvel; Petra Joosten-van Helmond; Bijzondere Intentie;

21
Helmond-Noord

Op Dinsdag 18 september vindt
in Wijkcentrum De boerderij,
Harmoniestraat 105, de openbare wijkvergadering van de Wijkraad Helmond Noord. Plaats.
aanvang 19.30 uur.
1. Opening door de voorzitter
2. Presentatie Multifunctionele
Sportaccommodatie Sportcampus De Braak Helmond
door Mevr. Valkenburg
3. Wijkactieplan 2018-2019
4. Financiële verantwoording
2017-2018 en begroting 2019
5. Veranderingen in de
huisartsenzorg in onze wijk
Door N. van Dommelen
6. Ruimte voor inbreng door
Professionals
7. Aandacht voor reanimatie
8. Rondvraag

DEELEN DE
SFEERMAKERS
IN HUIS

Woensdag 19 september:
08.45 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Odulfusviering.
Donderdag 20 september:
13.30 uur Kerkpoetsen (1)
19.00 uur Alphonsuskapel;
Zaterdag 22 september:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint
Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Herdenkingsviering;
André Vervoort;

Deelen Stoffen en Gordijnen
6016)
Houtse Parallelweg 83 (
5706 AD - Helmond
Tel. 0492-547023

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Di. t/m Vr. - 09.00 - 17.30u
Zaterdag - 09.00 - 16.00u

STOFFEN, FOURNITUREN EN RAAMBEKLEDING

www.damiaanhelmond.nl
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 16 september
10.30 uur Gregoriaans koor
Rie Smits-Verhofstad, Femke van Stiphout, Pieter de Bok, Piet
de Kok en Paula Schouten de echtgenote, Harrie de zoon en
overleden familie, Sjef Verdegen.

Zondag 23 september
10.30 uur Femmes
Rob Mertens, Ans van ZantenGroenland, Betsie Hamilton-Sol, Elly
van Hoek-van der Velden, Julie Loop
Lemans.
www.damiaanhelmond.nl

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 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

Uitvaartzorg van de Kerkhof
Uw wensen centraal.
Ook met een verzekering bij o.a
Dela, Monuta, Yarden.

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

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

0492-845350 info@adcommunicatie.nl
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SEPTEMBER
EVENEMENTEN

save the date

helmond
de Prodigy de band speelt al hun
grote hits o.a.:Smack my bitch up
Firestarter Out of Space Omen
zoals ze bedoeld zijn. Muziekcafé
Helmond, Zuid Koninginnewal 39
22:00 - 02:00 uur.

VRIJDAG 14 SEPTEMBER
80’s Pop & Wave Night
DJ Velma en DJ Frogson vullen een
hele avond vol met de gaafste popen wave-nummers welke voornamelijk uit de jaren tachtig stammen.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39. 22:00 - 01:00 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 1
Cinema en Plein Publique
Genieten van een fim in de Lambertushof. De Lambertushof is een
uniek plein in het centrum van Helmond, achter de Lambertuskerk.
De Lambertushof, Lambertushof
vr 14 september 13:00 - 18:00 uur
za 15 september 13:00 - 18:00 uur.
H2O Festival ‘Unplugged’
Het podium voor Helmonds muzikaal talent. Raymakers & Co BV
Koninklijke Textielfabriek & Royal
Dutch Textile Mills, Kanaaldijk
N.W. 61. 20:30 - 01:00 uur.

ZATERDAG 15 SEPTEMBER
Brandefood Culinair Pop-Up
Restaurant
Zaterdag tovert Brandefood de
markthal in Brandevoort om tot
een waar Pop-Up restaurant. Een 4
gangen diner op topniveau eventueel met een bijpassend wijnarrangement. Markthal Brandevoort, de
Plaetse 32. 18:00 - 23:00 uur.
H2O Festival ‘Pop-Up’
H2O ‘Pop-Up’ Festival: in een sfeervolle ambiance genieten van live
muziek, bijzonder straattheater en
speciale food & drinks. Raymakers
& Co BV Koninklijke Textielfabriek
& Royal Dutch Textile Mills, Kanaaldijk N.W. 61. 20:00 - 02:00 uur.
LIVE: The Prodigy, by Prodigy XL +
Chaos Club
Prodigy XL is een rocktribute aan
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NK Kanopolo 2018
In het weekend van 15 en 16 september 2018 vindt bij Kanovereniging HWC De Helmvaarders het
finale weekend plaats van het NK
Kanopolo. HWC De Helmvaarders,
Kanaaldijk Z.O. 50
Za 15 september 08:00 - 18:00 uur
Zo 16 september 08:00 - 15:26 uur.
Weekmarkt Centrum Helmond
Kom elke zaterdag naar de gezellige
Helmondse markt De Helmondse
Markt elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 38
Za 15 september 09:16 - 16:00 uur.
Weekmarkt Centrum Helmond uur.

ZONDAG 16 SEPTEMBER

Brandefood Foodtruckfestival
Zondag 16 september 2018 is het
weer zover de derde editie van
Brandefood Foodtruckfestival.
Onder en rondom de markthal in
Brandevoort. Signature dish foodtrucks heerlijke drankjes en entertainment. Markthal Brandevoort,
de Plaetse 32. 13:00 - 20:00 uur.
Carat-Concerten
Carat-Concerten gratis openluchtconcerten in stadspark de
Warande in Helmond. Programma
Brandweerkapel Helmond, Zanggroep New Balance en Eindhovens
Seniorenorkest.
Carat-Paviljoen Warande, Warandelaan 1. 12:00 - 15:00 uur.
Kerkproeverij
Fietstocht van kerk naar kerk.
Verschillende kerken in Helmond,
Sperwerstraat 2. 13:00 - 17:00 uur.
LIVE: Kill the Kong Tour
Muziekcafé biedt een top-package
van diverse metalbands uit verschillende hoeken van Europa.
Muziekcafé Helmond, Zuid Koninginnewal 39. 19:00 - 23:55 uur.
Optreden: Live@Lokaal42
Iedere zondag LiveLokaal42
Lokaal 42, Markt 4216:00 - 23:00
uur.

Lambertuskerk
DINSDAG
18 SEPTEMBER
Lezing: Brexitland
Een Onverenigd
Koninkrijk
Correspondent
voor het Financiële Dagblad
Mathijs Schiffers (geboren in
Helmond) vertelt
over zijn boek:
BREXITLAND
Een Onverenigd
Koninkrijk.
Vooraf aanmelden. Bibliotheek
Helmond, Watermolenwal 11
20:00 - 22:00 uur.
Workshop schilderij maken met
acryl gieten
Je krijgt uitleg
over de verf benodigdheden en
de verschillende
technieken die
er zijn om acryl
te gieten.
Het Plein Brandevoort, Laan
door de Veste
116
19:00 - 22:00 uur.

WOENSDAG
19 SEPTEMBER
Inspirerende bijeenkomst in het
kader van Wereld
Alzheimerdag
Op 19 september vindt in de
Bibliotheek in
Helmond de viering van Wereld
AlzheimerDag
plaats. Met exposities informatiemarkt en een
lezing. Bibliotheek Helmond,
Watermolenwal
11. 19:00 - 22:00
uur.

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van
Helmond

HOHE MESSE

7 OKTOBER

Op 7 oktober vindt in de Lambertuskerk Hohe Messe
plaats. De aanvang van het concert is 20.00 uur. Bach’s
Magnum Opus klonk nog nooit in Helmond. Na de
Helmondse première van de Mattheus Passie in 2011
brengt Lambertus Concerten in haar jubileumjaar de
première van dit prachtige werk in samenwerking met
het eveneens jubilerende Helmonds Vocaal Ensemble.
Een kaartje kost €25,- en u kunt deze bestellen op
www.lambertusconcerten.com

PATHÉ HELMOND
DO. 13 T/M WO. 19 SEPTEMBER
Alpha (DOV) Vr 12:30 uur / Do 12:45 uur
Alpha (O3D) Wo 11:30 uur / Ma, Di 16:30 uur / Do, Zo 18:00 uur /
Vr, Za 18:30 uur
Aristokatten, De (Pathe Disneyweken) (DNL) Za 15:00 uur
BlacKkKlansman (DOV) Wo 11:15 uur / Di 11:30 uur / Vr, Ma 13:45
uur / Do 14:00 uur / Do, Zo 21:30 uur / Vr 22:00 uur / Za 22:15
Book Club (DOV) Ma 17:45 uur / Do, Zo, Di 18:30 uur / Za 19:00
uur / Vr 19:30 uur
Brandweerman Sam - Klaar Voor Actie (DNL) Zo 10:30 uur
Christopher Robin (DNL) Zo 10:00 uur / Za 10:15 uur / Di 11:00 uur
/ Vr 11:15 uur / Do, Ma 11:30 uur / Wo 12:15 uur
Christopher Robin (DOV) Za, Zo 12:45 uur / Vr 19:00 uur
Doris (DNL) Wo 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 uur
Dywizjon 303 (DOV) Zo 16:15 uur
Equalizer 2, The (DOV) Vr 11:45 uur / Di 13:15 uur / Ma 13:30 uur /
Zo 15:15 uur / Do 15:45 uur / Za 17:00 uur
Film van Dylan Haegens, De (DOV) Do, Vr, Ma, Di 10:30 uur / Zo
10:45, 13:15 uur / Za 11:00, 17:15 uur / Vr, Za 14:00 uur / Do, Wo
14:15 uur / Do, Zo 17:30 uur / Vr 18:10 uur
Finding Your Feet (DOV) Di 13:30 uur
Hotel Transylvania 3 (DNL) Za 10:00, 13:00 uur / Zo 12:30 uur / Vr
13:30 uur
Hotel Transylvania 3 (N3D) Zo 14:15 uur / Di 14:45 uur / Ma 15:00
uur / Do 15:15 uur / Wo 15:30 uur / Vr, Za 16:00 uur
Incredibles 2 (DNL) Za 10:45 uur
Incredibles 2 (N3D) Zo 14:45 uur / Vr, Wo 15:45 uur / Za 16:15 uur
Louis en de Aliens (N3D) Za 10:30 uur / Zo 12:00 uur
Mamma Mia: Here We Go Again (DOV) Ma, Di 19:30 uur / Do, Zo
20:15 uur / Za 20:45 uur / Vr 21:00 uur
Meg, The (O3D) Zo 10:15 uur / Di 10:45 uur / Ma 11:00 uur / Za
12:15 uur / Do 13:45 uur / Vr 15:00 uur
Mission: Impossible - Fallout (DOV) Zo 11:00 uur
Mission: Impossible - Fallout (O3D) Ma, Di 10:45 uur / Vr 11:00 uur
/ Do, Zo 18:40 uur / Za 19:15 uur
Nick Jr. Zomerbios (DNL) Za 10:00 uur / Wo 10:30 uur
Nun, The (DOV) Vr 10:30, 12:45, 19:45, 22:30 uur / Do 10:45, 13:00
uur / Di 12:30 uur / Ma 12:50 uur / Za 15:15, 19:30, 22:45 uur / Wo
16:30 uur / Vr, Ma, Di 16:45 uur / Do, Zo 17:00, 19:00 uur / Ma, Di
18:45 uur / Do, Zo - Di 22:00 uur
Oliver & Co (Pathé Disneyweken) (DOV) Ma 19:00 uur
Papillon (DOV) Do, Wo 10:30 uur / Vr 10:45, 16:30 uur / Za
13:30 uur / Do 15:00 uur / Zo 15:30 uur / Ma, Di 16:15 uur / Wo
18:45 uur / Do, Zo - Di 20:45 uur / Vr, Za 21:30 uur
Peppermint (DOV) Ma 12:45, 21:30 uur / Di 16:00, 21:15 uur / Do
16:15 uur / Za, Wo 16:45 uur / Vr 17:30, 22:45 uur / Do, Zo 21:45
uur / Za 22:30 uur
Predator, The (DOV) Do, Zo 16:30 uur / Di 17:00 uur / Vr, Ma 17:15
uur / Za 17:45 uur
Predator, The (O3D) Ma 10:30, 21:00 uur / Wo 10:45, 21:30 uur / Do
11:15 uur / Ma - Wo 14:00 uur / Vr, Za 14:45 uur / Di 19:15, 21:45
uur / Do, Zo 19:30, 21:15 uur / Vr 20:00, 22:15 uur / Za 20:15, 22:00
uur
Robin Hood (Pathe Disneyweken) (DNL) Zo 11:15, 15:00 uur
Searching (DOV) Do 13:30 uur / Vr 14:15, 20:15 uur / Za, Di 14:30
uur / Ma 15:30 uur / Wo 16:30 uur / Di 19:00 uur / Do, Zo, Ma
19:15 uur / Za 19:45 uur
Show Dogs (DNL) Za 11:45 uur / Wo 13:15 uur / Zo 14:00 uur
Skyldige (The Guilty), Den (DOV) Do 11:00 uur / Ma 20:00 uur
Sneak Preview 20180913 (DOV) Di 21:00 uur
Tarzan (Pathé Disneyweken) (DNL)
Wo 14:30 uur Week
Teen Titans Go! To the Movies (DNL)
Za 12:30 uur / Zo 13:00 uur / Wo 13:30 uur

Onze openingstijden
maandag t/m vrijdag 10.15 uur
zaterdag en zondag 9.45 uur
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helmondloopjes
EVENEMENTEN

DIVERSEN

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
INSPIRATIE
BIJEENKOMST
Contante
gepaste
betaling in gesloten enveloppe.FEESTJE?
Geen afkortingen.
v.a. €vrij
20,-laten.
;
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord Tent
een hokje
OP
16
SEPTEMBER.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.
Staantafel € 4,-;

Reparatie van alle
merken lock- en naaimachines.
Van de Westerlo
naaimachine services.
0492-510230
Rolluiken, luifels,
vloerbedekking, lamellen,
(rol)gordijnen, jalouziën, etc.
Zeer concurrerende prijzen.
Gratis meten en prijsopgaaf.
Willie’s stoffering,
Braaksestraat 10, Helmond,
T: (0492) 535901

Nicole

Ervaren kapper aan huis
VLOOIENMARKT
de loop
weekkrant helmond
voor
dames, heren en kids.
Steenovenweg
20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
16 SEPTEMBER
Knippen 10 Euro en voor
Marktplein Tongelresestraat /
kleuren, fohnen en watergolf
Generaal Bothastraat
mag u mij altijd bellen,
Eindhoven
ook ‘s avonds.
9-16 uur gratis entree
Kapper aan huis of thuis,
Kraamhuur 06-20299824
tel.: 06-30075443

MEGA ROMMELMARKT
CARBOOTSALE HORST

16 september 8.30 - 15.30 uur
450 stands. Peeldijkje 1, 5961 NK.
A73 afrit 10
www.carbootsalehorst.nl

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren
T: 0492 - 546007

Commit zoekt
schoonmaakmedewerksters
voor avondprojecten in Mierlo.
Tel.: 040-2568250

BUSINESS

OWNER

Lenie Klaasen | 06-52716622

Kees

TE KOOP
Check de site voor ons altijd
actuele aanbod of kom langs!
-Reparatiepunt Fietsenwinkel.
nl/FietsNed/F.S.N.!
-Ook reparatie van tweewielers
die elders gekocht zijn!
-24/7 Online bestellen via onze
webshop!
-Ruime keuze in gebruikte
fietsen!
Kuijpers Tweewielers,
Heistraat 2-G. T: 0492-528944
www.kuijpers tweewielers.nl

Tip 3 prinseroaje van de Houtse Kluppels

Uw sloopauto levert geld op!
Wij bieden v.a. 75,- euro voor
sloopauto’s. Voor rijdende auto’s
Mierlo-Hout
v.a. 150,- euro geboden.
ODUS AUTO’S BV, Achterdijk 6,
Helmond 06-52642652
Carnaval lijkt nog ver weg, maar

PERSONEEL

Heb jij ook behoefte aan dat
Karaoke €kennismaking
25,-;
te koop
moment voor jezelf? cursussen
te koop gevraagd
te huur
vakantie
Tel. 0492-510855
Laat
je
inspireren
en
ontmoet
diversen
huisdieren
personeel
www.ikgeefeenfeestje.nl
gelijkgestemden! auto’s en motoren
evenementen
onroerend goed
Info en aanmelding woningruil
radio en tv
www.pleunvangemert.nl
HATHA YOGA
of mail naar
65+ KLUSSER/
in wijkhuis de Westwijzer
info@pleunvangemert.nl
Woensdagavond van
STYLIST
e 6,50
19.30 - 20.45 uur
e 8,00 Voor timmerwerken en
Voor info: Marjan Rombeek
traprenovaties, houten
VLOOIEN MARKT
e 9,50
vloeren voor kamers/ter06-24142742
EINDHOVEN
e 11,00
ras en ook schilder,
IJsbaan (Genneper Parken)
e 12,50
behang en tegelwerk.
Zon. 23 september
40 Jaar ervaring.
e 14,00
vanaerlebv.nl/0492-525483
Kapster
e 15,50
info: 06-11441257

Inleveradres:

TE KOOP GEVRAAGD

Wilt u kennis maken
met de producten
van Forever, bel dan
vrijblijvend voor een
afspraak.
Geen party of andere
verplichtingen.

de elfde van de elfde komt langzaam maar zeker dichterbij. Vanaf
dat moment barst het carnavalsgedruis weer los, en zwaait een
nieuwe Hoogheid de scepter over
het Kluppelrijk.

Misschien helpt tip 3 jou bij het raden naar de nieuwe Prins. Iedere
week op weg naar de prinsbekendmaking van zaterdag 10 november
onthult CV De Kluppels een nieuwe

De producten zijn uit
voorraad leverbaar en
te bestellen bij Lenie
Klaasen, tel.: 06-527 16
622 (Business Owner
Forever). Kijk voor meer
informatie op: www.
foreverhelmond.nl

Besteedbaar bij meer dan 140 Helmondse ONDERNEMINGEN.

geef de hellemondgift waardebon cadeau!
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: Bloemstudio tini Roefs,
Cacaofabriek horeca, da drogist stiphout, giels bloemboetiek, jumbo stiphout, konings verf & behang, leef en zorg helmond,
lunchroom de keijser, primera de luifel, the readshop, vvv kantoor en wijnhuis helmond. www.hellemondgift.nl

Grappenmaker Myloh
zoekt een thuis!

Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 |
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark) |
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk,
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 |
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
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Myloh is 5 mei geboren en is de lieveling en de grappenmaker in onze kittenkamer. Des te meer verbaast het ons dat hij
nog geen adopteerder gevonden heeft. Hij beschikt zelf over
de meest verbaasde knikkerogen die je je maar kunt voorstellen. Het is een hartstikke lief en leuk katertje. Hij komt
direct met iedereen kennismaken, is nieuwsgierig en vriendelijk naar iedereen. Hij kan prima overweg met kinderen
en andere kittens. Hij komt heerlijk bij je op schoot liggen,
en spelen kan hij als de beste. Hij vindt alles leuk: balletjes,
touwtjes, doosjes, lichtje, kom maar op. Als hij groot is zal
hij graag naar buiten willen, hij is namelijk heel actief en hij
zal deze uitbreiding van zijn leefwereld geweldig vinden. We
snappen niet waarom dit leukerdje nog geen transportmand
heeft bemachtigd. Zo’n aardig en leuk manneke verdient subiet een aardig baasje en een fijn eigen huis, toch? Vervelen
is er niet meer bij met hem in huis...

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71

Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
www.deloop.eu

www.helmondnu.nl

aanwijzing. Elk jaar denken veel
mensen het al vroeg 'zeker' te weten, maar het is pas echt zéker op
10-11.
Als je alle tips volgt en de goede
naam doorgeeft maak je kans op 4
toegangskaarten voor de Show- &
Zwetsavond op 16 februari 2019.
Om mee te raden ga je naar www.
kluppels.nl en vul je de naam van
jouw kandidaat-Prins in.
Volg ons ook op Twitter en Instagram via @houtsekluppels
of word vrienden op Facebook: CV
De Houtse Kluppels s

Bijgaande foto is alweer tip 3 van het prinseroaje van de Houtse Kluppels
(bron foto; CV de Houtse Kluppels)

cadeau met VERJAARDAGEN, JUBILEA,
RECEPTIES of WILT U GEWOON IEMAND BELONEN?

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen
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Met
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URBAN
ARROW
FAMILY

BULLS
E-CORE DI2
FS 27,5+

Nu van € 4250.00 voor

3699.-

Nu van € 4999.00 voor

(OP=OP)

(OP=OP)

BATAVUS
BRYTE
E-GO

GAZELLE
PUUR NL

de laatste demo modellen in zwart.

in de maat 49 cm.

3499.van € 599.00 voor

499.-

met 500wh accu.

Nu van € 2849.00 voor
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overtuigd?

www.henkvanrooijfietsen.nl

25% KORTING
(geldig tm 29 september 2018)

nu

€ 25.00

(geldig tm 29 september 2018)

✃

2 binnen en 2 buitenbanden 28
15/8 13/8 CST met normaal ventiel

Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
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