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Uw flyers voordelig laten meebezorgen? info@adcommunicatie.nl

Ook als u niet of elders 
verzekerd bent. Wij verzorgen 
de uitvaart naar uw wens. 
Bel 088 335 21 23 voor
een persoonlijk gesprek.

BOSSCHEWEG 30  •  BEEK EN DONK
0492  46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL

NIEUWE
BANDEN 
GEGARANDEERD DE GOEDKOOPSTE*

ELDERS GOEDKOPER? 
Wij betalen u het verschil terug*

JOSVERSCHURENSHOP.NL

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

*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

www.lambertusconcerten.nl

ZONDAG 7 OKTOBER 
HOHE MESSE

VAN BACH
I.S.M. HELMONDS VOCAAL ENSEMBLE

LAMBERTUSKERK HELMOND
20.00 UUR - ENTREE €25,-

ZATERDAG 30 SEPTEMBER

PAC FESTIVAL
E 28,00

KIJK 5 BIJZONDERE
VOORPREMIÈRES OP 1 DAG!

Beter een goede buur 
dan een verre vriend!

Burendag is een jaarlijks te-
rugkerend feest dat je samen 
viert met je buren en de buurt 
op de 4e zaterdag in september. 
In 2018 vieren we Burendag op 
22 september. Het is een dag 
waarop je gezellig samen komt 
en waarbij veel mensen iets 
goeds doen voor elkaar en de 
buurt. Op onze redactie kregen 
de onderstaande activiteiten uit 
de buurt binnen:

Buurttuin Brandevoort is van 
11.00 tot 15.00 uur een ontmoe-

tingsplek. Evenals vorig jaar wil-
len ze met de ‘buren uit de wijk’ 
koffiedrinken, 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 kof-
fie of thee met wat lekkers erbij.  
Buurttuin Brandevoort is te vin-
den aan de rotonde bij De Voort 
en de Stepekolkse Hoeve. Breng 
allemaal je buren mee dan wordt 
het vast een gezellige drukte!
Ook organiseert werkgroep vrij-
willigers Helmond-West i.s.m. 
het Oranjefonds weer de Nati-
onale Burendag. De activiteiten 

op deze dag zullen plaats vinden 
op het speelveld aan de Sche-
penstraat. De Burendag begint 
om 11:30 uur en zal duren tot 
16:00 uur. De  Burendag is mede 
mogelijk gemaakt door : Oran-
jefonds, Wijkbeheer Helmond-
West. W.b.v. Helmond-West, 
Buurtbewoners Schepenstraat. 
Indien meer informatie: Henk 
Koolen  -  0620852204
En ook in de apostelwijk organi-
seert Buurtvereniging Apostel-
wijk, samen met Oranje Fonds 
en mede ondersteunt door Wo-
com, de Burendag in de Apos-
telwijk. Tussen 15.00 en 17.00 kan 
gezellig koffie (of thee) worden 

gedronken op het speelterreintje 
aan het Kardinaalspad. 
Voor de kinderen zijn er natuur-
lijk de nodige versnaperingen. 
Ook staat een springkussen op-
gesteld en ranja ontbreekt na-
tuurlijk niet. De heerlijke suiker-
spin zal dit jaar ook niet ontbre-
ken! Kortom kom gezellig kennis 
maken met je buren op die zater-
dagmiddag. 
Er zal ongetwijfeld nog meer ge-
organiseerd worden in het kader 
van deze dag. Dit kun je allemaal 
ziet op www.burendag.nl. Hier 
vindt je de activiteiten die zijn 
aangemeld en worden georgani-
seerd in de rest van Helmond! s

Helmond

www.helmondnu.nl

(Bron foto; Shutterstock)
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TUINKAMER 
VOLGLAS SCHUIFWAND

MET POLYCARBONAAT DAK 5000 X 3000 MM

€ 6.267,-

GLASTUINKAMER

Geldropseweg 22

5706 LT Helmond

T. 0492 525935

info@verandaspecialist.nl

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag: 

10.00 - 17.00 uur

www.verandaspecialist.nl

Onze services:  Inmeten bĳ  u thuis  •  Montage  •  Volledig op maat  •  Beste Deal Garantie! Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Indien niet benoemd, zijn alle prijzen exclusief 
fundatie- en montagekosten. Getoonde foto’s kunnen afwijken van de genoemde acties. 

Koopzondag 23 september 
geopend van 

11.00 tot 16.00 uur

Let op, prijzen en acties geldig t/m 31-10-2018.
25 showmodellen te bezichtigen

Verandaspecialist, uw Verasol® Inspiration Point in Brabant.MET DE LUXE VERANDA’S EN TUINKAMERS VAN VERASOL® ZIT U GEGARANDEERD BUITEN!

LUXE GLASVERANDA

PRIJSINDICATIE 5000 X 3000 MM

€ 1.988,-

 Op uw maat geproduceerd in 10 mm dik veiligheidsglas

 Afsluitbaar en voorzien van reinigingsslot

 U-profi elen op de staanders

 Borstelprofi elen voor een winddichte afsluiting

 RVS handgreep en ruitmeenemers

 Geharde Tefl on wielen, onderhoudsvrĳ  gelagerd

HET TUINKAMERSEIZOEN 
IS WEER BEGONNEN

TUINKAMER 

Geharde Tefl on wielen, onderhoudsvrĳ  gelagerd

PRIJSVOORBEELD

BRADERIE
ZONDAG 23 SEPTEMBER VAN 10.00-17.00 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

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.
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

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

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

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.

PAARDENVLEES, MALS MAGER EN LEKKER, NU IEDERE 2E KILO HALVE PRIJS! WWW.SLAGERIJWILDE.NL

Ware liefde, zoete liefde, bittere 
liefde, verboden liefde, nep-lief-
de, liefde om hogerop te komen, 
onmogelijke liefde, kalverliefde, 
verliefd zijn op de verkeerde en 
je kapot schamen: Shakespeare 
wist precies wat een ramp de 
liefde is als je jong bent. Het is 
niet te doen. Liefde maakt blind, 
liefde veroorzaakt uiterste stress, 
liefde dwingt ons te laten zien 
wie we zijn achter de maskers … 
we kunnen er eigenlijk maar be-
ter niet aan beginnen. Maar: ze 
doen het toch. Negen moedige 
jongeren van de Jeugdtheater-
school Annatheater spelen As 
You Like It, een hardvochtige en 
hilarische komedie over jong en 
verliefd zijn.

Reacties op onze laatste voor-
stelling “Young Hearts”:
Pieter Hoes (oud-docent To-
neelacademie Maastricht). “Een 
prachtig vormgegeven, waarach-
tig en authentiek gespeelde voor-
stelling over en door tieners voor 
ons allemaal!” 

Marcel Schmeits (voormalig con-
sulent theater Noord Brabant): 
“Young Hearts is een feest van 
herkenning, van emoties zeker, 
maar ook van weldadige ont-

“As you like it!” vanaf 29 september in het Annatheater te zien!

9 Jongeren van de Jeugdtheaterschool van het Annatheater wagen zich aan een hardvochtige en hilarische 
komedie over jong en verliefd zijn (bron foto; Annatheater).

Helmond

Helmond

spanning. Want er valt veel te 
lachen. En dat kan omdat Young 
Hearts goed theater is, dat drijft 
op de onontbeerlijke elementen 
van inleving, discipline, strakke 
vormgeving en muzikaliteit, en 
bovenal samenspel.” 

Kijk voor tickets en tijden op 
www.annatheater.nl 

Regie  Lavínia Freitas Vale 
Germano.
Toneelbeeld  Vincent van Ojen.
Spel  Pepijn van den Berg, Rubén-
Fernando Vargas Domínguez, 
Bart de Groot, Eva van Hemert, 
Fenne Kusters, Enna Miličević, 
Joey Strijbosch, Floris Udink en 
Mosa Veldhuizen.
Data  zaterdag 29 en zondag 30 

september, vrijdag 5, zaterdag 6 
en zondag 7 oktober 2018.

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

Op 9 september 1918 werd de 
RK Houtsche Woningbouw-
vereniging opgericht. Mierlo-
Hout behoorde toen nog bij 
Mierlo. Bij de annexatie door 
Helmond in 1968 ging een 
deel van het woningbestand 
over naar Eigen Woning in 
Mierlo. In 2002, toen Eigen 
Woning met de Houtse fu-
seerde, ontstond Compaen. 
Op 27 en 28 september wordt 
het eeuwfeest gevierd.

Volgens directeur-bestuurder 
Joost Lobée is er in al die ja-
ren veel veranderd in de so-
ciale verhuursector. “Maar 
de kern is hier toch hetzelfde 
gebleven”, zegt hij. “Net zoals 
honderd jaar geleden willen 
wij ervoor zorgen dat mensen 
met een kleinere beurs een 
goede en betaalbare woning 
hebben. Dát is de essentie van 
ons werk. Wij zijn er voor de 
huurder. Dat was zo, dat is zo 
en dat blijft zo.”

Met ongeveer 3500 wonin-
gen in Mierlo, Mierlo-Hout, 
Stiphout, Brouwhuis en Bran-
devoort is Compaen een re-
latief kleine corporatie. “Die 
menselijke maat vinden wij 
belangrijk”, stelt Joost Lobée. 
“We werken op allerlei ma-
nieren goed samen met de 
andere corporaties in deze re-
gio. We staan allemaal voor 
dezelfde opdracht. Door onze 
schaalgrootte kunnen we wel 

dichtbij de huurders blijven. 
De betrokkenheid van onze 
medewerkers is groot.”
Ondanks de financiële druk 
die de verhuurdersheffing 
op de corporaties legt, denkt 
Joost dat Compaen ook de 
komende jaren haar am-
bitieuze doelstellingen kan 
verwezenlijken. “Betaalbaar-
heid en duurzaamheid zijn 
de kernwoorden voor de toe-
komst. We willen graag de 
energiekosten voor de huur-
ders verder omlaag brengen 
en daar gaan we ook, samen 
met onze huurdersbelangen-
verenigingen, fors op inzetten. 
Maar eerlijk is eerlijk, de fiscale 
maatregelen vanuit Den Haag 
maken dat wel behoorlijk in-
gewikkeld.”

Het eeuwfeest wordt geheel in 
de stijl van Compaen gevierd 
met als middelpunt de klant. 
Op 27 september vindt een 
mini-symposium voor belang-
houders van Compaen plaats 
met als thema ‘de kwetsbare 
huurder’. Een dag later gaan 
alle medewerkers van Com-
paen samen met huurders 
meedoen aan een fietstocht 
door de wijken waarin Com-
paen woningen heeft. Deze 
fietstocht wordt afgesloten 
met een gezellige bijeenkomst 
waar ook oud-betrokkenen 
van Compaen bij zullen zijn. 
Dan worden ook de prijzen 
uitgereikt van de jubileum-
prijsvragen: het beste Wijki-
dee, de mooiste kleurplaat en 
de grote schrijfwedstrijd. s

Op 27 en 28 september wordt het eeuwfeest gevierd; Compaen bestaat 
dan 100 jaar! (bron foto; Eric van der Putten, www.helmondnu.nl)

Compaen bestaat 100 jaar
Een eeuw aan de zijde van de huurder 

Neem dan 
contact met ons 

op via: 
bezorging@

deloop.eu of bel: 
0492-845 350.

Extra geld 
verdienen?
Neem een 
bezorgwijk 

in Helmond.

Bezorgers 
gevraagd in 

Stiphout, 
Brandevoort, 

Rijpelberg, 
Dierdonk, 

Helmond-Noord 
en Suytkade



4 week nummer 38 vrijdag 21 september 2018 de loop weekkrant HELMOND

Gemeente en e-Quest investeren samen in glasvezel 
voor Helmond

Gemeente Helmond en e-Quest slaan de handen ineen om samen een 
glasvezelnetwerk in heel Helmond aan te leggen. Hiervoor richten zij een nieuwe 
organisatie op: Glasvezel Helmond B.V. 

De samenwerking betekent dat de gemeente en e-Quest vanuit Glasvezel 
Helmond B.V. van 2019 tot en 2021 samen een open glasvezelnetwerk aanleggen 
in de straten waar nu nog geen glasvezel ligt en dit netwerk gaan exploiteren. Een 
open glasvezelnetwerk betekent dat alle providers via het netwerk hun diensten 
mogen aanbieden. Dat zijn voorlopig de volgende aanbieders van internet-, 
televisie- en telefoniediensten: Trined, Plinq, Teleplaza en Breedband Helmond. 

Het glasvezelnetwerk in Rijpelberg, Brouwhuis en Stiphout is in de afgelopen 
jaren aangelegd door Breedband Helmond als dochteronderneming van e-Quest. 
Met de oprichting van Glasvezel Helmond B.V. worden ook die netwerken 
onderdeel van dit open netwerk. 

Meer weten? Kijk dan op www.helmond.nl/glasvezel

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

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

Bekendmakingen

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

Aarle-Rixtelseweg 97 07-09-2018 herbouw woning OLO 3649589

Korte Beemd 3 12-09-2018 oprichten kantoorruimte en weegbrug OLO 3754603

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

Gasthuisstraat 3 verplaatsen tuinhuis OLO 3874283

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

parkeerterrein  06-09-2018 plaatsen pinbox OLO 3895865

Geysendorfferstraat 

Elsdonk 25 06-09-2018 vergroten woning, wijzigen gevel OLO 3897159

Rivierensingel 748A 13-09-2018 oprichten woning OLO 3644483

  en aanleggen uitweg

Burgemeester van 13-09-2018 kamerverhuur en OLO 3907155 

Houtlaan 168   plaatsen privacyscherm 

Automotive Campus  13-09-2018 uitbreiding bedrijfsruimte OLO 3789035

kadastaal T 7541  met kantoor 

Steenweg 26 13-09-2018 gevelwijziging 2018-X1010

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
Molenstraat 199 11-07-2018 maken balkon/terras op aanbouw OLO 3797151
  (achterzijde)
Constant Permekelaan 36 19-07-2018 maken uitweg OLO 3813141
Bakelsedijk 262-264 18-07-2018 afwijken van bestemmingsplan OLO 3812527

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.

Aanvraagformulier 2018 Giftcard Pathé ter waarde van € 40,-

Voor- en achternaam mantelzorger: 

                                                                                                                                                                jongen    meisje

Straat en huisnummer:                                                                                                                                                                            

Postcode en woonplaats:                                                                                                                                                        

Geboortedatum:                                                                                                                                                                      

Telefoonnummer:                                                                                                                                                                     

E-mailadres:                                                                                                                                                                                 

Datum sinds wanneer ik mantelzorg verleen:                                                                                                                 

Aantal uur dat ik per week aan mantelzorg verleen:                                                                                                    

Gegevens van degene voor wie ik zorg: 

Naam:                                                                                                                                                                                          

Adres:                                                                                                                                                                                          

Woonplaats: Helmond 

Ik wil uitgenodigd worden voor activiteiten voor jonge mantelzorgers  ja       nee

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld (niet vergeten in te vullen)  ja       nee

              

 

Mantelzorgactie jongeren: 
Vraag een cadeaubon aan!

Ben je jonger dan 18 jaar en ben je mantelzorger? Dan krijg je van de gemeente 

Helmond een cadeaubon als mooie blijk van waardering. 

Spelregels

l Je komt in aanmerking als jij tenminste 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden mantelzorg 

 hebt verleend in 2018 aan iemand die woonachtig is in Helmond.

l Op een adres kunnen meerdere (meerderjarige en/of jonge) mantelzorgers een waardering 

 ontvangen mits zij allen voldoen aan bovenstaande voorwaarden. 

l Jonge mantelzorgers (op moment van aanvraag jonger dan 18 jaar) hebben recht op een Giftcard 

 Pathé bon ter waarde van € 40,-. Ben je als jonge mantelzorger de enige in het huishouden die 

 iemand verzorgt, dan mag je een bon van € 70,- kiezen (zie bon aanvraagformulier volwassenen).

l Woon je zelf in Helmond en verleen je mantelzorg in een andere gemeente, dan kun je bij die 

 andere gemeente melden.

l De cadeaubon moet je zelf ophalen, eventueel samen met een van jouw ouders, en tekenen voor 

 ontvangst (legitimatie is verplicht).

l Alleen volledig ingevulde, leesbare aanvraagformulieren van 2018 worden in behandeling 

 genomen. Deze gegevens kunnen op aanvraag gedeeld worden met de gemeente Helmond.

Lever het aanvraagformulier uiterlijk 31 oktober 2018  in. Je kunt het aanvraagformulier afgeven bij

Steunpunt Mantelzorg, Penningstraat 55 in Helmond; per mail toesturen naar 

mantelzorghelmond@levgroep.nl met als onderwerp Waarderingsactie; per post opsturen naar

Steunpunt Mantelzorg Helmond / waarderingsactie, Postbus 296, 5700 AG Helmond (mèt postzegel).

Dit formulier is ook online in te vullen via www.levgroep.nl onder het kopje Helmond.

&
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Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

Sectie F 571, 686, 271,  20-09-2018  nieuwe installatie asfaltcentrale OLO 3536193

Churchilllaan 

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.

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf: legging tot en met: 

Havenpark 20-09-2018 01-11-2018 inrichten havenpark                OLO 3846189 

(perceel I 02112)

Inzage

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een 

afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl/afspraak of via telefoonnummer 14-0492.

Zienswijze

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 

14-0492).

Ontwerpbestemmingsplan Brouwhuis - Deltaweg 2 
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Brouwhuis - Deltaweg 2 met ingang van 20 september 2018 

gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien. Het betreft de nieuwvestiging van 

een fastfoodketen KFC en het planologisch-juridisch vastleggen van de bestaande Boerenbond.

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.0794.1400BP170234-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage 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.

Zienswijze

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Post¬bus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Brouwhuis – Deltaweg 2. 

Mondelinge zienswijzen kunnen op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch 

naar voren worden gebracht door te bellen naar het hiervoor aangewezen telefoonnummer 

(0492) 702602.

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.

• 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

Aanvraagformulier 2018 cadeaubon/geldbedrag ter waarde van € 70,-

Voor- en achternaam mantelzorger: 

                                                                                                                                                                   man     vrouw

Straat en huisnummer:                                                                                                                                                                            

Postcode en woonplaats:                                                                                                                                                        

Geboortedatum:                                                                                                                                                                      

Telefoonnummer:                                                                                                                                                                     

E-mailadres:                                                                                                                                                                                 

Datum sinds wanneer ik mantelzorg verleen:                                                                                                                 

Aantal uur dat ik per week aan mantelzorg verleen:                                                                                                    

Gegevens van degene voor wie ik zorg: 

Naam:                                                                                                                                                                                          

Adres:                                                                                                                                                                                          

Woonplaats: Helmond 

Ik wil mij laten registreren als mantelzorger. Ik ontvang dan 3 x per jaar gratis de nieuwsbrief en 

informatie over het ondersteuningsaanbod        ja       nee

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld (niet vergeten in te vullen)       ja       nee

Kruis aan welk cadeau u graag wilt hebben (één optie mogelijk):

     Hellemond Gift óf                            VVV Cadeaukaart óf                 

 geldbedrag    IBAN

                           T.n.v.:                                                                                                                                                                                     

                                      (Voor-en achternaam rekeninghouder)    

Mantelzorgactie volwassenen: 
Vraag een cadeaubon aan!

Bent u mantelzorger en ouder dan 18 jaar? Dan krijgt u van de gemeente Helmond 

een cadeaubon als mooie blijk van waardering. 

Spelregels

l U komt in aanmerking als u tenminste 8 uur per week en/of langer dan 3 maanden mantelzorg 

	 hebt verleend in 2018 aan iemand die woonachtig is in Helmond.

l Er wordt slechts één waardering per persoon toegekend (ook als u van meerdere personen 

 mantelzorger bent).

l Op een adres kunnen meerdere (meerderjarige en/of jonge) mantelzorgers een waardering 

 ontvangen mits zij allen voldoen aan bovenstaande voorwaarden. Meerderjarige mantelzorgers 

 hebben recht op een bon of geldbedrag ter waarde van € 70.

l Woont u zelf in Helmond en verleent u mantelzorg in een andere gemeente, dan kunt u zich bij 

 die andere gemeente melden.

l De cadeaubon telt niet mee bij uw inkomen en heeft geen gevolgen voor een eventuele uitkering, 

 zorgtoeslag of huurtoeslag. Het geldbedrag wordt wel aangerekend als boedelbestanddeel bij de 

 VTLB-berekening in het kader van een schuldsaneringstraject.

l Cadeaubonnen moet u zelf ophalen (legitimatie is verplicht) en tekenen voor ontvangst. 

 Kiest u voor een geldbedrag, dan hoeft u niet persoonlijk langs te komen. 

l Alleen volledig ingevulde en leesbare aanvraagformulieren van 2018 worden in behandeling 

 genomen. Deze gegevens kunnen op aanvraag gedeeld worden met de gemeente Helmond.

Lever het aanvraagformulier uiterlijk 31 oktober 2018 in. U kunt het aanvraagformulier afgeven bij

Steunpunt Mantelzorg, Penningstraat 55 in Helmond; per mail toesturen naar 

mantelzorghelmond@levgroep.nl met als onderwerp Waarderingsactie; per post opsturen naar 

Steunpunt Mantelzorg Helmond / waarderingsactie, Postbus 296, 5700 AG Helmond (mét postzegel).

Dit formulier is ook online in te vullen via www.levgroep.nl onder het kopje Helmond.

  

&

N L

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen

Burgemeester en Wethouders van Helmond 19 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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Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

www.tuincentrumdebiezen.nlDeze aanbiedingen zijn geldig van 19 t/m 25 September 2018

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

10 stuks

Gaultheria “Big Berry”

WinterviolenSiergrassen

Tray met 6-soorten
Sierfruit
Van €5,99

Verkrijgbaar in alle kleuren
groot of klein bloemig
9cm pot tray á 12 stuks
Van €5,99

Nu alle 
maten & soorten

SierfruitSnijbloemen

Tuinverlichting

Winter vaste plant 
met extra grote bessen
ø25cm in 11cm pot

€1,99 per stuk

1 + 1 
GRATIS

nu

7,99

nu

3,99
nu

3,99
1 + 1 
GRATIS*

25%
Jubileum 
korting

Nu alle maten &soorten

2 + 1 
GRATIS*

* goedkoopste gratis

nu

2,99

Div. kleuren 60cm lang
€0,65 per stuk

10 stuks

Tuinverlichting

nu

3,99

Tray met 6-soorten
met extra grote bessen
ø25cm in 11cm pot

maten & soorten

* goedkoopste gratis

groot of klein bloemig
á 12 stuks

Van €5,99

nu

2,99

We zijn weer 
normaal bereikbaar!

cadeau met VERJAARDAGEN, JUBILEA, 
RECEPTIES of WILT U GEWOON IEMAND BELONEN?
Besteedbaar bij meer dan 140 Helmondse ONDERNEMINGEN.

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

geef de hellemondgift waardebon cadeau!

Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893

info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond

Maandag 24 september
Brouwhuis

Dinsdag 25 september
Rijpel - West

Woensdag 26 september
Rijpel - Noord

Donderdag 27 september
Rijpel - Oost

Een nieuwe kans voor mens en goed.

Warenhuis voor herbruikbare goederen  
en materialen.

Kringloopwinkel Helmond, vriendelijk voor het 
milieu, goed voor u.

Kijk voor meer informatie op:
www.helmond.nl/afvalapp 

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

Wij heten u welkom, in onze winkel.

Aanstaande vrijdag om 20:00 uur staat 
voor Helmond Sport de thuiswedstrijd 
tegen N.E.C. op het programma. In het 
eigen SolarUnie Stadion gaat Helmond 
Sport op zoek naar resultaat tegen de 
titelkandidaat uit Nijmegen.

Uitblinker
Maandagavond werd er op bezoek bij 
Jong Ajax met 2-0 verloren. Dat het bij 
2-0 bleef was met name te danken aan 
het uitstekende keeperswerk van Stijn 
van Gassel. De 21-jarige doelman onder-
scheidde zich met liefst achttien reddin-
gen tot absolute uitblinker aan de kant 
van Helmond Sport. ‘’Ik moet er voor 
mijn team staan en wil graag belangrijk 
zijn. Uiteindelijk is het frustrerend dat je 
na zo’n goede wedstrijd met een neder-
laag het veld afstapt ’’, aldus Van Gassel.  

Ongeslagen
Na het mislukte seizoen van vorig jaar, 
waarin promotie naar de Eredivisie 
werd misgelopen, wil N.E.C. zo snel mo-
gelijk terugkeren naar de hoogste divi-
sie. Met elf punten uit vijf wedstrijden is 
de ploeg uit Nijmegen nog altijd onge-
slagen in de Keuken Kampioen Divisie. 
Mede daarom wordt N.E.C. genoemd 
als een belangrijke kandidaat voor de 
titel. Helmond Sport gaat alles op alles 

zetten om de eerste tik uit te delen aan 
de Nijmegenaren.

Historie
De wedstrijd tussen Helmond Sport en 
N.E.C. stond slechts vier keer eerder op 
het programma, waarvan drie keer in 
de eerste divisie. Van deze vier ontmoe-
tingen wist Helmond Sport alleen in 
het seizoen 1982/1983 te winnen, uitge-
rekend in de Eredivisie. Deze wedstrijd 
eindigde in een 1-0 overwinning door 
een doelpunt van Harry Lubse.  

Vorig seizoen verloor Onze Club met 1-2 
van de ploeg uit Nijmegen. Doelpunten-
maker aan de kant van Helmond Sport 
was destijds Robert Braber.

Ben jij erbij?
Wil jij Helmond Sport aanmoedigen 
tegen N.E.C.? Ga dan naar www.hel-
mondsport.nl/tickets en bestel eenvou-
dig je ticket online vanuit huis. Kaarten 
zijn al verkrijgbaar vanaf €10,- (volwas-
sen vak O en P). s

(bron foto; Wim van den Broek).

Voorbeschouwing Helmond Sport – N.E.C
Helmond

www.helmondnu.nl



7week nummer 38 vrijdag 21 september 2018de loop weekkrant HELMOND
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Gekocht uit faillissement!
Diverse nieuwe 

senioren meubelen.
Nu met kortingen tot wel

Mierloseweg 321, Helmond
Tel. 06-12655003 

www.tweedezitenzo.nl

60%Nationale 
Burendag

Ons 

vertelt…

Vrijdag 22 september is het weer 
nationale burendag. Elk jaar de 
vierde zaterdag van september. 
Initiatief nemers zijn het Oranje-
fonds en de Douwe Egberts, ja die 
van de koffie. Hedde gullie ook zon 
fijne buren? Wij wel gelukkig.

Het spreekwoord beter een goede 
buur dan een verre vriend en dat 
klopt als een bus. 
Maar vrienden mee de buren zijn 
gaat niet altijd op. Het moet toch 
maar net klikken. En mee de ene 
buur kunde het beter vinden als 
met de andere buur en mee som-
mige buren kunde het helemaal 
niet vinden dat kan ook. Wat dan 
vaak wel vervelend is ge woont 
toch in  dezelfde straat. Da zal al-
tijd zo blijven. Ik heb ook niet met 
de hele straat een klik, maar met  
het gros wel. Eigenlijk moete mee 
zonne burendag mee de hele buurt 
een gezellige dag samen maken.

Je kunt ook gewoon iets goeds 
doen voor je buren, een blijk van 
waardering, en ga het niet 
ver zuuken, maar misschien de 
voortuin samen doen. Of unne 
appeltaart bakken en bij de bu-
ren afgeven. Ik las dat er heel wat 
straatjes en wooncomplexen  in 
Helmond zijn die meedoen met de 
burendag dit jaar, met leuke fees-
ten en springkussens voor de kids, 
BBQ  een senioren middag, een 
spelletjes middag  en een avond 
met muziek je leest echt van alles. 
Je kon ook een bijdrage aanvra-
gen bij de LEV om een leuk feest 
in je buurt te organiseren, ont-

houden voor volgend jaar als ge 
volgend jaar wel mee wilt doen.
Gezellig met elkaar bij buurten na 
de vakantie en als buren elkaar 
ontmoeten, wordt vaak de
buurt ook veiliger, meer sociale 
controle, je let een bietje beter op 
elkaar als het gezellig in 
de buurt is. Ikzelf kom uit een echte 
volksbuurt in Tilburg waar dit ze-
ker het geval was en dat was in het 
begin in het Hofke hier in de Rijpel-
berg ook, maar helaas de laatste 
jaren is er veel wisseling van bewo-
ners geweest, bij sommige weet ik 
niet eens wie er woont. Toch jam-
mer eigenlijk, want het kan zo leuk 
zijn weten we uit ervaring van eer-
dere jaren. Maar helaas hier dus 
ginne echte burendag dit jaar.

Ik wens alle Helmonders die unne 
burendag hebben unne hele fijne 
dag en eigenlijk ben ik 
een bietje jaloers op jullie want ik 
zou zonne echte burendag ook kei 
leuk vinden. 
Veul plezier iedereen.

Tot volgende week

Op de zonnige zondag van 9 
september heeft de wijk Dier-
donk haar 25-jarig bestaan met 
luister gevierd. Met geslaagde 
sport- en spelactiviteiten bij de 
traditionele Dierdonkdagen, 
een goed bezocht wijkevene-
ment Tussen Kunst & Quizien 
en de feestelijke onthulling van 
het wijkcadeau door bij de wijk 
betrokken (oud)-wethouders. 

Op initiatief van wijkvereniging 
Dierdonk, en breed ondersteund 
door partners van binnen en 
buiten de wijk, is op een mooie 

wijze het jubileum gevierd. Waar 
een niet alledaagse wijk goed 
in kan zijn! Onder gezoem van 
een drone werd door wethouder 
Gaby van den Waardenburg, ge-
assisteerd door oud-wethouders 
Sjef Jonkers, Jan van der Zan-
den en Frans Stienen het beeld 
“Meisje met vogel” van de kun-
stenares Petry Claassen onthuld. 
Het Akkoordje luisterde de ont-
hulling op met enkele feestelijke 
liederen. 

Het wijkevenement Tussen 
Kunst & Quizien is op deze dag 
goed bezocht. In een dertigtal 
kramen toonden veelal kunstige 
wijkbewoners hun hobby. Er was 

een grote verscheidenheid, van  
zelfgemaakte hoeden, beeldhou-
wers, fotografen, scouting, schil-
derijen, mineralen, vuistbijlen tot 
“Haw ut Helmonds”. Daarnaast 
trok ook het foodgedeelte veel 
mensen. Er werd genoten van de 
ijsrollen, pizza’s en gefrituurde 
sprinkhanen.  

En voor wie er dan nog niet ge-
noeg van had, die liep over de 
prachtig door de leerlingen van 
Basisschool Dierdonk versierde 
Veengeul brug naar de tent van 
de Dierdonkdagen om te genie-
ten van een lekker drankje en de 
zeskamp. Kortom: Dierdonk ge-
woon en toch speciaal! s  

V.l.n.r.: Jan van de Zanden, Gaby van den Waardenburg, Petry Claassen, Sjef Jonkers en Frans Stienen. 
(Bron foto: Hans Choufoer).

Dierdonk viert 25 jarig wijkjubileum 

Dierdonk

Op 7 oktober vindt in de Lam-
bertuskerk Hohe Messe plaats. 
De aanvang van het concert is 
20.00 uur.

Zonder twijfel het grootste werk 
dat Bach gecomponeerd heeft: 
de H-Moll Messe of Hohe Mes-
se. Alsof Bach aan het eind van 
zijn leven zijn laatste en grootste 
troefkaart tevoorschijn haalt en 
de mensheid nog één keer ver-
rijkt en verrast met zijn uitzon-
derlijke gaven.

De naam ‘Hohe Messe’ is niet 
van de barokmeester zelf. Toen 
Bach in de negentiende eeuw 
werd herontdekt, kreeg de  Mis 
in b klein, BWV 232, de fantasie-
naam toebedeeld om deze volle 
katholieke mis te onderscheiden 
van Bachs kleinere missen. Ove-
rigens is nog steeds onduidelijk 
waarom de Lutherse Bach aan 

het einde van zijn leven diverse 
eerdere werken herschikte en 
bewerkte tot een katholieke mis. 
Maar het resultaat is en blijft een 
monumentaal meesterwerk.

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. 

Uitvoerenden zijn: Marta Lončar, 
sopraan; May Kristin Svanholm 
Hegvold, sopraan;  Minho Jeong, 
counter-tenor;  Tigran Matinyan, 
tenor; Berend Eijkhout, bas; Hel-
monds Vocaal Ensemble; Lam-
bertus Consort; Jeroen Felix, al-
gehele leiding.

Een kaartje kost €25,- en u kunt 
deze bestellen op www.lamber-
tusconcerten.com s

Lambertus concert: 
Hohe Messe

(bron foto; Stichting Lambertus Concerten).

Centrum
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Elzaspassage.nl Elzas Passage

In Winkelcentrum de
Elzas Passage in Helmond

Zaterdag 29 september

Proef de Elzas Passage

‘Proef, ruik en geniet
van de producten van

onze winkeliers’

12.00 tot 16.00 uur

Kookdemonstratie, taste models en
kidshoek smikken en knutselen

Voetbalclub HVV Helmond 
heeft altijd een sleutelpositie in 
de stad gehad. Door leden en 
omwonenden actief bij de club 
te betrekken, staat de club mid-
denin de samenleving. Om het 
voetbalseizoen te openen en 
iedereen hierbij te betrekken 
organiseert de club een spette-
rend openingsfeest op 22 sep-
tember 2018. 

Tijdens het openingsfeest zullen 
de nieuwe tenues van het eerste 
elftal, die gesponsord zijn door 
het Italiaanse sportkledingmerk 
Macron, getoond worden. Daar-
naast presenteert HVV de plan-
nen voor het nieuwe voetbalsei-
zoen, waarvoor ze de samenwer-
king met ROC ter AA zoeken. 
Het feest is bovendien het start-
sein voor de landelijke inzame-
lingsactie ‘Geef de bal door’ voor 
Kika. Het ingezamelde geld is 
deels voor KiKa en deels voor de 
voetbalclub. HVV Helmond wil 
met dit geld de contributie van 
leden voldoen, die niet in staat 
zijn om dit zelf op te brengen.

HVV wil de komende tijd studen-
ten van ROC ter AA de moge-
lijkheid geven om hun stage bij 
de Brabantse voetbalclub in te 
vullen. Er zullen tijdens de feest-
avond diverse sprekers aanwezig 
zijn om de nieuwste plannen van 
HVV Helmond toe te lichten, zo-
als de wethouder van Sport en 
de directeur van het ROC. Ook 
leden van het eerste uur als Berry 
van Aerle en Willy van der Kuijlen 
lopen rond op het feest om hun 
visie over de club uit te dragen. 

Op het feest zal de voetbalclub 
een aantal oude leden in het 
zonnetje zetten. Samen met alle 
huidige en oude leden, hun fami-
lieleden, vrienden en de sponso-
ren viert HVV Helmond de start 
van het nieuwe seizoen met een 
hapje en een drankje. Geïnteres-
seerden zijn vanaf 17.00 uur wel-
kom in de kantine van de club. s

Feestelijke aftrap 
voetbalseizoen 
HVV Helmond

Helmond

Elke zondag tot eind september 
vindt er in Stadspark de Waran-
de een concert plaats. De vaste 
aanvangstijd is 12:00 uur en het 
programma is deze dag rond 
15:45 uur afgelopen. Alle con-
certen zijn gratis toegankelijk. 
Daarnaast zijn er in het park 
horecavoorzieningen en vol-
doende zitplaatsen aanwezig, 
het recept voor een geslaagde 
zondagmiddag! 

Het hele jaarprogramma staat 
op de vernieuwde website: 
www.caratconcerten.nl 

Programma Caratconcerten 23 
september: 12.00 uur: Fanfare 
Sint Willibrordus uit Lierop 
Het korps speelt graag muziek 
die voor iedereen toegankelijk 
is. Zowel concertwerk als lichte 
muziek staat dan ook vaak op 
het programma. Opluisteren van 
diverse festiviteiten, serenade’s, 
jubilea etc. zijn regelmatige ac-
tiviteiten van het korps. NB De 
Young Dynamic fanfare is, sa-
men met de lessen van de mu-
ziekschool, de basis van de mu-
zikale opleiding voor de fanfare.

13.00 uur: Parkblaozers uit Nuenen 
De Parkblaozers zijn muzikanten 
met ambitie. Het is een geselec-
teerde groep muziekbeoefenaars 
die een nieuwe weg zijn ingesla-
gen op het gebied van eigentijdse 
muziek. Zo is een gevarieerd en 
verrassend repertoire ontstaan, 
aantrekkelijk voor zowel uitvoe-
renden als toehoorders.

14.00 uur: De Gerwense 
Dorpsmuzikanten uit Gerwen
De Gerwense Dorpsmuzikanten 
is een blaasorkest met een mix 
van traditioneel en moderne ge-
zelligheidsmuziek. Mooie, vaak 
nostalgische muziek om met ple-
zier naar te komen luisteren.s

Fanfare Sint Willibrordus uit Lierop speelt graag muziek die voor iedereen toegankelijk is 
(bron foto; Carat Concerten).

Carat Concert met o.a. de Parkblaozers
Warande

Financieel gezond leven en wonen
Een eigen woning is een belangrijk fundament 
voor een financieel gezond leven. Door af te 
lossen op de hypotheek bouw je meestal een 
vermogen op. En op de lange termijn kan de 
waarde van je woning ook nog eens stijgen. 
Dat klinkt goed! Maar dan moet je eerst wel 
in de gelegenheid zijn om dat droomhuis te 
bemachtigen. Door de schaarste aan betaalbare 
woningen is het soms, vooral in de grote steden, 
nodig om snel te beslissen. Dit vraagt om een 
goede voorbereiding, zodat je vooraf weet 
of jouw droomhuis ook betaalbaar is. En of je 
de maandlasten kunt betalen. Dat is zeker zo 
belangrijk om prettig te kunnen wonen én 
leven.

Beste online oriëntatie
Die goede voorbereiding kun je bij de Rabobank 
zelf gemakkelijk doen. Voor de derde keer op 
rij zijn wij verkozen tot de beste partij voor 

een online oriëntatie op een hypotheek (WUA 
onderzoek april 2018). Met onze handige online 
rekenhulp op Rabobank.nl/wonen weet je snel 
waar je aan toe bent en wat jouw mogelijkheden 
zijn. Het invullen is eenvoudig en zo gebeurd. 
Je krijgt direct een volledig beeld van jouw 
toekomstige hypotheek en maandlasten. 

20 Jaar korting op een hypotheek
De hoogte van de maandlasten hangt onder 
andere af van de hypotheekvorm en de 
rentevaste periode. Kies je voor een hypotheek 
bij de Rabobank met een rentevaste periode 
van 20 jaar, dan profiteer je nu 20 jaar van een 
extra scherpe hypotheekrente. Meer informatie 
en de actievoorwaarden vind je op Rabobank.
nl/wonen

Vrijblijvend oriëntatiegesprek
Als je die woning op die droomplek hebt gezien, 
dan wil je natuurlijk snel schakelen. Dat kan! Bel 
ons voor een vrijblijvend oriëntatiegesprek op 
(0492) 59 45 94. Je kunt snel terecht bij een van 
onze adviseurs. Handig als je wilt weten of de 
actie ook iets voor jou kan zijn!

Goed voorbereid 
op huizenjacht

Check je financiële haalbaarheid

Op 6 oktober is het de NVM Open 

Huizen Dag. Ben je op zoek naar een 

koopwoning? Het kopen van jouw 

droomhuis kan gezien de huidige 

woningmarkt een hele uitdaging zijn. 

Belangrijk dus om vooraf te weten wat 

je financiële mogelijkheden zijn.
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WINNEN IS SPAREN
SPAREN IS WINNEN

MYSTERY JACKPOT

10 SEPTEMBER T/M 7 OKTOBER
EINDHOVEN

HEUVEL

VERTROUWDE 
GEZICHTEN IN EEN

 NIEUW JASJE

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

GEZICHTEN IN EEN
 NIEUW JASJE

werken weer samen in Helmond. 

0492-550572, www.wilken-werf.nl

Zoekt u een specialist voor de behandeling van 
uw spataderen? Onze deskundige dermatologen 
volgen de nieuwste ontwikkelingen in ons vakgebied 
en passen deze toe in de praktijk. Wij hebben de 
meeste ervaring in Nederland op het gebied van 
laserbehandeling bij spataderen. 

DE SPATADERSPECIALISTEN 
IN HELMOND 
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DR. R.P.M Ceulen
Dermatoloog

Stationsstraat 1
5701 MK 
Helmond
0492-792939

ALTIJD* VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS!
*geldt niet voor medisch niet noodzakelijke behandelingen

Ben jij?
Sociaal, betrouwbaar, vind je het leuk om andere mensen te helpen en heb je affiniteit met zaken rondom 
formulieren en administratie?

Dan zoeken we jou!
Wat is de Formulierenbrigade?
Veel mensen hebben moeite met allerlei papieren en formulieren, waardoor er financiële problemen kunnen 
ontstaan.
Jij wordt ingezet om ondersteuning te bieden bij het helpen invullen van formulieren, het op orde brengen van 
de administratie of een lichte vorm van ondersteuning bij schulden. 
Daarnaast probeer je het niet-gebruik van regelingen en voorzieningen tegen te gaan om zo het inkomen van 
mensen te kunnen vergroten.

Wij bieden
Deskundigheidsbevordering / trainingen
Open en collegiale sfeerOpen en collegiale sfeer
Ondersteuning vanuit professionalsOndersteuning vanuit professionalsOndersteuning vanuit professionals

Interesse om hiervoor in Helmond aan de slag te gaan?
Neem contact op met Jolien Rovers via:
jolien.rovers@levgroep.nl
Of bel: 0492- 598989

Vrijwilligers FormulierenbrigadeVrijwilligers Formulierenbrigade

29 September a.s. staat bij Arte 
in het teken van de jaarlijkse 
vrijwilligersdag. Dit jaar is ge-
kozen om geld en goederen op 
te halen voor het Arte Right To 
Education (A.R.T.E.) project in 
India.  

De jaarlijkse vrijwilligers dag is 
inmiddels een begrip binnen 
(en buiten) de organisatie en is 
een tastbaar onderdeel van het 
Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO) beleid. Het 
afgelopen jaar stond in het te-
ken van Kika waarmee Arte het 
recordbedrag van 24,735 euro 
heeft opgehaald. Met het A.R.T.E 
project wil Arte ook buiten de 
groeves in India een steentje bij-
dragen aan het verbeteren van 
de arbeid/leef omstandigheden 
met als hoofddoel zoveel moge-
lijk kinderen naar school te krij-
gen. 

Aanleiding
De aftrap van het A.R.T.E project 
heeft vorig jaar al plaats gevon-
den. Hierbij werd snel duidelijk 
dat er aan veel meer zaken be-
hoefte is dan alleen het geven 
van onderwijs. Met de vraag naar 
andere levensbehoeftes als knuf-
fels en fietsen was in de defini-
tieve projectomschrijving geen 
rekening mee gehouden. Om 

aan deze vraag toch tegemoet 
te komen is besloten om de jaar-
lijkse vrijwilligers dag hiervoor in 
te zetten.

Fancy Fair
Als invulling van de dag is geko-
zen om een Fancy Fair te organi-
seren met live muziek, eettent-
jes, kraampjes en speeltoestel-
len voor kinderen. Dit alles gaat 
plaatsvinden op het eigen terrein 
van Arte aan de Maisdijk 4 te 
Helmond. 
Specifiek op en rondom de re-
centelijk open gestelde biodiver-
siteitstuin van Arte. Voor de fair 
zijn scholen, collega onderne-
mers van het bedrijventerrein en 
klanten gevraagd om een bijdra-
ge te leveren aan deze dag. 

Arte Responsible Stone 
Foundation
De sponsorgelden bestaan uit; 
een kleine financiële bijdrage 
van bezoekers, de spullen voor 
de inzameling en gaat een deel 
van de opbrengst van de kraam-
pjes naar het project. Het opge-
haalde geld zal gestort worden 
op naam van de Stichting Arte 
Responsible Stone Foundation. 
Deze stichting is speciaal opge-
richt voor het A.R.T.E project, 
zodat het ook los van Arte kan 
voortbestaan. 
Wil je een bijdrage leveren aan 
deze dag? Heel fijn! Neem dan 
snel contact met ons op: 0492-
580500. Wil je meer weten over 
het A.R.T.E. project kijk dan op 
onze website. s

Met het A.R.T.E project wil Arte ook buiten de groeves in India een 
steentje bijdragen aan het verbeteren van de arbeid/leef omstandighe-
den met als hoofddoel zoveel mogelijk kinderen naar school te krijgen.  
(bron foto; Arte).

Jaarlijkse vrijwilligers dag Arte in 
teken van het India project

Helmond

Vele jaren hebben we genoten 
van ons jaarlijkse evenement 
“Dancing With The Stars”.Het 
was prachtig om te zien maar 
ook ontzettend spannend want 
de onderlinge concurrentie was 
om te snijden. De kandidaten de-
den mee voor hun plezier maar 
als de zaterdagavond naderde 
wilde iedere kandidaat gewoon 
eerste worden.
Echter na zo’n lange tijd van 
D.W.T.S. is het tijd voor iets an-

ders iets nieuws, maar wat dat 
moet worden weten we nog niet, 
heb jij een goed idee of voorstel? 
L aat het ons dan weten.
Dansschool van der Putten en 
Dansschool Reiniers bijzonder 
veel dank voor jullie jarenlange 
trouwe dienst en samenwerking, 
top.
Ook een woord van dank aan 
alle kandidaten, jullie waren ge-
weldig.

Nogmaals onze hartelijke dank.
Stichting Mierlo-Hout promo-
tion. s

(bron foto; Stichting Mierlo-Hout promotion)

Tijd voor iets nieuws
Mierlo-Hout

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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In de verkoop!

Plan ‘t Auerschoot te Bakel

Het plan bestaat uit;
4 wonen-op-één-niveau voor senioren
2 ruime tweekappers met garage
1 vrijstaande woning
4 compacte gezinstweekappers
6 huurappartementen www.p l anau erschoot . n l

Voor meer informatie;
          06 53 10 90 07
          louisjansen@peelrand.com
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LevensloopbestendigLevensloopbestendigLevensloopbestendig

Op zaterdag 29 september a.s. 
pakt winkelcentrum de Elzas 
Passage in Helmond uit met een 
heerlijke culinaire middag ge-
naamd ‘Proef de Elzas Passage’. 
Tijdens deze gezellige middag 
zal er een Live Cooking show 
gegeven worden door een pro-
fessionele kok. Deze kok maakt 
heerlijke soepjes welke u als be-
zoeker van ons winkelcentrum 
uiteraard mag proeven! Ook legt 
hij uit hoe u de soepjes thuis kunt 
bereiden. Verder zullen onze Tas-
te Models heerlijke versnaperin-

gen uitdelen deze middag.

Ook aan de kinderen wordt ge-
dacht. Er is een speciale Kids 
Corner welke leuk ingericht is 
met tafeltjes en stoeltjes waar de 
kinderen koekjes en cakejes mo-
gen versieren. Uiteraard mogen 
deze opgegeten worden óf mee 
naar huis genomen worden om 
iemand mee te verrassen. 

Al met al wordt het op 29 septem-
ber weer een gezellige middag 
in de Elzas Passage. Het event 
duurt van 12:00tot 16:00 uur. Wij 
hopen u te mogen verwelkomen 
op deze culinaire middag! s

Proef de Elzas Passage!
Centrum

Jaren na het plotselinge overlij-
den van hun tienerdochter gaan 
Lois en Doug Riley nog steeds 
verdoofd door het leven. Zij zet 
geen stap meer buiten de deur. 
Hij probeert passie en liefde in 
een aff aire te vinden. Wanneer 
zijn minnares onverwacht ver-
lijdt, vlucht Doug met nog meer 
hartzeer op zakenreis naar New 
Orleans. Daar ontmoet hij de 
16-jarige stripper Mallory. In 
New Orleans blijft hij en zoekt 
redding bij Mallory door zich 
over haar te ontfermen. Dan 
beseft Lois dat dit de laatste 
kans is om haar huwelijk te red-
den. Het onvermijdelijke mo-
ment om het in eigen handen te 
nemen, is aangebroken.

‘Welcome to the Rileys’ is een 
aangrijpende film; een ijzersterk 
verhaal over traumaverwerking, 
mededogen, liefde en een nieuw 
begin. Soms emotioneel, maar 
nergens sentimenteel, van begin 
tot eind boeiend en net hoopvol 
einde. Vereniging Yarden orga-
niseert deze filmavond. De film 

laat zien wat een heftig verlies 
met je doet en welke impact het 
heeft op je relatie. Voor en na het 
kijken van de film is er daarom 
de mogelijkheid met elkaar te 
praten over het onderwerp en 
ervaringen te delen. De entree 
is gratis, maar graag vooraf 
aanmelden via www.yarden.nl/
agenda.

Film ‘Welcome to the Rileys’ is 
geregisseerd door Jake Scott.
Met James Gandolfini, Kristen 
Stewart en Melissa Leo in de 
hoofdrol.

Locatie : Cacaofabriek Cacao-
kade 1 5705 LA Helmond
Datum: donderdag 8 oktober 
2018 van 19.30 uur tot 22.00 uur. 
Vanaf 19.00 uur kunt u genieten 
van een kopje koffie of thee. Be-
zoekers kunnen zich aanmelden 
via www.yarden.nl/agenda. Voor 
meer informatie: 088 927 3434.

Over Yarden
Met bijna 100 jaar ervaring en 
een vereniging van bijna één mil-
joen leden is Yarden dé uitvaart-
organisatie van heel Nederland. 
Als afscheidsspecialist onder-

steunt en inspireert Yarden bij 
het organiseren en verzorgen van 
een passende begrafenis of cre-
matie. Door voorlichting en het 
initiëren van diverse activiteiten 
en evenementen wordt bewust-
wording over leven, dood en af-
scheid bevorderd. Yarden maakt 
een persoonlijk afscheid voor 
iedereen bereikbaar en betaal-
baar, omdat een goed afscheid 
mensen verder helpt. Met 200 
vrijwilligers, 900 medewerkers 
(waaronder 102 lokale uitvaart-
verzorgers), 41 uitvaartcentra, 24 
crematoria en 9 begraafplaatsen 
in Nederland zit Yarden altijd in 
de buurt. Voor meer informatie: 
www.yarden.nl s

‘Welcome to the Rileys’ 
op filmavond Vereniging Yarden 

Aangrijpende film over leven na verlies draait op 8 oktober in Helmond 

Helmond

SHOP OOK ONLINE 24/7!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

STYLETREND CASUAL

SHOP OOK ONLINE 24/7!
WWW.LENSSENMODEMIERLO.NLDE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 140 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B  MIERLO GRATIS 

PARKEREN
GRATIS 
WIFI

FOLLOW 
US

FOLLOW 
US

 NIEUWE NAJAARSMODE EN ALTIJD JOUW STIJL!

KOOPZONDAG 23 SEPTEMBER
VAN 12.00 – 17.00 UUR

GEISHA EVENT
VRIJDAG 21, ZATERDAG 22 EN KOOPZONDAG 23 SEPTEMBER

HEEL LENSSEN MANDERS BAKT
KOM DEZE DAG EIGENGEBAKKEN CREATIES PROEVEN EN STEM MEE OP JE FAVORIET!
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Persoonlijke band met de pa-
tiënt, innovatief, evidence-ba-
sed medicine en best medical 
practice zijn onder meer de suc-
cesfactoren van Ceulen Huid-
kliniek in Helmond. “Als best 
medical practice wil ik er graag 
extra waarden aan toevoegen, 
zoals binnen een week een af-zoals binnen een week een af-zoals binnen een week een af
spraak, binnen twee weken een 
behandeling, één behandelend 
arts als vast aanspreekpunt en 
gratis parkeervoorzieningen 
voor de deur.” 

Dit zegt dermatoloog dr. Roe-
land Ceulen (40). Hij is één van 
de gezichten van Ceulen Huid-
kliniek. Vanaf 2014 gevestigd 
in Helmond als zelfstandige 
polikliniek voor dermatologie 
en flebologie. Ceulen Huidkli-
niek staat voor een effectieve 
behandeling van huidziekten 
en spataderen van hoge kwali-
teit. Behandelingen die getoetst 
worden aan nieuwe inzichten 
en eisen in de vakgebieden der-
matologie en flebologie. “Door-
dat we een klein bedrijf zijn, 
kunnen we snel inspelen in het 
implementeren van nieuwe ap-
paratuur”, aldus Ceulen die na 
een behoorlijk intensieve dag 

even kan plaatsnemen in zijn 
spreekkamer. En het snel kun-
nen inspelen en het implemen-
teren van nieuwe apparatuur is 
nu precies een van de drijfveren 
waarom hij zich als zelfstandig 
specialist begaf op het onderne-
mende pad. 

“Na mijn opleiding tot derma-
toloog in Maastricht, ben ik 
gepromoveerd op minimale in-
vasieve behandeling van spat-
aderen. Onder een invasieve 
behandelmethode wordt in 
de geneeskunde een methode 
verstaan waarbij men met ap-
paratuur of anderszins in het te 
behandelen of te onderzoeken 
lichaam binnendringt. Rond-
om het behandelen ervan gaat 
het niet om opereren maar gaat 
het vaak om het gebruik van 
naalden en laseren of een com-
binatie van die twee. Ik zit bo-
vendien in een vakgebied waar 
de kwaliteit van leven voorop 
staat. Denk aan moderne laser-
behandeling tegen kalknagels, 
eczeem, psoriasis, vitiligo of ex-
treem  zweten. Het zijn allemaal 
vervelende kwalen die we pro-
beren te verhelpen. Uiteindelijk 
heb ik daarom mijn eigen plan 
getrokken en me begeven op 
het ondernemende pad. In de 
zelfstandige poliklinieken die 

ik heb opgericht kan ik iedere 
patiënt veel beter de kwaliteit 
van zorg garanderen die hij ver-
dient,” aldus Ceulen.

Eigen klinieken
“Kijk, mijn vaardigheden en 
kwaliteit van werk heb ik vanuit 
het ziekenhuis meegenomen 
naar mijn eerste kliniek die ik 
begon in Helmond. Dankzij 
goede investeringen kon ik in 
deze zelfstandige polikliniek 
snel met vernieuwingen mee 
zodat ik direct kwaliteitswinst 
kon halen. En dat beperkt zich 
uiteraard niet tot laserbehan-
delingen”, legt Ceulen uit. “Dat 
geldt evengoed voor het be-
handelen van alle huidziekten 
als voor het onderzoek naar en 
de nieuwste behandelmetho-
de voor spataderen. Wat veel 
mensen zich niet realiseren is 
dat spataders pijn in het been 
geven, soms met krampen en 
vochtophoping en verkleuring 
rond de enkels. Door nader on-
derzoek is de wereld rondom 
de behandeling van spataderen 
enorm veranderd. We staan in 
voor een even doeltreffend als 
pijnloze behandeling. Wij kun-
nen met de modernste beeld-
vormende echo- en duplexap-
paratuur de spataderen veel 
nauwkeuriger in kaart brengen. 

En met nieuwe behandelin-
gen, met bijvoorbeeld de laser, 
de spataderen wegnemen. We 
hebben daartoe de beschikking 
over een eigen operatiekamer. 
Groot voordeel van de vernieu-
wende laser behandeling is dat 
deze veel minder pijnlijk is en 
dat men direct de dagelijkse ac-
tiviteiten kan hervatten. Maar 

daar blijft het niet bij. De band 
die we met de patiënten hebben 
is vele malen groter dan in het 
reguliere ziekenhuis.”s

Ceulen Huidkliniek
Stationsstraat 1
5701 MK Helmond
0492 792939
www.ceulenhuidkliniek.nl

Kwaliteit van leven staat voorop!
Helmond

Feestelijke oplevering 
89 nieuwe woningen Weverspoort

Nieuwe woonbuurt in Binnenstad Helmond groeit en bloeit

Zoals een rups verandert in een 
mooie vlinder, zo ontpopt We-
verspoort zich als een prachtig 
woongebied. Met de oplevering 
van de bouwblokken Kamille-
vlinder, Citroenvlinder, Vuur-
vlinder en Seringenvlinder is 
weer een nieuw deel van de 
buurt voltooid. Op 14 september 
vierden nieuwe en oude bewo-
ners dit met een heerlijke lunch 
in het Weverspark. Samen met 
iedereen die bij de bouw betrok-
ken waren. 

Weverspoort is de laatste fase 
van een complete metamorfose 
van de Helmondse Binnenstad, 
ten westen van de Heistraat. In 
totaal komen hier enkele hon-
derden nieuwe woningen voor 
allerlei doelgroepen: huurders en 
kopers, starters, doorstromers en 
senioren, alleenwonende singles 
en grote gezinnen. Sinds 2012 is 
er al flink gebouwd. De bedoe-
ling is om in 2021 de laatste pro-
jecten op te leveren. 

Versnelde ontwikkeling
In 2016 ging Woonpartners een 

samenwerking aan met Reuvers 
Bouw en Ontwikkeling uit Os 
voor een versnelde ontwikke-
ling van Weverspoort. Reuvers 

ontwikkelde het braakliggende 
terrein tussen de Wolfstraat, 
Schoolstraat, Pastoor van Leeu-
wenstraat en Marterstraat, met 

69 woningen in de blokken Vuur-
vlinder en Citroenvlinder. Daar-
naast zijn aan de Van der Foe-
laertstraat, de Karel Raijmakers-

straat, de Wolfstraat en de Van 
Liemptstraat onlangs 20 nieuwe 
woningen opgeleverd: 7 sociale 
huurwoningen in Kamillevlinder 
en 13 koopwoningen in Seringen-
vlinder. Woonpartners heeft de 7 
sociale huurwoningen verhuurd 
via Wooniezie, de overige nieuwe 
woningen worden verhuurd of 
verkocht via beleggers. 

Meer ontwikkelingen in 
Weverspoort
Deze zomer is gestart met de 
ontwikkeling van Zonnevlinder 
aan de Jan Stevensstraat en de 
Willem Beringsstraat. Hier ko-
men iets meer dan 60 woningen 
voor een- en tweepersoonshuis-
houdens. Daarvan zijn er 15 be-
stemd voor sociale verhuur via 
Woonpartners (Wooniezie). In 
dit project is veel aandacht voor 
duurzaamheid. In 2020 start ver-
volgens naar verwachting de 
bouw van 17 huurappartemen-
ten aan de Heistraat en 8 huur-
woningen aan de Karel Raijma-
kersstraat en de Van der Foelart-
straat. De woningen aan de Van 
der Foelartstraat worden levens-
loopbestendig, met de slaap- en 
badkamerfunctie op de begane 
grond. s

Weverspoort is de laatste fase van een complete metamorfose van de Helmondse Binnenstad, ten westen 
van de Heistraat. (Bron foto; Woonpartners).

Helmond
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Nieuwendijk 18 Geldrop

◆	Elektr verstelbare
    boxsprings

◆	Opklapbedden

◆	Matrassen

◆	Bedtextiel

◆	Dekbedden

◆	Hoofdkussens

◆	Boxsprings

Boxsprings  va € 399,-
Matrassen
alle soorten en maten  va  € 59,-
2 persoons  va € 79,-
Matrassen toppers  va € 59,-
Extra dikke 
koudschuim matras
toppers € 89,-
Pocket 300 NASA matrassen 
van € 1000,-  voor € 249,-

De beddenwinkel van Geldrop 
stopt ermee!!

LEEGVERKOOP

KORTINGEN 
TOT 75%

7 dagen per week geopend 10 tot 18.00, donderdag koopavond, zaterdag 10.00 tot 17.00, zondag 12.00 tot 17.00 

Gratis parkeren aan de achterzijde van het pand en bij de kerk

ALLES MOET WEG

dit zijn slechts enkele voorbeelden

START VANDAAG!
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Helmond-Oost Helmond-Oost

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV-
gebouw, 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 bridge-
club ’t Houtse Slem bridgeclub 
bridgedrives, ook voor niet-le-
den. Men dient zich uiterlijk om 
kwart over een aan te melden 
in De Geseldonk. Er wordt een 
kleine vergoeding gevraagd. Re-
gelmatige deelnemers kunnen 
soms een prijsje winnen. Anna-
wijk/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 Jubileumcommissie van Kv de 
Ollietrappers en maandagavond 
de seniorenvereniging St. Anna.

Helmond

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 zon-
dagen ook regelmatig concerten. 
U bent welkom in de Torenstraat 
36a. 5701 SH Helmond.

Helmond-West

Op zaterdag 22 september 2018 
organiseert werkgroep vrijwil-
ligers Helmond-West i.s.m. het 
Oranjefonds weer de Nationale 
Burendag. De activiteiten op deze 
dag zullen plaats vinden op het 
speelveld aan de Schepenstraat. 
De Burendag begint om 11:30 uur 
en zal duren tot 16:00 uur. De  Bu-
rendag is mede mogelijk gemaakt 
door : Oranjefonds, Wijkbeheer 
Helmond-West. W.b.v. Helmond-
West, Buurtbewoners Schepen-
straat. Indien meer informatie: 
Henk Koolen  -  0620852204.

Woensdag 3 oktober om 19.30 
uur verzorgt Cecile Collaris een 
lezing over Chemobrein. Collaris 
begeleidt als coach en ervarings-
deskundige mensen met kanker 
bij de terugkeer naar werk met 
als specialisatie het verbeteren 
van de cognitieve belasting. De 
gratis lezing wordt gehouden in 
regionaal inloophuis De Cirkel, 
Evertsenstraat  19 in Helmond.

Brouwhuis

Het bestuur van KBO-Brouw-
huis organiseert samen met 
enkele vrijwilligers een rommel-
markt op zondag 23 september 
van 10.00 tot 14.30 in wijkhuis de 
Brem, Rijpelplein 1.
De toegangsprijs is slechts een 
euro per persoon. De opbrengst 
van de tafelhuur en de entree is 
voor KBO-Brouwhuis. Navigatie 
Twentehof.

Centrum

Binnenstad

Op donderdag 27 september 
vindt op de Markt 211 in Helmond 
de volgende editie van het Hel-
monds Ondernemerscafé plaats. 
Deze locatie bevindt zich naast 
het pand van Se7en. De naam 
van dit nieuwe horeca concept 
wordt op de avond van Het On-
dernemerscafé bekend gemaakt. 
Gasten zijn Ron Michiels, Hugo 
Molleman, Björn van de Brug, 
Geert Blenckers en Loes Theu-
nisz. De start van het onderne-
merscafé is om 19:00 uur.

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Kaderteam VIOS van Esch Bil-
jarts.   Op maandagavond 24 
September speelt het VIOS van 
Esch Biljarts kaderteam  weer 
een thuiswedstrijd tegen Oase 
uit Sittard. Aanvang wedstrijden 
is om 19.30 in het wijkhuis de 
Geseldonk in Mierlo-Hout. Dit 
is voor de biljartliefhebber een 
mooie kans om het KADERBIL-
JARTSPEL te bewonderen.

Zondag 23 September fietst 
fietsclub het Verzetje de Stippel-
berg route. Deze route is 45 km. 
Vertrek om 09.30 uur  vanaf de 
Rabobank in Mierlo-Hout.

DJ Rob draait fijne dansmuziek 
zoals de foxtrot, wals, cha cha 
cha, veleta, jive, rumba, enz.. 
Kom ook dansen in De Fonkel ! 
Ons motto: Lekker swingen en 
genieten ! Aanvang: 20:30 uur en 
de entree is gratis! Wijkhuis De 
Fonkel, Prins Karelstraat 123, 5701 
VL Helmond. 

Datums: Zaterdag 13 oktober, 
10 november en 8  december.

Kranslegging door Badroaven 

Op zaterdag 22 September 
wordt er herdacht dat Stiphout 
is bevrijd.

Daarom zullen de Badroaven  
om 19.00 uur een krans leggen bij 
het monument aan de Klooster-
straat. Dit jaar zal een erewacht 

worden gevormd door leden van 
her 23rdHussars Herinneringsre-
giment. De jeugdige Bas van Dijk 
zal een gedicht voordragen en 
het gemengd koor van de Trudo 
parochie zal zingen. Ook het Sint 
Antonius Gilde Stiphout zal op 
volle sterkte aantreden. 
Iedereen welkom. Vendelier Joop 
van de Ven presenteert het ven-
delgebed en een trompettist van 

Fanfare de Vooruitgang blaast de 
last post.
Daarna zal er twee minuten stilte 
in acht worden genomen. Hierna 
zal de kranslegging plaats vinden, 
waar iedereen zich bij kan aan-
sluiten. De Badroaven nodigen u 
van harte uit om hierbij aanwezig 
te zijn. Hen die voor onze vrijheid 
hun keven lieten, mogen wij im-
mers nooit vergeten. s

Stiphout

El Prado in buurthuis St. Anna

Op zaterdag 22 september zal El 
Prado live optreden in buurthuis 
St. Anna. De entree voor het con-
cert bedraagt 5 euro en de zaal 

gaat open om 20.30 uur. In de 
voorverkoop kosten de kaarten 
4 euro. 
Meer informatie kunt u verkrij-
gen bij Christa van Harsel: 06-
10458844 de consumptieprijs be-
draagt 1.55 euro. s

Binnenstad

Bevrijdingsviering
‘Helmond vrij, 

betekent voor mij...’

Dit jaar neemt de bevrijding van 
Helmond op 25 september een 
nieuwe vorm aan. De bevrij-
dingsherdenking is offi  cieel om-
gedoopt tot ‘bevrijdingsviering’. 

Voor de organisatie van de be-
vrijding heeft de Gemeente Hel-
mond de handen ineen geslagen 
met de nieuwe stichting: ‘Stich-
ting Helmond 25 september 
1944’. Met het thema van 2018 
‘Helmond vrij, betekent voor 
mij..’ zal de avond zich richten 
tot álle Helmonders, jong en oud. 

Want vrijheid in Helmond bete-
kent voor iedereen iets anders. 
De Gemeente streeft naar een 
inclusieve stad en hoopt mid-
dels een vernieuwd programma 
meer mensen aan te spreken om 
samen de vrijheid van Helmond 
te vieren. 

Naast een vernieuwd program-
ma met verschillende optredens 
en toespraken zal er ook re-en-
actment aanwezig zijn. Re-en-

actment houdt in dat zogeheten 
re-enactors aanwezig zullen zijn 
met rekwisieten en historische 
gebeurtenissen naspelen en/of 
uitbeelden. 

Tijdens de bevrijdingsviering van 
Helmond zullen er 7 oorlogsvoer-
tuigen aanwezig zijn en zal er een 
kampement worden opgericht, 
volledig met uitrusting en spul-
len uit de Tweede Wereldoorlog. 
De re-enactment groep is aan-
wezig in het Hortensiapark vanaf 
12:00 uur en maakt deel uit van de 
bevrijdingsviering die aanvangt 
om 18:30 uur.  Het programma 
zal rond 20.30 uur afgelopen zijn.

Vragen over de bevrijding? 
E-mail naar:
bevrijding@helmond.nl  s

Helmond

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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Luxe appartementen in 
 Cloosterparc in Helmond

Cloosterparc ligt 
in een groene om geving 
en toch maar 10 minuten 
van het gezellige 
 centrum. Op Clooster-
parc is regelmatig een 
bewonersconsulent 
werkzaam. Daar kunt 
u terecht met al uw 
 vragen over wonen, 
zorg en activiteiten. 

Te huur: Ruusbroeclaan 128, ruim appartement op de 
4e verdieping van Cloostertoren met o.a. woonkamer 
van 43 m2

• Speciaal voor 55 plussers

• Aan de rand van de stad, nabij natuurgebieden

• Rustige buurt, maar toch alle voorzieningen 
op loopafstand

• Mooie binnentuin

• Parkeergarage

• Balkon of eigen tuin

• Kale huur € 944,- en voorschot servicekosten 
€ 80,- per maand 

Meer informatie:
Bewonersconsulent 088-921 00 49 - e-mail:cloosterparc@woonzorg.nl
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 uur tot 13.00 uur.
www.woonzorg.nl/cloosterparc

Ruusbroeclaan/Thomas van Kempenstraat 
in Helmond

In een groene omgeving op een 
historische plek en toch maar 
op tien minuten van het gezel-
lige centrum van Helmond. 
Dat is Cloosterparc, een woon-
complex met luxe huurapparte-
menten voor mensen vanaf 55 
jaar. Het complex is gelegen in 
Helmond-Noord aan de Ruus-
broeclaan en Thomas van Kem-
penstraat.

Het complex bestaat uit drie 
appartementengebouwen; 
Clooster Staete en het Broeder-
klooster, beiden bestaand uit 
drie etages en Cloostertoren, 
vijftien etages hoog. Het nieu-
we Broederklooster wijkt aan 
de voorgevel nauwelijks af van 
de oorspronkelijke gevelpartij. 
Hierdoor heeft het een unieke 
nostalgische uitstraling. Door de 
ondergrondse parkeergarage, die 
exclusief toegankelijk is voor de 
bewoners van Cloosterparc, en 
de vele bomen rondom het ter-
rein blijft de omgeving groen en 
rustgevend. In het Broederkloos-
ter is een algemene ruimte die 
door alle bewoners gebruikt kan 
worden. Scootmobielstalling en 
een individuele berging zijn aan-
wezig in de parkeergarage.

Feiten op een rijtje:
• Ruusbroeclaan, 5702AZ, 
 Thomas van Kempenstraat 
 5702AV Helmond-Noord

• Kale huur vanaf € 660, en 
 voorschot servicekoten € 82,- 
 per maand. Prijzen per 1 juli 2017
• De appartementen zijn 
 bestemd voor personen van 
 55 jaar en ouder
• 95 huurappartementen, 
 waarvan 14 tweekamer- en 
 81 driekamerappartementen
• Oppervlakte van 80 m2 tot 142 m2
• Alle appartementen hebben 

 een terras, balkon of loggia,
 ruime berging en zijn 
 drempelvrij
• De verdiepingen zijn 
 bereikbaar  met een lift
• Het complex beschikt over een 
 mooie gemeenschappelijke 
 binnentuin, waar u heerlijk
  kunt genieten van de rust en 
 het groen
• Op het complex is een 

Luxe wonen op een historische plek
Helmond-Noord

Martin van Bosch stuurde zo-
als velen de oplossing in van de 
Sudoku en was blij verrast dat 
hij gewonnen had.
Eric van der Putten (media ex-
pert, Adcommunicatie) over-
handigde de Holland Casino 

dinercheque t.w.v. € 100,00 en 
een leuke Goodiebag aan Mar-
tin.
Iedere 14 dagen plaatst Week-
krant De Loop Helmond een 
Sudoku. Lost u deze op? Dan 
maakt u ook kans op een di-
nercheque en een exclusieve
Goodiebag van Holland Ca-
sino Eindhoven. s

Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop Helmond

Helmond

(Bron foto; Mandy Meeuwsen www.helmondnu.nl)
Cloosterparc is een wooncomplex met luxe huurappartementen voor 
mensen vanaf 55 jaar. (bron foto; Cloosterparc).

 bewonersconsulent werkzaam
• Bushalte binnen 300 meter

Interesse
De appartementen zijn bestemd 
voor personen van 55 jaar en ou-
der. U kunt voor meer informatie 
of een kennismakingsgesprek 
contact opnemen met de be-
wonersconsulent. Hij/zij laat u 
graag het Cloosterparc zien. De 
bewonersconsulent is bereikbaar 

op werkdagen van 08.30 uur tot 
13.00 uur via telefoonnummer 
088 - 921 00 49, of e-mail 
cloosterparc@woonzorg.nl 

Woonzorg Nederland 
Woonzorg Nederland is een lan-
delijke woningcorporatie. Wij 
zijn gespecialiseerd in woningen 
voor 55-plussers en mensen met 
een beperking. 
www.woonzorg.nl s

Ben jij 13 jaar 
of ouder?

Dan zoeken weDan zoeken wejou!
Bezorgers gevraagd in: 

Helmond-west • zwanenbeemd • brouwhuis 
stiphout • binnenstad • rijpelberg • bloemenwijk

aanmelden of vragen: bezorging@deloop.eu
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Maar liefst 18 medailles voor de 
zwemvereniging

Helmondse Watervrienden

Zeven zwemmers van zwemvereniging 
‘Helmondse Watervrienden’, Jenni-
fer Daniëls , Michelle van Dijk, Xander 
Janse, Mandy Boetzkes, Lara van Cuijk, 
Lysanne Thielen en Rick Ermens namen 
van 11 t/m 16 september deel aan de SCIT 
Swimming Championships in Italië. Sa-
men waren ze goed voor 18 medailles.
 
Het vier dagen durende zwemtoernooi 
vond plaats in de Italiaanse gemeente Lig-
nano Sabbiadoro.

De zwemmers namen deel aan verschil-
lende wedstrijden. Iedere dag werden drie 
onderdelen gezwommen. Naast de ploeg 
van de Nederlandse Culturele sportbond 
waar Watervrienden Nederland deel van 

uitmaakt zwommen ploegen mee uit on-
der andere Italië, Oostenrijk, België, Rus-
land en Bulgarije.

De resultaten mogen er zijn:
Jennifer Daniels : Estafette 2x brons
Michelle van Dijk: Zilver 2x, Brons 2x, 
Estafette 2x brons
Xander Janse: Estafette 4x brons
Mandy Boetzkes: Zilver 2x, brons 1x, 
Estafette 1x
Lysanne Thielen: Brons 1,  Estafette 1x
Lara van Cuijk: Zilver 2x,  Brons 1x,
Estafette 1x
Rick Ermens: Estafette 4x brons
 
Allen kijken terug op een gezellige, sportie-
ve week die ze beleefd hebben samen met 
de 17 andere zwemmers uit de Bondsploeg 
van Nederland.  Een ervaring voor het le-
ven die ze niet snel zullen vergeten. s

7 Zwemmers van zwemvereniging Helmondse Watervrienden behaalde in Italië mooie 
prijzen. In totaal namen ze 18 medailles mee naar Helmond  (bron foto; Heidi Ermens)

Helmond

Afgelopen vrijdag werd in de raadzaal 
van het Gemeentehuis het project Hel-
Mondiaal van stadskunstenaar Thomas 
Pieters afgesloten.

Met hulp van ruim honderd kinderen uit 
alle hoeken van Helmond maakte Pieters 
de afgelopen twee weken een kunstwerk.
Middels een piepschuimen bol en een 
paspop maakten de kinderen afgelopen 
weken samen ‘De Helmondse Wereld-
burger’. 

De pop werd versierd met zwerfafval en 
de bol met groen/recycle afval. ‘Hiermee 
komen de kinderen spelenderwijs in aan-
raking met ‘Recycling’: één van de Global 
goals waar wij ons als stichting voor in-
zetten,’ aldus Hermine van Asten. Samen 

met Jan Hendriks, Leo Gruijters en Pim 
Verschoor van Stichting HelMondiaal gaf 
zij onze stadskunstenaar de opdracht een 
‘kunstproject voor een betere wereld’ te 
ontwikkelen.

De hoofddoelstelling van Pieters’ project, 
die ‘verbinden’ als terugkerend thema in 
zijn werk heeft, is de kinderen te laten zien 
dat de stad groter is dan hun eigen wijk.

Op 6 oktober, tijdens de nacht van cul-
tuur,  zal het kunstwerk tentoon worden 
gesteld en kunt u het eindresultaat komen 
bekijken in theater het Speelhuis. Pieters 
besluit: ‘Ik ben súper trots op de kinderen. 
Het was geweldig om hun samenwerking 
en enthousiasme te zien. Ze hebben het 
gemaakt met materiaal wat in onze stad 
op straat lag. Als je het zo bekijkt, telt Hel-
mond vanaf nu eigenlijk 100 échte stads-
kunstenaars!’. s

‘Helmond telt vanaf nu 100 Stadskunstenaars!’

Helmond

‘De Helmondse Wereldburger’ samengesteld door 100 Stadskunstenaars! 
(Bron foto; Deelen Tekst en Beeld)

Zing mee met Liederentafel ’t Akkoordje

Elke woensdagavond repeteren wij als 
koor gezellig in het Dierdonkse wijkge-
bouw Parkzicht. 

Daarnaast hebben we door het jaar heen 
ook diverse optredens in Helmond en daar 

buiten, echter 4 keer per jaar geven wij de 
gelegenheid aan  iedereen om gezellig met 
ons mee te komen zingen tijdens de open-
bare liederentafel in Parkzicht. De eerste 
liederentafel is  26 september van 20:00 tot 
23:00 uur. De tekstenworden dan gepro-
jecteerd of u kunt een liederen boekje ko-
pen. Wij zien u graag komen.  De toegang 
en koffie is gratis. Veel zang plezier ! s

Dierdonk

(Bron foto;  Liederentafel ’t Akkoordje)
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Een compleet verzorgde feestavond voor  

  families, vriendengroepen & ideaal als  

              bedrijfsuitstapje!!
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Partycentrum  De Platte Vonder    Nieuwendijk 10    5712 EM Someren-Eind    T: 0493-491381   

 info@plattevonder.nl    www.plattevonder.nl

Reserveer NU: www.plattevonder.nl

54,50 p.p 

ALL-INN
19.30 - 01.00 uur

~ Uitgebreide dinerbuffetten
~ Uitgebreide dinerbuffetten
~ Uitgebreide dinerbuffetten
~ Uitgebreide dinerbuffetten
~ Uitgebreide dinerbuffetten
~ Uitgebreide dinerbuffetten
~ Uitgebreide dinerbuffetten
~ Uitgebreide dinerbuffetten
~ Uitgebreide dinerbuffetten
~ Uitgebreide dinerbuffetten
~ Uitgebreide dinerbuffetten
~ Uitgebreide dinerbuffetten
~ Uitgebreide dinerbuffetten

~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment
~ Avondvullend entertainment

~ Oktoberfest artiesten~ Oktoberfest artiesten~ Oktoberfest artiesten~ Oktoberfest artiesten~ Oktoberfest artiesten~ Oktoberfest artiesten~ Oktoberfest artiesten~ Oktoberfest artiesten~ Oktoberfest artiesten~ Oktoberfest artiesten~ Oktoberfest artiesten~ Oktoberfest artiesten~ Oktoberfest artiesten~ Oktoberfest artiesten~ Oktoberfest artiesten

~ Dessertbuffetten & koffiebars
~ Dessertbuffetten & koffiebars
~ Dessertbuffetten & koffiebars
~ Dessertbuffetten & koffiebars
~ Dessertbuffetten & koffiebars
~ Dessertbuffetten & koffiebars
~ Dessertbuffetten & koffiebars
~ Dessertbuffetten & koffiebars
~ Dessertbuffetten & koffiebars
~ Dessertbuffetten & koffiebars
~ Dessertbuffetten & koffiebars
~ Dessertbuffetten & koffiebars
~ Dessertbuffetten & koffiebars
~ Dessertbuffetten & koffiebars

Jetzt Geht’s Los!Jetzt Geht’s Los!Jetzt Geht’s Los!Jetzt Geht’s Los!Jetzt Geht’s Los!Jetzt Geht’s Los!Jetzt Geht’s Los!Jetzt Geht’s Los!Jetzt Geht’s Los!Jetzt Geht’s Los!Jetzt Geht’s Los!Jetzt Geht’s Los!

doordoor jan van rest
Onweerstaanbaar

Sinds kort ben ik lid van een 
leesclub. Nooit verwacht nog 
ergens lid van te worden, maar 
de KBO-uitnodiging was on-
weerstaanbaar. De club is net 

van start gegaan en bestaat 
nog uit weinig deelnemers. 
Het is de bedoeling dat ieder 
hetzelfde boek leest en dat op 
een volgende bijeenkomst met 
elkaar bespreekt. Het te lezen 
boek was “Het beste wat we 
hebben” van de hand van de 
Vlaamse schrijfster Griet op de 
Beeck (1973). Nu geef ik geen 
boekbespreking, maar ik wil 
wel even kwijt dat ik Griet een 
buitengewoon knappe schrijf-
ster vind. Ik kende haar niet, 
maar nu wil ik toch meer van 
haar weten. De eerste bijeen-
komst werd een geslaagde ver-
kenning, zowel van het boek, 
als van de schrijfster, als van de 
deelnemers, als van de perso-

nen die in het boek aan de orde 
komen. De bijeenkomsten van 
de leesclub (om de 6 weken) 
vinden plaats bij iemand thuis 
of in een wijkgebouw. De boe-
ken worden betrokken van een 
bibliotheek die zich richt op 
dienstverlening aan leesclubs.
Mochten er lezers zijn Week-
krant de Loop die willen mee-
doen, dan kunnen zij zich in 
verbinding stellen met de initi-
atiefneemster Lenie Siebers, E-
mail: leniesiebers@gmail.com.
De volgende keer is het boek 
‘De Leesclub’ van Renate Dor-
restein onderwerp van bespre-
king.

Jan van Rest

WORKSHOP 26 SEPTEMBER 

SINGING, SWINGING 
& HAVING FUN 

EEN LEUKE MUZIKALE WORKSHOP ONDER 
LEIDING VAN EEN GERENOMMEERD PERSOON 

UIT DE LICHTE MUZIEK WERELD.

DEZE WORKSHOP IS BEDOELD VOOR 
IEDEREEN VANAF 25 JAAR, DIE ENTHOUSIAST 

WORDT VAN ZINGEN EN SWINGEN!

ZIN IN EEN LEUKE MUZIKALE AVOND?
KOM DAN MEE DOEN! DEELNAME IS GRATIS.

Aanmelden kan via: secretaris@kolok.nl

Locatie: Basisschool de Goede Herder, 
Montgolfierstraat 79, Helmond

Tijd: 20:00 tot 22:15 uur.
Meer info? www.kolok.nl

Bibliotheek organiseert 
netwerkbijeenkomst 
voor werkzoekenden

Bibliotheek Helmond organiseert samen met de stichting DeBroekriem 
een meet-up voor werkzoekenden (bron foto; Stichting DeBroekriem).

Bibliotheek Helmond organi-
seert samen met de stichting 
DeBroekriem een meet-up voor 
werkzoekenden. Samen met 
andere werkzoekenden gaan 
deelnemers aan de slag om het 
cv te verbeteren, tips te delen en 
te netwerken. 

“De bibliotheek verandert steeds 
meer in een ontmoetingsplek 

waar mensen zich kunnen ont-
wikkelen. Zo zijn er tegenwoor-
dig allerlei cursussen en trai-
ningen en daarom vinden we 
het ook geweldig dat we vanuit 
DeBroekriem nu ook bijeen-
komsten bij de bibliotheek kun-
nen organiseren”, aldus Pieter 
Vermeer van Stichting DeBroek-
riem. Sonja Trapman organiseert 
de netwerkbijeenkomst vanuit 
de bibliotheek: “Ondanks dat ik 
als bibliotheekmedewerker geen 
expert ben op het gebied van 

Centrum

loopbaancoaching, vind ik het 
leuk om inwoners uit Helmond 
te helpen. Tijdens de netwerk-
bijeenkomst heb ik verschillende 
werkvormen en gaan de deelne-
mers vooral onderling met elkaar 
aan de slag. Hopelijk gaat ieder-
een naar huis met één of twee 
nieuwe netwerkcontacten en 
concrete tips om het cv te verbe-
teren”.

Vaak is solliciteren een eenzaam 
proces. Werkzoekenden zitten 
veelal in hun eentje thuis achter 
de pc naar vacatures te zoeken. 
Tegenwoordig is het echter be-

langrijk om actief te netwerken. 
Dankzij de netwerkbijeenkom-
sten van DeBroekriem bij de bi-
bliotheek kunnen werkzoeken-
den hun netwerk vergroten en 
direct hun sollicitatievaardighe-
den verbeteren. 

De eerste meet-up staat gepland 
op dinsdag 25 september van 
10.15 tot 12.15 uur in de biblio-
theek van Helmond. Wil je je 
aanmelden of heb je vragen? 
Kijk dan op de website van de 
bibliotheek Helmond via www.
helmondpeel.biblio-shop.nl/ac-
tiviteiten/ s
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Tijdens Ons Brabant Festival 
kun je bij Restaurant De Rozario 
en Restaurant Nastrium proe-
ven van een kennismakingsge-
rechtje. Om de chefs wat beter 
te leren kennen, stelden we ze 
een aantal vragen: Hebben ze 
een signature dish?  Wat gaan 
ze koken op 7 oktober en wat 
zijn hun ambities voor de toe-
komst? 

“We trappen gelijk af met 
een pittige vraag: Wat is je 

signature dish? 

Jermain: “Dat vind ik moeilijk. 
Als jonge chef heb je nog niet 
echt een signatuurgerecht, dat 
is meer iets voor de rijpere chef 
die verder is in zijn carrière. Een 
signatuurgerecht is een gerecht 
dat af is. Aangezien ik zelf nooit 
tevreden ben, heb ik er maar een 
en dat is rendang.’’ 

Djailany: ‘’ Ik heb wel een 
paar gerechten die ik al een tijdje 
maak, zoals mijn amuse; noedels 
met rendang. Zo ben ik heb nu 

ook bezig met een mooi gerecht: 
Tarbot met Amsoi, krokantje 
van hand gepelde garnaaltjes 
en een sausje van een Indische 
viscurry. Maar zoals Jermain ook 
al zei; een gerecht is pas af na 
een aantal paar jaar af, dus een 
echte ‘signatuurgerecht’is er nu 
nog niet.”

Zijn er dingen die je lastig 
vindt aan je werk? 

Djailany: “De druk die je op 
jezelf legt om te presteren, om je 
gasten telkens die beleving mee 
te geven. Maar ook alles erom-
heen. Ik ben nu niet alleen kok 
maar ook ondernemer en dan 
pas merk je hoe alles er om heen 
net zo belangrijk is als het koken 
zelf .’’ 

Jermain: “Loslaten. Gewoon 
loslaten. Ik ben echt verslaafd. Ik 
wil teveel, ofja ik wil niet teveel 
maar ik vind alles leuk. Wij zijn 
op maandag en dinsdag geslo-
ten maar ik ben nu 3 weken op 
rij niet thuis omdat ik telkens wat 
heb; een cursus hier of een demo 
daar. Allemaal leuk, maar ik 
moet leren om het los te laten.’’

Wanneer ben je trots 
op iets wat je hebt 

gecreëerd? 

Jermain: ‘’ Ik ben het meest 
trots als ik zelf iets verzin wat ik 
nog niet heb gezien, ik heb heel 
erg de drang om mijn eigen ding 
te doen. Ik heb een gerecht be-
dacht waarvan ik 1000% zeker 
ben dat het nog nergens ge-
maakt is: Spitskool rendang en 
daar ben ik het meest trots op.’’

Djailany: ‘’ Dingen die nog 
niet eerder gemaakt zijn. Het is 
lastig want natuurlijk bestaan 
er al veel gerechten, maar iets 
bedenken waarvan je denkt; ‘dat 
heeft nog niemand geproefd’, dat 
is belangrijk.  
Zo heb ik nu bijvoorbeeld een 
dessert met een ganache van 
melkchocolade, bergamot en va-
nille maar dan ook gerookt spek 
erbij en ijs van Jack Daniels. De 
smaakcombinatie van zoet en 
zout is al bekend maar het zit 
toch in een ander jasje.’’

Waar haal je je inspiratie 
vandaan?

Jermain: ‘’ Het klinkt heel cli-
ché maar: Alles. Als ik verdriet 
heb, plezier heb of wat dan ook, 
dan kook ik dat van me af. Over 
bepaalde kwesties heb ik ook 
een mening. Die vertel ik niet di-
rect aan de gast, maar deze ligt 
wel op het bord als bijvoorbeeld 
een dessert. Inspiratie haal je 
overal vandaan.”

Djailany: “ Alles inderdaad. 
Soms proef of lees ik iets heel 
alledaags maar krijg je toch een 
idee waarmee je aan de gang 
kunt. Zoals het dessert wat ik zo-
juist vertelde, at ik chocolade en 
bacon vlak na elkaar. Zo kom je 
op een idee voor een nieuw ge-
recht.”

Wat gaan jullie 
presenteren tijdens Ons 

Brabant Festival? 

Jermain: ‘’ Ik ga een deel van 
mijn Indische rijstafel koken. Te-
rug naar mijn roots. Het wordt 
dus een amuse waarin ik dit 
verwerk plus nog een gerechtje, 
maar dat blijft nog geheim.’’

Djailany: ‘’ ik heb de emping 
en de rendang als amuse. Het  
gerecht daarna wordt waar-
schijnlijk iets met paling uit Hel-
mond maar dat houden we nog 
even een verassing.’’

Ambities voor een 
Michelin ster?

Djailany: “ Ja, zeker de ambitie 
maar voor nu nog niet omdat we 

nog groeiende zijn. We hebben al 
een grote kring met gasten maar 
ik denk dat als je op korte termijn 
een ster zou krijgen, dit de gas-
ten zou afschrikken omdat het 
dan een ander ‘gevoel’ heeft. Als 
we over een aantal jaar hier voor 
zouden gaan met een grotere 
kring dan is er voor gasten geen 
drempel meer omdat ze al weten 
hoe het bij ons is.’’

Jermain: “Ja en nee. Als kok ja, 
maar als ondernemer nee. Waar-
om? Als deze er zou komen, zou 
dit onder mijn voorwaarden zijn 
en niet onder die van iemand 
anders. Het is op mijn manier en 
anders niet. Het is veel belang-
rijker dat mijn zaak vol zit en ik 
mijn plezier heb in mijn werk en 
ik weet niet of je dat met een ster 
nog kunt bereiken.’’

“Heren, de laatste vraag. 
We staan hier vandaag 
voor de watertoren. In 
november is het 70 jaar 

geleden dat hij openging. 
Als we hier over 5 jaar 

weer staan, wat is er dan 
anders?

Djailany: ‘’ Er moet hier ge-
woon een restaurant in zitten. Ik 
denk dat Helmond er tegen die 
tijd dan wel klaar voor is. Het zou 
echt prachtig zijn om dat de rea-
liseren.’’

Jermain: “ We zitten nu beide 
in een fantastisch pand maar 
waarom niet over jaren samen 
iets beginnen? Ik denk dat dit 
een perfecte locatie is.‘’ s

Beleef en proef
tijdens Ons Brabant Festival

Reserveer nu uw plek exclusief bij
Weekkrant De Loop voor €22,50 p.p.

Mail naar: actie@deloop.eu

Helmond

Proef de sfeer tijdens 

Ons Brabant 
Festival 

‘’Als we over 5 jaar weer bij de watertoren staan, wat is er dan veranderd?’’
(bron foto; Eric van der Putten, www.helmondnu.nl) 



18 week nummer 38 vrijdag 21 september 2018 de loop weekkrant HELMOND

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 19 september t/m dinsdag 2 oktober 2018. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Ambachtelijke
worstenbroodjes
8 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 5,59

5,99
2 zakken

Groentemix
Balkan, Europese, broccoli of 
gemengde groentemix
1 kilogram - Diepvriesspecialist

Normaal vanaf 2,19

Bami- of 
nasischijf oriëntal
18 stuks - Welten

Normaal 13,89

Gepaneerde- en/of 
krokante frikandel
4 stuks - Diepvriesspecialst 

Normaal vanaf 3,59 

9,99

nasischijf oriëntal
18 stuks - Welten

5,99

2 schalen

1,49

Gebraden spareribs 
Naturel, BBQ of piri piri

500 gram - Diepvriesspecialst

Normaal 5,99

1,69

Belgische- of 
steak frites
1 kilogram - Lutosa

Normaal 2,49

500 gram - Diepvriesspecialst

Normaal 5,99Normaal 5,993,99

GRATIS tegen 
inlevering van 

20 spaarpunten

Soepballetjes
500 gram - Diepvriesspecialist

Laurens Hoebergen is een van de 12.000 
Bowen-behandelaars die vanuit zijn 
praktijk via de Bowen Techniek patiën-
ten helpt genezen. Laurens werkte zelf 
bijna 20 jaar in de zorg en hulpverlening, 
waarvan 10 jaar in de psychosociale hulp-
verlening voordat hij in aanraking kwam 
met de Bowen techniek. “Hoewel ik zelf 
heel sceptisch was, verrasten de resulta-
ten mij iedere keer weer, want het bleek 
gewoon te werken.” 

De Bowen Techniek is een heel zachte 
en subtiele lichaamsgerichte behande-
lingsmethode die het zelf genezend ver-
mogen van het lichaam activeert. Met de 
vingers wordt er op specifieke plekken op 
het lichaam over spieren en bindweefsel 
heel zachtjes een rolbeweging gemaakt, 
waardoor de zenuwuiteinden worden ge-
prikkeld. De techniek werd in de jaren ‘50 
ontwikkeld in Australië door Tom Bowen. 
In Australië en Nieuw Zeeland wordt deze 
techniek uitgebreid toegepast in zieken-
huizen en gezondheidscentra. 

“De Bowen Techniek is niet zweverig, 
maar heel concreet. Hoewel men nog 
niet precies weet hoe het werkt, wordt er 
steeds meer wetenschappelijk onderzoek 
gedaan naar de werking.” aldus Laurens. 
Met de Bowen Techniek worden eigenlijk 
geen klachten behandeld maar de hele 
mens en is geschikt voor alle leeftijden. De 
meest voorkomende (chronische) klach-
ten die behandeld worden zijn: rugpijn, 
schouderklachten, nekpijn, knie-, bek-
ken-, hamstring- en enkelproblemen, rsi, 
hooikoorts, artrose, whiplash, overgangs-
klachten en stress. 

“Een bouwvakker die al 10 jaar met chro-
nische rugpijn liep was na 2 behandelin-
gen pijnvrij en een bejaarde mevrouw met 
schouderpijn was na 3 behandelingen 
van haar pijn verlost.” vertelt de enthousi-
aste Mierlonaar die zelf nog steeds verrast 
wordt door het effect van de Bowen Tech-
niek. “Het gebeurt vaak dat een patiënt na 
de eerste behandeling naar huis gaat en 
meent geen baat te hebben maar pas later 
de kracht van de behandeling ervaart.” Op 
de website www.bowen-mierlo.nl wordt 
uitgelegd hoe de techniek werkt. 

Mevrouw, 55 jaar: ‘’Sinds enige tijd zit ik in 
de overgang die zo ontzettend heftig is. 20 
Keer per dag, 5 minuten lang, krijg ik het 
enorm warm. Mijn nek en hoofd worden 
vuurrood. 5 minuten lang zweet ik dan 
als een otter. Het slapen ‘s nachts kan ik 
vergeten. Na de 2e behandeling was het 
resultaat al overweldigend; De klachten 

zo goed als weg en als er nog eens eentje 
kwam was de heftigheid véél minder en 
het duurde nog maar 20 seconden. Hier-
door herstelde mijn nachtrust ook weer!’’ 
Mevrouw, 50 jaar: ‘’Al jaren heb ik “op-
startproblemen”. Het opstaan uit de stoel 
en dan aanlopen gaat moeizaam, stram en 
stijf. Bij Laurens werd duidelijk dat ik erg 
voorover liep en mijn bekken scheef ston-
den. Al na de 2e behandeling merkte mijn 
omgeving op dat ik weer recht liep en ik 
had veel minder pijn. Na 5 behandelingen 
in 7 weken loop ik weer als een kievit.’’ 

Mevrouw, 62 jaar: ‘’Vanaf mijn 50e heb 
ik rechts een frozen shoulder. Sindsdien 
hangt mijn arm en kan ik deze nauwelijks 
bewegen. Mijn arm strekken en dan om-
hoog doen gaat een klein beetje, maar met 
veel pijn. Mijn arm achter de rug bewegen 
om mijn bh uit te doen is uit den boze; dat 
gaat helemaal niet. De 1e behandeling gaf 
al zo veel verbetering, ongelofelijk. Daarna 
heb ik nog 5 behandelingen gehad, en nu 
kan ik weer alles met mijn arm en zonder 
pijn.’’ 

Mevrouw 36 jaar: ‘’Al vele jaren heb ik 
last van hooikoorts en medicijnen helpen 
steeds minder. Na 3 behandelingen slik 
ik geen medicijnen meer voor mijn hooi-
koorts en ben ik verlost van mijn niezen en 
tranende ogen.’’ 

Voor het maken van een afspraak 
kunt u bellen met Laurens Hoebergen, 
tel. 0492 - 666040 of mai-
len naar info@bowen-mierlo.nl 
U vindt Bowen Mierlo aan de Mr. Van Bus-
selstraat 78 5731 ND te Mierlo. s

Bowen Techniek is verrassend!

(bron foto; Sacha Hoebergen)

Regio

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder, 
Nek, Knie, Hamstrings etc.

Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

Bowen MierloBowen Mierlo
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl

M.TIJSSEN

Gordijnen,

vouwgordijnen,

jalouzieën,

rolgordijnen

Tapijt, 
vinyl, 
PVC

Uw wensen centraal.Uw wensen centraal.
Ook met een verzekering bij o.aOok met een verzekering bij o.a
Dela, Monuta, Yarden.Dela, Monuta, Yarden.

Lokaal
VertrouwdVertrouwd
PersoonlijkPersoonlijk

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

Uitvaartzorg van de Kerkhof

Aftrap Walking Football RKSV Mierlo-Hout

Het is donderdagochtend 13 septem-
ber rond de klok van 9.30 uur wanneer 
de eerste kandidaten van The Old Stars 
Mierlo-Hout de kantine van de voet-
balclub binnen komen. Vandaag gaat 
het gebeuren: de offi  ciële aftrap van het 
Walking Football. Twee weken geleden 
hebben ze allemaal de fi theidstest afge-
legd en nu is iedereen er helemaal klaar 
voor. 

Even later stapt wethouder Dhr. Harrie 
van Dijk de kantine binnen. Hij zal samen 
met oud burgemeester van Helmond Dhr. 
Fons Jacobs de officiële aftrap verrichten. 
Nadat iedereen de inwendige mens heeft 
versterkt met koffie en vlaai neemt Dhr. 
Jacobs de wedstrijdbal van erevoorzitter 
Pieter Vervoort in ontvangst om buiten 
op het veld naar de woorden van wethou-

der Van Dijk te luisteren. Hoe toepasselijk 
kan het zijn: Dhr. Van Dijk is niet alleen 
wethouder van sportzaken maar ook van: 
ouderen, zorg én welzijn en dat allemaal 
voor de aanwezige 55+ers. Oftewel: hier 
was de juiste man op de juiste plaats. 

Na zijn openingswoord neemt Dhr. Ja-
cobs als actief voetballer van (oud-) bur-
gemeesters het woord en vertelt dat de 
Old Stars hier in Mierlo-Hout in goede 
handen zijn. De aftrap laat Dhr. Van Dijk 
echter over aan Dhr. Jacobs én de enige 
vrouwelijke voetbalster (jawel: afkom-
stig uit Mierlo). Hierna werd de training 
o.l.v. Dhr. Kristan van den Nouwlant van 
Stichting Jibb aangevangen om samen 
na 1 uur training, spelers en speelster 
bezweet maar met een fijn gevoel, het 
veld te verlaten om in de kantine nog 
gezellig na te praten. Kortom: een ge-
slaagde start van het Walking Football in 
Mierlo-Hout. s

Mierlo-Hout

(bron foto; R.K.S.V Mierlo-Hout).

Nog 8 tips te gaan op weg naar de be-
kendmaking van de nieuwe Prins der 
Houtse Kluppels. Met de tip van deze 
week kan het zeker niet missen: duide-
lijker kunnen we het haast niet maken.  

Weet jij wie de nieuwe Prins wordt? Ga 
dan naar www.kluppels.nl en geef de 
naam door van de man die volgens jou op 
10 november wordt verkozen als Prins van 
De Kluppels. Hiermee maak je kans op 4 
toegangskaarten voor de Show- & Zwets-

avond op 16 februari 2019. 
Volg ons ook op Twitter en Instagram via 
@houtsekluppels of word vrienden op Fa-
cebook: CV De Houtse Kluppels. s

Bijgaand alweer de 4e tip van het prinse-
roaje (bron foto; CV de Houtse Kluppels).

Tip 4 prinseroaje van de Houtse Kluppels 

RKSV Mierlo-Hout op weg nar eeuwfeest

Zaterdag 22 en zondag 23 september 
start de voetbalcompetitie 18/19 bij de 
KNVB. RKSV Mierlo-Hout, uitkomend 
in de 2e klasse begint dan aan het jubi-
leumseizoen. Op 20 januari 2019 bestaat 
de vereniging 100 jaar. Afgelopen zater-
dag 15 september werd in de kantine van 
de vereniging de aftrap gegeven voor dit 
jubileumjaar.

Tijdens de druk bezochte feestavond van 
de supportersclub werd toen het door het 
Hoofdbestuur aan de hele vereniging ge-
schonken Jubileumshirt gepresenteerd. 
Na een jaar van voorbereiding en grote 
inzet van velen was het eindelijk zover dat 
het zelf ontworpen shirt aan iedereen kon 
worden getoond. De komende seizoenen 
zal de hele vereniging van jong tot oud spe-
len in hetzelfde shirt. Het hoofdbestuur is 
trots dat men dit heeft kunnen realiseren. 
Door de voorzitter werd benadrukt dat dit 
zonder de bijdrage van de hoofdsponsors: 
Verbakel Party en More , Sportshop  Laar-
beek en  de Shirtsponsors Manders Totaal, 
Heesmans en Fonville niet mogelijk was 
geweest. Verder deelde de voorzitter nog 
mede dat de vereniging een samenwer-
king is aangegaan met de stichting Spie-
ren voor Spieren waarvoor gedurende het 
seizoen diverse acties zullen worden opge-
start. Zoals gezegd werd door het presen-

teren van het jubileumshirt feitelijk de af-
trap gegeven voor het Jubileumjaar. Op 20 
januari 2019 bestaat de vereniging 100 jaar 
en gedurende het komende jaar zal dat 
met diverse activiteiten en evenementen 
groots worden gevierd. Zo zal er op de dag 
zelf een receptie worden gehouden waar 
iedereen welkom is.  RKSV Mierlo-Hout 
is onderweg naar de respectabele leeftijd 
van 100 jaar en hoopt dat men dit samen 
met de hele hechte  Houtse Gemeenschap 
en overige belangstellenden uitbundig kan 
gaan vieren. s

Mierlo-Hout

Tijdens de druk bezochte feestavond van 
de supportersclub werd toen het door 
het Hoofdbestuur aan de hele vereniging 
geschonken Jubileumshirt gepresenteerd. 
(bron foto; Cor van der Vliet)

Mierlo-Hout



20 week nummer 38 vrijdag 21 september 2018 de loop weekkrant HELMOND

                   Belangenvereniging van senioren 
                                 KBO-Kring Helmond  
Beste mensen,  
“Een vitale organisatie die het belang van ouderen vooropstelt” 
De kop van deze extra pagina geeft goed aan waar wij voor staan. Wij zijn een vereniging voor alle Helmondse senioren. Die keuze brengen wij dage-
lijks in de praktijk door het geluk en welzijn van onze leden voorop te stellen. Dat wij voor onze leden interessante activiteiten organiseren en gele-
genheid bieden voor ontmoeting, educatie en voorlichting heeft u onder andere al kunnen zien in vorige edities van deze weekkrant. We blijven u 
daarover informeren in volgende edities. Wist u ook dat al onze leden een beroep op ons kunnen doen om hen te ondersteunen bij het behartigen van 
hun individuele belangen. Hoe we dat doen en over welke onderwerpen we het dan hebben leest u in deze extra uitgave van deze “KBO-pagina” in de 
Loop. Het zal duidelijk zijn dat al onze vrijwilligers bij die belangenbehartiging een cruciale rol vervullen. Op het einde van deze extra rubriek onder 
het kopje “Heeft u hulp nodig” hebben we een emailadres en telefoonnummer vermeld waar u met al uw vragen terecht kunt. De volgende extra edi-
tie staat in het teken van wonen en alles wat daarmee te maken heeft. Ook besteden we dan aandacht aan de jongere senior onder u omdat wij den-
ken ook een erg interessante vereniging voor die doelgroep te kunnen zijn. 
De redactie. 

De vrijwillige ouderenadviseur (VOA) 
Ouderen kunnen te maken krijgen met veel vragen en problemen. Dat kan een kleinigheidje zijn, maar ook een levensvraag. Op iedere vraag is een 
antwoord, voor ieder probleem is een oplossing. De ouderenadviseurs weten niet altijd de antwoorden en hebben niet alle oplossingen, 
maar zij kennen de mogelijkheden en weten de weg. De ouderenadviseur is een vrijwilliger, die na een gedegen opleiding aangesteld 
is door het KBO-bestuur en werkt onder verantwoordelijkheid van het Verenigde Bonden Overleg Helmond (VBOH). Een ouderenadvi-
seur wil ook graag helpen met vragen over AWBZ, WMO, hulpmiddelen, Regiotaxi, Vervoersvoorziening of Bijstand. 
 
Belastingservice voor ouderen (HUBA) 
De belastingservice is een dienst voor senioren van 65 jaar en ouder met een laag inkomen. Zij kunnen hulp krijgen bij hun aangifte, 
bij een verzoek om teruggave inkomstenbelasting of bij het aanvragen van toeslagen. In Helmond werken ongeveer 15 vrijwillige be-
lastinginvullers. Ook diverse leden van KBO-Helmond werken als vrijwilligers bij deze belastingservice samen met andere ouderenbon-
den onder verantwoordelijkheid van het VBOH. De belastingservice is er voor alle senioren van 65 jaar en ouder met een laag inkomen. Wij hanteren 
de inkomensgrens die ook geldt voor de zorgtoeslag. Dat betekent voor alleenstaanden een inkomen tot € 35.000 per jaar. Voor gehuwden of samen-
wonenden is dit bedrag maximaal € 50.000. 
 
Cliëntondersteuning voor ouderen (CO) 
De cliëntondersteuner helpt de (oudere) hulpvrager en komt voor zijn/haar belangen op wanneer deze een WMO-aanvraag doet bij de gemeente. De 
cliëntondersteuner bespreekt hoe het proces van de aanvraag loopt, geeft een toelichting op de regelgeving en de procedure en is desgewenst aanwe-
zig bij het gesprek met de gemeente. Later controleert hij (of zij) ook of het verslag van het onderzoeksgesprek correct is. Dat is belangrijk, want op 
basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg de aanvrager krijgt. De cliëntondersteuner kan ook helpen bij het maken van bezwaar 
tegen een beslissing van de gemeente.  Cliëntondersteuners zijn vrijwilligers, vaak met een achtergrond als vrijwillige ouderenadviseur, die functione-
ren op Hbo-niveau en een opleiding tot cliëntondersteuner hebben afgerond. Ze volgen periodieke bijscholing en streven ernaar een ruim aantal aan-
vragers per jaar bij te staan. Stichting VBOH ondersteunt, mede namens KBO-Helmond, de cliëntondersteuners in een projectorganisatie en maakt 
onderlinge uitwisseling van de vrijwilligers mogelijk. 
 
KBO-Kring Helmond ondersteunt ‘AutoMaatje’  
ANWB AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige 
chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto en ontvangen daarvoor een vergoeding van 30 cent per kilometer.  KBO-Kring Hel-
mond ondersteunt dit van harte. Om meer mensen te kunnen vervoeren hebben we meer chauffeurs nodig. Is dit dankbare vrijwil-

ligerswerk iets voor u? Meer informatie vindt u op www.anwb.nl/automaatje. 
Aanmelden als chauffeur kan door een mailtje te sturen naar 
anwbautomaatjeHelmond@levgroep.nl. Doen! 
 
Extra ledenkorting 
Als KBO lid profiteert u het gehele jaar van interessante aanbiedingen en unieke voordelen die het 
leven makkelijker, veiliger, gezonder, goedkoper en leuker maken.  U kunt zich inschrijven voor  
de maandelijkse nieuwsbrief van ‘Ons Ledenvoordeel’ en u ontvangt een persoonlijke kortingscode 
die recht geeft op 10% extra korting op uw eerste bestelling. Bent u al geabonneerd op deze 
nieuwsbrief? Dan wordt u uiteraard ook beloond. U heeft u uw persoonlijke actiecode voor 10% 
korting reeds ontvangen in de nieuwsbrief van juli. Inschrijven kan eenvoudig via 
www.onsledenvoordeel.nl/nieuwsbrief. Ook geven de belangrijkste ziektekostenverzekeringen kor-
ting op de premie voor leden van de KBO. Daarnaast kunt u bij diverse zaken in Helmond met 
korting kopen met uw KBO-pasje. U kunt uw contributie snel terugverdienen.  
 
Vrijwilligers gevraagd 
KBO-Helmond is continu op zoek naar vrijwilligers voor diverse posities. Voor iedereen die iets wil 
doen voor anderen  heeft de KBO wel een plaatsje. Het is dankbaar werk, u vergroot u kennissen-
kring, steekt er nog wat van op en u voorkomt verveling. Als u interesse heeft voor een uitdagen-
de en dankbare vrijwilligersfuncties neem dan contact op met de secretaris van de kring. Telefoon: 
0492-592166 of via de mail: secretaris@kbo-kringhelmond.nl. Een extra motivatie is misschien het 
gegeven dat vrijwilligers langer leven. Mensen die vrijwilligerswerk doen, zijn volgens Vlaams on-
derzoek gezonder dan mensen die geen vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk verhoogt de fysie-
ke en psychische activiteit. Dit beschermt mensen tegen functionele achteruitgang en dementie op 
latere leeftijd. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken onderschrijven dit. Lees het volledige 
artikel op de website van KBO-Brabant. 
 
Ledenblad Ons 
De leden van de KBO ontvangen 11 keer per jaar het ledenmagazine Ons en daarnaast geven de 
Helmondse KBO-Afdelingen tegelijk met de Ons een eigen nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrieven 
vindt u de belangrijkste zaken en activiteiten van de betreffende afdeling. Natuurlijk staan hier ook 
alle activiteiten vermeld in de maandelijkse agenda. 
 
Heeft u hulp nodig?  
Denk daarbij aan bijvoorbeeld hulp bij het invullen van uw belastingformulier, 
WMO-cliënt ondersteuning, hulp van een Vrijwillige Ouderen Adviseur, Rijbewijs-
keuring door een keuringsarts etc.  
Stuur dan een e-mailtje naar e-mailadres info@vboh.nl of bel 0492-792392.  
 
Lid worden  
Als onze vereniging u aanspreekt neem dan eens contact op met de KBO-afdeling in uw buurt. In 
het groene “veld” op deze pagina vindt u onze emailadressen. U kunt uw aanmelding ook doorge-
ven aan de secretaris van de Kring-Helmond. Zijn gegevens vindt u hiernaast. 

KBO-Kring Helmond  
www.kbo-kringhelmond.nl 
 
Secretariaat: Frans Joseph van Thielpark 141, 
5707 BZ Helmond  
 
secretaris@kbo-kringhelmond.nl 
Telefoon 0492 592166 
Mobiel 06 20856733  

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) 

Belangenvereniging van senioren

De kop van deze extra pagina geeft goed aan waar wij voor staan. Wij zijn een vereniging voor alle Helmondse senioren. Die ke
lijks in de praktijk door het geluk en welzijn van onze leden voorop te stellen. Dat wij voor onze leden interessante activit
genheid bieden voor ontmoeting, educatie en voorlichting heeft u onder andere al kunnen zien in vorige edities van deze weekk
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De kop van deze extra pagina geeft goed aan waar wij voor staan. Wij zijn een vereniging voor alle Helmondse senioren. Die keuze brengen wij dage-
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WIL JE SPAANS LEREN? 
Spaanse les op eigen locatie in Helmond.

SCHRIJF JE NU IN! 
WWW.HORIZONTES.NL

06 485 66 315

si
si

Privé en groepslessen in kleine groepen.Privé en groepslessen in kleine groepen.
Overdag en ‘s avonds.

Cursus op maat met een passend tempo.
 También holandés para hispanohablantes.
















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

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Vind jij het leuk om op pad te zijn? Wil je graag iets voor een ander betekenen? 
Ben je minimaal één dagdeel in de week beschikbaar?

Dan is dit misschien wel het perfecte vrijwilligersbaantje voor jou! 

De Zorg en Gemak diensten voert diensten uit bij hulpbehoevende inwoners in 
Helmond zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. De diensten worden 

gratis aangeboden en worden onder andere uitgevoerd door vrijwilligers. 
De diensten bestaan uit: wasverzorging, strijken, maaltijdverzorging en boodschappen-
diensten. Voor onze strijkdienst zijn wij op zoek naar chauffeurs en bijrijders die zich in 

willen zetten om de was op te halen bij de klanten en gestreken terug te brengen. 

Wij bieden: Een leuke werkomgeving binnen een gezellig team.
Gratis trainingen. Diverse vrijwilligers uitjes.

Wij vragen: Een geldig rijbewijs (chauffeurs). Minimaal 1 vast dagdeel per week 
beschikbaar. Kantvriendelijke benadering. Iemand die het fijn vindt om samen te werken.

Is deze vrijwilligersfunctie jouw op het lijf geschreven?
Neem dan contact op met team Zorg en gemak via tel. nummer, 
telefoon (0492) 52 08 03. We horen het graag van je.

ZeG zoekt vrijwillige chauffeurs en bijrijders

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE 
H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. H.Lambertus (Kerk-
straat/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 parochie-
kantoor: Tolpost 1, 5701 HE  Helmond. (ingang onder de kerktoren 
Jozefkerk)  Tel. 522109 (maandag  tot en met donderdag 9.30-12.30u.) 
Pastorie: Bakelsedijk 1,  5701 HA  Helmond.

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

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Zaterdag 22 september:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Herdenkingsviering;
André Vervoort;

Zondag 23 september:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het 
kerkkoor;
Jan Keeren; Adrianus en Marietje Klaasen-Verstappen;

Donderdag 27 september:
19.00 uur Alphonsuskapel;

Zaterdag 29 september:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint 
Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;

www.damiaanhelmond.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties 
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 23 september 
10.30 uur Femmes
Rob Mertens,  Ans van Zanten-Groenland, Betsie 
Hamilton-Sol, Elly van Hoek-van der Velden, Julie Loop 
Lemans, Maria van den Hurk-Reloe.

Zondag 30 september
10.30 uur gastkoor Cantabilé
Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch, Mari-
etje Adriaans-van Berkel, Trees Jansen-Wijnheimer, 
Maria van Moorsel-van Hooft, Antoinetta Kenter, 
Wilhelmus Habraken, Netje van Roozendaal, Jozefina 
Boudewijns-Rompen, Zus Verstap-
pen-van Oorschot.

www.damiaanhelmond.nl

Vrijwilligersmarkt brengt organisaties 
en inwoners bij elkaar 

Op 11 oktober organiseert Vrij-
willigerswerk Helmond (LEV-
groep) een markt voor alle in-
woners die graag iets voor een 
ander willen doen. Veel vereni-
gingen en maatschappelijke or-
ganisaties zitten te springen om 
mensen. 

Het aanbod is heel gevarieerd 
zodat iedereen wel iets kan vin-
den dat bij hem of haar past. 
De markt vindt plaats in de aula 
van het ROC ter AA, Keizerin 
Marialaan 2. Van 19.00 tot 20.00 
uur voor inwoners en van 20.00 
tot 21.00 uur voor scholieren die 
dit jaar Maatschappelijke Stage 
(MaS) gaan lopen. Verenigingen 
die mee willen doen, kunnen zich 
nog tot 1 oktober aanmelden.
Organisaties zoals Humani-
tas, JIBB, Inloophuis De Cir-
kel, Zorgboog, Dickensnight 
Brandevoort, Kringloopwinkel, 
Reddingsbrigade, buurthuizen 
en speeltuinen laten zien wat 
ze doen en waar ze heel graag 
mensen voor willen hebben. 
Vanuit LEVgroep nemen o.a. 

Stadsleerbedrijf, Automaatje en 
Matchmentor deel en natuurlijk 
Helmondvoorelkaar, het online 
platform waar vrijwilligers, orga-
nisaties en individuele hulpvra-
gen bij elkaar komen. 

Presenteer Jezelf Plein
Nieuw dit jaar is het Presenteer 
Jezelf Plein. Een goede eerste in-
druk is voor iedereen belangrijk. 
Jezelf presenteren, kort en krach-
tig vertellen wie je bent en wat je 
wilt, een duidelijk CV, sterke (on-
line) presentatie, goede website 
of folder, er verzorgd uitzien, een 
goede profielfoto; alles draagt bij 

aan de eerste indruk die je maakt. 
Op het Plein krijg je advies, kun je 
gratis een goede profielfoto laten 
maken en voorbeelden van an-
deren bekijken. Voor bezoekers 
die nog niet weten wat ze willen, 
is er een interessetest.

Meedoen? Meld je aan!
Wil je als stichting of vereniging 
graag meedoen met de Vrijwil-
ligersmarkt? Meld je dan vóór 1 
oktober aan via info@vrijwilli-
gerswerkhelmond.nl of bel 0492 
59 89 89. Bezoekers zijn van har-
te welkom en hoeven zich niet 
aan te melden. s

Helmond

(Bron foto; LEV Groep)

Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?
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save the dateSEPTEMBER
EVENEMENTEN

Bierproeverij, 
powered by t 
Pijpke
t Pijpke (van 
Beer en Burgers) 
heeft 6 soorten 
speciaalbier ge-
selecteerd voor 
een exclusieve 
bierproeverij in 
Muziekcafé.
Muziekcafé 
Helmond, Zuid 
Koninginnewal 
39. 20:00 - 23:55 
uur.

Zingen voor je 
Leven Helmond
Zingen voor je 
Leven doe je 
in een koor en 
waar je in alle 
vrijheid je ei-
gen stem kan 
ontdekken. Het 
koor is een ini-
tiatief van stich-
ting Kanker in 
Beeld.
Annatheater 
Helmond, Floref-
festraat 21a
10:00 - 12:00 uur

RetroKids 
Speel samen met 
andere kinderen 
de allereerste 
Super Mario Sonic 
- the Hedgehog 
- Pac Man - Don-
keyKong en Poke-
mon games.
HomeComputer-
Museum, Kluis-
straat 5. 
12:30 - 17:30 uur.

DONDERDAG  20 SEPTEMBER
Openingsfestival Het Speelhuis
In het weekend van 28, 29 en 30 
september 2018 openen de deuren 
van Het Speelhuis voor het eerst 
voor publiek met een waar thea-
terfestival op het plein en theatrale 
rondleidingen door het pand.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Do 27 september t/m za 6 oktober 

VRIJDAG 21 SEPTEMBER

Theatrale Rondleiding
Met deze unieke backstage tour 
door Het Speelhuis ontdekt u alle 
ins- en outs van het nieuwe pand 
en beleeft u het theater in al haar 
facetten. Tijdens het openingsfesti-
val.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Vr 28, za 29 en zo 30 september.

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

80s Alternative Night
Nadat vorige week de populaire 
kant van de 80s het thema was gaat 
deze avond verder met de meer al-
ternatieve songs uit dat decennium.
Muziekcafé Helmond, Zuid Konin-
ginnewal 39. 22:00 - 01:00 uur. 

Weekmarkt Centrum Helmond uur.ZATERDAG 22 SEPTEMBER

Urban Matterz Festival
22 en 23 september vindt de 4e 
editie plaats van het vetste hiphop 
& urban festival voor Jong en oud, 
in en rondom De Cacaofabriek!
Cacaofabriek, Cacaokade 1
Za 10:00 – 00:00 uur.
Zo 10:00 - 00:00 uur.

Weekmarkt Centrum Helmond 
Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt De Helmondse 
Markt elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 38
09:00 - 16:00 uur.

Kraammarkt – JIJWIJ
De tweede Kraammarkt van regio 
Helmond is op zaterdag 22 septem-
ber. Gratis toegang en gratis 
parkeren. Kids Plaza, Scheepsbou-
levard 17. 09:30 - 13:30 uur.

LIVE: Permanent (IT), a tribute to Joy 
Division
Permanent is een van s werelds 
beste Joy Division-tributes en ze 
vliegen speciaal in om een spet-
terend optreden in Muziekcafé te 
komen geven.
Muziekcafé Helmond, Zuid Konin-
ginnewal 39. 22:00 - 01:00 uur.

Met Open Ogen
Het is zo absurd dat je het een 
slechte grap lijkt je stuurt een 
groepje vrijwel onbewapende VN 
militairen een oorlogsgebied in en 
hoopt dat een etnische zuivering 
kunnen voorkomen
Annatheater Helmond, Floreffes-
traat 21a. 20:30 - 22:30 uur.

Carat-Concerten 
Zondag 23 september Carat-Con-
certen gratis openluchtconcerten 
in stadspark de Warande in Hel-
mond. Programma: Fanfare Sint 
Willibrordus, De Parkblaozers en 
De Gerwense Dorpsmuzikanten.
Carat-Paviljoen Warande, Warande-
laan 1. 12:00 - 15:00 uur.

Klaartje van Veldhoven zingt Bach
In samenwerking met de Kamer-
muziekcyclus Theo Driessen orga-
niseert Lambertus Concerten een 
extra concert als opening van hun 
serie 2018-2019.
Theo Driessen Instituut, Willem 
Prinzenstraat 43. 15:30 - 17:00 uur.

Optreden: Live@Lokaal42
Iedere zondag LiveLokaal42
Lokaal 42, Markt 42.
16:00 - 23:00 uur.

Rondje Brandevoort
Rondje Brandevoort is een laag-
drempelig wandel- en hardloopeve-
nement in Helmond-Brandevoort. 
Iedereen kan meedoen: jeugd, 
wandelaars, hardlopers.
Sportpark Brandevoort, Kalderse-
dijk 1. 10:00 - 14:00 uur.

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

HOHE MESSE
7 OKTOBER

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 20 T/M WO. 26 SEPTEMBER

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

Alpha (O3D) Wo 11:00 uur
Aristokatten, De (Pathe Disneyweken) (DNL) Zo 10:15, 
14:45 uur
BlacKkKlansman (DOV) Vr 10:45 uur / Do 11:15 uur / 
Ma 12:00 uur / Di 18:00 uur
Book Club (DOV) Za 12:10 uur / Vr 13:40 uur / Do, Di 
14:00 uur / Ma 15:00 uur / Zo 18:45
Brandweerman Sam - Klaar Voor Actie (DNL) Za, Zo 
10:00 uur / Do, Vr, Ma - Wo 10:30 uur
Christopher Robin (DNL) Za 10:15 uur / Wo 11:30 uur
Doris (DNL) Vr 11:00, 12:45, 20:15 uur / Do, Ma, Di 
11:30 uur / Za, Zo 11:40 uur / Wo 12:00, 17:00 uur / 
Di 13:00, 15:15, 17:30 uur / Do, Zo, Ma 15:30 uur / Za 
16:00, 20:00 uur / Do, Zo - Wo 19:45 uur
Elvy’s Wereld So Ibiza (DNL) Wo 13:15, 17:45 uur / Vr 
18:45 uur
Film van Dylan Haegens, De (DOV) Wo 12:40 uur / Do, 
Ma 14:45 uur / Vr 15:00 uur / Di 16:30 uur / Do, Zo, 
Ma 17:45 uur / Za 18:15 uur Finding Your Feet (DOV) 
Di 13:30 uur
Hotel Transylvania 3 (DNL) Zo 10:45 uur / Wo 15:15 uur 
Hotel Transylvania 3 (N3D) Zo 13:15 uur / Wo 13:30 uur 
/ Za 13:45 uur / Vr 15:30 uur / Di 16:00 uur
House With A Clock In Its Walls, The (DOV) Wo 10:45, 
19:15 uur
Incredibles 2 (DNL) Za 10:15 uur / Zo 13:00 uur
Incredibles 2 (N3D) Wo 14:15 uur / Za, Zo 15:45 uur
Johnny English Strikes Again (DOV) Do, Vr, Ma, Di 
10:45 uur / Za, Zo 11:00 uur / Wo 11:30 uur / Za 13:15, 
15:30 uur / Vr 13:30, 20:00 uur / Do, Zo - Wo 13:45, 
18:30 uur / Vr, Di 15:45 uur / Do, Zo, Ma, Wo 16:00 
uur / Vr, Za 17:45, 22:15 uur / Do, Za - Wo 20:30 uur
Louis en de Aliens (N3D) Za 14:30 uur
Mamma Mia: Here We Go Again (DOV) Zo 13:30 uur / 
Ma 17:30 uur / Do, Di, Wo 18:45 uur / Vr, Za 19:00 uur
Nun, The (DOV) Vr, Wo 10:30 uur / Ma, Di 11:00 uur / 
Do, Di 16:15 uur / Vr 18:00, 22:30 uur / Do, Zo - Wo 
18:15, 22:00 uur / Za 18:45, 22:40 uur
Oliver & Co (Pathé Disneyweken) (DNL) Wo 14:30 uur
Oliver & Co (Pathé Disneyweken) (DOV) Wo 19:00 uur
Papillon (DOV) Di 11:15 uur / Za 13:00, 21:00 uur / Do, 
Ma, Wo 15:45 uur / Vr 16:00, 21:30 uur / Do, Zo - Wo 
20:45 uur
Peppermint (DOV) Di 12:10, 14:30 uur / Do, Ma 13:15 
uur / Zo, Wo 16:15 uur / Vr 16:20 uur / Za 17:10 uur 
/ Do, Zo - Di 21:30 uur / Wo 21:45 uur / Vr, Za 22:00 
uur
Predator, The (DOV) Za, Wo 16:30 uur / Do, Zo, Ma 
16:45 uur / Di 16:50 uur / Vr 17:00 uur
Predator, The (O3D)Do, Vr, Ma 13:00 uur / Di 13:15 
uur / Ma 21:00 uur / Do, Zo, Di, Wo 21:15 uur / Vr, Za 
21:45 uur
Robin Hood (Pathe Disneyweken) (DOV) Ma 19:15 uur
Searching (DOV) Di 11:00 uur / Vr 12:00 uur / Do, Zo, 
Ma 12:15 uur / Za 12:45 uur / Ma 18:45 uur / Do, Zo, 
Di 19:15 uur / Vr, Za 19:30 uur / Wo 21:00 uur
Show Dogs (DNL) Za 10:00 uur / Zo 11:15 uur / Wo 
14:00 uur / Vr 14:15 uur
Skyldige (The Guilty), Den (DOV) Do 11:00 uur / Ma 
20:00 uur
Sneak Preview 20180920 (DOV) Di 21:00 uur
Tarzan (Pathé Disneyweken) (DNL) Za 15:00 uur

Lambertuskerk

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van 

Helmond

helmond

ZONDAG 23 SEPTEMBER

DINSDAG
25 SEPTEMBER

WOENSDAG
26 SEPTEMBER
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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

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

de loop weekkrant helmond
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
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EVENEMENTEN DIVERSENsave the dateSEPTEMBER
EVENEMENTEN

Bierproeverij, 
powered by t 
Pijpke
t Pijpke (van 
Beer en Burgers) 
heeft 6 soorten 
speciaalbier ge-
selecteerd voor 
een exclusieve 
bierproeverij in 
Muziekcafé.
Muziekcafé 
Helmond, Zuid 
Koninginnewal 
39. 20:00 - 23:55 
uur.

Zingen voor je 
Leven Helmond
Zingen voor je 
Leven doe je 
in een koor en 
waar je in alle 
vrijheid je ei-
gen stem kan 
ontdekken. Het 
koor is een ini-
tiatief van stich-
ting Kanker in 
Beeld.
Annatheater 
Helmond, Floref-
festraat 21a
10:00 - 12:00 uur

RetroKids 
Speel samen met 
andere kinderen 
de allereerste 
Super Mario Sonic 
- the Hedgehog 
- Pac Man - Don-
keyKong en Poke-
mon games.
HomeComputer-
Museum, Kluis-
straat 5. 
12:30 - 17:30 uur.

DONDERDAG  20 SEPTEMBER
Openingsfestival Het Speelhuis
In het weekend van 28, 29 en 30 
september 2018 openen de deuren 
van Het Speelhuis voor het eerst 
voor publiek met een waar thea-
terfestival op het plein en theatrale 
rondleidingen door het pand.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Do 27 september t/m za 6 oktober 

VRIJDAG 21 SEPTEMBER

Theatrale Rondleiding
Met deze unieke backstage tour 
door Het Speelhuis ontdekt u alle 
ins- en outs van het nieuwe pand 
en beleeft u het theater in al haar 
facetten. Tijdens het openingsfesti-
val.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2
Vr 28, za 29 en zo 30 september.

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

80s Alternative Night
Nadat vorige week de populaire 
kant van de 80s het thema was gaat 
deze avond verder met de meer al-
ternatieve songs uit dat decennium.
Muziekcafé Helmond, Zuid Konin-
ginnewal 39. 22:00 - 01:00 uur. 

Weekmarkt Centrum Helmond uur.ZATERDAG 22 SEPTEMBER

Urban Matterz Festival
22 en 23 september vindt de 4e 
editie plaats van het vetste hiphop 
& urban festival voor Jong en oud, 
in en rondom De Cacaofabriek!
Cacaofabriek, Cacaokade 1
Za 10:00 – 00:00 uur.
Zo 10:00 - 00:00 uur.

Weekmarkt Centrum Helmond 
Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt De Helmondse 
Markt elke week een feest.
Centrum Helmond, Markt 38
09:00 - 16:00 uur.

Kraammarkt – JIJWIJ
De tweede Kraammarkt van regio 
Helmond is op zaterdag 22 septem-
ber. Gratis toegang en gratis 
parkeren. Kids Plaza, Scheepsbou-
levard 17. 09:30 - 13:30 uur.

LIVE: Permanent (IT), a tribute to Joy 
Division
Permanent is een van s werelds 
beste Joy Division-tributes en ze 
vliegen speciaal in om een spet-
terend optreden in Muziekcafé te 
komen geven.
Muziekcafé Helmond, Zuid Konin-
ginnewal 39. 22:00 - 01:00 uur.

Met Open Ogen
Het is zo absurd dat je het een 
slechte grap lijkt je stuurt een 
groepje vrijwel onbewapende VN 
militairen een oorlogsgebied in en 
hoopt dat een etnische zuivering 
kunnen voorkomen
Annatheater Helmond, Floreffes-
traat 21a. 20:30 - 22:30 uur.

Carat-Concerten 
Zondag 23 september Carat-Con-
certen gratis openluchtconcerten 
in stadspark de Warande in Hel-
mond. Programma: Fanfare Sint 
Willibrordus, De Parkblaozers en 
De Gerwense Dorpsmuzikanten.
Carat-Paviljoen Warande, Warande-
laan 1. 12:00 - 15:00 uur.

Klaartje van Veldhoven zingt Bach
In samenwerking met de Kamer-
muziekcyclus Theo Driessen orga-
niseert Lambertus Concerten een 
extra concert als opening van hun 
serie 2018-2019.
Theo Driessen Instituut, Willem 
Prinzenstraat 43. 15:30 - 17:00 uur.

Optreden: Live@Lokaal42
Iedere zondag LiveLokaal42
Lokaal 42, Markt 42.
16:00 - 23:00 uur.

Rondje Brandevoort
Rondje Brandevoort is een laag-
drempelig wandel- en hardloopeve-
nement in Helmond-Brandevoort. 
Iedereen kan meedoen: jeugd, 
wandelaars, hardlopers.
Sportpark Brandevoort, Kalderse-
dijk 1. 10:00 - 14:00 uur.

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

HOHE MESSE
7 OKTOBER

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 20 T/M WO. 26 SEPTEMBER

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

Alpha (O3D) Wo 11:00 uur
Aristokatten, De (Pathe Disneyweken) (DNL) Zo 10:15, 
14:45 uur
BlacKkKlansman (DOV) Vr 10:45 uur / Do 11:15 uur / 
Ma 12:00 uur / Di 18:00 uur
Book Club (DOV) Za 12:10 uur / Vr 13:40 uur / Do, Di 
14:00 uur / Ma 15:00 uur / Zo 18:45
Brandweerman Sam - Klaar Voor Actie (DNL) Za, Zo 
10:00 uur / Do, Vr, Ma - Wo 10:30 uur
Christopher Robin (DNL) Za 10:15 uur / Wo 11:30 uur
Doris (DNL) Vr 11:00, 12:45, 20:15 uur / Do, Ma, Di 
11:30 uur / Za, Zo 11:40 uur / Wo 12:00, 17:00 uur / 
Di 13:00, 15:15, 17:30 uur / Do, Zo, Ma 15:30 uur / Za 
16:00, 20:00 uur / Do, Zo - Wo 19:45 uur
Elvy’s Wereld So Ibiza (DNL) Wo 13:15, 17:45 uur / Vr 
18:45 uur
Film van Dylan Haegens, De (DOV) Wo 12:40 uur / Do, 
Ma 14:45 uur / Vr 15:00 uur / Di 16:30 uur / Do, Zo, 
Ma 17:45 uur / Za 18:15 uur Finding Your Feet (DOV) 
Di 13:30 uur
Hotel Transylvania 3 (DNL) Zo 10:45 uur / Wo 15:15 uur 
Hotel Transylvania 3 (N3D) Zo 13:15 uur / Wo 13:30 uur 
/ Za 13:45 uur / Vr 15:30 uur / Di 16:00 uur
House With A Clock In Its Walls, The (DOV) Wo 10:45, 
19:15 uur
Incredibles 2 (DNL) Za 10:15 uur / Zo 13:00 uur
Incredibles 2 (N3D) Wo 14:15 uur / Za, Zo 15:45 uur
Johnny English Strikes Again (DOV) Do, Vr, Ma, Di 
10:45 uur / Za, Zo 11:00 uur / Wo 11:30 uur / Za 13:15, 
15:30 uur / Vr 13:30, 20:00 uur / Do, Zo - Wo 13:45, 
18:30 uur / Vr, Di 15:45 uur / Do, Zo, Ma, Wo 16:00 
uur / Vr, Za 17:45, 22:15 uur / Do, Za - Wo 20:30 uur
Louis en de Aliens (N3D) Za 14:30 uur
Mamma Mia: Here We Go Again (DOV) Zo 13:30 uur / 
Ma 17:30 uur / Do, Di, Wo 18:45 uur / Vr, Za 19:00 uur
Nun, The (DOV) Vr, Wo 10:30 uur / Ma, Di 11:00 uur / 
Do, Di 16:15 uur / Vr 18:00, 22:30 uur / Do, Zo - Wo 
18:15, 22:00 uur / Za 18:45, 22:40 uur
Oliver & Co (Pathé Disneyweken) (DNL) Wo 14:30 uur
Oliver & Co (Pathé Disneyweken) (DOV) Wo 19:00 uur
Papillon (DOV) Di 11:15 uur / Za 13:00, 21:00 uur / Do, 
Ma, Wo 15:45 uur / Vr 16:00, 21:30 uur / Do, Zo - Wo 
20:45 uur
Peppermint (DOV) Di 12:10, 14:30 uur / Do, Ma 13:15 
uur / Zo, Wo 16:15 uur / Vr 16:20 uur / Za 17:10 uur 
/ Do, Zo - Di 21:30 uur / Wo 21:45 uur / Vr, Za 22:00 
uur
Predator, The (DOV) Za, Wo 16:30 uur / Do, Zo, Ma 
16:45 uur / Di 16:50 uur / Vr 17:00 uur
Predator, The (O3D)Do, Vr, Ma 13:00 uur / Di 13:15 
uur / Ma 21:00 uur / Do, Zo, Di, Wo 21:15 uur / Vr, Za 
21:45 uur
Robin Hood (Pathe Disneyweken) (DOV) Ma 19:15 uur
Searching (DOV) Di 11:00 uur / Vr 12:00 uur / Do, Zo, 
Ma 12:15 uur / Za 12:45 uur / Ma 18:45 uur / Do, Zo, 
Di 19:15 uur / Vr, Za 19:30 uur / Wo 21:00 uur
Show Dogs (DNL) Za 10:00 uur / Zo 11:15 uur / Wo 
14:00 uur / Vr 14:15 uur
Skyldige (The Guilty), Den (DOV) Do 11:00 uur / Ma 
20:00 uur
Sneak Preview 20180920 (DOV) Di 21:00 uur
Tarzan (Pathé Disneyweken) (DNL) Za 15:00 uur

Lambertuskerk
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Oplossing van week 36:

Mail de gele oplossing voor 5 oktober naar:

actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Prijswinnaar week 36: 
Martin van Bosch
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ROMMELMARKT 
CARBOOTSALE KESSEL

23 september 8.30 – 15.30 uur 
80 stands, Rijksweg 30A, 5995 

NW A73 afrit 14
www.carbootsalehorst.nl

VLOOIEN MARKT
EINDHOVEN

IJSBAAN (genneper parken)
Zon. 23 sept.
vanaerlebv.nl 
0492-525483

TWEEDEHANDS
SPEELGOED EN

KINDERKLEDINGBEURS
150 kramen

30 september: 
Bongerd in Breugel

7 oktober:
Dreef in Aarle-Rixtel

11.00 - 14.00 uur
www.kinderkledingbeurs.net

Reparatie van alle
merken lock- en naaimachines.

Van de Westerlo
naaimachine services.

0492-510230

PERSONEEL

Commit zoekt 
schoonmaakmedewerksters

voor avondprojecten in Mierlo.
Tel.: 040-2568250

Kapster  Nicole
Ervaren kapper aan huis voor 
dames, heren en kids. Knip-
pen 10 Euro en voor kleuren, 

fohnen en watergolf mag u mij 
altijd bellen,  ook ‘s avonds. 

Kapper aan huis of thuis, 
tel.: 06-30075443

TE KOOP GEVRAAGD

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

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

ODUS AUTO’S BV, Achterdijk 6, 
Helmond  06-52642652

65+ KLUSSER/
STYLIST

Voor timmerwerken en 
traprenovaties, houten 

vloeren voor kamers/terras 
en ook schilder, behang en 
tegelwerk. 40 Jaar ervaring.

info: 06-11441257 Kees

Lenie Klaasen  |  06-52716622
BUSINESS     OWNER

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

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

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

€28.454 euro opgehaald 
in Helmond voor 

KWF Kankerbesstrijding

Dankzij uw gulle giften en de inzet van 
vele vrijwilligers en bedrijven zijn we er 
in Helmond in geslaagd tijdens de collec-
teweek van KWF Kankerbestrijding 2018 
een prachtig bedrag op te halen: €28.454.

Elke euro die onze collectanten ophalen, 
draagt bij aan de missie van KWF: minder 
kanker, meer genezing en een betere kwa-
liteit van leven voor kankerpatiënten. Zo 
brengen we samen de dag dichterbij dat er 
niemand meer sterft aan kanker.
Helmond bedankt!

Collectant gemist?
Heeft u de collectant in uw wijk gemist? En 
wilt u alsnog een bijdrage leveren? Dat kan!
• Doneer via www.kwf.nl/doneren
• Speel mee met de KWF loterij: 
 www.kwf.nl/doneren/kwfloterij
• Sms  'KWF', 'ONDERZOEK', 'STEUN', 
 of 'GIFT' naar 4333 en doneer 
 eenmalig 3 euro

Samenloop voor Hoop
29 en 30 juni 2019 is de Samenloop voor 
Hoop in Helmond.  Tijdens deze 24-
uurs wandelestafette staan we samen met 
lotgenoten stil bij kanker én vieren we het
leven. Kijk voor meer informatie hier: ht-
tps://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-
samenlopen/noord-brabant/helmond/ 
Wilt u meelopen maar heeft u nog geen 

team? Meldt u zich dan aan voor team 
KWF; team 7

Vrijwilligers
Wilt u ook een bijdrage leveren in de strijd 
tegen kanker als vrijwilliger? We kunnen 
altijd nieuwe collectanten of wijkhoofden 
gebruiken bij KWF Helmond. Aanmelden 
kan via: info@kwfhelmond.nl s

Helmond
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ONZE HOOFDSPONSOREN

L I E S H O U T  H O L L A N D

HELMOND 
SPORT
FC
VOLENDAM
VR 28 SEP / 20:00 UUR
KASSA’S OPEN OM 19.00 UUR OF BESTEL 
ONLINE VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

#LAATONSJUICHEN

FC
VOLENDAM
VR 28 SEP / 20:00 UUR
KASSA’S OPEN OM 19.00 UUR 
ONLINE VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

#LAATONSJUICHEN


