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De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
Het Speelhuisplein wordt vanaf vrijdag 28 tot voorafgaand
en met zondag 30 september
omgetoverd
een compleet
terrein.
aan deze
kranttoten
vindt utheaterfestival
op www.helmond.nl.
De jaar
datum
750
oud van
23
(bron foto; Fotograaf BC Fotografie)
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
Helmond
Ruim anderhalf jaar lang heeft
Het Speelhuis gebouwd aan
een nieuw theater met allure
en gezelligheid waar Helmond
trots op kan zijn. Het theater
pakt flink uit tijdens het feestelijke openingsfestival. Met een
kleurrijk programma laat Het
Speelhuis iedereen alle facetten
van dit vernieuwde theater van
dichtbij zien.
De schouwburg van Helmond
is er voor iedereen. Daarom
kiest het theater ervoor om zoveel mogelijk doelgroepen te
bedienen en te verbinden in de
openingsweek: trouwe klanten
en nauw betrokkenen, makers
en artiesten, oude bekenden en
nieuwsgierige stadsgenoten.
Theaterfestival
Het Speelhuisplein wordt vanaf
vrijdag 28 tot en met zondag 30

september omgetoverd tot een
compleet theaterfestival terrein.
Met uitzicht op de prachtige
nieuwe schouwburg kunt u genieten van allerlei klein en groot
straattheater: van intiem toneel
tot spectaculaire acrobatiek, via
urban dance tot poëzie. Reis bijvoorbeeld mee in een filmische
muzikale trip met de Vervelende
Bus (4+), kom swingen en zingen
met de Feliciano’s, of raap uzelf
weer bij elkaar na de mega-vermakelijke stand-up comedy van
Kasper van der Laan. Maar ook

is gedacht: kinderen ontvangen
aanschuiven bij gesprekken met Binnenkijken in het nieuwe
aan het begin van de rondleiding
‘Zomaargasten’ in de Spiegel- theater (ook backstage)
tent, ondersteboven raken van In datzelfde weekend vinden er de grote Speelhuis Speurtocht.
Cirq'ulation Locale en gewoon- elke dag bijzondere tours door Kaartjes zijn nog beschikbaar via
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
het theater
plaats. Middels mu- de website van het theater.
weg genieten van live muziek opvoorafgaand
aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van
ziek op
enwww.helmond.nl
lichteffecten iswordt
het plein behoren tot de moge-publicatie
leidend ui.v.m. eventuele bezwaartermijnen.
rondgeleid in het nieuwe pand. Deze theatrale rondleidingen
lijkheden.
U krijgt een kijkje achter de zijn in samenwerking met team
Foodtrucks en terrasjes omlijsten schermen: van kleedkamers tot Speelhuis geproduceerd door
het geheel. De voorstellingen op het nieuwe pop-up restaurant. Robert en Simon van den Broek.
het plein zijn gratis of voor een Onderweg maakt u een mini- Een creatieve productie met makleine prijs toegankelijk. Ieder- voorstelling in de grote theater- kers van eigen bodem. En, voor
een is van harte welkom om te zaal mee, en na afloop krijgt u bezoekers een unieke kans om
komen genieten van cultuur en een feestelijk drankje op het fes- op een bijzondere manier het
tivalterrein. Ook aan de kleintjes theater te beleven. s
een lekker hapje en een drankje.
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Advertorial

Deijkers Meubelen: een begrip in Helmond en omstreken
Helmond
Deijkers Meubelen is al vier jaar
hét grootste en goedkoopste
adres voor nette gebruikte meubelen. Eigenaar Richard Deijkers en zijn vrouw Erica heten
u persoonlijk welkom met een
kopje koffie: ‘We bieden mooie
gebruikte meubelen voor ieders
budget. Voor weinig geld kunt
u in onze zaak een compleet ingerichte woonkamer kopen. U
zult versteld staan van onze ruime collectie. Vandaag gekocht,
betekent ook vandaag gratis
thuis geleverd in Helmond en
omstreken’’.
Bij Deijkers Meubelen bent u
aan het juiste adres voor mooie
gebruikte meubelen. Maar ook
voor advies op het gebied van
uw interieur bent u hier aan het
juiste adres. Kom gerust een
kijkje nemen in de showroom
en laat u inspireren, de meubels
zijn als nieuw en in topconditie.
Daarom krijgt u ook de garantie dat u altijd een bijna nieuw
kwaliteitsmeubel koopt, maar
dan voor een tweedehands prijs.
Door jarenlange ervaring is Deijkers meubelen in staat om u
het beste te bieden voor de laagste prijzen in de regio en voor ieders budget. U kunt terecht voor
meubels in alle woonstijlen: van

klassiek tot modern. Deijkers
zorgt ervoor dat er wekelijks
nieuwe voorraad is. De inkoop
van de nette, gebruikte meubelen gebeurt tegen contante
betaling. U kunt bij Deijkers terecht voor o.a. een mooie bank,
prachtige fauteuil, salontafel,
een eethoek met bijpassende
eetkamerstoelen of misschien
een uniek dressoir, side-table of
handige kast.
Merken waarvan vaak mooie
items in de showroom staan
zijn: Leolux, Rolf Benz, Schuitema en R.A.C. Neem ook eens
een kijkje op de website waar u
een impressie krijgt, hier is een
deel van de collectie tentoon-

(Bron foto; Christel Sanders
www.helmondnu.nl)
dan ontvangen met een glaasje
bubbels. Tijdens oktober woonmaand zijn ze iedere zondag geopend van 11.00 tot 16.00 uur

gesteld. Richard verteld met
passie voor het vak: “Neem
gerust eens een kijkje in onze
ruime collectie en wij voorzien
u graag van deskundig advies
over onze mooie betaalbare gebruikte meubels.” Naast onze
vaste openingstijden kunt u altijd even bellen om na sluitings-

tijd een kijkje te nemen in onze
showroom. Naast verkoop, is
er ook de mogelijkheid voor
complete woninginrichting op
projectbasis, onlangs is door
Deijkers Meubelen een complete hospice ingericht. Zondag
30 september is de winkel geopend van 11.00-16.00u u wordt

Wij zien u graag in de showroom op de Nijverheidsweg 2a
in Helmond. De Nijverheidsweg
is een zijweg van de Churchilllaan. Tel 06-52072755.
Openingstijden: maandag van
11.00-17.00 uur, dinsdag t/m
donderdag van 9.30-17.00 uur,
vrijdag en zaterdag van 9.3017.00 uur. Parkeren is gratis en
voor de deur.
www.deijkersmeubelen.nl s
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Afgelopen dinsdag werd de bevrijdingsherdenking in het Hortensiapark gehouden. Op de foto ziet u de Re-enactment groep
(bron foto; Wim van den Broek)

Helmond
De bevrijding van Helmond
écht samen vieren, dat is het
idee van Stichting Helmond
25 september 1944. De droom:
scholieren erbij betrekken, een
levendige viering met muziek
en theater en het bevrijdingsvuur van Eindhoven naar Helmond halen. In 2019 (als de bevrijding alweer 75 jaar geleden
is) moet die droom grotendeels
uitkomen. In 2018 alvast een
voorproefje. Het Coöperatiefonds van Rabobank Helmond
levert hieraan een bijdrage.
De viering van de bevrijding in
Helmond, dat moet anders kunnen, was het idee van een aantal betrokken Helmonders. ‘We
dachten aan een herdenking
voor álle Helmonders waarbij
we erbij stilstaan dat vrijheid
niet vanzelfsprekend is. Vroeger
niet en nu niet. Die vrijheid moeten we koesteren’, vertelt Henk
Schimmel van de stichting. ‘We
nemen een voorbeeld aan de viering in Eindhoven op het 18 Septemberplein.’
Op nul beginnen
Van een goed idee, naar een uitgewerkt plan, dat heeft wat voeten in de aarde. Henk: ‘We zijn
echt op nul begonnen. Toen we
contact opnamen met het Coöperatiefonds van de Rabobank,
kwamen we er al snel achter dat
we een vereniging of stichting
moesten zijn.

Ook zijn we aan de slag gegaan
met een projectplan en een
subsidieaanvraag.
Daarnaast
hebben we de samenwerking
gezocht met de Heemkundekring, die partij is al bezig met
een ander project rondom de
bevrijding.’
Patrick Houthooft van het Coöperatiefonds beoordeelde samen
met Margriet Swinkels de aanvraag. ‘Het begon met een goed
idee en we hebben de vrijwilligers
geholpen om van idee naar praktijk te gaan. Zo hebben we ze de

opdracht gegeven een begroting
op papier te zetten en inspiratie
op te doen in Eindhoven. Je hoeft
het wiel niet opnieuw uit te vinden. Zelf ben ik, als wielrenner, al
jaren betrokken bij die bevrijding
in Eindhoven. We fietsen dan de
route naar Normandië. Die link
was dus snel gelegd.’
Jongeren betrekken
Uiteindelijk kwam de stichting
goed beslagen ten ijs en krijgt de
nieuwe bevrijdingsviering een
bijdrage van de bank. ‘Ik vind

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie

het educatie-aspect bijvoorbeeld
heel leuk’, vertelt Patrick. ‘Zo is
het de bedoeling dat de jeugd
door middel van theater in aanraking komt met deze materie.’
Naast de financiering via het Coöperatiefonds klopt de stichting
de komende tijd op meer plekken
aan, bijvoorbeeld bij de gemeente en diverse fondsen. ‘Het is een
hele klus om alles voor elkaar te
krijgen, ook financieel, maar we
hebben er vooral heel veel zin
in om de Helmondse bevrijding
weer nieuw leven in te blazen.’ s

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.
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ZONDAG
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Schuitema • R.A.C. • MECAM
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Bijeenkomst over speelplekken in Mierlo-Hout

Openingsfestival theater Het Speelhuis

Inwoners van Mierlo-Hout die graag meedenken over speelplekken en spelen
in de wijk, zijn 11 oktober aanstaande van harte welkom op een speciale
bijeenkomst over dit thema.

Komend weekend, op 28 september 2018, is het zover: de deuren van het
vernieuwde theater Het Speelhuis gaan open voor publiek. Het theater trapt
af met een openingsfestival dat negen dagen duurt.
Wilt u weten wat er allemaal te doen en te beleven is? Kijk dan op
www.theaterspeelhuis.nl.

Wegafsluiting
Vanwege het openingsfestival is de Kromme Steenweg, ter hoogte van het
Theater Speelhuis, afgesloten van woensdag 26 september 08.00 uur tot
dinsdag 2 oktober 00.00 uur.

Veel speelplekken in Mierlo-Hout zijn verouderd. Daarom gaat de gemeente
ze de komende jaren vernieuwen en de speelruimte gevarieerder, eigentijdser
en avontuurlijker maken. Zo krijgen jong en oud meer mogelijkheden om in de
buitenlucht te bewegen, ontmoeten en ontdekken.

Wat is nodig?
Wat is nodig om meer buiten te bewegen, ontmoeten en ontdekken? Kunt u iets
bijdragen om de speelwaarde in de wijk te vergroten? Heeft u ideeën, wensen of
zorgen? Kom dan op 11 oktober van 19.30 tot 21.00 uur naar De Geseldonk. De
zaal is open om 19.15 uur. De bijeenkomst start met een korte presentatie over
het nieuwe speelruimtebeleid van de gemeente. Daarna gaan we graag met u in
gesprek.

Vergaderingen
welstandscommissie
De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag 2 oktober 2018 en 16
oktober 2018. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op:
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage in
het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag t/m
vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Meer achtergrondinformatie vindt u op www.helmond.nl/speelruimte.
Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt u dit doorgeven via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

Wegafsluitingen werkzaamheden
Rivierensingel en Rijpelbaan
Van dinsdag 2 oktober 07.00 uur tot en met vrijdag 12 oktober 17.00 uur
zijn er werkzaamheden ten behoeve van de stadsverwarming. In verband
hiermee zijn in deze periode verschillende wegen afgesloten.
De Rivierensingel is afgesloten vanaf de Deurneseweg naar de Rijpelbaan. De
andere rijrichting is open. De Rijpelbaan is dicht vanaf de Rivierensingel naar de
Rijpelbergseweg. Ook hier is de andere rijrichting open.

Bereikbaarheid
Automobilisten kunnen omrijden via de Deurneseweg, de N279 en de
Wolfsputterbaan. (Brom-)fietsers worden terplekke omgeleid.

Commissievergaderingen
Bestuurscentrum Boscotondo
Adviescommissie Inwoners
Dinsdag 2 oktober 2018, 20.00 uur
Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:
1. Raadsvoorstel ontwerp Regionaal Veiligheidsplan oost-Brabant 2019-2022
2. Raadsvoorstel goedkeuring Jaarrekening 2017 Openbare Basisscholen
Helmond (OBS)
3. Herijking verordeningen Participatiewet (doelmatigheid/rechtmatigheid)

Adviescommissie Omgeving
Dinsdag 2 oktober 2018, 19.30 uur
Op de agenda staat onder andere het volgende onderwerp:
1. Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 20172030

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

De complete agenda vindt u op www.helmond.nl/raadscommissies.
• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak.
Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
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Intrekking vaststellingsbesluit bestemmingsplan Rijpelberg – Brouwhuis
van 3 juli 2018 en (nieuw) gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
Rijpelberg - Brouwhuis

Bekendmakingen
Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
Lambertushof 7
14-09-2018 renovatie dakkapel
OLO 3911955
1e Haagstraat 29
13-09-2018 oprichten aanbouw
OLO 3910583
Bakelsedijk 262-264
15-09-2018 aanbrengen ramen
OLO 3913787
Zuidende 25-27-29-30
14-09-2018 uitbreiden dakopbouw voor
OLO 3649901
4 appartementen
Wederhof 14
17-09-2018 aanpassing kozijn en wijzigen reclame OLO 3915931
Wilhelminalaan 4
16-09-2018 kappen bomen in voortuin
OLO 3910571
Prins Hendriklaan 57 17-09-2018 kappen boom
OLO 3911897
Parc La Vie
Kastmolen 21
18-09-2018 aanpassen bedrijfscategorie
2018-X1030
Dinkelstraat 35
18-09-2018 plaatsen berging/overkapping
2018-X1031
Liverdonk kavel L48
18-09-2018 oprichten woning en maken uitweg
OLO 3802275
Zwanenbeemd 5
19-09-2018 wijzigen voorgevel (garage)
OLO 3921419
Kotterlaan achterzijde
19-09-2018 maken uitweg achterzijde woning
OLO 3922179
Vletstraat 37

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
kadastraal perceel
13-09-2018
U 06650 (Markesingel)
Molenstraat 198-200
18-09-2018
Kanaaldijk N.W. 47
19-09-2018
Laathoeve 3
19-09-2018
Steenweg 26
19-09-2018

Projectomschrijving:
oprichten tijdelijk 1-laags
onderwijsgebouw
wijzigen gevel/kozijnen
aanleggen uitweg
plaatsen erfafscheiding
raam vervangen voor deur

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3804417
OLO 3858097
OLO 3875293
OLO 3889923
2018-X1010

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:
legging vanaf:
legging tot en met:
Beugelsplein 5A
27-09-2018 08-11-2018
brandveilig gebruik
OLO 3876183
Inzage en zienswijze
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.
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 140492).

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie:
Datum indiening:
Geysendorfferstraat
20-07-2018
1-1A-1B-1C-1D-1E-1F- 3-5-7-9-11-13-15

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
aanpassingen Winkelcentrum
OLO 3788493
Straakven herinrichting binnenterrein

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

Vergunningvrij verklaarde aanvragen omgevingsvergunning (2)
Projectlocatie:
Lambertushof 7
Elsdonk 25

Verzenddatum besluit:
18-09-2018
20-09-2018

Projectomschrijving:
renovatie dakkapel
vergroten woning,
wijzigen gevel

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3911955
OLO 3897159

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een meldingen in het kader van het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer zijn ingekomen van:
Naam inrichting:
Eetcafé Amisos
.Vos Logistics

Locatie:
Noord Koninginnewal 46
Graandijk 1

Multi Bier
A.S.S. Cars

Varenschut 25
Lage Dijk 2b

A.S.S. Cars

Lage Dijk 2b

5

Omschrijving melding:
Het oprichten van een café/bar.
Het veranderen van de opslag van
gevaarlijke stoffen.
Het oprichten van een drankengroothandel.
Het oprichten van een bedrijf voor reparatie en
spuiten van motorvoertuigen.
Het veranderen van een bedrijf voor reparatie en
spuiten van motorvoertuigen.

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

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 4 september 2018:
1. heeft ingetrokken het besluit van de gemeenteraad van 3 juli 2018, raadsbesluit
51, tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Rijpelberg-Brouwhuis met
planidentificatienummer NL.IMRO.0794.1814BP170158-2000;
2. het bestemmingsplan Rijpelberg-Brouwhuis met planidentificatienummer
NL.IMRO.0794.1814BP170158-2001 gewijzigd heeft vastgesteld ten opzichte van het
ontwerpplan.
Het intrekkingsbesluit en het besluit tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan
Rijpelberg-Brouwhuis liggen met ingang van 27 september 2018 gedurende zes weken ter
inzage.
Aanleiding en omschrijving plan
Aanleiding voor de intrekking van het vaststellingsbesluit en het opnieuw gewijzigd
vaststellen van het bestemmingsplan Rijpelberg-Brouwhuis is dat er tegen het ontwerp
bestemmingsplan Rijpelberg-Brouwhuis een zienswijze is ingediend die niet is meegenomen
bij de vaststelling op 3 juli 2018. Deze zienswijze gaf aanleiding tot gewijzigde vaststelling van
het bestemmingsplan, waardoor intrekking van het raadsbesluit van 3 juli 2018 noodzakelijk
was en een nieuw raadsbesluit tot gewijzigde vaststelling moest worden genomen.
In het kader van de actualiseringsplicht is voor de geldende bestemmingsplannen “Rijpelberg
2007” en “Brouwhuis” en een aantal kleinere bestemmingsplannen in deze wijken, een nieuw
conserverend bestemmingsplan gemaakt, “Rijpelberg - Brouwhuis”. Hiermee worden deze
twee wijken voorzien van een actueel planologisch-juridisch kader. Hierin zijn geen nieuwe
ontwikkelingen opgenomen.
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.0794.1814BP170158-2001. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel,
Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van
de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.
Omschrijving wijzigingen in regels ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan:
- Art. 1.53 het begrip maatschappelijk wordt aangepast door de laatste zinsnede te
verwijderen: ‘en vormen van begeleid wonen’,
- Aan art. 1 wordt het begrip pand toegevoegd.
- Art. 16.1 onder e tekstuele wijziging ‘specifieke vorm van wonen – bijzondere woonvormen’.
- Art. 22.3.1 sub b aanpassen zodanig dat alleen recreatieve fiets- en wandelpaden zijn
toegestaan.
- Art. 22.3.1 sub d verwijderen.
Voor een compleet overzicht en exacte beschrijving van de wijzigingen wordt verwezen
naar het raadsvoorstel en raadsbesluit en het gewijzigd vastgestelde, ter inzage liggende,
bestemmingsplan.
Beroep intrekkingsbesluit
De belanghebbende die tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de
gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt of de belanghebbende die door de intrekking is
benadeeld, kan gedurende de aangegeven termijn van zes weken na bekendmaking beroep
aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroep besluit tot vaststelling bestemmingsplan
Tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 28 september 2018
gedurende zes weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:
•belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;
•belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;
•belanghebbenden voor zover het betreft de wijzigingen die door de gemeenteraad zijn
aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot intrekking van het bestemmingsplan
en (opnieuw) vaststellen van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van
de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet.
Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft
ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval
wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen
over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het
Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.
Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook
digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met
het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

26 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.

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Stichting
Kringloopwinkel
Helmond
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Ongekend talent in de dance battles
Helmond

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

Afgelopen weekend barstte het in de
Cacaofabriek van de activiteiten: het
jaarlijkse Urban Matterz! HipHop Festival trok weer volop publiek.

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

Breakdance battles
Op zaterdag gingen dancecrews uit binnen- en buitenland de strijd met elkaar
aan tijdens de Breakdance Battles. In de
bomvolle foyer toonden kinderen, jongeren en jong volwassenen op de beats
van DJ Cutnice, hun beste moves op de
custom made vloer. De jury bestaande
uit: Menno (REDBULL BECONE ALLSTAR) Skychief (THE RUGGEDS) en
Sylvian (THE ROCKING CHAIRS HGT)
had de zware taak om alle battles te beoordelen.

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER
Maandag 1 oktober
Kroon
Dinsdag 2 oktober
Zwanenbeemd
Woensdag 3 oktober
Ashorst
Donderdag 4 oktober
Brandevoort - West
Brandevoort - Veste
Vrijdag 5 oktober
Apostel
Kijk voor meer informatie op:
www.helmond.nl/afvalapp
Een nieuwe kans voor mens en goed.
Warenhuis voor herbruikbare goederen
en materialen.
Kringloopwinkel Helmond, vriendelijk voor het
milieu, goed voor u.

Wij heten u welkom, in onze winkel.

Wethouder Maas reikt de prijzen uit aan de top 3 Break 1v1 kids battles.
V.l.n.r. Federico Caboni, Wethouder Antoinette Maas, Zoe Zanders en Jasmijn Ras.
(bron foto; Urban Matterz!)

Groeibriljantje
Antoinette Maas (wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Cultuur) was
extra vroeg gekomen zodat ze lang kon
genieten van de dancecrews.

insteken en zorgen voor de uitbouw
van het totale event. Daar maak ik me
sterk voor.’

‘Dit is toch gewoon fantastisch! Hoe geweldig dat dit plaatsvindt in ons eigen
Helmond. Ik ben verbaasd over het hoge
niveau. Wat een enthousiaste talentvolle
kinderen en wat een sportieve strijd! Na
elke battle tonen ze elkaar respect en applaudisseren ze voor elkaar. Zo zou het
altijd moeten zijn toch?
Urban Matterz! is een van de groeibriljantjes van Helmond. Urban Art, Sport,
Dance en Music komt hier bij elkaar.
Hier moeten we samen onze energie

Helmond promotie
Het evenement trok bezoekers uit Ierland, België, Duitsland, Amerika, Engeland, Denemarken, Servië en Nederland. Velen logeerden in het City Resort
Hotel (Fitland), zodat ze niets hoefden
te missen. De artiesten, die hier ook allemaal ondergebracht waren, waren
vol lof over de faciliteiten die het hotel
hen bood. Helmond werd verkent en ze
waren dolenthousiast over de architectuur van o.a. theater Het Speelhuis en

de Cacaofabriek. De nieuwe ‘mural’ bij
de bibliotheek werd bewonderd en er
werden vele foto’s door hen gemaakt bij
het kasteel. Natuurlijk moest er ook nog
geshopt worden in het centrum.
Urban Matterz Minorz Concert
Zaterdag 29 september sluit Urban Matterz! 2018 af met het Urban Minorz! Concert. Een alcoholvrij concert voor jeugd
van 13 t/m 17 jaar. De razend populaire
groep SFB, Rugged en DJ Lorentz, zullen
een spetterend optreden verzorgen in de
Cacaofabriek. Tickets á € 15 hiervoor
zijn nog te koop via de ticketshop van de
Cacaofabriek. www.cacaofabriek.nl s

Genomineerden van de Jacques Vriens Cultuurprijs 2018 bekend!
Helmond
Na een maandenlange zoektocht naar
creatief talent in Helmond is het dan eindelijk zo ver! De genomineerden van de
Jacques Vriens Cultuurprijs zijn bekend!
Zes jongeren zijn door de jury gekozen
op basis van hun creativiteit, uitstekende
techniek en talent.
De genomineerden
We presenteren ze met trots! Anna Bosker
is met 10 jaar de jongste genomineerde. Zij
maakt indruk op met haar vele verschillende vormen van beeldende kunst. Jackie
van de Pol (14 jaar) en Pam van Diepen (13
jaar) dansen als duo bij Hoomrun Dance
Studios en hebben vele prijzen op hun
naam staan. Thijn Mariman is pas 14 jaar

en speelt voor zijn leeftijd opmerkelijk
goed trombone, met een erg mooie klank.
Met een compleet zelf getekend en gemonteerd animated storyboard verraste
Lava Hijzelaar, 16 jaar oud de jury.
Ook een verassende inzending is die van
Bas van de Kerkhof, 17 jaar, een begaafd
jongleur. De zesde genomineerde is Jip
Cremers, 17 jaar, die met haar schilderijen
een uniek eigen stijl laat zien. Het was
niet gemakkelijk om uit alle inzendingen
zes genomineerden te selecteren! De jury
heeft hulp gekregen van verschillende
professionals, om de inzendingen te beoordelen.
De uitreiking van de Jacques Vriens Jury
– en Publieksprijs
Op 6 oktober, tijdens de Nacht van Cul-

Nagenieten!

(bron foto; Cultuur Contact)
tuur, wordt de winnaar bekend gemaakt.
Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs te winnen. Tot zondag 30 september
19.00 uur kan op Facebook en Instagram
gestemd worden. Tijdens Nacht van Cultuur mag ook het aanwezige publiek nog

IEDERE ZONDAG OPEN
VAN

12.00 TOT 17.00 UUR

stemmen. Het blijft dus tot het laatste moment spannend! Bezoek @JVCultuurprijs
op Facebook en Instagram en steun jouw
favoriet! De Nacht van Cultuur is gratis en
voor iedereen. We hopen jullie allemaal te
zien op 6 oktober in Het Speelhuis! s

Vrijdagkoopavond
tot 20.00 uur geopend

Snijbloemen

Winterviolen

Calluna “Garden Girls”

Prachtige Rozen
Div. kleuren 60cm lang

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

Verkrijgbaar in felle herfst kleuren.
ø25cm in 11 cm pot

€0,65 per stuk
10 stuks

nu

nu

3,99

2,99

€1,99 per stuk

1+1

GRATIS*

Actie: Nu een voordelig alternatief voor uw Buxushaag!
Keuze uit O.A.
Taxus, ilex crenata, beuk
of liguster
Tray a 6 stuks voor 1 meter haag

Van €12,99

Deze aanbiedingen zijn geldig van 26 September t/m 2 Oktober 2018

nu

8,99

www.tuincentrumdebiezen.nl
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Ons
vertelt…

Het barst van de
muziek dit weekend
in Helmond
Dit weekend bruist Helmond en
weet ik eigenlijk nog niet waar ik
naar toe zal gaan. Want er is echt
zoveul te doen. Als ik alles moet
benoemen, heb ik wel een halve
pagina nodig, dus ik licht er wat
leuke dingen kort uit.
Natuurlijk de mert op zaterdag, die
sla ik nooit over. En zondag is het
koopzondag en wel een speciale
want dan is het blaasfestijn. Kei
gezellig winkelen met al die blaaskapellen door de stad en je kan
ook stemmen op je favoriet van de
dag. Altijd gezellig koopzondag,
maar nu extra gezellig.
Maar het allermooiste van dit
weekend is toch wel het “Theater
Festival” van het Speelhuis. Alles in
het teken van de opening van het
Speelhuis. Je kan zelfs een rondleiding door het pand krijgen. Er
is van alles op en rond het speel-
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huisplein te doen. Er worden complimentjes uitgedeeld, er is straattheater maar ook leuke voorstellingen waar je voor een vriendelijk
prijsje of gratis naartoe kan.
Wat mij persoonlijk erg aanspreekt
is Beefteefjes van Feikes Huis en
Servaes Nelissen. Die kunnen me
misschien wat oppeppen na het
verlies van ons hundje.
Maar er zijn zoveel leuke voorstellingen dit weekend, je moet er zeker eentje bezoeken.
Ook de Cacaofabriek zit vol met
muziek dit weekend en op het industrieterrein Helmond is er het
“Arte for India” festival. Met muziek en een Foodfestival, alles in
het teken van het goede doel, een
project in India, ook kan je er leuke
items shoppen uit India. Al met al
een kleurrijke middag van 12.00
uur tot 17.00 uur
In de Waranda is zondag de afsluiting van het seizoen Carat concerten, dus ook dat is een aanrader.
Als er nou nog mensen zijn die
zeggen da Helmond saai is, en dat
hier nooit iets te doen is, dan wil ik
daar graag mee in discussie gaan.
En dan is er natuurlijk ook vrijdag
avond de wedstrijd van Helmond
Sport tegen Volendam.
Die meugen we niet vergeten natuurlijk. Ik wens Helmond Sport
kei veul suc6 en ik hoop dat de
3 punten in Helmond blijven. Ik
ben blij dat dees weekend menne
agenda leeg is want er is zoveul te
doen in ons Helmond.
Vur iedereen een muzikaal gezellig
weekend en tot volgende week.

Op zondag 7 oktober a.s. staan
drie verenigingen samen op
de planken van Wijkhuis ’t
Brandpunt in Brandevoort. Zij
brengen ’3 Maten Brabant’, een
muzikale traktatie voor jong en
oud. De toegang is gratis.
Het woord maten heeft meerdere betekenissen. Zo betekent
het ‘vrienden’ maar ook ‘indeling
van muzieknoten’. De maten in
een muziekarrangement verbinden tot een lied en zingen verbindt mensen.
Dat heeft in dit geval geresulteerd in vriendschap tussen Popkoor Con Forza, Koor Pistache
en Zanggroep Pabo. Drie koren
op hetzelfde podium? Jazeker!
Vervelen doet het niet want elk

‘Welcome to the Rileys’
op filmavond Vereniging Yarden
Aangrijpende film over leven na verlies draait op 8 oktober in Helmond
Helmond
Jaren na het plotselinge overlijden 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 affaire te vinden. Wanneer
zijn minnares onverwacht verlijdt, 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 redden. Het onvermijdelijke moment 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 organiseert 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
Cacaokade 1 5705 LA Helmond
Datum: maandag 8 oktober
2018 van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Vanaf 19.00 uur kunt u genieten
van een kopje koffie of thee. Bezoekers kunnen zich aanmelden
via www.yarden.nl/agenda. Voor
meer informatie: 088 927 3434.

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

Over Yarden
Met bijna 100 jaar ervaring en
een vereniging van bijna één miljoen leden is Yarden dé uitvaartorganisatie van heel Nederland.
Als afscheidsspecialist onder-

Spetterende afsluiting Carat Concerten 2018
Warande

3 Maten Brabant: muziek verbindt
Brandevoort
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koor heeft een unieke koorklank
en een heel eigen repertoire. Een
middag vol muzikale variatie.
De overeenkomsten tussen de
koren zijn enthousiasme, energie en kracht. En… ze staan alle
drie onder muzikale leiding van
de verbindende en altijd inspirerende Erik van Vugt. De middag
is pas compleet als Pabo-Junior
van zich laat horen. Deze jongste telgen worden net als Zanggroep Pabo begeleid door de
Pabo-Band. Het belooft een fantastisch optreden te worden. De
muzikale leiding is in handen van
Ceciel Verlijsdonk.
De aanvang is om 14.00 uur en
de eindtijd zal om 16.30 uur zijn.
Noteer deze datum alvast in je
agenda. Tot dan! s
(bron foto; Zanggroep Pabo)

Op zondag 30 september zullen
voor de laatste keer dit seizoen
de muzikale klanken van de Carat-Concerten klinken in Stadswandelpark de Warande. Op 6
mei was het eerste concert in
een reeks van velen, zondag 30
september is alweer het laatste.
Henriëtte Verouden (voorzitter):
“We kunnen terugkijken op een
fantastisch seizoen. Vele muziekgezelschappen in allerlei samenstellingen en met zeer uiteenlopende genres hebben het podium deze zomer weer bevolkt. De
Carat Kids Special Sunday was
zeker een van de hoogtepunten.
Dat zoveel jongeren willen komen optreden op ons podium
is natuurlijk geweldig! Maar ook
onze
welkomst-streekmarkt
waarmee we het seizoen geopend hebben, was een succes.
En dan nu de grootse afsluiting
met een combinatie van Oktoberfest en carnaval maakt dat wij
trots mogen zijn op dit zomerse,
wekelijkse evenement.”
In 2019 viert Carat-Concerten
haar 25-jarig jubileum. Het bestuur is al druk bezig om dit vol-

Aankomende zondag vindt alweer het laatste Carat Concert van
2018 plaats (bron foto; Jadijfoto.nl)
gend jaar op verschillende manieren te vieren.
Maar eerst de afsluiting van het
24e seizoen. Die belooft evenals vorig jaar weer grandioos te
worden.
Naast de Keiegalmers en Striepke Veur zullen Die Partyhosen
zorgen voor een gezellige sfeer.
De entourage zal in stijl zijn, zo
wordt het bier geserveerd in pullen en zijn de biertafels natuurlijk ook aanwezig. Wie wil is

van harte welkom in Dirndljurk
of Lederhose, maar ook zonder
zo’n outfit bent u van harte welkom!
De middag begint om 12.00 uur
met de Keiegalmers, waarna Die
Partyhosen het feest voortzetten.
Om 15.00 uur zal Striepke Veur
optreden waarna Die Partyhosen het slotstuk voor hun rekening nemen. De middag zal tot
+/- 17.00 uur duren. s

www.helmondnu.nl
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Helmond is weer
een kunstwerk rijker
Centrum

22 september bezig geweest om de grote
muurschildering te realiseren.

Afgelopen zaterdagmiddag werd het
kunstwerk aan de zijkant van de bibliotheek werd officieel onthuld.
De kunstenaar, Robin Nas, is van 3 tot

De opdrachtgever, Stichting Carat, realiseert hier de eerste muurschildering in een
reeks van murals waarmee ze Helmond
nog mooier willen maken. s
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Blaasfestijn in het centrum van Helmond
Centrum
Wil je zondag 30 September een toffe
en gezellige middag beleven? Kom dan
naar Helmond Centrum! Hier vindt de
13e editie plaats van het Blaasfestijn.
Vanaf 12.00 uur spelen zo’n 35 blaaskapellen op 11 verschillende podia, met elk
een presentator, verdeeld over het gehele
winkel – en horecagebied in het centrum.
Gedurende het festijn worden er flyers
uitgedeeld waarop het speelschema, locaties van de podia en de deelnemende
kapellen staan.

er diverse activiteiten in alle leeftijdscategorieën. Zo zijn er diverse springkussens
met circusthema, staat er een voetbalspel,
komt magic “BRUM” met ballonnen, is er
een schminkclown, staat er een suikerspinnenkraam en foodtruck en worden er
reuze zeep/ luchtbellen gemaakt.
Uiteraard zijn deze zondag alle winkels en
horeca in het centrum geopend.
Meer informatie kunt je vinden op
www.blaasfestijn.nl
Tot aanstaande zondag! s

Een deskundige jury, gaat bepalen welke
kapel met “de Gouwen Hellemonder” aan
de haal gaat. Het publiek kan op de website www.blaassfestijn.nl haar stem uitbrengen ten behoeve van de publieksprijs.
De prijsuitreiking zal rond de klok van
17.00 uur plaatsvinden op het hoofdpodium aan het Havenplein. Als aanvulling
op deze gezellige en kleurrijke muziek zijn

De mural beslaat zo’n 400 vierkante meter van de Bibliotheek
(bron foto; Wim van den Broek)

www.helmondnu.nl

www.zorgboogextra.nl

Gezocht taalvrijwilligers
Heb jij iets met taal? Zoek jij zinvol vrijwilligerswerk?

zaterdag
6 oktober

Dan zoeken wij jou!
Als taalvrijwilliger ga je aan de slag met het bieden van ondersteuning bij het leren van de
Nederlandse taal. Je helpt mensen echt verder! We zoeken vrijwilligers voor verschillende
projecten: voorlezers en coördinatoren voor de Voorleesexpress & taalcoaches en taaltrainers
voor volwassenen in het project Taal.
Wij bieden:
Deskundigheidsbevordering, open en collegiale sfeer, ondersteuning vanuit LEVgroep

Interesse?
Neem dat contact op met de Voorleesexpress via
voorleesexpress@levgroep.nl of project Taal via
taalvrijwilligers@levgroep.nl

Automotive Campus
Helmond
10.00 - 16.00 uur
Sportieve opening om 10.00 uur
door Leontien van Moorsel

VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

Samen gezond & actief!

• STADSVERWARMING

LIKE ONZE
FACEBOOKPAGINA

• VLOERVERWARMING

Horstlandenpark
4 5709
MB Helmond
Complete Badkamers
5709 MB
Helmond
• COMPLETE BADKAMERS
Radiatoren
0492386100
0492-386100
Sanitair en Tegels

• RADIATOREN

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

06-55895546
0655895546
info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl
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PLAMECO VAKBEDRIJF VAN OSCH GENOMINEERD VOOR

TOP-VAKBEDRIJF

Plameco Vakbedrijf Van Osch
is trots op de nominatie voor
TOP-vakbedrijf uit meer dan 180
vakbedrijven. Dus ook voor u de
bevestiging dat u bij Plameco
Vakbedrijf Van Osch op het juiste
adres bent voor uw plafond.
Installeren in één dag
Het PLAMECO plafond wordt
als één geheel speciaal voor
u gemaakt. Het is scheuren schilfervrij, antistatisch

en onderhoudsvriendelijk.
Daarnaast is het schimmel-,
algen- en bacteriewerend. Het
installeren van het plafond kan
in één dag: ‘s ochtens beginnen
en dezelfde dag is het klaar. Deze
service kan PLAMECO bieden,
omdat vooraf Mark van Osch bij
u ter plaatse komt kijken en de
situatie beoordeelt. Hij maakt
samen met u een ontwerp,
waarin uw wensen worden
verwerkt. De voorbereidingen
voor de montage gebeuren in

OPEN
DAGEN

de eigen werkplaats, zodat bij u
direct kan worden gestart met
het plaatsen van het plafond.
Het montageteam monteert
en spant het plafond in één
dag, terwijl de grote meubelen
gewoon in de betreffende
ruimte kunnen blijven staan. De
montage gebeurt zonder hak- en
breekwerk. U kunt dezelfde dag
weer over de ruimte beschikken,
wat u veel ongemak en tijd
bespaart.

Hoogwaardige materialen
“Je moet het product zelf zien”,
aldus Plameco Vakbedrijf Van
Osch. Diverse stijlen zijn te
zien in de showroom. In de
showroom kunt u zelf zien hoe
mooi en praktisch zo’n plafond is.
PLAMECO kan voor elk interieur
een nieuw plafond verzorgen
geheel naar uw wensen: klassiek
of modern, met een extra
ornament, verlaagd of net onder
het oude plafond, hoogglans
of mat, glad of met structuur.

van 10.00 tot 16.00 uur

Alleen de huiskamer?
Denkt u aan een nieuw plafond
voor uw huiskamer? Ook uw
badkamer, keuken en uw toilet
kan PLAMECO voorzien van
een nieuw plafond. Speelse
vormen en fraaie kleuren geven
uw badkamer, keuken of toilet
een prachtig nieuw aanzien.
In uw bedrijfsruimte kan een
PLAMECO plafond zelfs
bijdragen aan de uitstraling.
Denk daarbij eens aan uw
receptie, vergaderruimte,
showroom of uw eigen kantoor.

Plameco-Vakbedrijf
Van Osch is uit meer
dan 180 vakbedrijven
genomineerd als
TOP-vakbedrijf!

Totaaloplossing
PLAMECO biedt u ook een
totaaloplossing voor de
verlichting in uw plafond. Zonder
goede verlichting is een ruimte
niet compleet? PLAMECO kan dit
piekfijn voor u verzorgen. U kunt
kiezen voor het integreren van
uw bestaande verlichting in het
nieuwe plafond, of voor geheel
nieuwe verlichting. Ook de
randafwerking is bepalend voor
uw interieurstijl. Daarvoor heeft u
een ruime keus aan sierlijsten.

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

terwijl de meubels blijven staan

Donderdag 27 september,
vrijdag 28 september,
zaterdag 29 september &

ZONDAG
30 SEPTEMBER

Dit alles wordt vervaardigd
van hoogwaardige materialen,
die onder andere ook in de
ruimtevaarttechniek worden
gebruikt. Plameco Vakbedrijf Van
Osch is onderdeel van een grote,
internationale organisatie. Zij
staat borg voor een uitstekend
product, gemonteerd door
vakkundige monteurs.

Plameco Vakbedrijf Van Osch
Kruiseind 16c
5421 ND Gemert
T 0492-368100
info@plamecogemert.nl
www.vakbedrijfvanosch.nl

Een nieuw
plafond in 1 dag!
Laat u tijdens de open dagen
uitgebreid voorlichten over de
mogelijkheden en bezoek onze
showroom. U bent van harte welkom!

De 6 voordelen van Plameco
voor elke ruimte

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

Kruiseind 16c, Gemert T 0492-368100
www.vakbedrijfvanosch.nl
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Drie koren geven concert te
Informatieavond voor
midden van de draaiorgels Eerste Heilige Communie
Binnenstad

Herfstconcert door drie koren op zondag
30 september 2018 14:00 uur Gaviolizaal
Helmond. Het is alweer enkele jaren geleden dat er een ‘driekorendag’ werd gehouden bij de Stichting Draaiorgels Helmond in de Gaviolizaal.
Op 30 september is het weer zover, drie
koren hebben de eer om het concertseizoen in de Gaviolizaal te openen. Het Stedelijk Helmonds Seniorenkoor olv Frans
Sijmons met aan de Piano Jolanda Verhagen, het Houts Gemengd Koor olv Marjan
Vree met aan de piano Ad Brouwers en op
de dwarsfluit Theo Franx en de Vrolijke
Samenzang olv Natalia Tretiakova met
aan de piano Ton Toirkens hebben el-

kaar gevonden. Alle 3 koren met naam en
faam. Zij zullen het gehele spectrum van
hun repertoire ten gehore brengen. Van
populair , musical operette en opera, dit
alles is deze middag te horen zowel apart
als de afsluiting gezamenlijk.
Het concert duurt van 14.00 tot 16.00 uur en
is GRATIS toegankelijk. Natuurlijk wordt
een gift in de donatiepijp op prijs gesteld.
De Gaviolizaal is te vinden aan de Torenstraat 36a, 5701 SH Helmond. Openingstijden zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00
uur. Groepen van minimaal 10 personen
ook mogelijk op afspraak.
Meer informatie op onze website
www.draaiorgelshelmond.nl of info per
mail info@draaiorgelshelmond.nl
of tel: 06-39682404 s
(bron foto; Stichting Draaiorgels Helmond)

Helmond
In de Sint Trudokerk wordt jaarlijks de
Eerste Heilige Communie feestelijk gevierd voor de leerlingen van groep 4. Dit
sacrament is onderdeel van de initiatiesacramenten: Doop-Communie-Vormsel.
Wilt u ook de weg vervolgen die u met uw
kind bent ingeslagen? of bent u er nog niet
aan toegekomen om uw kinderen te laten
dopen, maar wilt u bekijken wat de mogelijkheden zijn? Dan heten wij u en uw
kind van harte welkom bij de communieinformatieavond.

Wij verzoeken u vriendelijk zich aan te
melden met uw contactgegevens en de
gegevens van het kind vóór vrijdag 27
oktober as. bij de werkgroep per email
trudocommunie2019@gmail.com s

De communie gaat alleen maar leven als
het voor de ouders ook betekenis heeft
en vraagt dan ook om de nodige voorbereiding. Om daartoe een gezamenlijke
aanzet te geven wordt er een informatieavond voor de ouders gehouden. De
ouders die besloten hebben hun kind de
communie te laten doen, maar ook zij die
dit overwegen te doen, worden van harte
uitgenodigd op donderdag 1 november
as. om 20.00 uur in basisschool De Lindt
in Stiphout. Deze bijeenkomst zal circa 1
uur duren.
Deze informatieavond is een essentieel onderdeel van de communievoorbereiding
van uw kind. Als u besloten heeft uw kind
de communie te laten doen, maar ook als
u nog twijfelt bent u van harte welkom op
deze avond. De kosten voor deelname aan
de viering van de communie en het project dat daarbij hoort, bedragen €40, met

Luxe appartementen in
Cloosterparc in Helmond

het verzoek dit op deze informatieavond
te voldoen. Graag in een gesloten envelop
met de naam erop. De datum van de communie is vastgesteld op Hemelvaartsdag,
30 mei 2019 om 12:30 in de Sint Trudokerk
in Stiphout.

(Bron foto; Cindy Boselie fotografie)

Bezorgen Weekkrant
De Loop Helmond is chill!
Bijgaand de ervaringen, van 2 mensen die elke week Weekkrant De Loop
bezorgen. Bezorgen is niet saai, maar is HIP en je blijft er fit bij.

Harrie Verberne (71 jaar)
Helmond, gepensioneerd

Ruusbroeclaan/Thomas van Kempenstraat
in Helmond
Cloosterparc ligt
Te huur: Ruusbroeclaan 128, ruim appartement op de
in een groene omgeving 4e verdieping van Cloostertoren met o.a. woonkamer
2
en toch maar 10 minuten van 43 m
van het gezellige
• Speciaal voor 55 plussers
centrum. Op Clooster• Aan de rand van de stad, nabij natuurgebieden
parc is regelmatig een
• Rustige buurt, maar toch alle voorzieningen
bewonersconsulent
op loopafstand
werkzaam. Daar kunt
• Mooie binnentuin
u terecht met al uw
• Parkeergarage
vragen over wonen,
• Balkon of eigen tuin
zorg en activiteiten.
• 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

Sinds 3 jaren bezorg ik elke donderdag of vrijdag van de
week Weekkrant De Loop Helmond, het tijdstip bepaal ik
zelf. In het begin dacht ik ‘is dit wel iets voor mij?’ Ik had
het te druk met sporten en afspraken e.d. Maar… bezorgen is SPORT In 2 tot 3 uur heb ik elke week mijn wijk
klaar. Bezorg, maak een praatje en kom veel onder de
mensen. Werkelijk een schitterende vrijetijds besteding
die ik nog jaren wil blijven doen en ik verdien er nog geld
mee ook. Ik koop er o.a. een bloemetje van voor mijn
echtgenote, die me elke week een paar uurtjes moet missen, of betaal er een leuk weekendje weg van.
Bezorgen iets voor u? Mail snel naar bezorging@deloop.eu

Julia Janssen (16 jaar) Helmond,
leerlinge voortgezet onderwijs
Sinds enkele maanden bezorg ik elke donderdag of vrijdag
(tijdstip bepaal ik zelf), Weekkrant De Loop Helmond. Meestal
op donderdag direct na school, in 2 tot 3 uurtjes doe ik mijn
toebedeelde wijk. Met extra flyers of folders erbij kom ik op 7 tot
9 euro per uur. Ik heb ook een tijd schappen gevuld in de supermarkt, maar kwam bij lange na niet aan deze uurprijs, dus
het verdient nog goed ook. Ik ben superblij met dit baantje,
ik bepaal zelf op donderdag of vrijdag wanneer ik ga en krijg
ik het op donderdag niet af, dan doe ik de rest op vrijdag en
hou ik nog super veel vrije tijd over voor mijn andere
hobby’s en school natuurlijk.
Bezorgen iets voor jou? Mail snel naar bezorging@deloop.eu
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ADVERTORIAL

Estate planner Alex van IJsseldijk geeft 22 oktober een heldere lezing in Bibliotheek Helmond

Testament kan veel familieleed voorkomen én geld besparen
HELMOND - Er bestaan veel misverstanden over de verdeling van
een nalatenschap wanneer één van de twee partners overlijdt.
Het merendeel van de vijftigplussers denkt dat de afwikkeling van
een erfenis in Nederland prima bij wet geregeld is. Maar niets is
minder waar, stelt estate planner Alex van IJsseldijk van Erfrechtplan. Volgens hem kan het opstellen van een testament mensen
veel familieleed én geld besparen.
‘Wie dan leeft, wie dan zorgt’, wordt weleens gezegd. Toch kan het
leven van een achterblijvende partner na een overlijden, los van
alle verdriet en rouw, door het ontbreken van een testament op
een regelrecht drama uitlopen. Door diverse wetswijzigingen in
de afgelopen decennia, is het vaak onduidelijk hoe het erfrecht nu
eigenlijk wettelijk is geregeld. “Met het opstellen van een
testament, weten mensen vooraf al precies waar ze aan toe zijn
wanneer een dierbare wegvalt”, zegt Alex van IJsseldijk.
“Bij verhalen over testamenten, erfenissen en nalatenschappen
wordt onterecht vaak gedacht dat het iets is voor vermogende
mensen”, gaat Alex van IJsseldijk verder. “Binnen de huidige
generatie vijftigplussers heeft dan misschien niet iedereen een
kapitaal in geld op de bank opgebouwd, een groot deel heeft wel
een eigen huis dat (bijna) hypotheekvrij is. Ook dat is vermogen
waarover (eventueel) erfbelasting verschuldigd is.”

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

In de wet is inmiddels geregeld dat bij het overlijden van één van
de ouders, de overblijvende ouder en de kinderen samen erven.
De langstlevende is eigenaar van alle eigendommen en de
kinderen zijn weliswaar erfgenaam maar krijgen nog niets in
handen. Ze krijgen een soort tegoedbon op de overblijvende
ouder.
Aan de hand van een simpel rekensommetje legt Alex van
IJsseldijk uit dat bij het ontbreken van een testament, het
overlijden van een partner tot een financieel drama voor de
achterblijvers kan leiden. “De nog levende partner heeft
weliswaar een grote vrijstelling van erfbelasting, maar deze ouder
moet de erfbelasting over de erfdelen van de kinderen al wel
direct afrekenen. Zo’n acht maanden na het overlijden van een
partner ligt de blauwe envelop op de deurmat. Als de erfenis voor
het merendeel bestaat uit het huis, hoe ga je dan die erfbelasting
betalen?”
Alex van IJsseldijk kent meerdere voorbeelden van mensen die
hierdoor in financiële problemen zijn gekomen. “Onnodig familieleed, dergelijke schrijnende situaties zijn te voorkomen door het
opstellen van een testament. Maar je moet het wel even doen.”
Vreemd genoeg is het maken van een afspraak bij een notaris voor
veel mensen nog een erg grote stap. Dat ziet Alex van IJsseldijk
ook. “Mensen vrezen vaak dat het ze handenvol geld gaat kosten
of dat de materie erg ingewikkeld is. En nadenken of praten over
een testament is ook niet de leukste bezigheid die je kunt bedenken, dus schuiven ze het opstellen van een testament voor zich
uit. Soms té ver.”
Erfrechtplan heeft daarom in samenwerking met een groot aantal
gerenommeerde notariskantoren een laagdrempelige service
ontwikkeld, waarbij op heel persoonlijke wijze een testament kan
worden opgesteld. Bovendien blijven de totale kosten inzichtelijk
en relatief laag. “Onze specialist komt bij de mensen thuis om de
wensen en verzoeken op te tekenen en vertaalt dit naar een
concept-testament in begrijpelijke taal.

Na eventuele aanpassingen gaat de specialist samen met de klant
naar de notaris om het definitieve testament te laten bezegelen.
We verlagen niet alleen de drempel naar de notaris, we ontzorgen
ook. ”
Naast een gewoon testament, dat pas na een overlijden in
werking treedt, kan ook een levenstestament familiedrama’s
voorkomen, legt Alex van IJsseldijk uit. “
“Stel, één van de twee partners wordt wilsonbekwaam, dan is het
niet vanzelfsprekend dat de ander zonder meer kan beschikken
en beslissen over de (gezamenlijke) eigendommen. Het is daarom
verstandig om bij leven samen een volmacht vast te laten leggen
in een levenstestament. Is dat niet het geval, dan zal het er in de
praktijk op uitdraaien dat de partner van iemand die bijvoorbeeld
door ziekte wilsonbekwaam is geworden ineens voor alledaagse
zaken bij de rechter om toestemming moet vragen.”
De kosten voor het opstellen van een testament wegen niet op
tegen de lasten die mogelijk anders voor rekening van nabestaanden en partners komen”, zegt Alex van IJsseldijk tot slot. “Laat
staan het onvoorziene leed dat er mee gemoeid kan zijn. Dat wens
je niemand toe.”
Maandag 22 oktober om 19:30 uur geeft Alex van IJsseldijk een
lezing over de noodzaak van een actueel testament en levenstestament. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te
schrijven op www.erfrechtplan.nl of te bellen met 085 - 8000 100.
Locatie:
Datum:
Aanvang:

Bibliotheek Helmond
Watermolenwal 11
5701 RV Helmond
maandag 22 oktober 2018
19:30 uur

Inschrijven kan via:

www.erfrechtplan.nl
085 - 8000 100

Advertorial

Vastgoed Totaal; makelaar, bouwmanager
en stylist onder één dak
BAKEL - Van de eerste ideeën tot de aanschaf en zelfs de inrichting
van een huis. Vastgoed Totaal uit Bakel helpt woningzoekers bij
elke stap in het realiseren van hun woondroom. “Wij bieden een
totaalconcept.”
Door Siel Peijs

“Alles wat met huizen of woningen te maken heeft vinden wij
leuk”, zegt Arno Nooijen. “En daar zijn wij ook goed in.” “We
bieden een totaalconcept”, voegt Bernard van den Heuvel
daar aan toe. “We kunnen mensen helpen vanaf het eerste
bedenksel dat ze een huis willen, tot de inhuizing aan toe.”
Nooijen: “Als mensen een pand of stuk grond hebben waar
ze geen directe bestemming voor hebben kunnen we zelfs
meedenken in de ontwikkeling. Tot en met aanpassingen aan
het bestemmingsplan.”
Half september openden Nooijen en Van den Heuvel,
samen met hun compagnon Carlo van Horssen en Nooijens
partner Sabrina, Vastgoed Totaal aan het Muziekhofje
27 in Bakel. Mensen met woonvragen in de breedste
zin van het woord vinden bij het kantoor een makelaar,
bouwmanager en woonstylist onder één en hetzelfde dak.
“Wij verkopen pakketten”, legt Nooijen uit. “We doen taxaties,
inspecties en aan- of verkoopbegeleiding. Maar we kunnen
bijvoorbeeld ook bouwkundige adviezen geven, helpen bij
vergunningsaanvragen of een lichtplan maken.”
Nooijen zelf zit in de afrondende fase van zijn opleiding tot
register-makelaar. Met dat diploma op zak kan hij zich laten
inschrijven als gecertiﬁceerd NVM-makelaar,

www.vastgoed-totaal.nl

wat een waarborg is voor kwaliteit. Maar ook zijn achtergrond
noemt hij een meerwaarde: “Ik ben gauw genoeg na het
begin van mijn studie gestart met de verkoop van woningen,
voor vrienden en bekenden. Dat liep eigenlijk direct als een
trein. Ik merkte ook dat ik veel bouwtechnische vragen kreeg.
Van mensen die wilden verbouwen bijvoorbeeld. Novelbouw,
het aannemingsbedrijf van Bernard, Carlo en mij, bestond
afgelopen juli 12,5 jaar. Ikzelf heb ruim dertig jaar ervaring in
de bouw. Die bouwkundige kennis is van zeer toegevoegde
waarde.”
“Met ons bouwbedrijf deden we al meer en meer
aan begeleiding rondom de bouw van woningen of
bedrijfspanden”, vult Van den Heuvel aan. “We zochten al
langer naar manieren om dat te verbreden. Toen Arno de
opleiding tot makelaar ging doen vielen de puzzelstukjes in
elkaar en zijn we ons concept verder gaan ontwikkelen.”
De makelaarsdiensten van Vastgoed Totaal bestaan uit
taxaties, bouwkundige inspecties, hulp bij de verkoop van een
woning en aankoopbegeleiding. De focus ligt op de regio die
grofweg ligt tussen Asten, Helmond, Gemert,
Boekel en

De Rips. Bewust, vertelt Nooijen: “Je moet de markt kennen
om een eerlijk advies te kunnen geven. Verder komen we
daarom niet, dat is een andere markt.” Onder de noemer
‘bouwmanager’ biedt Vastgoed Totaal het ontwerp van
een woning aan, budgetbewaking, vergunningsaanvraag,
ruwbouw, afbouw en styling. Nooijen: “Omdat we met
Novelbouw zelf een bouwbedrijf hebben, kunnen we snel
schakelen en het hele proces goed bewaken. Dat is een
groot voordeel. Maar als mensen hun eigen aannemer mee
willen nemen is dat natuurlijk ook geen probleem.” De
woonstylist, tenslotte, kan adviezen geven over de indeling
en inrichting van het huis, de belichting, kleurtoepassingen
en de styling. En daarmee is het totaalconcept van Vastgoed
Totaal rond, besluit Van den Heuvel: “Wij willen mensen het
meest optimale woongenot geven. Tegelijkertijd zorgen we
ervoor dat ook het proces daar naar toe optimaal verloopt.”

Muziekhofje 27 • 5761 BX Bakel • info@vastgoed-totaal.nl • 0492-792989
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Week van de Coöperatie
30 september t/m 7 oktober
Tijdens de Week van de Coöperatie leggen we extra nadruk op onze
coöperatieve identiteit. We laten onze leden en klanten via een divers
programma ervaren hoe wij werken aan relevante verbindingen tussen
klant, bank en samenleving. Een verrassende week boordevol activiteiten!

30 september en 7 oktober

FIFA-toernooi

Panna’s, tikkie terug, sliding, passje breed: FIFA kent
voor jou geen geheimen. Bewijs dat jij samen met een
teamgenoot onverslaanbaar bent op de PS4 tijdens
het FIFA Toernooi. Op 30 september en 7 oktober
vinden de voorrondes plaats.

1 oktober

Workshop Slimmer met Geld?
Op maandag 1 oktober ontdek je hoeveel geld je kunt besparen én sparen. Financieel
deskundige Eef van Opdorp (bekend van Uitstel van executie) geeft inzicht in inkomsten en uitgaven, praktische bespaartips en handvatten om te starten met het opbouwen van een buffer.

2 oktober

Masterclass voor ondernemers:
klantgerichtheid door Sydney Brouwer
“Klant is koning”, is een veelgehoorde uitspraak. Maar wat betekent dat? Klantgerichtheid is van essentieel belang voor jouw organisatie. Is de klant fan van jouw bedrijf dan is het hoogstwaarschijnlijk dat
hij meer koopt, langer blijft en positief aanbeveelt. Dat willen we allemaal wel. Maar dit is makkelijker
gezegd dan gedaan. Alle bedrijven zijn inmiddels bezig met klantgerichtheid, dus ook jouw concurrenten. Het wordt tijd dat je de voorsprong pakt en houdt!

Workshop met:
Eef van Opdorp

de loop weekkrant HELMOND
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3 oktober

Elkaar helpen voor
verenigingen en
stichtingen
Helmond telt zoveel mooie clubs, die elkaar op veel
vlakken kunnen helpen. Denk aan het gebruik van
elkaars materiaal. Dat scheelt veel opslag en kosten
bijvoorbeeld. Circulaire Economie biedt uitkomst voor
stichtingen en verenigingen. Hoe? Leer hierover op
woensdag 3 oktober tijdens de Verenigingsavond.

4 oktober (VOL)

Ledenontmoeting
Goei volluk
Een Helmondse avond voor onze leden in het teken
van verbinding. Arnold Otten, Wim Daniëls, Sonja
Adriaansen, Marcel Zijp en de Healthy Sisters praten
over verbinding in Helmond. En wij zijn benieuwd:
Wie wordt de slimste Hellemonder?

5 oktober (VOL)

Langer zelfstandig én duurzaam
wonen
Zonder zorgen zelfstandig blijven wonen. Dat wil je toch ook? Maar ben je op de
hoogte van alle mogelijkheden? Het is slim om je op tijd voor te bereiden op de jaren
die komen. Zijn duurzame aanpassingen bijvoorbeeld een optie? Hiermee bespaar je
op de energierekening en het verhoogt het wooncomfort. Zo kun je blijven wonen
zoals je dat wilt.

Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/helmond

13

14

week nummer 39 vrijdag 28 september 2018

de loop weekkrant HELMOND

Minor met
De Lievelings DJ’s van je Zusje
Mierlo-Hout
Op 5 oktober a.s. is het alweer zover: dan
zal een nieuwe editie van Minor plaatsvinden in Wijkhuis De Geseldonk! Naast
optredens van o.a. Daniel Dex, Quindrx
en Lady-D zullen deze editie ook De Lievelings DJ’s van je Zusje op het podium
te vinden zijn!
Dit Brabantse duo heeft al op een aantal
festivals gedraaid, en weet dus als geen
ander hoe je een feestje moet bouwen. Dit
wil je niet missen!
Minor wordt speciaal voor jongeren van
13 tot en met 17 jaar georganiseerd. Ben je

12 jaar en zit je op de middelbare school?
Dan mag je ook komen! Neem dan wel
je schoolpas mee, zodat je dit aan kunt
tonen. Het feest begint om 19.30 uur en
duurt tot 00.00 uur.
De deuren zijn open tot 20.30 uur, zorg
dus dat je op tijd binnen bent! Een consumptie kost slechts 1 euro, en een ticket
kost 3 euro. Deze zijn te koop bij Jumbo
Mierlo-Hout, Primera Brandevoort, Primera Winkelcentrum De Bus. Wacht
niet te lang, want op=op! Bekijk ook onze
nieuwe website www.minorhelmond.nl.
Hier kun je onder andere je tickets kopen,
de line-up en het reglement bekijken, en
de veel gestelde vragen vinden. s

BELEEF EN PROEF
tijdens Ons Brabant Festival

(bron foto; Minor)

Reserveer nu uw plek exclusief bij weekkrant de Loop voor 22,50 p.p.
Stuur een mail naar actie@deloop.eu o.v.v. ‘’restaurantactie OBF’’
Vermeld in de mail of je wil proeven bij restaurant De Rozario óf
Restaurant Nastrium en met hoeveel personen je wil komen.

Speciale Pub Quiz in
De Cacaofabriek Helmond
Helmond
Daag je vrienden, collega’s, klanten en
buren uit voor de gezelligste Pub Quiz
van Helmond! Test je kennis op 4 oktober om 19.30 uur in De Cacaofabriek
voor een mooie prijs én het goede doel.
Samen maken we ons sterk voor mensen
die zich wel eens alleen voelen.
Een gezellige avond voor iedereen, waarop duidelijk wordt wie het meest weet
over sport, muziek, algemene kennis en
Helmond. Deelnemen kan met een team
van 4 tot 6 personen, maar je kunt ook
individueel inschrijven voor een ‘verrassingsteam’ met onbekenden. Door deel
te nemen help je mee om mensen minder
alleen te laten voelen. Kleine moeite, veel
plezier!

Daag je vrienden, collega’s, klanten en buren uit voor de
gezelligste Pub Quiz van Helmond! Test je kennis voor
een mooie prijs én het goede doel. Samen maken we
ons sterk voor mensen die zich wel eens alleen voelen.
Deelnemen kan met een team van 4 tot 6 personen,
maar je kunt ook individueel inschrijven voor een
‘verrassingsteam’ met onbekenden.

Ontmoet elkaar in Helmond
“Wij willen dat iedereen mee kan doen en
aan kan sluiten. Wanneer je je als individu
opgeeft, ontmoet je jouw team als verrassing op de avond zelf”, aldus Renske Bartels, van Helmondvoorelkaar. Omdat de
‘Voorelkaar Pub Quiz’ in de week tegen
de eenzaamheid valt, vraagt Helmond-

Doe mee!
Pub Quiz-en kun je niet in eentje! Misschien is er in jouw
team wel plaats voor iemand die wat vaker alleen is?
Nodig hem of haar gewoon uit!
Deelname is gratis en opgeven kan op
www.helmondvoorelkaar.nl/pubquiz
Vragen? Stuur een mail naar info@helmondvoorelkaar.nl
Donderdag 4 oktober aanvang 19.30 De Cacaofabriek
Durf de Pub Quiz aan? (bron foto; LEV Groep)

voorelkaar de komende periode hier extra
aandacht voor. “We zien op onze site dat
veel mensen graag nieuwe buurtbewoners leren kennen om samen iets te ondernemen of ergens mee te helpen.
Daarom bieden we inwoners van Helmond met deze speciale Pub Quiz de mogelijkheid om op een leuke en gezellige
manier samen te komen. Super dat we het
in samenwerking met De Cacaofabriek
kunnen realiseren; een toplocatie voor dit
sociale evenement!”
Doe mee!
Pub Quizen kun je niet in eentje! Misschien is er in jouw team wel plaats voor
iemand die vaak alleen is? Dit zijn niet
alleen eenzame ouderen bij jou om de
hoek, denk ook eens aan je nieuwe buren
of collega’s, klanten, cliënten, vrijwilligers
of nieuwkomers die nog niet zo lang in
Helmond wonen of werken. Deelname is
gratis en opgeven kan met dit aanmeldformulier: www.helmondvoorelkaar.nl/
pubquiz of door een mail te sturen naar:
info@helmondvoorelkaar.nl met vermelding van naam, deelname individueel of
team en naam van het team + aantal
deelnemers. s
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Elkerliek ziekenhuis ontvangt
opnieuw keurmerk voor vaatzorg
Helmond
Het Elkerliek ziekenhuis heeft
ook voor 2018 het vaatkeurmerk
ontvangen van de Harteraad.
Hiermee voldoet het Elkerliek
aan de gestelde kwaliteitscriteria van de patiëntenorganisatie
voor mensen met een hart- en
vaataandoening.

stelling en samenwerking van
het medisch behandelteam,
het minimum aantal behandelingen, het aanbod van verschillende onderzoeken en
informatieverstrekking. s

De criteria van de Harteraad
zijn opgesteld in nauwe samenwerking met beroepsgroepen
van vaatchirurgen, interventieradiologen, vasculair internisten en vaatverpleegkundigen.
Bij de toetsing wordt onder
meer gekeken naar de samen-

Deelnemer in rolstoel
bij Braverun Helmond
Helmond
De organisatie van de Braverun
keek raar op toen ze een rolstoel
over de eerste hindernis zagen
gaan. Deze hoorde bij het team
van Uniek Sporten de Peel, dat
bestond uit deelnemers en beweegcoaches van het samenwerkingsverband. Deze groep
laat zien dat iedereen mee kan
doen. Ook als je reuma of autisme hebt of, net als Joshua, in
een rolstoel zit.
Mensen met een chronische
aandoening, verstandelijke of
lichamelijke beperking hebben
vaak onvoldoende beeld van de
sportmogelijkheden bij hen in
de buurt en geen vervoer en/of
hulpmiddelen.
Uniek Sporten de Peel, een samenwerkingsverband van de
zes Peelgemeenten, wil die belemmeringen wegnemen. Zodat iedereen die dat wil ook kan
gaan sporten of bewegen. Daan

Gardien van Uniek Sporten De
Peel: “De mogelijkheden voor
aangepast bewegen zijn eindeloos. Fietsen, hockeyen, bowlen,
paardrijden, maar dus ook obstacle running. Het kan allemaal.”
Dat heeft Joshua (22) nu zelf ervaren. Hij speelde in het Nederlandse jeugdteam rolstoelbasketbal met de ambitie om voor
het Nederlands heren team uit te
komen, maar heeft dat voor zijn
studie op een lager pitje gezet.
Toen hij door JIBB’er Daan werd
benaderd voor de obstaclerun
was hij direct enthousiast. Aan
de start was er enige twijfel: “Ik
heb geen enkele ervaring met
obstacleruns”. Maar met begeleiding van zijn buddies heeft hij
alle obstakels bedwongen.
Ben je op zoek naar passend
sport- of beweegaanbod en zou
je daar wel (gratis) begeleiding bij
kunnen gebruiken? Kijk op www.
unieksportenbrabant.nl voor de
mogelijkheden in jouw regio! s

Beleef hét jaarlijkse culturele
evenement van Helmond
Helmond
Het Speelhuis, Museum Helmond, Kunstkwartier, Bibliotheek Helmond- Peel, én De
Cacaofabriek organiseren voor
de derde keer de Nacht van
Cultuur. De Nacht van Cultuur
vindt elk jaar op een andere
culturele locatie in Helmond
plaats.
Op zaterdag 6 oktober, tussen
19.00 en 00.00 uur, opent Het
Speelhuis de deuren om iedereen een voorproefje te geven van
het culturele seizoen 2018-2019
in Helmond. Het wordt een rijke
culturele nacht in een bijzondere
omgeving. Letterlijk alle zalen
van Het Speelhuis én het buitenplein zijn gevuld met muziek,
theater, kinderworkshops, dans,
voorleesmomenten en culinaire
verrassingen. Van professioneel
tot amateur en voor volwassenen tot kinderen. Alle workshops
en activiteiten zijn uiteraard gratis toegankelijk.
Dit jaar werken ook andere organisaties uit Helmond mee om er
een bijzondere nacht van te maken. Het publiek mag tijdens de
Nacht van Cultuur bijvoorbeeld
stemmen op de winnaar van de
Jacques Vriens Cultuurprijs. De
winnaar wordt meteen bekend
gemaakt. Ook kun je oude computergames spelen op vintage
computers van het HomeComputerMuseum.
Laat je verrassen door de jonge
theateracteurs van het Annatheater. En kom van 17.00-19.00
uur alvast in de stemming op de
Steenweg. Beleef muziek, mode
en kunst in en rondom de winkels.
Wat kun je verwachten op
de Nacht van Cultuur?
Uitgelicht
• 19.00 uur: Opening Nacht van
Cultuur door Wethouder
Cultuur, Antoinette Maas
• 19.10 uur : Uitreiking Jacques
Vriens Cultuurprijs
• 22.30 uur: Slotact Orgel
Vreten. Het gevecht tussen de
orgels wordt dit keer grootser
en gelaagder uitgevochten
dan ooit
Theater
• Voor het eerst te zien in
Helmond: Milko en zijn
Vlooientheater!
• Theatergroep NEST
(Kunstkwartier) speelt onder

Slotact Orgel Vreten. Het gevecht tussen de orgels wordt dit keer
grootser en gelaagder uitgevochten dan ooit (Bron foto;Jaap de Waart)
regie van Dorot Sybcez;
Atalanta
• Theatercollege Annette
Embrechts, dans- en theaterjournalist bij De Volkskrant
Muziek
• Branie en energie: Zoutmus
speelt een komisch
muziekspektakel met
absurdistische scènes
• Is de nieuwe Keane opgestaan?
Beluister de nieuwe muzieksensatie uit Asten: Axley
• En meer…
Dans
• Dansperformances van (T)
Huis (kinder- en jongerengroep) en Feel it still (Commercial Jazz) van Kunstkwartier
Workshops
• Proef, maak en drink culinaire
verrassingen van Museum
Helmond, in een echte kasteelen kunstsfeer, tijdens de
‘Proeverij Kasteel en Kunst’ (Al)
• Kinderboekenschrijver Jacques
riens speelt Grootmoeders
grote oren… (Al)
• Altijd al een dj willen zijn? Doe
mee aan de DJ- Workshop (5+)

• Hatseflats ze! En schilder een
detail uit een werk van de 16e
eeuwse schilder Lucas
Gassel uit Helmond of
een pop-art schilderij. (5+)
• Coole kinderen en stoere
ouders laten zich (tijdelijk)
tatoeëren met de mooiste
teksten in de Literaire
tattooshop (4+)
• En meer…
Kunst
• Doe mee met de leukste quiz
over cultuur in Helmond:
de Knotsgekke Cultuurquiz!
• Helmond in 100 Stukskes:
De Stadsarcheoloog &
vd Boom doken een
historische vuilnisbelt in
Helmond in om er met mooie
verhalen uit te komen
• Hoe ziet dé Helmonder er uit?
De Stadskunstenaar toont
het kunstwerk HelMondiaal
Het programma eindigt
om 00.00 uur.
Bekijk het volledige programma
op www.nachtvancultuur.nl
Adres Het Speelhuis:
Speelhuisplein 2, Helmond. s

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE
Met begeleiding van zijn buddies heeft 22-jarige Joshua alle obstakels
bedwongen tijden de Braverun. (Bron foto; Uniek Sporten de Peel)
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BELLEN!

0492-845350 info@adcommunicatie.nl
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Fun Run Gemert bijna uitverkocht
Laatste kans om je in te schrijven voor de
leukste obstakelrace van de regio

de loop weekkrant HELMOND

Reuma INN start in
Helmond op 2 oktober
Helmond

Regio

Vereniging ReumaActief de Peel
gaat in Helmond starten met
een Reuma INN. Reuma INN
met dubbel n in de betekenis
van het Engelse woord herberg.
We willen namelijk een herberg
zijn, waar het goed toeven is.

De leukste obstakelrace van
de regio komt terug. Mis het
niet en schrijf je als team in op
www.FunRunGemert.nl. Wees
er snel bij want Fun Run 2018 is
bijna uitverkocht. It gets dirty
op zaterdag 6 oktober als de
Team Challenge van start gaat.
Je legt dan in hartje Gemert met
je team, bestaande uit vier tot
zeven personen, een uitdagend
parcours af vol opblaasbare
stormbanen en water- en modderobstakels.
Ook al heb je als team eerder
meegedaan, je gaat dit jaar een
compleet nieuwe uitdaging aan.
De route is volledig op de schop
gegaan en er komen spectaculaire hindernissen bij. Maximaal 130
teams leggen tijdens de ‘Challenge vijf kilometer’ af en krijgen
30 obstakels voor de kiezen. Het
team met de hoogste funfactor
wint.
Deelname is vanaf 14 jaar en kost
27,50 euro per persoon. Dat is
inclusief de Afterparty, met liveband Lijn 7.

Op zaterdag 6 en zondag 7 oktober vindt in het centrum van Gemert
de Fun Run 2018 plaats (bron foto; Fun Run Gemert) .
De Fun Run zondag op 7 oktober
staat ook dit jaar in het teken van
jeugd en families. De Albert Heijn
Gemert Family Challenge is een
toegankelijke run van twee kilometer voor het hele gezin met
diverse obstakels. Voor slechts 10
euro doe je mee: in teamverband,
met je gezin, vriendjes of alleen.
Deelname is vanaf zes jaar. Bege-

TREND

leiding wordt geadviseerd.
Ben je niet ouder dan 14? Dan
krijg je een gratis consumptiekaart waarmee je een drankje,
zakje chips en een snack kunt
scoren.
Meer weten over Fun Run Gemert? Check: www.FunRun
Gemert.nl en volg de Fun Run via
Facebook en Instagram. s

Maandelijks is er een bijeenkomst met een thema en een
deskundige gastspreker. Het doel
is om informatie over reuma uit
te wisselen in een ontspannen
sfeer. De bijeenkomsten vinden
plaats op de eerste dinsdag van
de maand, afwisselend op de
avond of middag.
Voor het komende najaar staan
er verschillende thema’s gepland.
Dinsdag 2 oktober 20.00 uur
starten we met de eerste bijeenkomst. Thema: Reuma, wat
is dat en welke vormen zijn er.

Gastspreker: Door een reuma
verpleegkundige van het Elkerliek ziekenhuis Helmond.
Dinsdag 6 november 14.00 uur
staat de tweede bijeenkomst
gepland. Thema: Wat betekent
het om reumapatiënt te zijn voor
mezelf en mijn omgeving. Hoe
kan ik daarmee omgaan?
Gastspreker: Teun van den
Bosch, trainer en coach.
Het programma duurt +/- 2 uur
en er is voldoende gelegenheid
om vragen te stellen en onder
het genot van een drankje na te
praten.
Reuma Inn is voor iedereen toegankelijk en de entree is gratis.
Wij kijken uit naar uw komst!
Wijkhuis de Fonkel, Prins Karelstraat 123, 5701 VL Helmond
Voor meer informatie: www.ver
enigingreumaactiefdepeel.nl s

www.helmondnu.nl

STYLE

CASUAL

EXTRA KOOPAVOND WOENSDAG 3 OKTOBER

FASHION NIGHT OUT
VAN 19.00 – 22.00 UUR

SHOP OOK ONLINE 24/7!

GENIET OP WOENSDAG 3 OKTOBER VAN EEN FASHION NIGHT OUT MET OM 19.30 UUR
EEN MODESHOW EN LAAT JE INSPIREREN DOOR DE NIEUWSTE NAJAARSCOLLECTIE!
DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 140 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTĲD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

SHOP OOK ONLINE 24/7!
FOLLOW
US

FOLLOW
US

GRATIS
WIFI

GRATIS
PARKEREN

WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

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

geef de hellemondgift waardebon cadeau!
behoud de economie in helmond, steun de leefbaarheid, laat niet alles wegvloeien naar het internet.
Advertentie wordt gesponsord door weekkrant de loop t.b.v. MKB helmond Verkooppunten: Bloemstudio tini Roefs,
Cacaofabriek horeca, da drogist stiphout, giels bloemboetiek, jumbo stiphout, konings verf & behang, leef en zorg helmond,
lunchroom de keijser, primera de luifel, the readshop, vvv kantoor en wijnhuis helmond. www.hellemondgift.nl
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Koopzondag in het teken van muziek!
Centrum
Op de koopzondag van 30 september wordt de 13e editie van
het jaarlijkse blaasfestijn georganiseerd door Stichting Blaasfestijn Centrum Helmond. Dit
jaar komen er 40 blaaskapellen uit binnen- en buitenland
op deze koopzondag naar Helmond centrum.

Helmond-Oost

Helmond

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

Wij zijn een senioren dans groep.
Wij dansen elke woensdag middag van 14.00 tot 16.30. Heb je zin
om te dansen? Kom dan een kijkje nemen bij studio dancinez, of
neen contact op met 0615260137

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

Annawijk/Suytkade
In buurthuis St. Anna aan de
Hoogeindsestraat 24 kun je iedere zondagmiddag vanaf half
2 en maandagavond vanaf half
8 prijskaarten. Je kunt er terecht
voor jokeren en rikken. De organisatie op zondag is door de
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 zondagen ook regelmatig
concerten.

door jan van rest

Helmond-Oost
Vrijdag 5 oktober is er kienen in
wijkhuis De Lier aan van Kinsbergenstraat 1 in Helmond. Aanvang 19.30 uur, toegang vanaf 16
jaar. Er zijn diverse prijzen waaronder een koffie- en wasmiddelronde en tassen met levensmiddelen. Op het extra kaartje
een mooie super prijs. De zaal is
geopend vanaf 19.00 uur.

Binnenstad
Op zaterdag 29 september a.s. is er
een dansavond in De Fonkel, Prins
Karelstraat 123 te Helmond. De
aanvang van deze avond is 20.30
uur en het einde 00.30 uur. De muziek wordt verzorgd door de Band
Line-Up uit Helmond. Entree bedraagt € 5,= per persoon.

Helmond-Oost
Op Zondag 30 September rijdt
Tourclub’81 Helmond de Westerbeek wielertocht onder leiding van wegkapitein Harm van
der Putten. Vertrek is om 9.00 op
Winkelplein Straakven in Helmond.
De afstand is 75 km. Gastrijders
zijn altijd welkom. Een volg/materiaal auto rijdt met ons mee,
dus bij eventueel niet snel te
verhelpen materiaal pech of persoonlijke problemen kun je de rit
met de volgauto vervolgen.

Verdeeld over 12 podia wordt
er de hele dag muziek gemaakt
waarbij de muzikanten worden
gejureerd door een deskundige
jury. Er wordt gestreden om ‘’De
gouwen Hellemonder’’ voor de
meest muzikale én meest gezellige kapel. Daarnaast wordt er ook
een publieksprijs ter beschikking
gesteld door de lokale winkeliers,
waarvoor de bezoekers hun stem
kunnen uitbrengen op hun favoriete blaaskapel.
Naast de muzikale invulling
wordt er ook gewerkt aan diversiteit van activiteiten waarbij de

kinderen zeker niet vergeten zullen worden.
Op zaterdag 29 september kunt
u wel alvast opwarmen voor
de koopzondag want dan pakt
winkelcentrum de Elzas Passage
in Helmond uit met een heerlijke culinaire middag genaamd
‘Proef de Elzas Passage’. Tijdens
deze gezellige middag zal er een
Live Cooking show gegeven
worden door een professionele
kok. Deze kok maakt heerlijke

soepjes welke u als bezoeker van
ons winkelcentrum uiteraard
mag proeven! Ook legt hij uit
hoe u de soepjes thuis kunt bereiden. Verder zullen onze Taste
Models heerlijke versnaperingen
uitdelen deze middag.
De winkels zijn op 30 september
geopend van 12.00 tot 17.00 uur
Kijk voor meer informatie op:
www.helmondcentrum.nl
www.blaasfestijn.nl s

Ons Brabant Festival: Muzikale opening
en rondsnuffelen op de biomarkt
Helmond
Op zondag 7 oktober zal Helmond weer helemaal in het
teken staan van al de mooie
dingen die Brabant te bieden
heeft: Cultuur, geschiedenis,
taal maar vooral de streekproducten, de ‘foodroute’ en de
gezelligheid staan deze 3e editie
centraal met het thema: ‘food’.
Gaviolizaal
De opening van het festival zal
om 12.00 uur plaatsvinden in de
Gaviolizaal. Deze dag zullen er
optredens zijn van o.a. Thomas
Pieters, Keiegalmers en Haw ut
Hellemonds. De presentatie is in
handen van Haw ut Hellemonds.
De entree is gratis.
12.00u t/m 16.00u
Zorgtuinderij de Bundertjes
Bij Zorgtuinderij de Bundertjes
zal deze dag o.a. een bio markt
plaatsvinden en een gezellige
speurtocht speciaal voor de kinderen. Kom gezellig rondkijken

Burendag 2018
Ook wij van de Baarsstraat hadden een uitnodiging ontvangen
voor de Burendag op zaterdag
22 september. Bij ons zou dat
aan de Barrierlaan gebeuren.
Wij vonden het een goed initiatief, want zoveel samenhang
kende onze buurt niet. Een paar
jaar geleden hadden enkele
bewoners uit onze straat het
initiatief genomen voor een

Aankomende koopzondag krijgt een muzikaal tintje.
Dan wordt de 13e editie van het blaasfestijn gehouden in het centrum!
(bron foto; Theo Gommans Projectbegeleiding)

ontmoeting en waren alle mensen uit de straat uitgenodigd in
een tent op het naastgelegen
pleintje. Die samenkomst was
een groot succes, maar is niet
meer herhaald, vermoedelijk als
gevolg van vertrek van ‘oudgedienden’ en de komst van nieuwe bewoners.
Nu trokken we naar de naastgelegen Barrierlaan en waren

Kom gezellig rondkijken in Zorgtuinderij de Bundertjes en zie zelf wat
de kramen u te bieden hebben (bron foto; Eric van der Putten,
www.helmondnu.nl)
in dit prachtige stukje helmond
en zie zelf wat de kramen u te
bieden hebben. Een aantal deelnemers: Hans Sanders die o.a.
gespecialiseerd is in Duitse wijnen maar ook het Helmondse
familiebedrijf Ariza is aanwezig
om u kennis te laten maken met
Biologische sapjes! Ook zal het
terras geopend zijn.
benieuwd naar de opkomst. Op
het grasveld zagen we nog niet
direct bekenden uit de straat.
Ook de opkomst was niet massaal te noemen, gezien het feit
dat er bankjes en statafels over
waren.
Wat er wel was: een prima catering, aardige dames die voor
koffie, thee en gebak zorgden.
De organisatie kwam van de
LEV-groep, die in onze stad van
steeds grotere betekenis is. De
kosten werden gedragen door
het Oranjefonds en D-E. Er was
de mogelijkheid om spelletjes te

Hohe Messe
Ons Brabant Festival wordt feestelijk afgesloten In samenwerking met Stichting Lambertus
Concerten. Op 7 oktober vindt
in de Lambertuskerk Hohe
Messe plaats. De aanvang van
het concert is 20.00 uur. Kaartjes
verkrijgbaar op: www.lambertus
concerten.com s
doen, maar er waren geen kinderen om daarmee aan de gang
te gaan. De mensen die er wel
waren, zoals ook wethouder
Harrie van Dijk, waren gezellig
met elkaar aan het buurten. Er
was soms sprake van nieuwe
kennismaking, maar ook van
vernieuwing van oude contacten of gewoon bijpraten.
Al misten we wat buurtbewoners, toch vond ik de dag geslaagd en ze is zeker voor herhaling vatbaar.
Jan van Rest
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Voorbeschouwing:
Meld je aan voor
Helmond Sport – FC Volendam het erfgoedcollege!
Helmond

Aanstaande vrijdag staat voor
Helmond Sport de thuiswedstrijd tegen FC Volendam op het
programma. In het eigen SolarUnie Stadion gaat Helmond
Sport proberen een vervolg te
geven aan het goede spel tegen
N.E.C.
Knappe comeback
Afgelopen vrijdag werd er met
2-3 verloren van N.E.C. Helmond
Sport kwam na een 0-2 achterstand nog knap terug tot 2-2,
maar uiteindelijk waren het de
Nijmegenaren die aan het langste eind trokken. De ploeg van
Robby Alflen liet bij vlagen goed
voetbal zien en kreeg voldoende
kansen om de eerste overwinning van het seizoen te boeken.

men en aansluiting te vinden bij
de middenmoot.
Historie
De wedstrijd tussen Helmond
Sport en FC Volendam stond 21
keer eerder op het programma.
Helmond Sport wist op eigen
veld negen keer te winnen van
de Volendammers.
In de afgelopen vijf seizoenen
werd er thuis van FC Volendam
slechts één keer gewonnen. In
het seizoen 2016/2017 werd er
met 2-0 gewonnen door doel-

punten van Furhgill Zeldenrust
en Teije Ten Den.
Vorig seizoen verloor Onze Club
met 1-4 van de ploeg uit Volendam. Doelpuntenmaker aan de
kant van Helmond Sport was
destijds Jordy Thomassen.
Ben jij erbij?
Wil jij Helmond Sport aanmoedigen tegen ‘Het andere Oranje’?
Ga dan naar www.helmondsport.
nl/tickets en bestel eenvoudig je
ticket online vanuit huis. Kaarten
zijn al verkrijgbaar vanaf €10,(volwassen vak O en P). s

Helmond
Op zondag 7 oktober zal Helmond weer helemaal in het
teken staan van al de mooie
dingen die Brabant te bieden
heeft: Cultuur, geschiedenis,
taal maar vooral de streekproducten en de gezelligheid staan
deze 3e editie centraal.

Onderste regionen
Ook FC Volendam heeft niet de
goede seizoenstart waar zij misschien op gehoopt hadden. Met
slechts twee punten uit de eerste
zes wedstrijden staat de ploeg uit
Volendam voorlaatste in de Keuken Kampioen Divisie.
Voor zowel Helmond Sport als
FC Volendam wordt aanstaande
vrijdag een belangrijk duel om
uit de onderste regionen te ko-

Op 7 oktober kun je deelnemen aan het erfgoedcollege in
Kasteel Helmond (bron foto’s: Erfgoed Brabant).

In de afgelopen vijf seizoenen werd er thuis van FC Volendam slechts
één keer gewonnen. (bron foto; Wim van den Broek)

Een forse, knappe kerel: Timmie
Timmie is 3 jaar en is een forse, knappe kerel met wat overgewicht. Hij is helemaal van slag
geraakt na een verhuizing. Hij kon daar niet meer naar buiten en dat beviel hem heel slecht.
Hij reageerde zijn ongenoegen af op de andere katten, en ook naar zijn mensen werd hij
onvriendelijk. De boodschap was duidelijk: hij had het helemaal niet meer naar zijn zin. Hij
is afgestaan zodat wij een nieuw baasje voor hem kunnen zoeken waar hij weer zijn oorspronkelijke blije zelf kan zijn.
Door zijn opname in ons asiel is hij al helemaal gereset: hij is bij ons een ongelooflijk lieve
lobbes die het liefst lekker lang bij je op schoot komt liggen en rollebollen tot kunst heeft
verheven. Meneer is de vriendelijkheid zelve en wil heel graag aangehaald worden. We
zoeken iemand die dol is op grote kerels, met een tuin zodat meneer weer op stap kan. Liever geen kleine kindjes en geen andere huisdieren. Timmie moet wel een kilootje afvallen,
maar dan is er nog genoeg Timmie over om lekker te knuffelen.

Zuivel en bier:
wezenlijk onderdeel van
Brabantse geschiedenis?
Historicus Robin Hoeks van Erfgoed Brabant vertelt alles over
boter en bier in Brabant. Eiermijnen, scharrebier, zuivelcentri-















6 dagen per week geopend!

(langs de weg van Helmond naar Deurne)

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

fuges en stoombierbrouwerijen
passeren de revue.
Zijn de producten boter en bier
een wezenlijk onderdeel van de
roemruchte geschiedenis van
het Bourgondische Brabant? Of
is dat slechts marketing? Na het
college is er de gelegenheid voor
het publiek om vragen te stellen
en mee te praten.
Praktisch
Het erfgoedcollege vindt plaats
op 7 oktober om 15.00 uur in het
Kasteel van Helmond (Kasteelplein 1). Voorafgaand aan het
erfgoedcollege vindt om 13.30
uur een rondleiding plaats in
deze 700 jaar oude waterburcht.
Toegang tot het college is gratis
maar aanmelden verplicht, via
info@erfgoedbrabant.nl
o.v.v.
“Helmond Erfgoedcollege”.
Kosten voor de rondleiding zijn
€5,00 per persoon en dienen ter
plekke te worden betaald.
Over Erfgoed Brabant
Erfgoed Brabant is een stichting
die de waarde en waardering
voor de zaken die we bewust of
onbewust van onze voorouders
hebben overgeleverd gekregen
wil koesteren, bevorderen en
doorgeven. Dat doen we speciaal voor mensen die actief zijn
in de erfgoedsector, om ze nog
beter hun werk te kunnen laten
doen, maar ook door mensen op
laagdrempelige en verrassende
wijze te laten kennismaken met
hun erfgoed. s

helmondnu.nl

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

si
si

Privé en groepslessen in kleine groepen.
Overdag en ‘s avonds.
Cursus op maat met een passend tempo.
También holandés para hispanohablantes.

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

SCHRIJF JE NU IN!
WWW.HORIZONTES.NL
06 485 66 315
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Er is een tijd van komen en gaan
Reggie Spoormakers neemt afscheid
van de Houtse Toneelgroep
Mierlo-Hout
Afscheid nemen is nooit plezierig. Zo
vlak voordat Reggie Spoormakers afzwaait als regisseur en lid van de Houtse
Toneelgroep is het leuk om eens terug
te kijken naar al die jaren lidmaatschap.
Volgens de ledenadministratie is Reggie op 1 juni 1987 lid geworden van de
Houtse Toneelgroep, dat is iets meer als
31 jaar. Haar eerste rol speelde ze in het
stuk ‘Als de klok waarschuwt’ in 1988 ze
speelde daar Wietske, een dienstmeisje.
Haar mooiste rollen (het is lastig kiezen na
zoveel jaren) zijn die van ‘Ank’ in het stuk
‘Chemie’ in 2013 en haar rol als barones in
het stuk ‘Dinner for one’ in 2012. Twee hele
diverse rollen waarbij het bij het ene stuk
draait het om humor, timing en vooral
niet lachen, en bij het andere stuk komt
juist heel veel emotie kijken.
Binnen de groep vervult Reggie al sinds
geruime tijd de ‘rol’ van voorzitter. Ze
zorgt ervoor dat alles op rolletjes verloopt.
Want ook achter de schermen valt heel
wat te regelen. Voordat een voorstelling
op de planken staat, hebben de spelers en
vrijwilligers al bergen werk verzet. Denk
bijvoorbeeld aan het decor, kleding, attributen en techniek. Binnen de groep kent
iedereen dan ook Reggie’s motto: ‘met d’n
botte hiep d’r tegenaan’.
Al ruim 31 jaar is Reggie Spoormakers lid
van de Houtse Toneelgroep. Maar er is
een tij van komen en gaan en met het toneelstuk: ‘Zo zijn onze manieren’, neemt
Reggie vol trots afscheid.
Over 'Zo zijn onze manieren'
De familie Stortkook heeft, op z’n zachtst
gezegd, een nogal ‘aparte’ kijk op het leven. In deze familie worden goede manieren én werken verafschuwd! Iedereen leeft
van een uitkering en wil dat graag zo houden. Wanneer ome Geert nogal plotseling
overlijdt, begint er een fel gevecht om zijn

erfenis; een gevecht dat op ’t scherpst van
de snede wordt uitgevochten: ieder voor
zich en elkaar niks gunnend. Oplichting,
misleiding en ruzies zijn aan de orde van
de dag. Tussendoor moet de familie ook
nog voor oma Stortkook zorgen. Oma
draagt een groot geheim met zich mee, en
dat geheim heeft grote gevolgen voor de
hele familie. De Houtse Toneelgroep nodigt iedereen van harte uit om te komen
kijken en genieten van deze klucht vol humor en uitgesproken figuren.
Speeldata
• Vrijdag 28 september, 20:00 uur in,
Zaterdag 29 september, 20:00 uur in
en Zondag 30 september 14:00 uur in
De Geseldonk, Helmond
Entree & Reserveren
• Entree: € 7,50 p.p
• Online reserveren:
www.houtsetoneelgroep.nl
• Stuur een SMS/WhatsApp bericht
naar 06-12 89 57 27
• Stuur een bericht via de
Facebook-pagina s

Na ruim 31 jaar neemt Reggie Spoormakers
afscheid van de Houtse Toneelgroep
(bron foto; Houtse Toneelgroep)

Nieuwe speelruimte in Mierlo-Hout? Denk mee!
Mierlo-Hout
Veel speelplekken in Mierlo-Hout zijn
verouderd. Daarom gaat de gemeente ze
de komende jaren vernieuwen. Daarover
gaan we graag met u in gesprek. We willen de speelruimte gevarieerder, eigentijdser en avontuurlijker maken. Jong en
oud willen we zo meer mogelijkheden
geven om in de buitenlucht te bewegen,
ontmoeten en ontdekken.
Natuurlijk houden we daarbij rekening
met het speelgedrag van kinderen en de
behoeften van de buurt. De laatste maanden is daarom de speelruimte in MierloHout in kaart gebracht. Ook zijn gesprekken gevoerd met kinderen, bewoners en
partners in de wijk. Dit heeft geleid tot een
eerste voorstel voor uw wijk. We nodigen
u uit om mee te denken over een eerste
voorstel voor speelruimte in Mierlo-Hout.
Wat is nodig om meer buiten te bewegen,

ontmoeten en ontdekken? Kunt u iets bijdragen om de speelwaarde in de wijk te
vergroten? Heeft u ideeën, wensen of zorgen? Deel deze met ons. U bent van harte
welkom op 11 oktober van 19.30 tot 21.00
uur in de Geseldonk. De bijeenkomst start
met een korte presentatie over het nieuwe speelruimtebeleid van de gemeente.
Daarna gaan we graag met u in gesprek.
De zaal is open om 19.15 uur. Meer achtergrondinformatie vindt u alvast op www.
helmond.nl/speelruimte.
Hopelijk zien we u op 11 oktober! s

(bron foto; Gemeente Helmond)

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

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

Activiteiten bij KBO-St. Lucia
Mierlo-Hout
In oktober kunt u bij KBOSt. Lucia terecht voor
diverse activiteiten!
Repaircafé KBO-St. Lucia
Op zaterdag 6 oktober van
11.00-15.00 uur en op 18 oktober a.s van 13.00-16.00
uur kunt u weer terecht bij het Repaircafé KBO-St. Lucia in de Geseldonk. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen
met Adriaan van Veggel, vicevoorzitter@
kbo-stlucia.nl of tel. 0492-841112. Direct emailen kan ook naar:
repaircafe@kbo-stlucia.nl
Koffie ochtend
Dinsdag 2 oktober a.s. is er van 10.00 –
12.00 uur de maandelijkse koffieochtend
in Wijkhuis de Geseldonk te Mierlo Hout.
U kunt er gewoon gezellig buurten maar
ook een kaartje leggen of een ander spelletje doen behoort tot de mogelijkheden. Er
zijn ook altijd enkele bestuursleden aanwezig waarmee u in gesprek kunt gaan.
Een kopje koffie/thee kost slechts € 0,50.
U bent van harte welkom.
Bloemschikken
Donderdag 4 oktober a.s. van 10.00-12.00
uur kunt u weer meedoen met het bloemschikken. De prijs is 10 euro exclusief onderbord. Breng zelf een bord of schaaltje
mee. Mocht je een lijmpistool hebben deze
dan aub ook graag meenemen. U kunt
zich tot zaterdag 29 september opgeven

door een enveloppe met 10 euro, voorzien
van naam, adres en telefoonnummer in
brievenbus Dr. Klompélaan 27 te doen of
Brigitte te bellen, 06-12059942.
Etentje buiten de deur
Zoals elk jaar starten we na het jeu de boules seizoen weer met ons etentje buiten
de deur. Dit is iedere 2e woensdag van de
maand bij Eet café de Barrier. De kosten zijn
€ 14,50 p.p. en de aanvang is om 13.30 uur.
Degenen die hieraan deel willen nemen
graag op de zondag voorafgaand aan de
datum vóór 20.00 uur een enveloppe in de
brievenbus te doen op het adres Dircxken
van Meghenstraat 4 t.n.v. J. Geubbels. In
de enveloppe het bedrag voor het etentje
bijsluiten alsmede een briefje met vermelding van naam en aantal personen, adres
en telefoonnummer.
In 2018 zijn de volgende data gepland:
10 oktober, 14 november en 19 december.
In 2019 zijn de volgende data gepland:
9 januari, 13 februari, en 13 maart.
Als U nog vragen heeft kunt U altijd
contact opnemen met de coördinator:
P. Hermans, De Winterstraat 36, 5703 XW
Helmond, telefoon: 0655818140.
Computer inloop
Heeft u kleine problemen met uw computer of tablet, of heeft u moeite met een
bepaald programma, dan kunt u elke 3de
woensdag van de maand (voor oktober is
dat woensdag 17 oktober a.s. vanaf 13.30
uur terecht in wijkhuis De Geseldonk, Cederhoutstraat 44. s

Prinseroaje van de Houtse Kluppels
bijna op de helft
Mierlo-Hout
De nieuwe Prins begint zenuwachtig te
worden: over ruim 6 weken wordt hij
bekendgemaakt. Verschillende namen
circuleren. Deze week volgt de tip die
jou misschien wel over de streep trekt en
heel veel duidelijk maakt.
Weet jij na deze tip zeker wie de 57e prins
van de Houtse Kluppels wordt? Geef de
naam van jouw kandidaat door via www.
kluppels.nl en gok gratis mee wie de nieuwe Prins wordt. De winnaar maakt kans

op 4 kaarten voor de Show- & Zwetsavond
op 16 februari 2019.
Volg ons ook op Twitter en Instagram via
@houtsekluppels of word vrienden op
Facebook: CV De Houtse Kluppels. s

Bijgaande foto is alweer de 5e tip van het
Prinseroaje! (bron foto; CV de Houtse Kluppels)
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Op zondag 7 oktober staat, in
het verlengde van de Werelddierendag, de jaarlijkse Open
Dag van de stichting Dierenambulance en Dierenasiel Helmond e.o. op het programma.
Op het adres Grasbeemd 17 in
Helmond zijn diverse dier- en
dierenasiel gerelateerde kramen opgesteld.

castratie/sterilisatie of het plaatsen van een chip bij uw hond
of kat. Deze speciale actie geldt
voor die zondag en de daaropvolgende week. Dus inschrijven
kan tot en met 13 oktober 2018.

Wij nodigen u uit om eens een
kijkje te komen kijken in ons
pand wat voortdurend in beweging is.Verder kunt u op deze
zondag uw kat inschrijven voor

U moet wel inwoner van de gemeente Helmond zijn om aan
deze kortingsactie deel te mogen nemen. Speciale actieprijzen
zijn € 45,70 voor castratie kater,
€ 67,50 voor sterilisatie poes en
€ 17,50 om uw hond of kat te
laten chippen. U dient dan nog
wel zelf voor de registratie te

Bliksum
KATER - 1 JAAR

Bubble
REU - 8 JAAR

Tel.: 06-52716622

KATER - 5 MAANDEN

Myloh

de loop weekkrant HELMOND

Werelddierendag
4 oktober
OPEN DAG
zorgen. De verder werkwijze
en het vervolg wort u tijdens de
inschrijving verder uitgelegd.
Kortom voldoende redenen op
de Open Dag, gehouden van
12:00-16:00 uur te bezoeken.
En bent u enthousiast geworden? Dan kunt u zich ook nog
laten inschrijven als vrijwilliger.
We hebben een uitgebreid assortiment aan functies!
U bent van harte welkom bij
onze gezellig e en diervriendelijke Dierenambulance en Dierenasiel Helmond e.o.

Zondag 7 oktober
12.00
16.00
uur
Dierenambulance en Dierenasiel Helmond

KATER - 1 JAAR

Carvin

TEEF - 4 JAAR

Dana

KATER - 4 MAANDEN

Mierloseweg 52 - Helmond - 0492-532323

www.amivedi.nl

www.klaasenvandeursen.com

Gerstdijk 7 - Helmond
0492-57 96 00 dc-benelux@druckchemie.com

POES - 7 JAAR

Hoya

POES - 2 JAAR

Joy

POES - 1 JAAR

Lowa

POES - 2 JAAR

Zuiddijk 27 - Helmond

Breestraat 10 - Someren
0493-472954 - 06-20744714
www.frankenkuypers.nl

www.rijschooltonvandenheuvel.nl

Kromme Steenweg 3 - Helmond
0492-509333 www.spoormakers.com

Industrieweg 48A - Mierlo
0492-544078 www.verbakelparty.nl

Foxtrot
REU

KATER - 4 MAANDEN

Nout

KATER - 4 MAANDEN

Okke

KATER - 4 MAANDEN

Onno

KATER - 5 MAANDEN

Helmond

Flip

Minke

Whiskers

Ook het adres voor
de beste dierenvoeding
www.woonplezier.nl
kantoor Helmond

www.jadabedrijfsruimteverhuur.nl

Beekerheide 16A
5741 HC Beek en Donk

De Hoefkens 1b, Helmond
www.diepvriesspecialist.nl

www.helmondnu.nl
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
Zaterdag 29 september:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en
Sint Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Zondag 30 september:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het
seniorenkoor;
Resi Oud-Vennik; André de Bruijne; Annie van Lieshout v.w.
verjaardag;
Donderdag 4 oktober:
19.00 uur Alphonsuskapel;
Zaterdag 6 oktober:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en
Sint Anna; volkszang;
Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Common Voice;
Overleden ouders Weijts-Janssen; Oma en Opa van MierloVogels; Ouders Sauvé-Vogels en dochter Ine; Koos Dirks;
Nelly van Bussel-van Os;

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

www.damiaanhelmond.nl
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 30 september
10.30 uur Piet van Neerven en Irma van Neerven-Harnisch,
Marietje Adriaans-van Berkel, Trees Jansen-Wijnheimer,
Maria van Moorsel-van Hooft, Antoinetta Kenter, Wilhelmus
Habraken, Netje van Roozendaal, Jozefina BoudewijnsRompen, Zus Verstappen-van Oorschot.
Zondag 7 oktober
10.30 uur
Rie Smits Verhofstad, Pieter de Bok, familie Van AstenVan Lent, Dinie van AnsemDijstelbloem, Miel Steijns, Wim van
Lieshout, Mien Aalders-van Bommel.
www.damiaanhelmond.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE
H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. H.Lambertus
(Kerkstraat/Centrum) zo. 11.00; H. Paulus (Paulus Potterlaan/
Noord) zo. 9.30; Edith Stein (Weg door de Rijpel/Rijpelberg)
zo. 11.00.
Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 9.00 uur.
Vr. 19.00 uur.
Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel tel. 477255.
pastoorseidel@live.nl Pastor W. Koopmans
tel. 06-19223250. pastorkoopmans@live.nl.
Diaken H.W. Dings, tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal
parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE Helmond. (ingang onder
de kerktoren Jozefkerk) Tel. 522109 (maandag tot en met
donderdag 9.30-12.30u.) Pastorie: Bakelsedijk 1,
5701 HA Helmond.
E-mail: parochie@heiligelambertus.nl
Website: www.heiligelambertus.nl

In juli 2018 werd het koren in Stiphout gemaaid met machines uit de 50er en 60er jaren door
Willie Royakkers en vrijwilligers van de Blockers een groep die oude landbouwmachines nog levend
houden en dit ook graag laten zien zoals op zondag 30 september 2018 bij de oude toren in Stiphout.
Video’s door Wim Klaasen

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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SEPTEMBER
EVENEMENTEN

save the date

HELMOND
The Animals - House Of The Rising
Sun & More
In 1964 spoelde er in de gehele wereld
een golf van Rock Roll. Boven op deze
golf zaten de Beatles The Rolling Stones
en natuurlijk The Animals. De Cacaofabriek, Cacaokade 1. 20:30 uur.

VR. 28 T/M ZO. 30 SEPTEMBER
Openingsfestival Het Speelhuis
Het Speelhuisplein wordt vanaf vrijdag
28 tot en met zondag 30 sept. omgetoverd tot een compleet theaterfestival
terrein. Met uitzicht op de prachtige
nieuwe schouwburg kunt u genieten
van allerlei klein en groot straattheater: van intiem toneel tot spectaculaire
acrobatiek, via urban dance tot poëzie.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2.
Verschillende tijden op
vr 28 sept. en za 29 sept. .

VRIJDAG 28 SEPTEMBER

The Feliciano’s
Kleurrijke mix van bluegrass country
comedy en folk op de vierkante meter. Tijdens het openingsfestival op het
Speelhuisplein. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. Vr 28 sept. om 18:15 uur,
za 29 sept. om 11:00 uur.
Compliment Girls
Gratis complimentjes voor iedereen.
Deze voorstelling maakt deel uit van
het openingsfestival en zal vanaf het
aangegeven tijdstip regelmatig (pop-up)
of doorlopend te beleven zijn.
Vr 28, za 29 en zo 30 sept.
op verschillende tijden.

ZATERDAG 29 SEPTEMBER

Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur
een biologische markt onder de Markthal van Winkelcentrum Brandevoort in
Helmond.

AS YOU LIKE IT – PREMIERE
Negen moedige jongeren van de Jeugdtheaterschool Annatheater spelen As
You Like It een hardvochtige en hilarische komedie over jong en verliefd zijn.
Annatheater Helmond, Floreffestraat
21a. 19:30 - 21:00 uur.

De Vervelende Bus 4+ Schippers & Vangucht
Een muzikaal en filmisch zoekboek
voor iedereen vanaf 4 jaar. Deze voorstelling maakt deel uit van het openingsfestival. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. Verschillende tijden op vr 28
sept. , za 29 sept. en zo 30 sept.

Cirqulation Locale Jan Vermeersch @ Acrogroep
Een spectaculaire voorstelling met
acrobatiek muziek en trampolines.
Tijdens het openingsfestival.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. Vr 28
sept. 18:30 - 20:30 uur, za 29 sept. 13:30
- 15:00 uur, zo 30 sept. 13:45 - 15:00 uur.

Feikes Huis & Servaes Nelissen –
Beefteefjes
Bij Servaes Nelissen liggen humor en
tragiek dicht naast elkaar in een eigenzinnige mengvorm van toneel cabaret
poppenspel en mime. Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2. Verschillende tijden
op vr 28 sept. en za 29 sept. .

Kluizelaar 2+ - Simone de Jong
Als je goed kijkt is er altijd iets spannends te vinden ook vlakbij. Tijdens het
openingsfestival op het Speelhuisplein.
Het Speelhuis, Speelhuisplein 2.
Za 29 sept. om 13:15 uur, om 15:15 uur
en om 16:15 uur.

Kasper van der Laan
Winnaar publieksprijs
Leids Cabaret Festival. Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2. Vr 28 sept. om
20:30 uur en om 22:15 uur.
LIVE: Danish Demolition Tour
Het beste uit de Deense metal scene
staat op het podium van Muziekcafe
en betreft de bands Hellhorse Siamese
Aphyxion en Defecto. Muziekcafé
Helmond, Zuid Koninginnewal 39.
Vr 28 sept. 21:00 - 02:00 uur.
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LIVE: Queens of the Stone Age,
tribute by QotsaC
QOTSAC staat voor Queens Of The
Stone Age Covers.
Muziekcafé Helmond, Zuid
Koninginnewal 39. 14:00 - 01:00 uur.

Pieternel en Band
Nashville-girl
uit Amsterdam.
Deze avontuurlijke 039Nashvillegirl039 uit Amsterdam verlegt de
grenzen van het
genre op een onverwachte manier.
Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2.
19:30 - 22:00 uur.

annatheater

UrbanMinorz UrbanMatterz
Jeugdconcert
UrbanMatterz
presents UrbanMinorz. Een
muziekavond
speciaal voor de
jeugd tussen 12 en
17 jaar met SFB
Rugged en Lorentz
SFBSFB oftewel
Strictly Family
Business.
De Cacaofabriek,
Cacaokade 1.
19:30 uur.

AS YOU LIKE IT – PREMIERE
Negen moedige jongeren van de Jeugdtheaterschool Annatheater spelen As
You Like It een hardvochtige en hilarische komedie over jong en verliefd zijn.
Annatheater Helmond,
Floreffestraat 21a
Za 29 sept. 19:30 - 21:00 uur.
Zo 30 sept. 15:00 - 16:30 uur.

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

ZONDAG
30 SEPTEMBER
Koopzondag
Op 30 sept. is
het koopzondag in Helmond
Centrum. Gezellig winkelen op
zondag in Helmond Centrum.
De winkels zijn
open van 12:00 17:00 uur.
Optreden: Live@
Lokaal42
Iedere zondag
LiveLokaal42.
Markt 42. 16:00 23:00 uur.

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van
Helmond

ZATERDAG 29 SEPTEMBER

PATHÉ HELMOND
DO. 27 SEPT. T/M WO. 3 OKT.
Aristokatten, De (Pathe Disneyweken) (DNL) Zo 11:15 uur
BlacKkKlansman (DOV) Ma 13:15 uur / Do, Di 15:15 uur / Vr
16:15 uur / Za 16:30 uur
Book Club (DOV) Vr 10:30 uur / Ma 12:45 uur / Do 13:15 uur
/ Za 14:10 uur
Brandweerman Sam - Klaar Voor Actie (DNL) Za, Zo 10:00 uur /
Do, Vr, Ma - Wo 10:30 uur / Za 15:10 uur
Christopher Robin (DNL) Zo 10:30 uur / Wo 13:40 uur
Cold War (DOV) Zo 14:00 uur
Doris (DNL) Ma 10:30, 15:30 uur / Do, Wo 11:00 uur / Di
11:30, 13:45 uur / Za 12:00, 16:00 uur / Vr 12:45, 15:20 uur /
Do 14:00 uur / Zo 14:45 uur / Do, Zo - Wo 19:45 uur / Vr, Za
20:30 uur
Elvy’s Wereld So Ibiza (DNL) Zo 10:15, 17:45 uur / Do, Ma, Di
10:30 uur / Vr 10:45 uur / Wo 12:40, 15:30 uur / Za 13:00,
17:00 uur / Do, Zo - Di 15:00 uur / Vr, Za 15:45, 19:00 uur /
Do, Di 18:15 uur / Ma, Wo 18:30 uur
Film van Dylan Haegens, De (DOV) Wo 14:45 uur / Za 15:30
uur / Zo 17:00 uur / Do, Ma, Di 17:45 uur / Vr, Za 18:15 uur
Hotel Transylvania 3 (DNL)
Za 10:15 uur / Vr 14:00 uur
Hotel Transylvania 3 (N3D) Wo 12:15 uur / Za 13:30 uur / Ma
15:15 uur / Do, Zo, Di 15:30 uur / Vr 16:00 uur
House With A Clock In Its Walls, The (DOV) Za 10:30, 12:45,
19:20 uur / Vr 12:50, 16:50, 19:15 uur / Do, Ma, Di 13:00,
16:00 uur / Zo 13:15 uur / Wo 16:40, 18:45 uur / Do, Zo, Di
18:30 uur / Ma 18:40 uur / Di 20:30 uur
Incredibles 2 (DNL) Wo 13:15 uur
Incredibles 2 (N3D) Za 12:30 uur / Zo 12:40 uur /
Vr 14:15 uur
Johnny English Strikes Again (DOV) Za, Zo, Wo 10:30 uur / Do,
Vr, Ma, Di 10:45 uur / Vr 12:10 uur / Do, Ma, Di 12:15, 14:30,
16:45, 21:15 uur / Zo 12:50, 16:50 uur / Za 13:45 uur / Wo
17:00, 19:15 uur / Vr, Za 17:30, 19:45, 22:00 uur /
Do, Zo - Di 19:00 uur
Juliet, Naked (DOV) Wo 11:15 uur / Ma 20:00 uur
Juliusz (DOV) Zo 18:00 uur
Life Itself (DOV) Zo 15:40 uur
Louis en de Aliens (N3D) Za 10:00 uur / Zo 11:45 uur /
Vr 14:50 uur
Mamma Mia: Here We Go Again (DOV) Zo 12:15 uur / Wo
16:00 uur / Ma 17:30 uur / Do, Di 18:45 uur /
Vr, Za 19:30 uur
Nun, The (DOV) Do, Di 10:30 uur / Ma 11:00 uur / Do 17:00
uur / Wo 17:30 uur / Vr, Za 17:45, 22:45 uur /
Do, Zo - Wo 22:00 uur
PAC Fest Film 1 (DOV) Zo 10:30 uur
PAC Fest Film 2 (DOV) Zo 19:10 uur
PAC Fest Film 3 (DOV) Zo 21:20 uur
PAC Festival (DOV) Zo 10:30 uur
Papillon (DOV) Do 20:15 uur / Zo, Ma 20:30 uur /
Vr, Za 21:00 uur / Wo 21:15 uur
Peppermint (DOV) Vr 11:15 uur / Do, Di 12:45 uur / Ma 13:30
uur / Do 21:00 uur / Zo 21:15 uur / Ma - Wo 21:45 uur /
Vr, Za 22:15 uur
Post, The (DOV) Di 13:30 uur
Predator, The (DOV) Vr 11:30 uur / Do, Ma, Di 12:30 uur
Predator, The (O3D) Zo, Ma 21:00 uur / Do, Di, Wo 21:30 uur /
Vr, Za 21:45 uur

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

DIVERSEN

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
Vrijdag
12 oktober
Contante
gepaste
betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.
1 letter ofSpirituele
cijfer per Beurs
hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke
inlevertermijn
19.00
- 22.30 uurelke maandag 17.00 uur.

Kapster Nicole

Ervaren kapper aan huis
De Brem, Rijpelplein 1 cursussen
te koop
kennismaking
voor
dames, heren
en kids.
te koop gevraagd
te
huur
vakantie
Helmond.
diversen
huisdierenKnippen 10 Euro
personeel
en voor
stichting-deva.nl
evenementen
auto’s en motoren
goed
kleuren, fohnenonroerend
en waterEntree €4,woningruil
radio
en tv
golf mag u mij altijd bellen,
ook ‘s avonds.
Kapper aan huis of thuis,
e 6,50
VLOOIEN MARKT
tel.: 06-30075443 e 8,00
30 september
Sporthal Tivoli
Geert Grootestraat 72
Eindhoven 9-16 uur
Kraamhuur 06-20299824

e 9,50
e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50

65+ KLUSSER/
STYLIST

Voor timmerwerken en
Inleveradres:
traprenovaties, houten
de loop
weekkrant
helmond
vloeren voor kamers/
TWEEDEHANDS
Steenovenweg
20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
terras en ook schilder,
SPEELGOED EN
behang en tegelwerk. 40
KINDERKLEDINGBEURS
150 kramen
Jaar ervaring.
30 september:
info: 06-11441257 Kees
Bongerd in Breugel
7 oktober:
Dreef in Aarle-Rixtel
www.dedakdekker.com
11.00 - 14.00 uur
Ook voor particulieren
www.kinderkledingbeurs.net
T: 0492 - 546007

Rolluiken, luifels,
vloerbedekking, lamellen,
(rol)gordijnen, jalouziën, etc.
Zeer concurrerende prijzen.
Gratis meten en prijsopgaaf.
Willie’s stoffering,
Braaksestraat 10, Helmond,
T: (0492) 535901
FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-;
Staantafel € 4,-;
Karaoke € 25,-;
Tel. 0492-510855
www.ikgeefeenfeestje.nl
Dovens Meubel
Zie onze vernieuwde website.
www.dovens.nl
Dovens Slapen
Slaapkamers-BoxspringsMatrassen-Dekbedden-Hoeslakens-Toppers.
www.dovens.nl

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

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

Dovens Woningstoffering
Raamdecoratie-gordijnenvloerbedekking-PVC-vinyllaminaat-lamelparket.
www.dovens.nl

2 VOOR € 65,-

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

BUCKLES EN LEREN RIEMEN
WWW.BUCKLES-BELTS.NL

De Broekenparty
Offermansstraat 4, Lierop
Schuin tegenover de kerk. GRATIS PARKEREN
Dealer van o.a. Lee, Wrangler, Paddock’s,
Lee Cooper, Mustang, Brams Paris, Digo, Maskovick,
Colorado, New Star, 24/7 Jeans.

www.de-broekenparty.nl

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

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

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

e 8,00
e 9,50

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

e 11,00
e 12,50
e 14,00
e 15,50
Inleveradres:
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Raamdecoratie
!! Actie Oktober 20% korting !!
www.dovens.nl

Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

Woningen plan

’t Auerschoot

te Bakel in verkoop
Regio
Plan ‘t Auerschoot is een nieuwbouwplan dat gerealiseerd
zal worden op het bedrijventerrein waar nu nog het bedrijf
Claassen Bouw & Vastgoed B.V. gevestigd is. In het nieuwbouwplan komen 17 nieuwbouwwoningen voor diverse
doelgroepen. Inmiddels is de verkoop in volle gang.

Samen 750 jaar oud
Mierlo-Hout
De 10 kinderen van Piet Joosten en Mina van Dijk hielden
een reünie op de ouderlijke boerderij aan de Medevoort 9a
in Mierlo-Hout.
Hier werden zij allemaal geboren en groeiden ze op. Dit omdat
zij op 22 september 2018 een gezamenlijke leeftijd van 750 jaar
hebben bereikt. Het werd een onvergetelijke dag, waarbij veel
verhalen en herinneringen uit het verleden werden opgehaald.
Op de goede gezondheid van iedereen EN het leven werd gezamenlijk een toost uitgebracht. s

Het nieuwbouwplan is een hofje waar woongenot voorop
staat. Het is een doodlopende straat die vanuit de Auerschootseweg toegankelijk is. Hierdoor zal weinig verkeer door de
straat rijden.
Aan het woonhofje liggen woningtypen voor diverse doelgroepen. Zowel koop als huur is mogelijk. Er zijn levensloopbestendige woningen, twee-onder-één-kapwoningen en zes
huurappartementen.
De levensloopbestendige koopwoningen zijn geschikt voor
mensen met oog op de toekomst. Deze woningen met een
ruime tuin combineren het “wonen op één niveau” met op de
eerste verdieping extra kamers.
De twee-onder-één-kapwoningen zijn als ruime of als compacte tweekapper verkrijgbaar. Bij de zes huurappartementen
zijn de onderwoningen met tuin op de begane grond zeer geschikt voor senioren en de bovenwoningen voor alleenstaanden of samenwonenden.
Alle woningen worden energiezuinig gebouwd en aanpassingen zijn mogelijk. De start van de bouw van de woningen staat
gepland voor begin 2019. Het kantoorgedeelte van Claassen
Bouw & Vastgoed BV zal als laatste wijken om plan ’t Auerschoot volledig te kunnen realiseren. Kijk op www.planauer
schoot.nl voor meer informatie of bel makelaar Louis Jansen
van Peelrand Makelaardij op 06-53 10 90 07. s

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

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

e 6,50

hartstichting.nl

BRAMS PARIS
STRETCH JEANS

23

(Bron foto; Claassen Bouw)

1950; Het gezin, net voor de geboorte van het 10e kind
van de familie.

Nog steeds alle 10 gezond in de rij, in de leeftijd van resp.
81,80,79,77,76,75,73,71,70 en 68 jaar oud. (bron foto’s; Wim Joosten)

24
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OP=OPRUIMING
GEEN ONZIN MET
INRUILKORTINGEN.
GEWOON SCHERPE
PRIJZEN!
GAZELLE

SPARTA

CITYZEN SPEED
Bosch Performance CX ,Nuvinci
versnellingsnaaf en 500wh accu.

PICK UP
COUNTRY

Nu van € 4399.00 voor

3499.-

Nu van € 669.00 voor

inclusief kenteken OP=OP

OP=OP

BATAVUS

GAZELLE

dames 49 met 3 versnellingen

499.-

Yamaha middenmotor en 500wh
accu.

CHAMONIX
C7+ LTD

Nu van € 2849.00 voor

Nu van € 949.00 voor

OP=OP

OP=OP

BRYTE E-GO

699.-

2299.-

Nog meer aanbiedingen in de winkel, grijp uw kans!
Vaak nog maar 1 beschikbaar dus wacht niet te lang!

Onze voordelen
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snelservice bij
reparatie
zonder afspraak

garantie op
reparaties

waardebon|DL
Keuzekorting nu alleen met bon
25%
KORTING
op naar keuze een zadel, slot, tas of mand!
(1 artikel per bon, geldig t/m 6-10-2018)

overtuigd?
www.henkvanrooijfietsen.nl

FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond
T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl
OF F ICIËLE

D EALER

VA N

KLAASEN | VANDEURSEN.COM DL WK39

iedere
testdadag
g

te
de bes e
ic
v
ser

voordeel 3

✃

voord
eel 2

el 1
voorde

Kijk ook op onze site voor meer aanbiedingen
en bestel via de webshop!

