
OOK  IN DEZE 
UITGAVE

Hellemondgift

in deze uitgave

6Lichtjesavond

9De OmZieners

26

helmond
de loop weekkrant

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

16e Jaargang | nummer 40 | Oplage 39.500 exemplaren | LAATSTE NIEUWS: WWW.HELMONDNU.NL       facebook.com/weekkrantdeloop       twitter.com/De_Loop
HELMONDNU.NL De enig echte Helmondse krant met hart voor de regio - Vrijdag 5 oktober 2018

Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 
4 - 5
Bron: www.helmond.nl

Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 
4 - 5
Bron: www.helmond.nl

Moderne website laten bouwen? info@adcommunicatie.nl

www.lambertusconcerten.nl

ZONDAG 7 OKTOBER 
HOHE MESSE

VAN BACH
I.S.M. HELMONDS VOCAAL ENSEMBLE

LAMBERTUSKERK HELMOND
20.00 UUR - ENTREE €25,-

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

Verkeersongeval?   Arbeidsongeval?
Medische fout?   Mishandeling?

Bel 0492 - 70 02 80
Wij bezoeken u gratis aan huis!

ZONDAG 14 OKTOBER

NICK JR. 
IN DE KLEUTERBIOS

TICKETS E 8,00
INCL. KIDSCOMBO

Proef de sfeer! 

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 streekpro-
ducten. Food en gezelligheid 
staan deze 3e editie centraal. Op 
verschillende locaties in Hel-
mond zal van alles te doen zijn. 

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 

Sligro
De grootste mosselpan van de 
wereld staat deze dag op het ter-

rein van de Sligro. En dit is geen 
gewone pan; ze heeft een om-
vang van 7 meter en een door-
snede van bijna 2 meter. Daar 
kun je heel wat mosselen in be-
reiden! Naast de mosselpan staat 
er ook een Rad van Fortuin met 
mooie prijzen en kun je eerlijk en 
heerlijk genieten van de fairtra-
deproducten van Sligro. Ook zal 
er bekendheid worden gegeven 
aan de restaurantactie van Sligro.
12.00u t/m 17.00u

Zorgtuinderij de Bundertjes
Bij Zorgtuinderij de Bundertjes 
zal deze dag o.a. een bio markt 
plaatsvinden en een gezellige 
speurtocht speciaal voor de kin-
deren. Kom gezellig rondkijken 
in dit prachtige stukje helmond 
en zie zelf wat de kramen u te 
bieden hebben. Een aantal deel-
nemers zijn: 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.

Cacaofabriek
Bij de Cacaofabriek zal deze dag 
het restaurant geopend zijn met 
een Brabantse herfst barbecue 
op het buitenterrein. Daarnaast 
wordt er een Brabantse dag-
hap aangeboden net als diverse 
soorten stampotten met spek of 
worst en als Brabants hapje, een 
bourgondisch worstenbroodje. 
Dit is gewoon verkrijgbaar in de 
brasserie van De Cacaofabriek. 

City Resort Hotel Helmond 
Bij City Resort Hotel Helmond 
zullen o.a. er diverse promotie 
activiteiten plaatsvinden voor 
Wellness, body treatment, mas-
sages en fitness en worden er 
demonstraties gegeven in de 
restaurant keuken met de Green 
Egg. 12.00 t/m 17.00 uur

Hohe Messe
Ons Brabant Festival wordt fees-

telijk afgesloten In samenwer-
king 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

Helmond
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WIL JE VOORDELIG EEN FOLDER LATEN VERSPREIDEN?
Neem dan contact met ons op via: bezorging@deloop.eu of bel: 0492-845 350.

Nazomergevoel?

ONTDEKBELEEF     GENIET

BELEEF     GENIETOktoberlifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

BELEEF     GENIETlifestyle editie over trends tips inspiratie shoppen leven en wonen

Nazomergevoel?

De nummer 1 van Brabant in kunststof kozijnen
• ‘s-Hertogenbosch• Breda

• Udenhout• Eindhoven

www.kozion.nl

• Eindhoven

Kijk voor onze openingstijden 
en speciale acties op:

In deze uitgave
In deze uitgave

Verrassende Herfst 15

In deze uitgave
In deze uitgave

Herfst 

De grootste mosselpan ter wereld zal te vinden zijn op het terrein van de Sligro. (bron foto; Sligro)
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ONZE HOOFDSPONSOREN

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

HELMOND 
SPORT
TELSTAR
VR 12 OKT / 20:00 UUR
KASSA’S OPEN OM 19.00 UUR OF BESTEL 
ONLINE VIA WWW.HELMONDSPORT.NL/TICKETS

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

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

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

BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen 
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@deloop.eu  
Internet www.deloop.eu 
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

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

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen, Mandy 
Meeuwsen, Meryem Strazzulla en 
Britt Welten.

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

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

PAARDENVLEES, MALS MAGER EN LEKKER, NU IEDERE 2E KILO HALVE PRIJS! WWW.SLAGERIJWILDE.NL
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In- en verkoop van gebruikte 
kwaliteitsmeubelen 

voor een betaalbare prijs

ZONDAG 
7 OKTOBER 
GEOPEND 

12.00 - 16.00 uur
Mierloseweg 321, Helmond

Tel. 06-12655003 
www.tweedezitenzo.nl

Mountainbike tak R&TC Buitenlust zit in de lift 

Drie jaar geleden heeft R&TC 
Buitenlust een jeugd mountain-
bike tak opgericht om tegemoet 
te komen aan de toenemende 
vraag om jonge renners te trai-
nen en te begeleiden om moun-
tainbikewedstrijden te gaan rij-
den. Maar ook renners die nog 
geen wedstrijden willen gaan 
rijden zijn welkom om mee te 
trainen. Sinds vorig jaar is er 
ook een aftrap gemaakt met de 
uitbreiding van de MTB tak en 
kunnen volwassenen en jeugd-
renners vanaf de nieuwelingen 
ook komen trainen.

In de bovenbouw heeft R&TC 
Buitenlust ook de Helmondse 
Mirte Klerkx rondrijden. Dit sei-
zoen is zij voor het eerst inter-
nationaal gaan rijden. En ook zij 
deed dit niet geheel zonder suc-
ces. Vooral in de zware parcour-
sen in België en Duitsland wist 
zij op het podium te eindigen en 
uiteindelijk heeft ze ook aan de 
Europese Kampioenschappen 
mountainbiken in Pila (Italië) 
deel mogen nemen.

Ook op de weg- en het veldrijden 
gaat het goed met de vereniging. 
Mooie resultaten en een toene-
mend ledenaantal hebben ertoe 
geleid dat in september de hele 
wielerbaan opnieuw is voorzien 
van een nieuwe laag asfalt zodat 
er weer goed en veilig getraind 

kan worden in de winter. Ook de 
pumptrack is geheel vernieuwd. 
Daarnaast zijn ook de nieuwe 
tenues voor de komende jaren 
ontworpen en hebben zich veel 
sponsoren gemeld die op dit 
mooie tenue willen staan. In het 
kader van het 85-jarig bestaan 
van de vereniging in 2019 heeft 
het bestuur besloten om toch 
het oorspronkelijke rood weer 
terug te laten keren in de shirts.
Op 13 en 14 oktober organiseert 
R&TC Buitenlust voor de derde 
keer de Helmcross op recrea-
tiegebied Berkendonk. Net als 

de voorgaande jaren zal op za-
terdag 13 oktober een landelijke 
jeugdveldrit gehouden worden. 
De renners moeten een KNWU 
licentie hebben en kunnen zich 
inschrijven op de KNWU site. 
Op zondag 14 oktober is er een 
wedstrijd die deel uitmaakt van 
de regionale wintercompetitie, 
de Toma Cycles Cup/Limburg-
cross, en kunnen zowel volwas-
sen- als jeugdrenner deelnemen 
aan de wedstrijden. Hier is het 
wel mogelijk om op de dag zelf 
nog in te schrijven. Hierbij zijn 
zowel mountainbikers als veld-

rijders welkom. Als klap op de 
vuurpijl heeft de landelijke bond, 
KNWU, de Nederlands Kampi-
oenschappen Veldrijden voor 
de jeugd 2019 toegewezen aan 
R&TC Buitenlust. Deze zullen 
gehouden worden op 26 januari 
2019 op recreatiegebied Berken-
donk. 

Mee informatie over R&TC Bui-
tenlust kun je vinden op www.
rtcbuitenlust.nl. Wil je specifiek 
iets weten over de Helmcross, 
dan kun je een kijkje nemen op 
www.helmcross.nl s

Helmond

(bron foto; R&TC Buitenlust)

Helmond zoekt Stadskunstenaar voor twee jaar
Helmond zoekt een stadskun-
stenaar voor de jaren 2019 en 
2020. Wie wil het stokje van 
Thomas Pieters overnemen en 
gaat twee jaar lang samen met 
inwoners, organisaties, scholen 
en bedrijven, nog meer kleur 
en plezier aan de stad geven? 
Belangstellenden kunnen zich 
voor 10 november aanmelden.

Een stadskunstenaar is een pro-
fessionele maker die voor en 
vooral mét de stad kunst maakt. 
Uiteraard heeft de kunstenaar 
daarbij artistieke vrijheid. 
De stadskunstenaar realiseert in 
deze periode minimaal één groot 
artistiek project in en met Hel-
mond, een kunstwerk/kunstpro-
ject in het kader van het Lucas 
Gassel jaar, diverse kleine events 
en is aanwezig bij een aantal be-
langrijke culturele gebeurtenis-
sen in de stad.

Criteria
Belangrijkste criteria voor selec-
tie zijn: verbondenheid met de 
stad Helmond, artistieke kwali-
teit, publieksbereik en het kun-
nen leggen van verbindingen 
met en in de stad en haar inwo-
ners.   

Daarnaast is de stadskunstenaar 
is een professionele maker en 
(deels) werkzaam in de culturele 
sector. 

Dat kan van alles zijn: film, mu-
ziek, vormgeving, hiphop, foto, 
theater, community art, mode, 
illustratie, taal en dergelijke. 

Hij of zij heeft een positieve in-
stelling, zoekt de Helmonder op 
en is zichtbaar in de stad. De 
stadskunstenaar is afkomstig 
uit / woont in Helmond of heeft 
daar een sterke en aantoonbare 
band mee, is in staat zelfstandig 
te handelen en aandacht te ge-
nereren voor kunst en cultuur. 

Budget
Beschikbaar budget is € 10.000,- 
all-in per jaar (totaal € 20.000,- 
over 2 jaar). Dat is inclusief ho-
norarium, materiaalkosten en 
eventuele organisatiekosten. De 
stadskunstenaar wordt organisa-
torisch ondergebracht bij De Ca-
caofabriek, maar kan uiteraard 
vrij opereren in heel Helmond. 

Aanmelden
Belangstellenden kunnen zich 
voor 10 november aanmelden. 
Meer informatie over hoe aan 
te melden is te vinden op www.
helmond.nl/stadskunstenaar. 

Selectie
De selectiecommissie bestaat 
uit de wethouder Cultuur, direc-
teur Cacaofabriek / Speelhuis, 
voorzitter Adviesraad Cultuur 
en een leerling van een middel-
bare school in Helmond.  Het is 
de bedoeling dat de commissie 
voor 15 december een beslissing 
neemt. s

Helmond

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
 

 

www.helmondnu.nl
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Hooravond begroting gemeente Helmond 2019

De gemeenteraad heeft dinsdag 25 september de Programmabegroting 2019 
in ontvangst genomen. Hierin staat waaraan het gemeenschapsgeld volgend 
jaar wel en niet wordt uitgegeven. Wat vindt u van de plannen die in de 
Programmabegroting 2019 staan? De gemeenteraad hoort graag uw mening. 
Inwoners, organisaties en instellingen uit Helmond kunnen dit laten weten 
tijdens de hooravond op dinsdag 23 oktober. De raad ontvangt u graag om 
19.30 uur in de raadzaal in Boscotondo. Wel vooraf even aanmelden als u wilt 
inspreken.

In de programmabegroting staan de geplande inkomsten en uitgaven van de 
gemeente. De begroting geeft aan met welke programma’s wordt geïnvesteerd 
in de toekomst van Helmond. Programma’s zoals aandacht voor gezondheid in 
de aandachtswijken van Helmond, een kindvriendelijke stad of de bouw van het 
nieuwe zwembad. En hoeveel geld een bepaald programma krijgt toegewezen. 
Ook ligt vast wat de belangrijkste resultaten moeten zijn.

Uw mening is belangrijk
De raad kan uw belangen het beste vertegenwoordigen als u uw mening laat 
horen. Wat vindt u van de plannen om in Helmond volgend jaar 400.000 euro te 
investeren voor extra ondersteuning van inwoners met schulden en dat voor de 
verbetering van onderwijshuisvesting de komende vier jaar 14,2 miljoen euro 
wordt uitgetrokken? Laat het de raad weten en meld u aan voor de hooravond. 

Aanmelden
U kunt zich aanmelden om in te spreken door te mailen naar 
raadsgriffie@helmond.nl. Dit kan tot vrijdag 19 oktober. Geef in uw mail uw 
naam en telefoonnummer door, het onderwerp waarover u wilt inspreken en 
eventueel van welke organisatie u bent. U krijgt dan vijf minuten spreektijd 
tijdens de hooravond. 
U kunt de begroting lezen op www.helmond.nl/begroting2019.

Inhoudelijke behandeling
Na de hooravond bespreekt de gemeenteraad op dinsdag 30 oktober aanstaande 
de begroting inhoudelijk. Alle fracties geven hun mening over de begroting en 
stellen vragen aan het college. De burgemeester en wethouders geven vervolgens 
antwoord op al deze vragen en er wordt gediscussieerd over de begroting. Tot slot 
stemt de raad of de begroting wordt vastgesteld of dat er nog zaken gewijzigd 
worden. U bent van harte welkom tijdens deze vergadering. U kunt het ook online 
volgen. Meer informatie hierover volgt later.

Ondersteuning in huis met leefstijlmonitoring

Hebt u ondersteuning in huis nodig? Of bent u mantelzorger? Dan kan 
leefstijlmonitoring u mogelijk helpen. Als mantelzorger kunt u met deze dienst 
namelijk op afstand een oogje in het zeil houden. Daardoor hoeft u niet steeds 
bij degene te zijn die u ondersteunt.

Leefstijlmonitoring werkt op basis van bewegingsmelders, niet met camera’s. 
Het is een dienst die met een paar simpele sensoren het leefpatroon van een 
alleenstaande oudere in kaart brengt. Via een app kunt u als mantelzorger 
zien of alles goed gaat en krijgt u een bericht als er iets mis is. Ook wordt u 
gewaarschuwd voor mogelijke gezondheidsrisico’s die ontstaan. Bijvoorbeeld als 
iemand langzamer gaat lopen waardoor het valrisico toeneemt. Overal, ook als u 
dus niet op locatie bent.

Gratis tot 1 maart 2019
Woont u alleen of bent u mantelzorger en zorgt u voor iemand die alleen woont? 
Dan is ondersteuning via leefstijlmonitoring wellicht iets voor u. De gemeente 
Helmond stelt leefstijlmonitoring gratis beschikbaar tot 1 maart 2019. De 
gemeente werkt hierbij samen met KPN-vitaal. Na 1 maart 2019 geeft u zelf aan 
of u ermee wilt doorgaan. U zit er dus niet aan vast.
Bij de KPN-winkel in de Elzaspassage kunt u zien hoe leefstijlmonitoring werkt.  

Aanvragen
Wilt u leefstijlmonitoring aanvragen?  Ga dan naar www.kpn.com/vitaal.

Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

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

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

Heeft u een goed initiatief voor uw wijk?

Kom dan naar het spreekuur van uw wijk om hierover in gesprek te gaan 
met de wethouder. Bijvoorbeeld om ideeën te delen voor verbetering van 
de verkeersveiligheid in uw wijk of wensen om openbare speelplekken te 
vernieuwen. 
 
Overzicht wijkspreekuren
Voor een overzicht van de aankomende wijkspreekuren in oktober gaat u naar 
https://www.helmond.nl/wijkspreekuren. U kunt zonder afspraak een bezoek 
brengen aan het wijkspreekuur. 

Helmond zoekt Stadskunstenaar voor twee jaar

Helmond zoekt een stadskunstenaar voor de jaren 2019 en 2020. Wie wil het 
stokje van Thomas Pieters overnemen en gaat de stad twee jaar lang samen met 
inwoners, organisaties, scholen en bedrijven, nog meer kleur en plezier aan de 
stad geven? Belangstellenden kunnen zich vanaf nu aanmelden. 

Een stadskunstenaar is een professionele maker die voor en vooral mét onze 
stad kunst maakt. Uiteraard heeft de kunstenaar daarbij artistieke vrijheid. 
Belangrijkste criteria voor selectie zijn: verbondenheid met de stad Helmond, 
artistieke kwaliteit, publieksbereik en het kunnen leggen van verbindingen met 
en in de stad en haar inwoners. De stadskunstenaar realiseert in deze periode 
minimaal één groot artistiek project in en met Helmond, een kunstwerk/
kunstproject in het kader van het Lucas Gassel jaar, diverse kleine events en is 
aanwezig bij een aantal belangrijke culturele gebeurtenissen in de stad.

Wie zoeken wij?
De stadskunstenaar is een professionele maker en (deels) werkzaam in de 
culturele sector. Dat kan van alles zijn, zoals film, muziek, vormgeving, hiphop, 
foto, theater, community art, mode, illustratie, taal. De stadskunstenaar heeft een 
positieve instelling, zoekt de Helmonder ook echt op en is zichtbaar in de stad. 
De stadskunstenaar is afkomstig uit / woont in Helmond of heeft daar een sterke 
en aantoonbare band mee. De stadskunstenaar is in staat aandacht te genereren 
voor kunst en cultuur. De stadskunstenaar is in staat om zelfstandig te handelen. 

Meer informatie
Denk jij dat je een goede stadskunstenaar van Helmond kunt zijn? Laat het ons 
dan weten! Kijk dan voor meer informatie op www.helmond.nl/stadskunstenaar 
en meld je aan.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Raadsvergadering
9 oktober  2018

De gemeenteraad vergadert op dinsdag 9 oktober aanstaande in de raadzaal 
in Boscotondo. De vergadering begint om 19.30 uur.  

Live volgen via internet
De beelden van de raadsvergadering worden live uitgezonden via internet. Via 
www.helmond.nl/bestuur (kies voor: Raad in Beeld) of via de app Politiek portaal 
op uw tablet kunt u de vergadering gemakkelijk volgen. U vindt daar ook een 
overzicht van alle vergaderingen van de raad en de raadscommissies. Daarnaast 
kunt u de vergadering ook op een later moment terugkijken.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:
• Herijking verordeningen Participatiewet
• Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant 
 2017-2030
• Jaarrekening 2017 Openbare Basisscholen Helmond (OBS)

De volledige agenda met bijbehorende stukken vindt u op 
www.helmond.nl/gemeenteraad
Wilt u inspreken? Kijk dan op www.helmond.nl/spreekrecht hoe u dat regelt.

Bekendmakingen

Verkeersmaatregelen
Burgemeester en wethouders hebben besloten:

Twee parkeerplaatsen aan te wijzen in de Wachtelbeemden als parkeergelegenheid alleen 

bestemd voor elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal.

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u bezwaren heeft tegen een besluit kunt u dit schriftelijk bij ons kenbaar maken. De 

termijn voor het indie¬nen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan 

met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het bezwaar¬schrift 

dient verstuurd te worden aan de Gemeente Helmond, afdeling Bestuurs- en Juridische 

Ondersteuning, Postbus 950, 5700 AZ  HELMOND, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het 

bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, 

de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de 

gronden van het bezwaar bevatten. Ook kan het bezwaar elektronisch worden ingediend via de 

Gemeentesite (www.helmond.nl).

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Degenen die een 

be-zwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens 

op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening 

aanvragen. Dit ver-zoek (inclusief een kopie van het bezwaarschrift stuurt u naar: De 

Voorzieningenrechter, sector be-stuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Voor 

het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Nadere informatie

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

op de Gemeentesite (www.helmond.nl). Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u 

contact opnemen met Ing. N.J.C. Luijten, tel. 0492-587605.

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

Houtsestraat 35 21-09-2018 omzetten bedrijfswoning in  OLO 3743843

  burgerwoning 

Lochtenburg 4 26-09-2018 oprichten woning OLO 3621401

Zuid Koninginnewal  26-09-2018 oprichten 22 appartementen OLO 3752005

51 t/m 95 oneven huisnummers  met commerciële ruimte

Milieu (1) 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een melding in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding
Deco  Dwarsdijk 3 Het oprichten van een bedrijf voor ontwerp en

Licht & Reclame  uitvoering van (licht)reclameprojecten.

 

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

Kommavlinder perceel Z11 27-09-2018 aanbrengen gesloten  OLO 3934033

  bodemenergiesysteem

 

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

U.N.O.-weg 5 20-09-2018 wijzigen gevel, plaatsen tuinpaviljoen OLO 3924371

Kuijpersstraat 38 20-09-2018 vergroten woning met opbouw op  OLO 3923383

  aanbouw 

Waterbeemd 2A 21-09-2018 plaatsten overkapping,  OLO 3925225

  maken 2e uitweg 

Braaksestraat 7 21-09-2018 dagopvang voor ouderen OLO 3875629

Mommersdonk 2 21-09-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3926925

van Graftstraat 7 26-09-2018 plaatsen dakkapel achtergevel OLO 3934563

Theo Driessenhof 27 26-09-2018 verbouwing garage  OLO 3935143

Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond artikel 3.9a van de 

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

ontwerp wijzigingsplan ‘Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5’ met ingang van 4 oktober 

2018 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Dit wijzigingsplan is gebaseerd op de wijzigingsregels van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Helmond’. Het betreft de splitsing van een bestaande woonboerderij in twee woningen.

Inzage 

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link 

op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode 

is NL.IMRO.0794.0000WP180019-1001. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in 

de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens 

de openingstijden van de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is 

juridisch bindend.

Zienswijze

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

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

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

vermelding van: zienswijze wijzigingsplan Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5.

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

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

(0492) 702602.

Wet geluidhinder - Ontwerpbesluit hogere waarden geluid wijzigingsplan 
“Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij voornemens zijn hogere 

waarden voor de geluidbelasting, als bedoeld in de Wet geluidhinder vast te stellen ten 

behoeve van het wijzigingsplan “Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5”. Deze waarde 

bedraagt maximaal 53 dB voor het wegverkeerslawaai ten gevolge van de geprojecteerde N279 

(omleiding Dierdonk).

De hogere waarden voor de geluidbelasting betreft een extra woning zoals deze wordt 

geprojecteerd in het wijzigingsplan “Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5”.

Inzage

Met ingang van 4 oktober 2018 kunnen het ontwerp van het besluit en het akoestisch 

onderzoek zes weken door een ieder worden geraadpleegd op de gemeentelijke website 

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in 

de Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de 

openingstijden van de Stadswinkel. 

Zienswijze

Binnen een termijn van zes weken kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun 

zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Schriftelijke 

zienswijzen kunnen worden gericht aan: College van burgemeester en wethouders, p/a Team 

Expertise en Ontwerpen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond onder vermelding van: zienswijze Wet 

geluidhinder WP Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5. Mondelinge zienswijzen kunnen 

op maandag t/m vrijdag tussen 9:00 en 12:00 uur telefonisch naar voren worden gebracht 

door te bellen naar telefoonnummer 14 0492.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 
   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 
   7 dagen per week via www.helmond.nl

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Burgemeester en Wethouders van Helmond 3 oktober 2018

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
woensdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.
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nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

*Deze actie geldt voor keukens gekocht vanaf 1 oktober 2018. Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Aanstaande zondag alle
vestigingen geopend

Gratis 
montage*

Als je jouw keuken in 
januari 2019 laat plaatsen

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

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Wie mileubewust en slim 
koopt, koopt bij de kringloop.

Wij verkopen onder andere:

- Kleding - Kleingoed
- Lijsten - Schilderijen
- Boeken - Speelgoed
- Elektronica - Lampen
- Fietsen - CD's en DVD's
- Kasten - Salontafels
- Bedden - Matrassen
- Eetkamer tafels en stoelen
- Bureau's en Bureaustoelen

Op deze manier word er actief bijgedragen 
aan het verbeteren van de natuur 

door het verminderen van de
CO2 uitstoot.

Maandag 8 oktober
Overspoor/Suytkade/

Stadskantoor 

Dinsdag 9 oktober
Binnenstad - Oost

Woensdag 10 oktober
Binnenstad - West

Donderdag 11 oktober
Binnenstad - Noord

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

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

Wij heten u welkom, in onze winkel

Lichtjesavond in 
Speeltuin Helmond-West 

Op vrijdag 12 oktober is het weer 
zover. Speeltuin Helmond-West is 
dan verlicht met honderden lamp-
jes en in de avond geopend voor 
spelende kinderen. Het is weer 
tijd voor de traditionele lichtjes-
avond! Van 18.00 uur tot 21.00 uur 
is de speeltuin gratis toegankelijk. 
Natuurlijk wordt er gezorgd voor 
enkele leuke extra’s. 

Clown Kees komt om alle kinderen 
te vermaken met zijn grappen en 
grollen. Bovendien maakt hij leuke 
figuren met ballonnen en laat hij 
kinderen allerlei trucs mee uitvoe-
ren. Daarnaast is er voor elk kind 
een verrassing. Wat dat is verklap-
pen we nog niet. En natuurlijk is 

spelen in een bijna donkere speel-
tuin hartstikke spannend.
Voor ouders is uiteraard het terras 
open zodat die onder het genot van 
koffie/thee of iets anders naar hun 
spelende kinderen kunnen kijken.

Zoals gezegd is de toegang gratis. U 
hoeft geen lid te zijn van de speel-
tuin. Andere jaren was de lichtjes-
avond de afsluiting van het seizoen. 
Speeltuin ‘Helmond-West’ heeft 
echter het seizoen verlengd. We zijn 
ook de gehele maand oktober open. 
Mooi weer tijdens de herfstvakan-
tie? Dan is de speeltuin dus een op-
tie. Tijdens vakanties gelden andere 
(ruimere) openingstijden, dus kijk 
daarvoor even op de website: 
www.speeltuinhelmondwest.nl 
De speeltuin ligt aan de Arberg 
straat 85 in Helmond-West. s

Helmond-West

Op 12 oktober wordt Speeltuin Helmond-West sfeervol verlicht want dan is het 
weer tijd voor de traditionele lichtjesavond! (bron foto; Speeltuin Helmond-West)www.helmondnu.nl
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Een nieuw 
plafond in 1 dag!plafond in 1 dag!

terwijl de meubels blijven staan

voor elke ruimte

Plafonds • Sierlijsten • Verlichting

Bezoek onze showroom:
do. vr. en za. van 10.00 uur 

tot 16.00 uur. Ma. di. en wo. 
op afspraak.

De 6 voordelen van Plameco
3Schone montage in één dag
3 Zonder hakken en breken 3 Zonder hakken en breken 3

3 De meubels kunnen blijven staan De meubels kunnen blijven staan3 De meubels kunnen blijven staan3

3 Voor elke interieurstijl3 Voor elke interieurstijl3

3Verlichting naar wens
3Uit één geheel op maat gemaakt

Plameco Vakbedrijf Van Osch 
Kruiseind 16c, 5421 ND  Gemert   T 0492-368100

www.vakbedrijfvanosch.nl
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tot
 30

% STOOKDAGEN
zaterdag 6 & zondag 7 oktober van 11:00 - 16:00 uur

Half Elfje 6 | 5711 ES Someren | 0493-471756
www.wesakachels.nl

Afgelopen zondag was het natio-
nale broers en zussen dag.  
Een prachtige dag vind ik, want 
ik hou kei veul van mijn broers en 
ben een echt familie mens.  
Ik heb 4 broers waarvan er inmid-
dels 2 zijn overleden. Van ons gezin 
van 7 personen  (2 ouders 4 jongens 
en een meske, ikke) zijn er nog 3 
over. Ik ben thuis de jongste en het 
enigste meske.
  
Toen ik geboren werd was ons pap 
al  50 en ons mam 43 jaar.  
Mijn oudste broer was toen al 20. 
Daar was ze dan, het lang ver-
wachte meiske in da jongens ge-
zin. Mijn oudste broer zat in dienst 
en al zijn vrienden  kwamen me 
bewonderen. Ik was een beziens-
waardigheid. Dat ik tot het bot 
verwend werd door iedereen, hoef 
ik niet te vertellen.

Maar ook de jongens kwamen 
bij ons thuis niks tekort. We wa-
ren een hecht gezin en dat zijn we 
ondanks dat we nog maar met 
zijn driekus zijn, nog steeds. We 
begrijpen elkaars verdriet en we-
ten zonder iets te zeggen wat we 
bedoelen. Ookal zijn we alle 3 erg 

verschillend, we zijn alle 3 uniek en 
hebben thuis geleerd om elkaar te 
helpen en goed en lief te zijn voor 
elkaar.   
En natuurlijk zijn we het wel eens 
niet eens met elkaar en denken we 
anders over bepaalde zaken. Maar 
als je iedereen in zijn waarde laat 
en elkaars keuze respecteert, bende 
al een heel eind. Dat zou in de we-
reld meer gedaan moeten worden.
 
We hebben een band, een band 
voor het leven daarom zijn mijn  
broers me erg dierbaar.  
Als ik ze nodig heb staan ze voor 
me klaar en dat is wederzijds, als 
hun mij nodig hebben sta ik bin-
nen 45 minuten in Tilburg. We vie-
ren nog steeds Nieuwjaar samen 
zoals ze dat bij ons thuis deden, 
ONZE familie tradities, die we nog 
steeds koesteren.  
We maken er samen iets van, ook 
al missen we onze ouders en 2 
broers die zijn overleden.  
Wij gaan verder en maken samen 
mooie herinneringen. Tegen mijn 
broers Jan en Fer wil ik zeggen, 
bedankt. Bedankt dat jullie mijn 
broers zijn, ik hou van jullie, en 
zal er altijd voor jullie zijn. Elkaar 

zeggen dat we van elkaar houden 
doen we veel te weinig. Maar we 
weten het wel.  
Gelukkig heb ik het vorig jaar 
tegen mijn inmiddels overleden 
broer Ton nog kunnen zeggen in 
zijn laatste week en kreeg het ant-
woord terug dat hij ook van ons 
hield.  
Met een big smile op mijn gezicht 
reed ik die dag richting Helmond 
niet wetende dat het de laatste keer 
was dat we elkaar hadden gezien. 
Hoe fijn dat we dit nog naar elkaar 
toe hebben uitgesproken.

Wat ik met dit column wil zeggen 
heb je broer en je zus lief met al zijn 
goede en minder goede dingen. Er 
is toch niets mooiers als familie, 
tenminste in mijn ogen.  
Zeg nu dat je van elkaar houd stel 
niks uit tot morgen wat je vandaag 
nog kan doen. Maak er samen een 
mooi leven van.

Tot de volgende week.

De mooiste dahlia van 2018

Dahliatuin Helmond-West wil 
iedereen hartelijk bedanken die 
op de open dag de tuin heeft be-
zocht. ‘Het deed ons goed zoveel 
mensen te mogen begroeten’. 

Gelukkig speelde het mooie weer 

ook mee. Tijdens de open dag 
werd ook de verkiezing voor de 
mooiste dahlia gehouden. 

De winnaars hiervan zijn nu be-
kend! De winnaar van de mooi-
ste dahlia is geworden: Sorbet! 
De tweede plaats is voor Mike’s 
Peppermint  en de derde plaats 
ging naar Bill Holmberg. s

Helmond-West

De winnaar van de mooiste dahlia is geworden: Sorbet!
(bron foto’s; Dahliatuin Helmond-West)

De tweede plaats is voor 
Mike’s Peppermint.

De derde plaats ging naar 
Bill Holmberg.

Prijswinnaars Volksuniversiteit 
Helmond bekend

Dit jaar bestaat de Volksuni-
versiteit Helmond 40 jaar. Om 
dat vieren heeft het Helmond-
se cursusinstituut, dat in 1978 
werd opgericht, een prijsvraag 
uitgeschreven. De winnaars 
ervan kunnen in het komende 
seizoen aan een gratis cursus 
deelnemen.

Op zaterdag 25 augustus stond 
de Volksuniversiteit met een 

kraam op de weekmarkt om cur-
sisten te werven voor het nieuwe 
seizoen. Belangstellenden kon-
den ter plekke een vragenlijst in-
vullen met een serie vragen over 
de Volksuniversiteit. 

De prijswinnaars zijn mw. Ingrid 
Dekker Schut, mw. M. van Eijk, 
mw. Dorothé Stiphout en mw. 
Mendel van Stekelenburg. Zij 
mogen uit het programma een 
cursus kiezen die zij gratis kun-
nen gaan volgen. Deze prijsvraag 
is de eerste activiteit van de VU 

Helmond om haar 40-jarig jubi-
leum te vieren.
Voor het jubileumjaar heeft de 
Volksuniversiteit het volgende 
thema gekozen: 'Met de Volks-
universiteit leert u de wereld 
kennen…'. De Volksuniversiteit 
heeft een uitgebreid en internati-
onaal verbindend cursusaanbod. 
Cursisten kunnen kiezen uit een 
breed scala aan talencursussen: 
Nederlands, Spaans, Italiaans, 
Chinees, Frans, Indonesisch, Por-
tugees, Engels, Russisch, Turks 
en zelfs ‘Hellemonds’. Verder zijn 

Helmond

(bron foto; Volksuniversiteit Helmond)

Broers en zussen

Ons 

vertelt…

er cursussen voor 'body en mind' 
op het gebied van lichamelijke en 
geestelijke gezondheid), kunst en 
cultuur, algemene ontwikkeling, 
creativiteit, bridge en koken. 

Daarnaast organiseert de VU 
Helmond een serie lezingen over 
uiteenlopende onderwerpen. 
Alle informatie is te vinden op 
www.vuhelmond.nl. s
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Dement en toch een 
goede oude dag?
Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen
Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk 
Brouwhuis. Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. 
Een echt THUIS. Een kleinschalig alternatief voor de 
verpleeghuiszorg voor mensen met dementie (ZZP5). 
24 uur per dag professionele begeleiding.

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

’Een mooiere plek 
kun je niet wensen.’

‘Ma voelt zich 
echt thuis.’

‘We voelen ons 
bevoorrecht.’

‘Voor iedereen 
betaalbaar’

‘Ik geef een negen!’
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De Peel Letselschade Advocaten 
vestigt zich in Helmond

Bob Leemhuis (36) en Faro 
Sobczak (33) besloten een jaar 
geleden om een eigen letsel-
schade-advocatenkantoor op 
te richten. Met De Peel Letsel-
schade Advocaten hebben zij 
vanuit hun vestiging in Weert 
in een jaar tijd een praktijk op-
gebouwd. Dat was een kwestie 
van hard werken, maar vooral 
ook een kwestie van goed werk 
leveren. De meeste zaken ko-
men immers mond-tot-mond 
binnen.

Om cliënten in Helmond en 
omgeving nog beter te kunnen 
bereiken, opende De Peel Letsel-
schade Advocaten per 1 oktober 
2018 een vestiging in het centrum 
van Helmond aan de Kasteel 
Traverse 90.

Iedereen kan hier terecht voor 
hulp bij het vorderen van scha-
devergoeding na verkeersonge-
lukken, arbeidsongevallen, me-
disch fouten, zeden- en gewelds-
delicten en zo meer. 

De advocaten bezoeken u - in-
dien gewenst - thuis en brengen 

hun kosten in rekening bij de 
aansprakelijke verzekeraar. Dit 
betekent dat de rechtsbijstand 
voor u gratis is. 

Advocaat Bob Leemhuis is op-
gegroeid in Nuenen, volgde zijn 
rechtenstudie in Nijmegen en 
studeerde af op aansprakelijk-
heidsrecht en verzekeringsrecht. 
Hij ging aan het werk in Amster-
dam en Utrecht waar hij als ad-
vocaat ook strafzaken behandel-
de. Daarnaast volgde hij aan de 
Grotius Academie de specialisa-
tieopleiding Personenschade. Na 
de geboorte van zijn tweede kind 
keerde hij terug naar Brabant, 
daar waar zijn familie en veel van 
zijn vrienden wonen.

Advocaat Faro Sobczak groeide 
op in Beek en volgde zijn rech-
tenstudie in Maastricht, waarna 
hij vijf jaar aan de universiteit 
docent was en promoveerde. 
Daarna is hij naar Amsterdam 
verhuisd waar hij aan de slag kon 
bij een advocatenkantoor gespe-
cialiseerd in letselschade. Nog 
altijd do-ceert Faro Sobczak één 
dag in de week aansprakelijk-
heids- en gezondheidsrecht aan 
de Universiteit van Maastricht, 
niet alleen aan rechtenstudenten 

maar ook aan studenten genees-
kun-de, de artsen in spé.

De Peel Letselschade Advocaten
Tel.: 0492 - 70 02 80
www.dp-advocaten.nl s

Helmond

Bob Leemhuis en Faro Sobczak 
opende per 1 oktober 2018 

een vestiging in het centrum 
van Helmond aan de 

Kasteel Traverse 90. (bron foto; 
De Peel Letselschade Advocaten)

Dienstapotheek Elkerliek weer 
24 uur 7 dagen per week open 

Vanaf maandag 1 oktober is de 
dienstapotheek van het Elker-
liek ziekenhuis in Helmond 24 
uur 7 dagen per week open. Dat 
is goed nieuws voor patiënten 
die tijdens de nacht spoedmedi-
catie nodig hebben; gedurende 
de zomermaanden was er een 
tijdelijke nachtsluiting. 

Het team van apothekersassi-
stenten is op sterkte gebracht. 
Voorzitter van de cliëntenraad 

Corry Bombeeck: “We zijn blij 
dat het Elkerliek deze service 
weer aan patiënten in de regio 
kan aanbieden.” 

Voor de hele regio, voor 
spoedgevallen
De Elkerliek Apotheek bevindt 
zich in de centrale hal van het 
ziekenhuis. Van 18.00 tot 8.00 uur 
de volgende ochtend, in weeken-
den en op feestdagen fungeert 
de Elkerliek Apotheek als diens-
tapotheek voor de hele regio. De 
dienstapotheek is uitsluitend be-
doeld voor spoedgevallen. s

Helmond

Eerste Rabobank FIFA19 
voorronde groot succes 

Een kleine 150 jongeren uit 
Helmond nemen het de ko-
mende weken tegen elkaar op 
in het eerste officiële Rabobank 
FIFA19 toernooi. Afgelopen zon-
dag stond de eerste voorronde 
op het programma en wel op 
een hele bijzondere locatie: de 
Business Club van het Helmond 
Sport Stadion. 

Net als bij een échte voetbalwed-
strijd was de wedstrijdspanning 
goed voelbaar in het stadion. 
Er was vooraf flink getraind, er 
werd zelfs eigen materiaal mee-
genomen door sommigen. Kort-
om: er werd niets aan het toeval 
overgelaten. 

En dat was maar goed ook. Want 
het niveau was hoog, heel hoog 
zelfs. Gejuich werd afgewisseld 

met hier en daar een vloek. Maar 
de sportiviteit voerde toch vooral 
de boventoon. Er was veel res-
pect voor elkaars game skills. 

De duo’s die na afloop de meeste 
wedstrijden hadden gewonnen, 
gaan door naar de grote finale 
op zaterdag 27 oktober. Zij ont-
vingen zondag al een leuk prij-
zenpakket met onder andere een 
petje, FIFA-points en de felbe-
geerde nieuwe FIFA19 game die 
afgelopen week is gelanceerd.

De mooiste prijzen worden uiter-
aard pas verdeeld op de finaledag 
op zaterdag 27 oktober. Dan zijn 
er onder andere gamecheques 
te winnen en als hoofdprijs een 
groot tv-scherm. 
Maar voordat het zover is, 
vindt er eerst nog een voor-
ronde plaats op zondag 7 ok-
tober. Inschrijven kan nog via  
www.rabobank.nl/helmond s

Helmond

In de businessclub van Helmond Sport werd afgelopen zondag het 
eerste officiële Rabobank FIFA19 toernooi gehouden 

(bron foto; Rabobank Helmond).

Een bijzondere voorstelling: De OmZieners

Op zaterdag 13 oktober komt 
er een bijzondere voorstelling 
naar Helmond. Deze wordt ge-
speeld in theater Het Speelhuis. 
De voorstelling wordt georgani-
seerd op initiatief van en in sa-
menwerking met de gezamen-
lijke Kerken van Helmond. De 
toegang is gratis (vrije gift na 
afloop) en de aanvang van de 
voorstelling is om 20.00 uur.

De OmZieners wordt gebracht 
door de Joseph Wresinski Cul-
tuur Stichting; een multicultu-

reel theatercollectief van mensen 
die in armoede leven en profes-
sionele theatermakers. Samen 
brengen zij een theaterproduc-
tie van artistieke en inhoudelijk 
kwaliteit.
De OmZieners is geïnspireerd op 
de kwetsbaarheid die armoede 
met zich meebrengt op elk le-
vensterrein; arbeidsparticipatie, 
gezondheid, scholing, huisves-
ting etc. Ervaringsdeskundigen 
brengen die kwetsbaarheid op 
een indringende manier en met 
een gezonde dosis humor over 
het voetlicht. Zo willen wij een 
gesprek op gang brengen over de 
vraag hoe de participatiesamen-

leving een waardige plaats kan 
bieden aan mensen in kwetsbare 
situaties.

Aanmelden kan via: omzieners@
gmail.com (Het is niet verplicht, 
maar wel aan te raden).

Deze voorstelling is mede moge-
lijk gemaakt door een financiële 
bijdrage van onder andere:
Gemeente Helmond, Stg. Tho-
mas van Villanova, Coovels 
Smits Stichting, Stg.Steun, Wel-
zijnszorg, Stg.SKH, Protestantse 
Gemeente Helmond, H. Dami-
aan de Veuster parochie, Theater 
Het Speelhuis. s

Helmond

De OmZieners wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting; een multicultureel 
theatercollectief van mensen die in armoede leven en professionele theatermakers. (Bron foto; Jochem Jurgens) www.helmondnu.nl
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Deze aanbiedingen zijn geldig van 3 t/m 9 Oktober 2018

www.tuincentrumdebiezen.nl

Vrijdag koopavond
Tot 20:00 uur

Opening kerst- en sfeershow Zondag 7 Oktober 
12:00 tot 17:00 uur

Prachtige winterviolen in hangpot
ø27cm 
verkrijgbaar in div. kleuren

Hangpot

Nu

€2,99

Beplant met winterviolen
Verkrijgbaar in div. kleuren
55cm hoog 25cm breed   verkrijgbaar in div. kleuren

Allium zak 15 stuks

Crocus mix 100 stuks

Wandhanger
Prachtige winterviolen
Groot of klein bloemig
div. kleuren in 9cm pot
Tray á 12 stuksTray á 12 stuks

Violen

1+1  
Gratis

Bloembollen plant ze nu!
120cm hoog
keuze uit:
Groen of Rood dakleer

Vogelhuis “Lariks”
Kunststof bladhark met Kunststof bladhark met 
houten steel

Bladhark

Calocephalus
Verkijgbaar in div. kleuren
25cm hoog in 12cm pot

€1,99 per stuk

Potchrysant
zilverstruik of spaansmos
ø20 cm in 12 cm pot

€1,99 per stuk

Nu

€3,99

1+1  
Gratis

Nu

€7,99

www.tuincentrumdebiezen.nl

Groen of Rood dakleer

Crocus mix 100 stuks

Nu

€3,49

Nu

€4,99

Nu

€15,99
Nu

€3,99

ø20 cm in 12 cm pot

€1,99 per stuk

25cm hoog in 12cm pot

Bloembollen plant ze nu!
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~  26 oktober 2018  ~

The Bruce Band

P a r t y c e n t r u m

S o m e r e n - E i n d

Tribute to Bruce Springsteen

Tickets: www.plattevonder.nl

Europa’s nummer 1 Springsteen 
Tribute Band: The Bruce Band live! 

The Bruceband bestaat ruim 10 jaar en is 
inmiddels een begrip bij de Springsteen 
kenners in binnen-en buitenland. De 
band heeft een avondvullende show met 
songs uit het gehele repertoire van Bruce 
Springsteen. 

Het streven van de band is om een show 
neer te zetten zoals je dat bij Bruce Spring-
steen en zijn E-Street Band ook kunt ver-
wachten. De bandleden zijn perfect op 
elkaar ingespeeld en de energie en het 
enthousiasme straalt bij elk optreden van 
het podium af. “Plezier op het podium ma-

ken en drie uur alles geven is het motto”. 
De band ziet het als een groot compliment 
dat ze regelmatig te horen krijgen dat hun 
optreden dichtbij “het origineel komt”. Met 
een vaste schare fans in het kielzog spelen 
ze alle podia in Nederland en België plat en 
proberen ze het Springsteen evangelie over 
te brengen.

Wil je The Bruceband live aan het werk 
zien?  Dat kan op vrijdag 26 oktober!

Reserveer nu dan uw tickets met diner-
buffet of zonder via www.plattevonder.nl
Partycentrum De Platte Vonder
Nieuwendijk 10 5712 EM Someren-Eind   
Tel: 0493-491381 s

Regio

Kletstoernooi de Goeie to(o)n 

Binnenkort is het weer lachen, gieren en 
brullen als de Stichting Klets en Zwets  
gaat startten met de voorrondes van 
kletstoernooi de Goeie to(o)n. Het toer-
nooi wil graag nieuwe talenten of minder 
ervaren kletsers de kans te geven om er-
varing op te doen én om ervaren kletsers 
de gelegenheid te bieden om hun klets, 
die zich nog in de try-out fase bevindt, uit 
te proberen. Tijdens dit toernooi krijgt u 
de kans om deze kletsers beter te leren 
kennen. 

Er hebben zich voor deze editie van het 
toernooi 28 kletsers aangemeld. 
Tot het toernooi kunnen 18 kletsers wor-
den toegelaten, waarvan er na twee voor-
ronden, zes finalisten zullen gaan strijden 
om de wisseltrofee de Goeie to(o)n. Tijdens 
de twee voorronden is er een publieksjury. 
De winnaar van deze publieksjury wordt 
rechtstreeks toegelaten tot de finale. De 

overige vier finalisten worden aangewezen 
door de vakjury. De publiekswinnaar van 
de finale wint  ‘De Frans Brugmanspu-
bliekprijs’. Bovendien kunnen er drie wild-
cards worden verdiend voor de Keieklets-
avonden om de Zilveren Narrenkap.  De 
voorronden van dit toernooi vinden plaats 
op de vrijdagen 12 en 19 oktober. De finale 
staat gepland voor vrijdag 26 oktober. 

De locatie waar dit toernooi gehouden 
wordt ligt centraal in Helmond, namelijk 
de zaal van Phileutonia aan de Kanaaldijk 
NW 27b. 
We willen iedereen uitnodigen om deze 
avonden bij te wonen. Voor de prijs hoeft u 
het niet te laten!  De entreeprijs bedraagt € 
6,- per voorronde en € 12,50 voor de finale. 
Een passe-partout voor de drie avonden 
kost € 20,-. 
Phileutonia regelt de kaartverkoop. U kunt 
via onze site kaarten hiervoor bestellen. 
Alle belangrijke informatie over dit 
toernooi is te vinden op onze website: 
www.degoeietoon.nl. s

Helmond

Vorig jaar was het een en al gezelligheid bij het kletstoernooi 
(bron foto; Ferrie Garenfeld, Ron Hommel)

Gezocht: mannelijke toneelspeler! 

Toneelgroep Maskerade uit Helmond is 
met spoed op zoek naar een mannelijke 
speler tussen de 25 en 40 jaar oud.

Heb jij (enige) ervaring met toneelspe-
len en lijkt het je een uitdaging om mee 
te doen aan een bijzondere productie 
van Toneelgroep Maskerade in een hele 

mooie rol? 
Reageer dan snel! Misschien ben jij de 
persoon waar we naar uitkijken. Stuur zo 
spoedig mogelijk een email naar maske-
radehelmond@upcmail.nl , met foto en 
vermelding van je naam, achternaam, te-
lefoonnummer en leeftijd.

Verdere informatie over onze club kun je 
vinden op www.maskeradehelmond.nl
We zien je reactie graag tegemoet! s

Helmond

Lambertus concert: Hohe Messe 

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

Zonder twijfel het grootste werk dat Bach 
gecomponeerd heeft: de H-Moll Messe of 
Hohe Messe. Alsof Bach aan het eind van 
zijn leven zijn laatste en grootste troef-
kaart tevoorschijn haalt en de mensheid 
nog één keer verrijkt en verrast met zijn 
uitzonderlijke gaven.
De naam ‘Hohe Messe’ is niet van de ba-
rokmeester zelf. Toen Bach in de negen-
tiende eeuw werd herontdekt, kreeg de 
Mis in b klein, BWV 232, de fantasienaam 
toebedeeld om deze volle katholieke mis 
te onderscheiden van Bachs kleinere mis-
sen. Overigens is nog steeds onduidelijk 
waarom de Lutherse Bach aan het einde 
van zijn leven diverse eerdere werken her-

schikte en bewerkte tot een katholieke 
mis. Maar het resultaat is en blijft een 
monumentaal meesterwerk.

Bach’s Magnum Opus klonk nog nooit 
in Helmond. Na de Helmondse première 
van de Mattheus Passie in 2011 brengt 
Lambertus Concerten in haar jubileum-
jaar de première van dit prachtige werk in 
samenwerking met het eveneens jubile-
rende Helmonds Vocaal Ensemble. 

Uitvoerenden zijn: Marta Lončar, so-
praan; May Kristin Svanholm Hegvold, 
sopraan;  Minho Jeong, counter-tenor;  
Tigran Matinyan, tenor; Berend Eijkhout, 
bas; Helmonds Vocaal Ensemble; Lam-
bertus Consort; Jeroen Felix, algehele lei-
ding.

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

Centrum

(bron foto; Stichting Lambertus Concerten)

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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lev groep
Saskia Martens weet als musicus hoe waardevol 
muziek kan zijn. Daarom ontwikkelde ze 
de Kindermuziektuin: om muziekplezier bij 
kinderen op te wekken. ‘Op een speelse én 
educatieve manier’, vertelt ze. ‘Door te zien, 
horen, voelen en proeven. Ik zie het als een ware 
ontdekkingstocht.’ 

Saskia ontwikkelde de Kindermuziektuin eerder 
voor Festival Muziek op de Dommel. Ze zag 
mogelijkheden en wilde daarom een mobiele 
versie maken voor: ‘Festivals, events, concerten, 
maar ook basisscholen.’ Dat vroeg echter wel 
om een investering. ‘Ik moest allerlei muzikale 
installaties ontwikkelen en laten maken, 
waaronder het muzikale callcenter en muziek 
in ’t rond vol borden met muziekinstrumenten’, 

vertelt ze. ‘Het is natuurlijk erg leuk om al die 
spellen te bedenken. Ik ben zelf moeder van 
drie kinderen, dus ik kan in eigen huis kijken wat 
werkt en wat niet.’ De muzikale ontdekkingsreis 
is zeker niet alleen maar ‘leuk’, benadrukt Saskia. 
‘Muziek is heel belangrijk voor de ontwikkeling 
van kinderen. Het bevordert de samenwerking 
en sociaal gedrag. Ook heeft muziek een 
positieve invloed op schoolprestaties en 
concentratie.’

De Kindermuziektuin is tot stand gekomen 
door diverse sponsors, waaronder het 
Coöperatiefonds van Rabobank Helmond. 
Serge Kornuyt beoordeelde de aanvraag. 
‘We vinden het belangrijk om als fonds bij te 
dragen aan projecten voor kinderen. Als we 
denken aan educatie, dan denken we al snel 
aan technologie en innovatie. We zien dan snel 
zoiets als muziek over het hoofd, terwijl het 
ook zo belangrijk is’, vertelt hij. ‘Dit project kan 
veelvuldig ingezet worden en zo veel kinderen 
inspireren en enthousiasmeren.’inspireren en enthousiasmeren.’

Kinderen ontdekken 
muziek in de 

Kindermuziektuin

In de Warande in Helmond was ‘ie 

dit voorjaar al te bewonderen: de 

Kindermuziektuin. Kinderen in de 

basisschoolleeftijd maken op een 

speelse manier kennis met muziek. In de 

toekomst wordt de Kindermuziektuin 

op nog meer plekken ingezet. Het 

Coöperatiefonds van Rabobank 

Helmond leverde een bijdrage. 

Leuke verrassing voor alle kinderen! 
M.M.V. Clown Kees. TOEGANG GRATIS

12 oktober 
LICHTJESAVOND 

18.00-21.00 uur

Arbergstraat 85
www.speeltuinhelmondwest.nl

Vrijwilligers en MaS Markt op 11 oktober
vanaf 19.00 uur vrijwilligers & vanaf 20.00 uur scholieren

ROC ter Aa, Keizerin Marialaan 2 in Helmond

B2B Event over Toekomstbestendig Ondernemen 
op Automotive Campus Helmond op 15 & 16 nov. a.s.

Bedrijven voor Bedrijvenbeurs Helmond-Peelland krijgt vervolg.

Terugkijkend op 7 succesvolle 
jaren, waar Adcommunicatie 
Helmond met veel plezier ini-
tiatiefnemer en organisator is 
geweest van de Bedrijvenbeurs 
Helmond, zijn ze trots en dank-
baar voor de fi jne en succesvolle 
contacten.

Deze contacten hebben ze met 
ondernemers kunnen leggen, 
maar ze zijn ook in staat geble-
ken nieuwe contacten voor hen 
met andere ondernemers tot 
stand te kunnen brengen.

Na het laatste jaar hebben ze 
als organisatie geëvalueerd en 
kwamen ze tot de conclusie dat 
de formule toe was aan vernieu-
wing wat betreft inhoud en opzet 
van het event.
Wegens succes met bijbehoren-
de activiteiten in hun bedrijven 
Adcommunicatie en Klaasen-
Vandeursen Reclame hebben ze 
de keuze gemaakt om hun ener-
gie volledig daarin te benutten en 
niet opnieuw een beursconcept 
te ontwikkelen.
Gelukkig zien ze in de regio een 
mooie en serieuze opvolger voor 
de BBHP beurs, te weten Kl’ik 
Brabant. Op de Helmondse Au-

tomotive Campus zal op 15 & 16 
november aanstaande dit mooie 
en inhoudelijke event worden 
georganiseerd. Het is goed om 
te zien dat het stokje wordt over-
gepakt en dat men voor en door 
ondernemers een zakelijke bij-
eenkomst blijven organiseren. 

Men kent intussen tenslotte alle-
maal het oude beurs motto: 
Actie geeft Reactie!
Daarom zal Adcommunicatie als 
mediapartner aan Kl’ik Brabant 
verbonden zijn.
Adcommunicatie dankt ieder-
een nogmaals hartelijk voor de 
fijne samenwerking in de afge-

lopen jaren en het vertrouwen 
in hen als organisatie om samen 
een mooi zakelijk event neer te 
zetten.
Kijk voor meer informatie op de 
website www.klikbrabant.nl en 
neem contact op met de organi-
satie wanneer men meer infor-
matie wenst te ontvangen.
Volg de zakelijke pagina’s 
op LinkedIn:
www.linkedin.com/company/
kl-ik-b-v/
En ook op Facebook:
www.facebook.com/Klik-
Brabant
Graag ontmoet ik u op deze 
dagen bij Kl’ik. s

Graag tot ziens,
Ad Klaasen

Helmond

Blaasfestijn Centrum Helmond daverend succes 

De 13e editie van het blaasfes-
tijn is afgelopen zondag een 
groot succes geworden. 

Maar liefst 35 blaaskapellen 
maakten in het centrum van de 
stad een geweldige ambiance, 
welke door het (winkelend) pu-
bliek zeer werd gewaardeerd. 

Dit alles is mede mogelijk ge-
maakt door de ondersteuning 
van al onze sponsoren, vele vrij-
willigers, Helmond Marketing 
en Centrummanagement Hel-
mond. Wij willen hen dan ook 
hartelijk bedanken voor hun bij-
drage, in welke vorm dan ook.
De deskundige jury overhan-
digde de muzikale “Gouwen Hel-
monder” aan Vèrrekesbloas.
De “leutversie” van de “Gouwen 

Helmonder ging naar Navenant.
De Publieksprijs werd, nadat alle 
stemmen geteld waren, even-
eens prooi voor Navenant.
Wij kijken alweer uit naar de 
14e editie, welke gaat plaats-
vinden op de laatste Zondag 
van september 2019, t.w. 29 
September. s

(bron foto; Stichting Blaasfestijn 
Centrum Helmond  )

Centrum
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De herfst 
komt eraan.

Tijd om je huis, tuin, auto en jezelf natuurlijk
voor te bereiden op het gure herfstweer.  

De Engelseweg in Helmond is dé plek waar je 
je helemaal kunt voorbereiden op dit jaargetijde.

Je vindt er bijna alles op het gebied van wonen, tuin, 
dieren, auto’s en de bescherming van je andere

buitenspullen. Deskundige medewerkers, service en 
gratis parkeren voor de deur. 

Mocht je met het slechte weer toch nog naar buiten 
willen dan koop je toch een paar nieuwe regenlaarzen. 

Ook dié zijn te krijgen op de Engelseweg.

Alvast veel shopplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

H E L M O N DShopping. KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

 D
EW

 W
K 

39



15week nummer 40 vrijdag 5 oktober 2018de loop weekkrant HELMOND2 Oktober 2018 Groot PEELLAND

De herfst 
komt eraan.

Tijd om je huis, tuin, auto en jezelf natuurlijk
voor te bereiden op het gure herfstweer.  

De Engelseweg in Helmond is dé plek waar je 
je helemaal kunt voorbereiden op dit jaargetijde.

Je vindt er bijna alles op het gebied van wonen, tuin, 
dieren, auto’s en de bescherming van je andere

buitenspullen. Deskundige medewerkers, service en 
gratis parkeren voor de deur. 

Mocht je met het slechte weer toch nog naar buiten 
willen dan koop je toch een paar nieuwe regenlaarzen. 

Ook dié zijn te krijgen op de Engelseweg.

Alvast veel shopplezier.

www.engelseweg.nl
Gratis parkeren

H E L M O N DShopping. KL
A

A
SE

N
 | 

VA
N

D
EU

R
SE

N
.C

O
M

 D
EW

 W
K 

39

1. Herfstkleuren zijn goed voor je 
mentale gezondheid

Wie houdt er nu niet van een herfstwandeling in de bossen. De kleuren 
van de bomen, de paddestoelen en frisse lucht. Wanneer je je somber 
voelt, is het een uitstekend idee om naar buiten te gaan. Een beetje vita-
mine D doet wonderen voor je serotonine (=geluksstof) niveau. De kleu-
ren van de natuur in de herfst lijken wel iets van troost te bieden. Kijk 
naar de prachtige kleuren, verwonder je over het prachtige natuurschoon 

en maak je hoofd leeg.

2. Je slaapt dieper
Gezellig hoor die lange zomeravonden. De plakkerige zomernachten in 
de afgelopen zomer kunnen we wel missen. Het is bewezen dat een lage 
temperatuur buiten ervoor zorgt dat je beter en dieper slaapt. Het wordt 
weer vroeger donker, waardoor je je sneller slaperig voelt. Omdat het la-
ter licht wordt, ben je waarschijnlijk later wakker. Zo pak je meer slaapu-

ren en voel je je een stuk uitgeruster.

3. De seizoenskruiden zijn goed 
voor je welzijn

Kaneel, nootamuskaat, gember, kruidnagel; al die warme, spicy kruiden zijn 
niet alleen lekker en verwarmend, maar ook goed voor de gezondheid. De 
kruidnagels hebben een zeer overheersende kruidige smaak. Deze smaak 
geven ze heel langzaam af, waardoor ze goed zijn te gebruiken in stoofpotjes. 
Nootmuskaat gaat de strijd aan met ziektekiemen, gember bevordert de 

bloedcirculatie en kaneel heeft een ontstekingsremmende werking.

4. Helder denken in de herfst
Of het nou tussen de oren zit of niet; zodra het buiten frisser wordt, lijkt 
het wel alsof je een stuk helderder kunt nadenken en lijkt je brein een 
stuk minder mistig dan in de zomer. Even die krakend koude lucht inade-

men en opeens weet je wel wat je moet doen.
 

5. Herfst brengt ons samen
Bestaat er iets fijners dan tijdens een koude avond op de bank kruipen 
met je geliefde en een goede serie? En of je nou onder een dekentje ligt 
met je partner, kinderen of kat; binnen blijven brengt mensen samen. 
J hoeft niet zo nodig naar buiten omdat het weer nog zo lekker is. Dat 
knusse gehang geeft je oxytocine-niveau een boost, waardoor je je nog 

meer verbonden voelt met de mensen om je heen.

6. Smullen
De herfst brengt lekkers dat we hebben gemist in de zomer. Warme cho-
colademelk, een heerlijke tomatensoep, wildgerechten. We hebben meer 
tijd om in de keuken onze favouriete recepten klaar te maken. Na de 
zomer denken we minder na over ons gewicht en sporten we zelfs meer 
buiten. Zeg nou zelf hardlopen bij 35 graden is veel minder aantrekkelijk 

dan in het herfstzonnetje. 

De herfst, 
die is zo gek nog niet!

De herfst, 

Tijd: 35-40 min. Recept voor 4-5 personen
Benodigdheden:
• 2 uien
• 1 kilo winterpenen• 2 eetlepels suiker• blokje boter

• 375 gram aardappels• 3 teentjes knoflook• verse basilicum
• 1,5 liter water
• 3 bouillonblokjes (groenten)• zout/peper

Recept:
Schil de aardappels en snijd deze in blokjes, schil daarna ook de 
uien en winterpenen en snipper het uitje fijn. De winterpenen 
snijd je in blokjes. Verhit een klein blokje boter in een grote pan 
en fruit het uitje aan. Na ongeveer 2 minuten voeg je de aardap-
pels, de winterpenen en de vers geperste teentjes knoflook toe. 
Bak dit ongeveer 1/2 minuten mee en voeg daarna de bouillon-
blokjes, suiker en 1,5 liter heet water toe. Breng dit aan de kook 
en laat dit 20-30 minuten zachtjes pruttelen totdat de wortel en 
aardappels zacht zijn.

Haal de pan van het vuur en pureer met een staafmixer de soep 
totdat deze mooi glad is geworden. Zet de pan weer terug op 
het vuur, breng de soep op smaak met zout en peper en serveer 
de soep met wat verse basilicum.Eet smakelijk!

Herfst Wortelsoep 35-40 min. Recept voor 4-5 personen

• 3 bouillonblokjes (groenten)

Herfst Wortelsoep

week nummer 40 vrijdag 5 oktoberweekkrant HELMONDweekkrant HELMOND

Verrassende 
dingen in de

Herfst 
Sommige mensen voelen zich een beetje meer somber wanneer de 

blaadjes vallen en de dagen korter worden. Maar wist je dat de herfst 
ook heel veel positieve effecten heeft op je lijf en je gemoed? 

In de herfst zijn de condities om de fitste en vrolijkste versie van 
jezelf te zijn namelijk perfect. Niet voor niets heeft de herfsttijd wel 
de oogsttijd. Ook voor je lijf. Hier zijn de redenen waarom het najaar 

zo gezond voor is:

Door Carla Hoogland
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Gevestigd in: Almere, 
Amsterdam, Arnhem, Breda, 

Capelle aan den IJssel, Eindhoven 
en Helmond.

GRATIS PARKEREN. 
WWW.VLOERHETZELF.NL
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LANDHUISDELEN XXL
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24 cm breed, 8 mm dik, 
klasse 32, met 4x v-groef, voelbare 
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UWklasse 32, met 4x v-groef, voelbare 

N
IE

UWstructuur, leverbaar in 5 kleuren.

N
IE

UWstructuur, leverbaar in 5 kleuren.

N
IE

UW per m2 incl. btw    Van 21,95 Voor

9.959.959.

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN 

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

excl. montage, incl. btw

vanaf 575.-575.-575.

PLAK PVC
LANDHUISDELEN 

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

per m2 incl. btw    Van 29,95 Voor

14.9514.9514.

RUSTIEK EIKEN 
VISGRAAT

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

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

39.9539.9539.95
KLIK PVC

LANDHUISDELEN 
EXTRA BREED

Met Riged Drager, 5 mm dik, 
toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag, 

eenvoudig zelf te leggen.
per m2 incl. btw    Van 39,95 Voor

27.9527.9527.

VLOER HET ZELF 
EINDHOVEN 

Willem v. Konijnenburglaan 1c, 
Industrieterrein De Kade. 

Tel. 040-2468180.

VLOER HET ZELF 
HELMOND 

Engelseweg 223b, 
Helmond. 

incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm en olie.

vanaf 
RUSTIEK EIKEN 

VISGRAAT
afmeting 15,5x77,5 cm, leverbaar in diverse 
kleuren, legklaar, eenvoudig zelf te leggen. 

39.
LANDHUISDELEN 

toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag, 

Tel. 0492-52 52 70.

HerfstHerfstHerfst incl. stootborden, anti-slip strip, montagelijm en olie.

vanaf 

Pathé 50PLUS BIOS 
is altijd weer een gezellig uitje!

De eerstvolgende voorstellingen zijn:

2 & 9 oktober:

The Post
23 oktober:

De Wilde Stad

De eerstvolgende voorstellingen zijn:

Op dinsdagmiddag om 13.30 uur worden 

prachtige films vertoond, waarbij het aan-

bod elke twee weken wisselt. Zo geniet u 

van de allerbeste films, zonder last te heb-

ben van de drukte bij avond- en weekend-

voorstellingen.

Ruim 20% voordeliger!

Pathé 50PLUS heeft een vaste ticketprijs 

van €7,50. Dat is ruim 20% voordeliger dan 

een regulier ticket. Bovendien krijgt u er 

altijd koffie of thee en iets lekkers bij. Pret-

tige voorstelling!

Kijk ook eens naar de operavoorstellingen bij Pathé Helmond! www.pathe.nl/opera Kijk ook eens naar de operavoorstellingen bij Pathé Helmond! www.pathe.nl/opera Kijk ook eens naar de operavoorstellingen bij Pathé Helmond! www.pathe.nl/opera 
Vanaf dit seizoen vertonen we deze niet alleen meer op zondagochtend, 
maar ook op maandagmiddag om 13.30 uur! www.pathe.nl/helmond

Weer terug van vakantie?
 Op gewicht?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22
www.foreverhelmond.nl

Weer terug van vakantie?
 Op gewicht?

Kun je er beter uitzien en je beter, maar vooral 
fitter voelen na slechts 9 dagen? Ja, dat kan!

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

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

DUS nu na de vakantie de kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de herfst tegemoet?
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Verhoog je
WEERSTAND 

De herfst is de tijd van verkoudheid en griep. 
Vaak heeft dat te maken met je weerstand en hoe kun je die 

optimaliseren of je immuunsysteem versterken?

Onder weerstand wordt verstaan het 
vermogen van het immuunsysteem 
van je lichaam om adequaat te kunnen 
reageren op ziekmakende factoren zo-
als virussen, bacteriën, schimmels etc. 

Dit zodanig, zodat we niet of nauwe-
lijks ziek worden. Een perfect werkende 

weerstand zorgt ervoor dat je gezond 
blijft. 

In een onderzoek waarbij mensen in 
een vochtige ruimte moesten zitten 
en waarbij op het neusslijmvlies een 
verkoudheidsvirus werd aangebracht 
bleek 20% niet ziek te worden. Bij 20% 

van de mensen was het immuunsy-
steem zo sterk dat het  in de meest 
slechte omstandigheden toch ervoor 
zorgde dat ze gezond bleven! Is het 
überhaupt nodig om je weerstand te 
verhogen? Uit een ander onderzoek 
blijkt dat de laatste veertig jaar er een 
toename is van allerlei klachten, zoals 

hooikoorts, die veel te maken heb-
ben met een verzwakking van ons im-
muunsysteem. Opvallend hierbij is dat 
deze toename vooral in de ontwikkelde 
landen is. Wat is er met ons immuun-
systeem aan de hand? Waarom heb-
ben steeds meer mensen een verlaagde 
weerstand? 

Het is eigenlijk vrij simpel. Houd de algemeen bekende maatregelen 
in acht als rust, reinheid en regelmaat dus:

• Goede voeding 
• Voldoende rust nemen 

• Hygiëne, vooral goed je handen wassen 
• Beweging/sport 

• Mineralen en vitaminen

Onze weerstand

Waardoor kan je weerstand verminderen?

Voeding 
Minderwaardige of slechte voe-
ding zorgt ervoor dat onze darmen  
overbelast raken en daardoor 
minder goed gaan functioneren. 
80% van ons immuunsysteem zit 
in onze darmen. Het is dus heel 
belangrijk om te zorgen dat deze 
in een topconditie zijn en blijven.   
De laatste veertig jaar zijn veel 
stoffen aan de voeding toege-
voegd, zoals geur-, kleur- en 
smaakstoffen, antiklonterings-
middel en broodverbeteraars. De-
ze stoffen belasten ons lichaam. 
Ze kosten ons belangrijke stoffen, 
in plaats van dat ze ons bouwste-
nen opleveren. De toename van 
suikers en fastfood is enorm lei-
den tot een verhoging van de kans 

op ontstekingen.

Stress 
De werkdruk in onze maatschap-
pij maar ook de verwachtings-
patronen waaraan we bewust of 
onbewust willen voldoen vergen 
veel van ons. In de Psycho-Neuro- 
immunologie   is aangetoond dat 
stress een direct invloed heeft op 

het verlagen van de weerstand.

Milieu 
Luchtvervuiling geeft lichaams-
vreemde stoffen die we via inade-
men binnen krijgen. Zij zijn belas-
tend voor ons lichaam en met na-
me voor het ontgiftigingssysteem 
en onze weerstand. Rond drukke 
snelwegen is het aantal mensen 
dat leidt aan astma en bronchitis 

Latente 
virussen

In de orthomoleculaire genees-
kunde is het bekend dat bijvoor-
beeld het Epstein Barr virus (ziekte 
van Pfeiffer) bij veel mensen latent 
aanwezig blijft en als men iets ver-
zwakt door bijvoorbeeld stress, dan 
komt dit virus steeds weer naar vo-
ren  en gaat het immuunsysteem 
reageren. Als dit vaak gebeurt be-

veel hoger. De lever is een van de 
belangrijkste organen om te ont-
giften. Als deze niet goed werkt 
en de gifstoffen blijven daardoor 
in het lichaam aanwezig dan 
legt dit een zware druk op ons 

immuunsysteem.

Emotionele 
belasting 

Als je door welke omstandighe-
den dan ook niet of nauwelijks 
plezier hebt in je leven heeft dit 
een direct gevolg op je weerstand. 
Een onderzoek in Amerika toonde 
aan dat mensen die in een schei-
ding zitten een veel hogere kans 

hebben op verkoudheid.

staat de kans dat het immuunsy-
steem uiteindelijk verzwakt. Het 
lymfesysteem is het onderdeel van 
het immuunsysteem waarin deze 
worden aangepakt. Het optimali-
seren van een goed werkend lym-

fesysteem is noodzakelijk.

Wat te doen om je weerstand te verhogen?

Door Carla Hoogland
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per baan Reserveren via: 0492 870 050 of hotelhelmond@cityresort.nl

Scheepsboulevard 2, Helmond | cityresort-eventshelmond.nl

Kasteel 
Helmond

Kasteel 
Kom in de herfstvakantie naar

Kasteel Helmond wordt in de herfstvakantie omge-
toverd tot Herfstkasteel. Doe mee met het familie-
programma, van 13 t/m 28 oktober. Samen met opa 
en oma mee naar het Herfstkasteel? Dat is nu extra 
aantrekkelijk. In de herfstvakantie hebben alle opa’s 
en oma’s, in het bijzijn van minimaal 1 betalend 
kleinkind, 50% korting op een toegangskaart voor 
Kasteel Helmond. 

Op dinsdag 16 oktober, woensdag 17 oktober en don-
derdag 18 oktober tussen 11.00-16.00 uur is er  de 
workshop Herfstkunstwerk maken. Van echte blade-
ren, kastanjes, eikeltjes, mos of takjes uit de kasteel-

tuin! Aanmelden is niet nodig. De deelnamekosten 
zijn €3,50 per persoon exclusief de toegang tot het 
kasteel. De workshop is geschikt voor kinderen en 
volwassenen.

Gratis nog een keer naar het kasteel
Is je herfstkunstwerk klaar? Stel het dan met foto en 
tekstbordje tentoon in het kasteel van 13 t/m 28 ok-
tober, of neem het mee naar huis. Na deelname aan 
de workshop mag je in de herfstvakantie nog een keer 
gratis het kasteel bezoeken met twee introducees.

MUSEUMHELMOND.NL

Daarnaast kun je meedoen met de zol-
dertour Kasteel in brand! Via www.mu-
seumhelmond.nl boek je de zoldertour in 
de herfstvakantie van dinsdag t/m vrijdag 
elk uur tussen 11.00 uur en 16.00 uur. In het 
weekend elk uur om 13.00, 14.00, 15.00 en 
16.00 uur. 

De zoldertour is geschikt voor bezoekers 
van 8 jaar en ouder die goed ter been zijn. 
Speel na een bezoek aan de eeuwenoude 
zolder het gloednieuwe bordspel Brand! in 
de torenkamer en raad wie of wat de grote 
kasteelbrand in 1549 heeft veroorzaakt. 

Kasteelverhalen
Luister in de herfstvakantie ook naar de 
prachtige verhalen van de kasteelvrouwen, 
zij laten je de mooiste en spannendste plek-
jes in het kasteel zien. 

Kasteelcafé
Lekkere trek  of dorst gekregen van al 
deze activiteiten? Bezoek dan het Kasteel-

café waar je heerlijke (herfst)gerechten en 
drankjes kunt bestellen.

Meer informatie over het museum- en 
activiteitenprogramma vind je op 
www.museumhelmond.nl. 
Kasteel Helmond is gemakkelijk bereikbaar 
met de auto en het openbaar vervoer, het 
stadskasteel ligt in het centrum van Hel-
mond . Kom je met de trein, stap uit op sta-
tion Helmond, en loop in circa 10 minuten 
naar het kasteel. Met de fiets? Stal je fiets 
gratis in de fietsenstalling vlakbij het kasteel.

Kom in de herfstvakantie naar 

Kasteel 
Helmond

In Kasteel Helmond zijn er verschillende speurtochten voor 
families en kinderen te maken. Ook staan in de herfstvakantie 

middeleeuwse spellen buiten klaar op het binnenplein, 
dat is goed voor gratis speelplezier!

BRANDBRAND
Ontdek nu het spannendste 

verhaal op de zolder van  
Kasteel Helmond 

MUSEUMHELMOND.NL

550 Kramen op Zwarte markt Venray
Op zondag 7 Oktober organiseert Eve-
nementenhal Venray in samenwerking 
met Organisatieburo Van Aerle dè 
Zwarte Markt van Venray!

Deze markt telt ruim 550 kramen met 
koopwaar. Leuke dingen, gekke dingen, 

kostbare en handige spullen; zomaar of 
voor de heb. Het is er allemaal! Een com-
pleet huis kan ermee worden ingericht.
Openingstijden: 09.00 – 16.30 uur
Entreeprijs : volwassenen € 4,00 per per-
soon, kinderen t/m 12 jaar (onder bege-
leiding) gratis. Parkeren: gratis. 
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Deijkers Meubelen: een begrip in Helmond en omstreken

Deijkers Meubelen is al vier jaar 
hét grootste en goedkoopste 
adres voor nette gebruikte meu-
belen. Eigenaar Richard De-
ijkers en zijn vrouw Erica heten 
u persoonlijk welkom met een 
kopje ko�  e: ‘We bieden mooie 
gebruikte meubelen voor ieders 
budget. Voor weinig geld kunt 
u in onze zaak een compleet in-
gerichte woonkamer kopen. U 
zult versteld staan van onze rui-
me 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 garan-
tie dat u altijd een bijna nieuw 
kwaliteitsmeubel koopt, maar 
dan voor een tweedehands prijs. 

Door jarenlange ervaring is De-
ijkers meubelen in staat om u 
het beste te bieden voor de laag-
ste prijzen in de regio en voor ie-
ders 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 meu-
belen gebeurt tegen contante 
betaling. U kunt bij Deijkers te-
recht 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, Schui-
tema 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-
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 ge-
bruikte meubels.” Naast onze 
vaste openingstijden kunt u 

altijd even bellen om na 
sluitingstijd een kijkje te nemen 
in onze showroom.  Naast ver-
koop, is er ook de mogelijkheid 
voor complete woninginrich-
ting op projectbasis, onlangs 
is door Deijkers Meubelen een 
complete hospice ingericht. Tij-
dens oktober woonmaand zijn 

ze iedere zondag geopend van 
11.00 tot 16.00 uur

Wij zien u graag in de show-
room op de Nijverheidsweg 2a 
in Helmond. De Nijverheidsweg 
is een zijweg van de Churchill-
laan. 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 9.30-
17.00 uur. Parkeren is gratis en 
voor de deur. 
www.deijkersmeubelen.nl ▲

Helmond

(Bron foto; Christel Sanders 
www.helmondnu.nl)
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Al 11 jaar het beste hardloop- en
wandelschoenadvies van Nederland!
Ons persoonlijk en merkonafhankelijk schoenadvies komt tot stand

via de onderstaande werkwijze en is gratis bij aankoop van schoenen:
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KBWO is op zoek naar: Verzorgende IG & Vrijwilligers
Voor meer informatie en aanmelden bewoners: www.kbwo.nl

Kleinschalig wonen & Dementie zorg

Grootouder-Kleinkind 
middag en Reintje & 

haar Voskes bij De Pelen  
Op zondag 7 oktober is er een Grootou-
der Kleinkindmiddag bij Buitencentrum 
De Pelen. Een gezellige actieve en crea-
tieve middag voor groot en klein. Na af-
loop broodjes bakken bij de vuurkorf en 
een optreden van Reintje & haar Voskes. 
Deze kinderband speelt zondagmiddag 
ook nog een extra voorstelling voor ie-
dereen. Alle activiteiten starten bij het 
Buitencentrum De Pelen aan de Moost-
dijk 15 te Ospeldijk. 

Samen op stap in de Peel!
Twee keer per jaar, in de lente en in de 
herfst, houdt Staatsbosbeheer een Groot-
ouder Kleinkindmiddag in De Groote Peel. 
Een gezellige middag voor groot en klein 
waarin het samen doen en ontdekken 
centraal staat. De middag start met  een 
korte excursie. Peelgidsen van Staatsbos-
beheer zorgen voor de begeleiding. Om-
dat het herfst is gaan we op zoek naar 
paddenstoelen en andere typische herfst-
verschijnselen. Onderweg spulletjes verza-
melen in een kaboutertasje om later mee 
te knutselen. Daarmee kun je, onder het 
genot van een drankje en een koek, aan 
de slag. Na afloop  brandt de vuurkorf en 
kun je broodjes roosteren. Om 16.00 uur is 
er een spetterende optreden van Reintje & 
haar Voskes in het Amfitheater.

Wat een feest!
De Grootouder Kleinkindmiddag start 
om 14.00 uur en zal tot ongeveer 16.45 uur 
duren. Deelname kost € 7,50 voor volwas-
senen en € 5,- per kind inclusief broodjes, 
worstjes en marshmallows roosteren én 
de voorstelling. Reserveren kan online via: 
www.staatsbosbeheer.nl/pelenbuitendag

Reintje & haar Voskes
De vrolijke kinderband Reintje & haar 
Voskes is een regelmatige en graag ge-
ziene gast bij Buitencentrum De Pelen. 
De Nederweerter muzikanten van Reintje 
spelen en zingen vol overgave liedjes uit 
het repertoire van Urbanus, Dirk Scheele 
en Cowboy Billy Boem.  Op zondag 7 ok-
tober spelen ze twee voorstellingen in het 
Amfitheater van Buitencentrum De Pe-
len. De eerste voorstelling, om 15.00 uur, 
is voor iedereen toegankelijk, de tweede 
voorstelling, om 16.00 uur, is speciaal voor 
deelnemers aan de Grootouder Kleinkind-
middag. 
Reserveren is niet mogelijk en vol = vol, 
dus wees op tijd! Entree (voor de eerste 
voorstelling) is een vrijwillige bijdrage. Uw 
gulle gift komt ten goede aan de muzikan-
ten en aan de organisatie van het Peelpo-
dium. 

(Na)genieten in het Buitencentrum
De activiteit start en eindigt bij het Bui-
tencentrum De Pelen. Hier kun je heerlijk 
struinen door de winkel. Bij de inpandige 
horeca of in de Peelboerderij kun je genie-
ten van een hapje en drankje. De kinderen 
kunnen lekker ravotten op de grote speel- 
en picknickweide. Meer informatie:  www.
staatsbosbeheer.nl/depelen of neem con-
tact op met het Buitencentrum via: 0495  
- 641 497 of depelen@staatsbosbeheer.nl

Publieksavond op Jan Paagman 
Thema van de avond:

Chili, het walhalla van de sterrenkunde
Op vrijdag 5 oktober staat onze publieks-
avond in het kader van de Europese ster-
renwachten in het verre Chili. Hier wordt 
door beroeps sterrenkundigen astrono-
mie beoefend op letterlijk hoog niveau, 
namelijk op de toppen van het Andes 
gebergte. 

Onder leiding van wetenschapsjournalist 
Govert Schilling bezocht Matt Verhaegh 
van onze eigen sterrenwacht de Chileense 
sterrenwachten. Matt zal tijdens de lezing 
een overzicht geven van de hoogtepunten 
van zijn reis.  
Voor wie meer wil weten over de 66 AL-
MA radiotelescopen op 5000 meter hoog-
te, de “Very Large Telescoop” (VLT) die op 
dit moment tot de beste telescopen van 
de wereld behoort en over de in aanbouw 
zijnde, immens grote “Extremely Large Te-
lescoop” (ELT) zal de presentatie van Matt 
tot de verbeelding spreken. 

Ook zal Matt verhalen over persoonlijke 
observaties met een 35 cm kijker op 3000 
meter hoogte in het pikkedonker van de 
Atacama woestijn.
Na de lezing zal Ton Harbers een presen-
tatie verzorgen in ons unieke Pieterse Pla-
netarium.
Tenslotte gaan we met de groep naar de 
koepel om, bij helder weer, enkele interes-
sante objecten in het oculair te vangen.
Voor deze avond is het niet nodig om 
vooraf een afspraak te maken. Iedereen 
is welkom. We beginnen ons programma 
om 19:00 uur. 

Om het volledige programma mee te kun-
nen maken adviseren wij u om tijdig aan-
wezig te zijn
De entreeprijs voor volwassenen is € 4,00 
en voor kinderen tot en met 16 jaar € 2,00
Jan Paagman Sterrenwacht, Ostaderstraat 
28, 5721 WC Asten

www.helmondnu.nl

Deze bijlage is een uitgave van 
Weekkrant De Loop Helmond en 
verschijnt  12x per jaar in een oplage 
van bijna 100.000 ex.

Ook op internet:
www.grootpeelland.nl
www.deloop.ue
www.helmondnu.nl

Uitgever
Adcommunicatie
Tel. 0492-845350
Ad Klaasen
Steenovenweg 20
5709 HN Helmond

Advertentie en redactie
E-mail info@grootpeelland.nl
Tel. 0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)

Opmaak
KlaasenVandeursen Communicatie
www.klaasenvandeursen.com

Aan de inhoud van Groot Peelland is alle 
mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter 
geen rechten aan worden ontleend. 
De uitgever zal geen aansprakelijkheid aan-
vaarden.
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Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668 www.adventurestore.nl
*KORTINGEN NOOIT I.C.M. ANDERE ACTIES. GELDIG T/M 31 OKTOBER EN ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

 BESTELLEN 24/7 
WWW.ADVENTURESTORE.NL

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

INRUIL ACTIE
RUIL NU UW ’OUDE’ 
 WINTERJAS EN/OF 
   WANDELSCHOENEN IN.

        ONTVANG 15.-/25.-  
 OF 35.- KORTING!*

*bij aanschaf van € 100 c € 15, bij € 150 c € 25 en € 200 c € 35 korting
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BEST FIT!
HANDGEMAAKT IN EUROPA
VORMVAST // VERZOOLBAAR

LANGE LEVENSDUUR

BEST FIT!

MOUNTAIN BOOTS
HANDCRAFTED WITH PASSION
BORN IN BAVARIA – WORN AROUND THE WORLD

PERFOMANCE
MEN/WOMEN

ALTA BUNION
LADY

GRITSTONE GL
MEN/WOMEN

TINGRI 
MEN

van
170.- voor

149.99

209.99

199.00

239.99

BELORADO
GTX MID

TATRA GTX 
MEN/WOMEN

van
189.99 voor

159.99

van
249.99 voor

199.99

Hoe komt het dat je van wandelen 
 gezond en fit wordt?
Dagelijks minstens een half uurtje lopen, 
daar kan geen pil tegenop. Wandelen is 
goed voor alles. Hart en longen worden er 
sterker van, je geheugen wordt beter. Het 
is heel goed voor je humeur. Je bloeddruk, 
cholesterol, botten en spieren, gewicht en 
geheugen, ze gaan er allemaal op vooruit. 
En dat allemaal door heel simpel elke dag 
minstens een half uur te lopen. 

Waar moeten we op letten bij de 
 aanschaf van onze wandelschoenen?
Goede wandelschoenen sluiten goed aan 
bij de activiteit en intensiteit waarmee je 
gaat wandelen. En, heel belangrijk, ze pas-
sen bij je specifieke voetvorm. Ga altijd 
naar een gespecialiseerde winkel zoals 
Adventure Store waar je voeten opgeme-
ten worden in lengte en breedte en vraag 
om een 2D digitale scan van je voetafdruk, 
zodat je goed kan zien hoe de drukverde-
ling is en of dit aangepast moet worden. 
Ruimte is comfort. Een stevige zool met 
goede torsiestijfheid en hakstabiliteit zor-
gen ervoor dat u lange afstanden com-
fortabel kunt afleggen. Hebt u een klacht 
met betrekking tot uw voeten, kom langs 
bij onze adviseurs en indien nodig maken 
we een afspraak met onze huispodothera-
peut Emile Itz (podotherapeut). 

Wat hebben we verder nodig als we 
 willen gaan wandelen?
Naast de schoenen zijn naadloze wan-
delsokken van Falke of Smartwool ook 
heel erg belangrijk voor het afvoeren van 
vocht en het voorkomen van blaren. Ook 
geven goede wandelsokken meer comfort 
tijdens het wandelen. Vergeet ook naad-
loos en vochtregulerend ondergoed niet, 
dit zorgt ervoor dat de huid droog blijft 

Een goede outdoor jas is weerbestendig, 
duurzaam en afgestemd op je activiteiten. 
Wie af en toe door het Nederlandse weer-
tje de kinderen van school gaat ophalen, 
heeft een ander type jas nodig dan iemand 
die door de sneeuw gaat ploeteren boven 
de poolcirkel. Dit betekent echter niet dat 
je hoeft in te leveren op stijl. De nieuwe 
trend is URBAN OUTDOOR, functioneel 
maar ook draagbaar in het dagelijkse 
 leven! Bij Adventure Store shop je outdoor 
jassen voor dames, heren en kinderen die 
aan al je wensen voldoen. Met merken 
 zoals Jack Wolfskin, Fjall Raven, Colum-
bia, Icepeak, Regatta en Protest is kwaliteit 
comfort en styling gegarandeerd goed!

Hoe kies je de juiste outdoorjas?
- Een softshell is ideaal voor korte 

 buitentrips. Hij is bijna volledig wind-
dicht,  waterafstotend (niet waterdicht), 
zeer goed ademend, biedt een hoog 
draagcomfort en ziet er stijlvol uit.

- Een hardshell is perfect voor wie het 
 hele jaar door wil wandelen in België. 
Hij is goed ademend en beschermt te-
gen regen of sneeuw. Een tweelaags 
model houdt je droog in een doorsnee 

Urban Outdoor Jassen:
modieus & functioneel gaan samen!!

Wandelen maakt je gezond & fit!
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bui, een drielaags model is 100% water- 
en  winddicht.

- Een 3-in-1 jas is bedoeld voor buiten-
activiteiten op koudere dagen. Dankzij 
een inritsbare voering uit dons of fleece 
kun je deze jas aanpassen aan de buiten-
temperatuur.

- Een winterjas heeft dezelfde eigen-
schappen als de 3 in 1 jas, echter kan 
de voering niet worden verwijderd en 
is specifiek gemaakt voor de winter, en 
in Nederland vaak ook voor het voor & 
najaar.

- Een ski-jas houdt wintersporters in de 
bergen warm. Hij beschermt tegen kou, 
sneeuw en wind en voert zweet snel af. 
Bovendien is het design specifiek afge-
stemd op pisteactiviteiten.

Kom nu naar Adventure Store en  overtuig 
je van de enorme collectie jassen. Kijk 
 welke modellen er het beste bij je  activiteit, 
 budget en smaak passen. Met de  nieuwe 
URBAN OUTDOOR jassen vindt je 
 altijd een model wat aan al je wensen 
 voldoet. En… een zeer aantrekkelijke extra 
 inruilkorting bij inlevering van je ”oude” 
 (winter)jas.

en verminderd schuurplekken. Uiteraard 
geldt dit ook voor de verdere laagjes kle-
ding. We moeten ook rekening houden 
met de temperatuur, wind en regen. Een 
goede rugzak of heuptas kan handig zijn 
om je eten en drinken mee te nemen.

Waarom is het slim om naar Adventure 
Store te gaan voor de wandeluitrusting? 
Bij Adventure Store zijn er gespeciali-
seerde adviseurs aanwezig zijn die erva-
ringsdeskundig zijn en heel veel expertise 
in huis hebben van materialen, voeten, 
schoenen. Ook hebben we  de beste mer-
ken die duurzaam, comfortabel en func-
tioneel zijn, zoals Meindl, Hanwag, Lowa, 
Fjall Raven, Jack Wolfskin, Columbia, 
Falke, Icebreaker. Ook krijgt u bij Adven-
ture Store momenteel een mooie inruil-
korting bij aanschaf van uw nieuwe wan-
delschoen en wandel & winter jas. Verder 
werken we bij alle artikelen die niet in de 
aanbieding zijn met een vaste 10% klan-
ten-spaar-korting. (acties niet in combi-
natie met aanbiedingen en spaarsysteem) 

Heb je nog tips of advies voor de 
 beginnende wandelaar? 
Kies voor kwaliteit, ga niet af op alleen 
de prijs. De kwaliteit en comfort zullen u 
langer heugen dan de prijs! Loop regel-
matig, Loop je eigen tempo. Bouw het 
rustig op en breidt het aantal kilometers 
langzaam uit. Drink en eet voldoende 
tijdens uw wandeling. Dit voorkomt uit-
putting en kramp. Kijk voor meer tips op 
www.adventurestore.nl waar je diverse 
checklisten kunt uitprinten voor bijv. het 
voorkomen van blaren, 
schoenonderhoud en 
nog veel meer interes-
sante wetenswaar-
digheden.

voorkomen van blaren, 
schoenonderhoud en 
nog veel meer interes

-

voorkomen van blaren, 
schoenonderhoud en 

-

save the dateOKTOBER
EVENEMENTEN ZONDAG

7 OKTOBER
Bezoek Kasteel 
Helmond tijdens 
het Ons Brabant 
Festival
In Kasteel 
Helmond vindt 
een erfgoedcollege 
over zuivel en bier 
plaats. Het college 
is onderdeel van 
het Ons Brabant 
Festival. Kasteel 
Helmond, 
Kasteelplein 1. 
12:00 - 17:00 uur.

Hohe Messe van 
J.S. Bach
Bach’s Magnum 
Opus klonk nog 
nooit in Helmond. 
Na de Helmondse 
première van de 
Mattheus Passie in 
2011 brengt Lam-
bertus Concerten 
in haar jubileum-
jaar de première 
van dit prachtige 
werk in samen-
werking met het 
eveneens jubile-
rende Helmonds 
Vocaal Ensemble.
Lambertuskerk, 
Kerkstraat 51
20:00 - 22:00 uur.

DINSDAG
9 OKTOBER

Boekpresentatie 
Jan Clijnk
Het Atoomkanon 
van Helmond. Een 
eerbetoon aan 
de Helmondse 
sportcoryfee Jan 
Clijnk waarin 
zijn sportieve 
prestaties en 
privéleven 
centraal staan. 
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2
20:00 - 22:00 uur.

VRIJDAG 5 OKTOBER
Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur 
een biologische markt onder de Markt-
hal van Winkelcentrum Brandevoort 
in Helmond. Markthal Winkelcentrum 
Brandevoort, de Plaetse 1.

Guilty Pleasure Night
Een avondje vol met nummers die 
stiekem toch wel leuk zijn maar die 
toch wat wenkbrauwen van je vrienden 
zal laten bewegen. Muziekcafé 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39.
22:00 - 03:00 uur.

Minor
Een non-alcoholic party in De Gesel-
donk. Deze avond is voor alle 
middelbare scholieren t/m 17 jaar. 
Tickets kosten 3 euro en consumpties 
zijn voor 1 euro verkrijgbaar. Gratis 
(verplichte) garderobe. De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44. 
Vr 5 oktober 19:30 - 00:00 uur, 
vr 16 november 19:30 - 00:00 uur, 
vr 25 januari 19:30 - 00:00 uur, 
vr 15 maart 19:30 - 00:00 uur, 
vr 24 mei 19:30 - 00:00 uur.

Rockacademie met Thomas Pieters -
Forever 27 Reborn
Het toptalent van De Rockacademie 
maakte er vorig seizoen tijdens de 
try-outs al een waanzinnig feestje van. 
Nu dan de première van dit geweldig 
groovy concert Forever 27 Reborn in 
Het Speelhuis. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

ZATERDAG 6 OKTOBER
Weekmarkt Centrum Helmond 
Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt De Helmondse 
Markt elke week een feest. Centrum 
Helmond, Markt 38. 09:00 - 16:00 uur.

CoderDojo #25
Een extra feestelijke editie van Coder-
Dojo in Bibliotheek Helmond. Het is 
namelijk de 25e CoderDojo in 
Helmond. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 13:00 - 15:30 uur.

LIVE: Beastie Boys, tribute by Beastie 
Boys Undercover
Van gruizige punk-rock tot rauwe 
hiphop classics van de early 80s tot de 
late 00s. Beastie Boys Undercover zet 
de tent op zijn kop met een weergaloze 
vertolking van Beastie-knallers.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 22:00 - 01:00 uur.

Maandelijkse dansavond
Maandelijkse dansavond met El Prado. 
Kom gezellig swingen op muziek van de 
jaren 50 en 60. T.O.V. gebouw, 
Azalealaan 40 20:30 - 00:30 uur.

Nacht van cultuur
Het Speelhuis, Museum Helmond, De 
Cacaofabriek, Bibliotheek Helmond- 
Peel en Kunstkwartier organiseren 
samen, voor de derde keer, de Nacht 
van Cultuur in Helmond. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 19:00 - 00:00 uur.

Meet and greet met Muis tijdens Nacht 
van Cultuur
Muis van de boeken van Lucy Cousins 
komt naar je toe Ga samen met Muis 
op de foto en geef haar een flinke 
knuffel Een handtekening in je 
Muis-boek kan ook. Het Speelhuis.
Speelhuisplein 2. 19:00 - 21:00 uur.

Gezondheidscheck
Op 6 oktober van 10.00 tot 15.00 uur 
organiseren sportschool Infinity Fit-
ness en Fysiotherapie van Zon een 
gratis gezondheidscheck. U kunt zich-
zelf kosteloos aanmelden via 
info@infinityfitness.nl of 
info@fysiotherapievanzon.nl of 
bel naar: 06 – 12 89 86 14. De dag is 
voor iedereen toegankelijk en is geheel 
gratis. Fysiotherapie van Zon/ Infinity 
Fitness Hoofdstraat 123 in Helmond.

ZONDAG 7 OKTOBER
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.

AS YOU LIKE IT – PREMIERE
Negen moedige jongeren van de Jeugd-
theaterschool Annatheater spelen As 
You Like It een hardvochtige en hilari-
sche komedie over jong en verliefd zijn.
Annatheater Helmond, 
Floreffestraat 21a
Vr 5 oktober 19:30 - 21:00 uur.
Za 6 oktober 19:30 - 21:00 uur.
Zo 7 oktober 15:00 - 16:30 uur.

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 04 OKT. T/M WO. 10 OKT.

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

Brandweerman Sam - Klaar Voor Actie (DNL) Za, Zo 10:00 uur 
Do, Vr, Wo 10:30 uur / Ma 10:45, 15:15 uur Di 11:15, 14:00 
uur / Do 13:30 uur / Zo 14:10 uur / Wo 14:45 uur / 
Za 15:00 uur / Vr 15:10 uur.
Doris (DNL) Zo 10:00, 12:45 uur / Do, Wo 10:30 uur / Ma 
10:45, 15:00 uur Di 12:00, 14:45 uur / Za 12:30, 20:00 uur / 
Vr 14:15, 20:15 uur / Do 14:30, 17:35 uur / Wo 16:15, 
19:50 uur / Do, Zo - Di 19:45 uur.
Elvy’s Wereld So Ibiza (DNL) Za 10:30, 18:00 uur / Vr 10:45, 
13:15, 18:15 uur / Di 11:30 uur / Wo 13:45 uur / Ma 13:50 
uur / Do, Zo 14:00 uur / Do, Zo, Di, Wo 18:30 uur. 
Film van Dylan Haegens, De (DOV) Za 11:30 uur / 
Wo 12:45 uur / Ma 13:15 uur / Zo 13:30 uur / Di 15:15 uur.
Halloween - 40th Anniversary (DOV) Ma 20:30 uur / Vr, Za 
22:30 uur.
Hotel Transylvania 3 (DNL) Zo 10:30 uur / Vr 15:00 uur.
Hotel Transylvania 3 (N3D) Do, Wo 13:00 uur / Vr 13:30 uur / 
Za 15:45 uur.
House With A Clock In Its Walls, The (DOV) Do 11:30 uur / 
Ma 12:45, 18:00 uur / Wo 15:15 uur / Zo 15:45 uur / 
Di 16:10 uur Vr 16:30 uur / Za 16:50, 19:00 uur / Do, Zo, Wo 
18:45 uur / Vr, Di 19:15 uur.
Incredibles 2 (DNL) Wo 10:45 uur / Zo 11:30 uur / 
Vr 12:30 uur / Za 13:00 uur.
Johnny English Strikes Again (DOV) Vr 11:00 uur / Ma 12:20, 
18:30 uur / Do 12:30 uur / Di 13:00, 17:00, 18:45 uur / Za 
13:15 uur / Do, Zo, Ma 16:45, 21:45 uur / Vr, Za 17:15, 
20:30 uur / Wo 18:00, 20:45 uur / Do, Zo 19:15 uur.
Juliet, Naked (DOV) Do 10:45 uur / Ma 20:00 uur / 
Do 10:45 uur / Ma 20:00 uur.
Juliusz (DOV) Zo 17:30 uur.
Mamma Mia: Here We Go Again (DOV) Di 15:30 uur / 
Vr, Za 18:30 uur.
Night School (DOV) Zo 15:00 uur.
Nun, The (DOV) Ma 17:30 uur / Wo 17:40 uur / Do, Zo - Wo 
22:00 uur / Vr, Za 22:45 uur.
Papillon (DOV) Wo 15:50 uur / Do, Zo, Di 20:45 uur / 
Vr 21:30 uur / Za 21:45 uur.
Peppermint (DOV) Ma 15:50 uur / Do, Zo, Di, Wo 18:15 uur / 
Vr 19:00 uur / Za 19:15 uur.
Post, The (DOV) Di 13:30 uur.
Simple Favor, A (DOV) Ma 10:30, 19:00 uur / Wo 11:15 uur / 
Za, Ma 15:30 uur / Do, Zo 16:00 uur / Vr 16:45 uur / Di 17:15 
uur / Do, Zo, Wo 21:15 uur / Za 21:30 uur / Vr, Di 21:45 uur.
Smallfoot (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Ma 10:30 uur / Di, Wo 
10:45 uur / Vr 11:00 uur / Wo 12:00, 15:45 uur / 
Za 13:30 uur / Zo, Ma 14:30 uur / Do 15:15 uur.
Smallfoot (N3D) Do, Za, Zo 12:15 uur / Vr 12:45, 15:45 uur / 
Di, Wo 14:15 uur / Za 15:15 uur.
Sneak Preview 20181004 (DOV) Di 21:00 uur.
Star Is Born, A (2018) (DOV) Za 10:00, 16:00 uur / Do, Zo 10:30 
uur / Ma, Di 11:00 uur / Vr 11:15, 15:20 uur / Do 15:00 uur / 
Zo, Wo 15:30 uur / Di 15:45 uur / Ma 17:00, 20:45 uur / 
Do, Zo, Di, Wo 20:30 uur / Vr, Za 21:00 uur.
Superjuffie (DNL) Za 11:00 uur / Zo 12:00 uur / Di 12:45 uur / 
Ma 13:00 uur / Wo 13:30 uur.
Venom (DOV) Vr 10:30, 18:00 uur / Do, Zo - Wo 16:30 uur / 
Za 17:45 uur.
Venom (O3D) Za 10:15, 12:45, 14:30 uur / Di 10:30 uur / Wo 
10:45 uur / Do, Zo, Ma 11:00, 13:45 uur / Vr 13:00, 15:30 uur
Di, Wo 13:15 uur / Do, Zo, Di, Wo 19:00 uur / Ma 19:15 uur / 
Vr, Za 19:30, 22:15 uur / Do, Zo - Wo 21:30. uur

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

INRUIL ACTIE
RUIL NU UW ’OUDE’ 
 WINTERJAS EN/OF 
   WANDELSCHOENEN IN.

        ONTVANG 15.-/25.-  
 OF 35.- KORTING!*

*bij aanschaf van € 100 c € 15, bij € 150 c € 25 en € 200 c € 35 korting
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LANGE LEVENSDUUR

BEST FIT!

MOUNTAIN BOOTS
HANDCRAFTED WITH PASSION
BORN IN BAVARIA – WORN AROUND THE WORLD

PERFOMANCE
MEN/WOMEN

ALTA BUNION
LADY

GRITSTONE GL
MEN/WOMEN

TINGRI 
MEN

van
170.- voor

149.99

209.99

199.00

239.99

BELORADO
GTX MID

TATRA GTX 
MEN/WOMEN

van
189.99 voor

159.99

van
249.99 voor

199.99

Hoe komt het dat je van wandelen 
 gezond en fit wordt?
Dagelijks minstens een half uurtje lopen, 
daar kan geen pil tegenop. Wandelen is 
goed voor alles. Hart en longen worden er 
sterker van, je geheugen wordt beter. Het 
is heel goed voor je humeur. Je bloeddruk, 
cholesterol, botten en spieren, gewicht en 
geheugen, ze gaan er allemaal op vooruit. 
En dat allemaal door heel simpel elke dag 
minstens een half uur te lopen. 

Waar moeten we op letten bij de 
 aanschaf van onze wandelschoenen?
Goede wandelschoenen sluiten goed aan 
bij de activiteit en intensiteit waarmee je 
gaat wandelen. En, heel belangrijk, ze pas-
sen bij je specifieke voetvorm. Ga altijd 
naar een gespecialiseerde winkel zoals 
Adventure Store waar je voeten opgeme-
ten worden in lengte en breedte en vraag 
om een 2D digitale scan van je voetafdruk, 
zodat je goed kan zien hoe de drukverde-
ling is en of dit aangepast moet worden. 
Ruimte is comfort. Een stevige zool met 
goede torsiestijfheid en hakstabiliteit zor-
gen ervoor dat u lange afstanden com-
fortabel kunt afleggen. Hebt u een klacht 
met betrekking tot uw voeten, kom langs 
bij onze adviseurs en indien nodig maken 
we een afspraak met onze huispodothera-
peut Emile Itz (podotherapeut). 

Wat hebben we verder nodig als we 
 willen gaan wandelen?
Naast de schoenen zijn naadloze wan-
delsokken van Falke of Smartwool ook 
heel erg belangrijk voor het afvoeren van 
vocht en het voorkomen van blaren. Ook 
geven goede wandelsokken meer comfort 
tijdens het wandelen. Vergeet ook naad-
loos en vochtregulerend ondergoed niet, 
dit zorgt ervoor dat de huid droog blijft 

Een goede outdoor jas is weerbestendig, 
duurzaam en afgestemd op je activiteiten. 
Wie af en toe door het Nederlandse weer-
tje de kinderen van school gaat ophalen, 
heeft een ander type jas nodig dan iemand 
die door de sneeuw gaat ploeteren boven 
de poolcirkel. Dit betekent echter niet dat 
je hoeft in te leveren op stijl. De nieuwe 
trend is URBAN OUTDOOR, functioneel 
maar ook draagbaar in het dagelijkse 
 leven! Bij Adventure Store shop je outdoor 
jassen voor dames, heren en kinderen die 
aan al je wensen voldoen. Met merken 
 zoals Jack Wolfskin, Fjall Raven, Colum-
bia, Icepeak, Regatta en Protest is kwaliteit 
comfort en styling gegarandeerd goed!

Hoe kies je de juiste outdoorjas?
- Een softshell is ideaal voor korte 

 buitentrips. Hij is bijna volledig wind-
dicht,  waterafstotend (niet waterdicht), 
zeer goed ademend, biedt een hoog 
draagcomfort en ziet er stijlvol uit.

- Een hardshell is perfect voor wie het 
 hele jaar door wil wandelen in België. 
Hij is goed ademend en beschermt te-
gen regen of sneeuw. Een tweelaags 
model houdt je droog in een doorsnee 

Urban Outdoor Jassen:
modieus & functioneel gaan samen!!

Wandelen maakt je gezond & fit!
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bui, een drielaags model is 100% water- 
en  winddicht.

- Een 3-in-1 jas is bedoeld voor buiten-
activiteiten op koudere dagen. Dankzij 
een inritsbare voering uit dons of fleece 
kun je deze jas aanpassen aan de buiten-
temperatuur.

- Een winterjas heeft dezelfde eigen-
schappen als de 3 in 1 jas, echter kan 
de voering niet worden verwijderd en 
is specifiek gemaakt voor de winter, en 
in Nederland vaak ook voor het voor & 
najaar.

- Een ski-jas houdt wintersporters in de 
bergen warm. Hij beschermt tegen kou, 
sneeuw en wind en voert zweet snel af. 
Bovendien is het design specifiek afge-
stemd op pisteactiviteiten.

Kom nu naar Adventure Store en  overtuig 
je van de enorme collectie jassen. Kijk 
 welke modellen er het beste bij je  activiteit, 
 budget en smaak passen. Met de  nieuwe 
URBAN OUTDOOR jassen vindt je 
 altijd een model wat aan al je wensen 
 voldoet. En… een zeer aantrekkelijke extra 
 inruilkorting bij inlevering van je ”oude” 
 (winter)jas.

en verminderd schuurplekken. Uiteraard 
geldt dit ook voor de verdere laagjes kle-
ding. We moeten ook rekening houden 
met de temperatuur, wind en regen. Een 
goede rugzak of heuptas kan handig zijn 
om je eten en drinken mee te nemen.

Waarom is het slim om naar Adventure 
Store te gaan voor de wandeluitrusting? 
Bij Adventure Store zijn er gespeciali-
seerde adviseurs aanwezig zijn die erva-
ringsdeskundig zijn en heel veel expertise 
in huis hebben van materialen, voeten, 
schoenen. Ook hebben we  de beste mer-
ken die duurzaam, comfortabel en func-
tioneel zijn, zoals Meindl, Hanwag, Lowa, 
Fjall Raven, Jack Wolfskin, Columbia, 
Falke, Icebreaker. Ook krijgt u bij Adven-
ture Store momenteel een mooie inruil-
korting bij aanschaf van uw nieuwe wan-
delschoen en wandel & winter jas. Verder 
werken we bij alle artikelen die niet in de 
aanbieding zijn met een vaste 10% klan-
ten-spaar-korting. (acties niet in combi-
natie met aanbiedingen en spaarsysteem) 

Heb je nog tips of advies voor de 
 beginnende wandelaar? 
Kies voor kwaliteit, ga niet af op alleen 
de prijs. De kwaliteit en comfort zullen u 
langer heugen dan de prijs! Loop regel-
matig, Loop je eigen tempo. Bouw het 
rustig op en breidt het aantal kilometers 
langzaam uit. Drink en eet voldoende 
tijdens uw wandeling. Dit voorkomt uit-
putting en kramp. Kijk voor meer tips op 
www.adventurestore.nl waar je diverse 
checklisten kunt uitprinten voor bijv. het 
voorkomen van blaren, 
schoenonderhoud en 
nog veel meer interes-
sante wetenswaar-
digheden.

voorkomen van blaren, 
schoenonderhoud en 
nog veel meer interes

-

voorkomen van blaren, 
schoenonderhoud en 

-

save the dateOKTOBER
EVENEMENTEN ZONDAG

7 OKTOBER
Bezoek Kasteel 
Helmond tijdens 
het Ons Brabant 
Festival
In Kasteel 
Helmond vindt 
een erfgoedcollege 
over zuivel en bier 
plaats. Het college 
is onderdeel van 
het Ons Brabant 
Festival. Kasteel 
Helmond, 
Kasteelplein 1. 
12:00 - 17:00 uur.

Hohe Messe van 
J.S. Bach
Bach’s Magnum 
Opus klonk nog 
nooit in Helmond. 
Na de Helmondse 
première van de 
Mattheus Passie in 
2011 brengt Lam-
bertus Concerten 
in haar jubileum-
jaar de première 
van dit prachtige 
werk in samen-
werking met het 
eveneens jubile-
rende Helmonds 
Vocaal Ensemble.
Lambertuskerk, 
Kerkstraat 51
20:00 - 22:00 uur.

DINSDAG
9 OKTOBER

Boekpresentatie 
Jan Clijnk
Het Atoomkanon 
van Helmond. Een 
eerbetoon aan 
de Helmondse 
sportcoryfee Jan 
Clijnk waarin 
zijn sportieve 
prestaties en 
privéleven 
centraal staan. 
Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2
20:00 - 22:00 uur.

VRIJDAG 5 OKTOBER
Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur 
een biologische markt onder de Markt-
hal van Winkelcentrum Brandevoort 
in Helmond. Markthal Winkelcentrum 
Brandevoort, de Plaetse 1.

Guilty Pleasure Night
Een avondje vol met nummers die 
stiekem toch wel leuk zijn maar die 
toch wat wenkbrauwen van je vrienden 
zal laten bewegen. Muziekcafé 
Helmond, Zuid Koninginnewal 39.
22:00 - 03:00 uur.

Minor
Een non-alcoholic party in De Gesel-
donk. Deze avond is voor alle 
middelbare scholieren t/m 17 jaar. 
Tickets kosten 3 euro en consumpties 
zijn voor 1 euro verkrijgbaar. Gratis 
(verplichte) garderobe. De Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44. 
Vr 5 oktober 19:30 - 00:00 uur, 
vr 16 november 19:30 - 00:00 uur, 
vr 25 januari 19:30 - 00:00 uur, 
vr 15 maart 19:30 - 00:00 uur, 
vr 24 mei 19:30 - 00:00 uur.

Rockacademie met Thomas Pieters -
Forever 27 Reborn
Het toptalent van De Rockacademie 
maakte er vorig seizoen tijdens de 
try-outs al een waanzinnig feestje van. 
Nu dan de première van dit geweldig 
groovy concert Forever 27 Reborn in 
Het Speelhuis. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.

ZATERDAG 6 OKTOBER
Weekmarkt Centrum Helmond 
Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt De Helmondse 
Markt elke week een feest. Centrum 
Helmond, Markt 38. 09:00 - 16:00 uur.

CoderDojo #25
Een extra feestelijke editie van Coder-
Dojo in Bibliotheek Helmond. Het is 
namelijk de 25e CoderDojo in 
Helmond. Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 11. 13:00 - 15:30 uur.

LIVE: Beastie Boys, tribute by Beastie 
Boys Undercover
Van gruizige punk-rock tot rauwe 
hiphop classics van de early 80s tot de 
late 00s. Beastie Boys Undercover zet 
de tent op zijn kop met een weergaloze 
vertolking van Beastie-knallers.
Muziekcafé Helmond, Zuid 
Koninginnewal 39. 22:00 - 01:00 uur.

Maandelijkse dansavond
Maandelijkse dansavond met El Prado. 
Kom gezellig swingen op muziek van de 
jaren 50 en 60. T.O.V. gebouw, 
Azalealaan 40 20:30 - 00:30 uur.

Nacht van cultuur
Het Speelhuis, Museum Helmond, De 
Cacaofabriek, Bibliotheek Helmond- 
Peel en Kunstkwartier organiseren 
samen, voor de derde keer, de Nacht 
van Cultuur in Helmond. Het Speelhuis, 
Speelhuisplein 2. 19:00 - 00:00 uur.

Meet and greet met Muis tijdens Nacht 
van Cultuur
Muis van de boeken van Lucy Cousins 
komt naar je toe Ga samen met Muis 
op de foto en geef haar een flinke 
knuffel Een handtekening in je 
Muis-boek kan ook. Het Speelhuis.
Speelhuisplein 2. 19:00 - 21:00 uur.

Gezondheidscheck
Op 6 oktober van 10.00 tot 15.00 uur 
organiseren sportschool Infinity Fit-
ness en Fysiotherapie van Zon een 
gratis gezondheidscheck. U kunt zich-
zelf kosteloos aanmelden via 
info@infinityfitness.nl of 
info@fysiotherapievanzon.nl of 
bel naar: 06 – 12 89 86 14. De dag is 
voor iedereen toegankelijk en is geheel 
gratis. Fysiotherapie van Zon/ Infinity 
Fitness Hoofdstraat 123 in Helmond.

ZONDAG 7 OKTOBER
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.

AS YOU LIKE IT – PREMIERE
Negen moedige jongeren van de Jeugd-
theaterschool Annatheater spelen As 
You Like It een hardvochtige en hilari-
sche komedie over jong en verliefd zijn.
Annatheater Helmond, 
Floreffestraat 21a
Vr 5 oktober 19:30 - 21:00 uur.
Za 6 oktober 19:30 - 21:00 uur.
Zo 7 oktober 15:00 - 16:30 uur.

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 04 OKT. T/M WO. 10 OKT.

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

Brandweerman Sam - Klaar Voor Actie (DNL) Za, Zo 10:00 uur 
Do, Vr, Wo 10:30 uur / Ma 10:45, 15:15 uur Di 11:15, 14:00 
uur / Do 13:30 uur / Zo 14:10 uur / Wo 14:45 uur / 
Za 15:00 uur / Vr 15:10 uur.
Doris (DNL) Zo 10:00, 12:45 uur / Do, Wo 10:30 uur / Ma 
10:45, 15:00 uur Di 12:00, 14:45 uur / Za 12:30, 20:00 uur / 
Vr 14:15, 20:15 uur / Do 14:30, 17:35 uur / Wo 16:15, 
19:50 uur / Do, Zo - Di 19:45 uur.
Elvy’s Wereld So Ibiza (DNL) Za 10:30, 18:00 uur / Vr 10:45, 
13:15, 18:15 uur / Di 11:30 uur / Wo 13:45 uur / Ma 13:50 
uur / Do, Zo 14:00 uur / Do, Zo, Di, Wo 18:30 uur. 
Film van Dylan Haegens, De (DOV) Za 11:30 uur / 
Wo 12:45 uur / Ma 13:15 uur / Zo 13:30 uur / Di 15:15 uur.
Halloween - 40th Anniversary (DOV) Ma 20:30 uur / Vr, Za 
22:30 uur.
Hotel Transylvania 3 (DNL) Zo 10:30 uur / Vr 15:00 uur.
Hotel Transylvania 3 (N3D) Do, Wo 13:00 uur / Vr 13:30 uur / 
Za 15:45 uur.
House With A Clock In Its Walls, The (DOV) Do 11:30 uur / 
Ma 12:45, 18:00 uur / Wo 15:15 uur / Zo 15:45 uur / 
Di 16:10 uur Vr 16:30 uur / Za 16:50, 19:00 uur / Do, Zo, Wo 
18:45 uur / Vr, Di 19:15 uur.
Incredibles 2 (DNL) Wo 10:45 uur / Zo 11:30 uur / 
Vr 12:30 uur / Za 13:00 uur.
Johnny English Strikes Again (DOV) Vr 11:00 uur / Ma 12:20, 
18:30 uur / Do 12:30 uur / Di 13:00, 17:00, 18:45 uur / Za 
13:15 uur / Do, Zo, Ma 16:45, 21:45 uur / Vr, Za 17:15, 
20:30 uur / Wo 18:00, 20:45 uur / Do, Zo 19:15 uur.
Juliet, Naked (DOV) Do 10:45 uur / Ma 20:00 uur / 
Do 10:45 uur / Ma 20:00 uur.
Juliusz (DOV) Zo 17:30 uur.
Mamma Mia: Here We Go Again (DOV) Di 15:30 uur / 
Vr, Za 18:30 uur.
Night School (DOV) Zo 15:00 uur.
Nun, The (DOV) Ma 17:30 uur / Wo 17:40 uur / Do, Zo - Wo 
22:00 uur / Vr, Za 22:45 uur.
Papillon (DOV) Wo 15:50 uur / Do, Zo, Di 20:45 uur / 
Vr 21:30 uur / Za 21:45 uur.
Peppermint (DOV) Ma 15:50 uur / Do, Zo, Di, Wo 18:15 uur / 
Vr 19:00 uur / Za 19:15 uur.
Post, The (DOV) Di 13:30 uur.
Simple Favor, A (DOV) Ma 10:30, 19:00 uur / Wo 11:15 uur / 
Za, Ma 15:30 uur / Do, Zo 16:00 uur / Vr 16:45 uur / Di 17:15 
uur / Do, Zo, Wo 21:15 uur / Za 21:30 uur / Vr, Di 21:45 uur.
Smallfoot (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Ma 10:30 uur / Di, Wo 
10:45 uur / Vr 11:00 uur / Wo 12:00, 15:45 uur / 
Za 13:30 uur / Zo, Ma 14:30 uur / Do 15:15 uur.
Smallfoot (N3D) Do, Za, Zo 12:15 uur / Vr 12:45, 15:45 uur / 
Di, Wo 14:15 uur / Za 15:15 uur.
Sneak Preview 20181004 (DOV) Di 21:00 uur.
Star Is Born, A (2018) (DOV) Za 10:00, 16:00 uur / Do, Zo 10:30 
uur / Ma, Di 11:00 uur / Vr 11:15, 15:20 uur / Do 15:00 uur / 
Zo, Wo 15:30 uur / Di 15:45 uur / Ma 17:00, 20:45 uur / 
Do, Zo, Di, Wo 20:30 uur / Vr, Za 21:00 uur.
Superjuffie (DNL) Za 11:00 uur / Zo 12:00 uur / Di 12:45 uur / 
Ma 13:00 uur / Wo 13:30 uur.
Venom (DOV) Vr 10:30, 18:00 uur / Do, Zo - Wo 16:30 uur / 
Za 17:45 uur.
Venom (O3D) Za 10:15, 12:45, 14:30 uur / Di 10:30 uur / Wo 
10:45 uur / Do, Zo, Ma 11:00, 13:45 uur / Vr 13:00, 15:30 uur
Di, Wo 13:15 uur / Do, Zo, Di, Wo 19:00 uur / Ma 19:15 uur / 
Vr, Za 19:30, 22:15 uur / Do, Zo - Wo 21:30. uur

annatheater
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Nieuwendijk 18 Geldrop

◆	Elektr verstelbare
    boxsprings

◆	Opklapbedden

◆	Matrassen

◆	Bedtextiel

◆	Dekbedden

◆	Hoofdkussens

◆	Boxsprings

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

De beddenwinkel van Geldrop 
stopt ermee!!

LEEGVERKOOP

KORTINGEN 
TOT 75%

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

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

ALLES MOET WEG

dit zijn slechts enkele voorbeelden

START VANDAAG!
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€ 50,00 + GRATIS 
BIOSCOOPKAARTJE?

MELD JE AAN ALS KRANTENBEZORGER BIJ 
WEEKKRANT DE LOOP HELMOND 

EN ONTVANG DIRECT JE GRATIS PATHÉ KAARTJE. 
BEZORGING@DELOOP.EU 

BIJ EEN GOEDE BEZORGING VAN 6 WEKEN AANEENSLUITEND, OP DONDERDAG/VRIJDAG, 
ONTVANG JE OOK NOG EENS EEN BONUS VAN € 50,-

MELD EEN VRIEND AAN EN ONTVANG NOG EEN BONUS VAN € 50,- 

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 of uw vereniging? 
Mail snel naar bezorging@deloop.eu

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

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 6 tot 8 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 of je vereniging?
Mail snel naar bezorging@deloop.eu

Julia Janssen (16 jaar) Helmond, 
leerlinge voortgezet onderwijs
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doordoor jan van rest

Samen de 
toekomst in?
Samen de toekomst in? Mier-
lo-Hout en Brandevoort gaan 
muzikaal samen op pad.
Op maandag 17 september 
hield Muziekvereniging ‘Uni-
tas’ een openbare repetitie in 
de Markthal van Brandevoort.

Opereerde Unitas tot voor kort 
als fanfare te Mierlo-Hout, 
sinds enige tijd heeft zij haar 
inzet verbreed en kijkt ze als 
muziekvereniging naar zowel 

Mierlo-Hout, als naar Bran-
devoort. Dat geeft dus ruimte 
voor uitbreiding van zowel het 
aantal leden, als van instru-
mentele bezetting.

De bedoeling is, zo heb ik be-
grepen, dat de ene week in 
De Geseldonk en de andere 
week in het Brandpunt (of de 
Markthal) gerepeteerd wordt. 
Het was die maandagavond 
heerlijk weer, dus was het niet 
nodig om van het Brandpunt 
gebruik te maken.

De repetitie ging van start met 
de opzwepende ritmes van 
het tamboerkorps, dat weer 
op volle sterkte is. Het klonk 
geweldig daar in de Markthal. 
Daarna liet het muziekkorps 
horen dat het kwaliteit in 
huis heeft. Het is toch heerlijk 
om samen muziek te maken. 
Voorzitter Geert van de Linden 
zei trots te zijn op ‘zijn’ mu-
ziekvereniging. Het gaat goed, 
er is sprake van groei en er zijn 
momenteel meer dan 100 mu-
zikanten, waaronder een groot 
aantal leerlingen.

Mensen in Brandevoort die 
een instrument bespelen en op 
zoek zijn naar een korps, kun-
nen zich dus gelukkig prijzen 
met een sterke muziekvereni-
ging Unitas in de wijk.

Jan van Rest

Open dag bij Dierenambulance Helmond

Op zondag 7 oktober staat, in 
het verlengde van de Wereld-
dierendag, de jaarlijkse open 
dag van de stichting Dieren-
ambulance en Dierenasiel Hel-
mond e.o. op het programma.

Op het adres Grasbeemd 17 in 
Helmond zijn diverse dier- en 
dierenasiel gerelateerde kramen 
opgesteld. 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 castra-
tie/sterilisatie of het plaatsen 
van een chip bij uw hond of kat. 

Deze speciale actie geldt voor die 
zondag en de daaropvolgende 
week. Inschrijven kan tot en met 
31 oktober 2018.
U moet wel inwoner van de ge-
meente Helmond zijn om aan 
deze kortingsactie deel te mo-
gen nemen. Speciale actieprijzen 
zijn: € 45,70 voor castratie kater, 
€67,50 voor sterilisatie poes en 
€17,50 om uw hond of kat te la-
ten chippen. U dient dan nog wel 
zelf voor de registratie te zorgen. 
De verdere werkwijze en het ver-
volg, wordt u tijdens de inschrij-
ving verder uitgelegd.

Kortom; voldoende redenen op 
de open dag, gehouden van 12:00 
tot 16:00 uur te bezoeken.
En bent u enthousiast gewor-

den? Dan kunt u zich ook nog 
laten inschrijven als vrijwilliger. 
We hebben een uitgebreid aan-
bod aan functies! 
U bent van harte welkom bij 
onze gezellige en diervriendelijke 
Dierenambulance en Dierenasiel 
Helmond e.o. s

Helmond

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

Toffe Tieske
Tieske van 5 jaar is afgestaan vanwege allergie bij een van de baasjes. Hij 
was gewend om halve dagen alleen te zitten. Hij deelde de woning met 
twee andere katten. Hij werd snel geadopteerd maar is teruggebracht 
omdat hij helemaal niet overweg kon met de kat die daar al woonde; 
hij is niet bereid zijn verblijf te delen met voor hem nieuwe katten. Hij is 
een allemansvriend, een luie knuffelkont die verzot is op aandacht krijgen 
en kopjes geven. Het is een supervriendelijk bakbeest, echt een gigant: 
de weegschaal wijst ruim 6,3 aan. Dit bourgondische postuur mag wel 
een kilootje minder, daarom serveren we voorlopig light-brokjes. Tieske 
was voorheen een binnenkat, maar de kortstondige adopteerders hebben 
aangegeven dat hij hunkerend naar buiten zit te kijken en vermoeden dat 
hij graag naar buiten zou willen. Daarom zien we hem nu liever naar een 
huis met een tuin gaan; daar valt meer te beleven en krijgt hij ook meer 
beweging, wat goed is voor zijn postuur. 

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

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

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

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

Vrijwilligers FormulierenbrigadeVrijwilligers Formulierenbrigade

V ISSPEC IAL I TE I TENMierloseweg 41, 
Helmond 

(0492) 55 34 23

Tegen inlevering van deze advertentie.
Aanbieding geldig gehele maand oktober.

Voortaan op 
maandag ook 

geopend!

€10,00
bij afhalen samen

MOSSEL-PAKKET
1 kg Imperial mosselen
Mosselgroenten
2 Tipjes saus
1 Stokbrood

U KUNT OOK HIER ETEN VOOR MAAR 

€11,50 p.p. (inclusief friet)

Palliatieve Zorg bij u in de buurt

OPEN DAG
HOSPICE EN LOGEERHUIS 

VALKENHAEGHE 

Meer weten over palliatieve zorg?
Diverse Hospices en Bijna Thuis Huizen zetten op

13 oktober hun deuren voor u open.
U bent van harte welkom.

Wanneer: 13 oktober 2018  
Tijd: van 14.00 - 16.00 uur
Waar: 1e Haagstraat 89
 5707 XN Helmond
 www.sintannaklooster.nl

Deze activiteit is een initiatief van samenwerkende hospicevoorzieningen Zuidoost Brabant

~  Zondag 4 november 2018  ~

P a r t y c e n t r u m

S o m e r e n - E i n d

Rob Scheepers (Helmond), Marlon Kicken
Striepke Veur, Raymon Hofkens, Erik Goossens

Tickets: www.plattevonder.nl

De Komedie Carrousel

The Komedy Carrousel
Op zondag 4 november in vindt The Ko-
medy Carrousel plaats in Partycentrum 
de Platte Vonder te Someren-eind. met 
de beste conferences van Marlon Kicken, 
Striepke Veur, Rob Scheepers ( Helmond), 
Eric Goossens en Raymon Hofkens.

Een dinner show waarbij het beste van 
tonproaters/ stand up comedians en amu-
sementsgezelschappen op de planken 
komt.  Humor van de bovenste plank met 
persiflages uit diverse theatervoorstellin-
gen zijn de ingrediënten van The Komedy 
Carrousel.
Dit geheel in een theatrale sfeer met lekker 

eten in de vorm van Live Cooking dinner-
bars  vanuit de open keuken “ Het Koks-
domein”  met  voorgerechten, soepen,  
hoofdgerechten, desserts en koffiebars.
Aanvang: 16.00 uur. Het evenement zal 
eindigen om 21.30 uur. Reserveer nu uw 
tafel!  
Voor een middag/avond lachen, lekker 
eten en drinken. €57,50 p.p.  incl. alle dran-
ken, live cooking diners, desserts, koffie-
bars.           

Voor meer info en/of reserveringen 
ga naar:  www.plattevonder.nl

Partycentrum De Platte Vonder, 
Nieuwendijk 10, 5712 EM Someren-Eind.
0493-491381 s

Regio

Mantelzorgactie Helmond 2018 
GRATIS HellemondGift waardebonnen t.w.v. 70 euro

Wilt u gratis waardebonnen van Helle-
mondGift t.w.v. 70 euro en bent u man-
telzorger? Vul dan snel de aanvraag in 
op www.levgroep.nl onder het kopje 
Helmond. 

Kruis bij de cadeaukeuze de Hellemond-
Gift aan. Met deze waardebon kunt u 

terecht bij meer dan 120 Helmondse on-
dernemers en 2 supermarkten. Zie www.
hellemondgift.nl. 70 Euro boodschap-
penwaarde gratis voor u. Vul de bon zoals 
hiernaast omschreven snel in! Het kan tot 
uiterlijk 31 okt. 2018. s

Ruilwinkel opent naaiatelier in avonduren

Vanaf deze maand kun je op dinsdag-
avonden van 17.30 tot 19.30 uur ook in de 
Ruilwinkel terecht voor kleine kledingre-
paraties, zoals het korter maken of inne-
men van rokken en broeken of het inzet-
ten van ritsen. 

De Ruilwinkel is een plek waar spul-
len en diensten geruild kunnen worden. 
Er wordt niet betaald met euro’s maar 
met punten. Mensen kunnen punten 
verdienen door spullen die ze over heb-
ben naar de winkel te brengen of door 
diensten voor anderen te verrichten. Het 
gaat om goed onderhouden spullen, van 
kleding tot serviesgoed en van boeken 
tot elektrische apparaten. Diensten zoals 
de fietswerkplaats, en de kapper worden 
voorlopig alleen overdag aangeboden. 
Iedereen kan gratis lid worden. De Ruil-
winkel biedt uitkomst aan mensen met 

een kleine portemonnee, maar is ook 
interessant voor mensen die hergebruik 
van spullen en een beter milieu belangrijk 
vinden. De Ruilwinkel is een activiteit van 
Humanitas Helmond en wordt groten-
deels gerund door vrijwilligers. De winkel 
is gevestigd aan de Engelseweg 127A in 
Helmond.  Voor alle openingstijden kunt u 
kijken op: www.ruilwinkelhelmond.nl s

Helmond

Helmond
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FOH Wijkmanagement Helmond is 
voortgekomen uit FOH, (Federatie 
van organisaties in de detailhandel 
en dienstverlening en ambacht van 
Helmond). Na invoering van het 
Ondernemersfonds van Helmond 
op 1 januari 2013 zijn de sectoren: 
Zorg, Onderwijs, ZLTO (buitenge-
bied), Sport, Cultuur toegevoegd. 
En is de naam gewijzigd op 1 jan. 
2018 naar FOH Wijkmanagement 
Helmond. Hierdoor vinden we een 
betere aansluiting met Centrum-
management en Parkmanagement, 
gezamenlijk hoofdtrekkingsgebie-

den van het Ondernemersfonds 
Helmond. 
Voor wie is het bedoeld? In principe 
voor alle instanties die actief zijn in 
de wijken van Helmond op de ge-
bieden van: commercie, detailhan-
del, zorg, cultuur, onderwijs, sport 
en agrarisch/buitengebied. Het 
Wijkmanagement is van en voor 
bovengenoemde aandachtsgebie-
den/trekkingsgerechtigden in Hel-
mond. Dat betekent onder meer 
dat het geld dat via de belastingkas 
door alle bezitters/beheerders van 
niet-woningen wordt opgebracht, 
ook weer ten goede komt van die 
trekkingsgerechtigden. Maar dit 
moet wel in georganiseerd verband 

gebeuren. Een flink deel van de wij-
ken is al georganiseerd in winkeliers-
verenigingen of een onderwijs stich-
ting etc. De trekkingsgerechtigden 
krijgen het geld dat is opgebracht 
in hun werkgebied niet contant in 
handen. Dat zou immers vergrui-
zing betekenen van het wijkfonds 
over een hele serie subfondsjes, 
terwijl we met het wijkfonds juist 
een wijk-brede aanpak voorstaan.
Het geld blijft in een centrale kas. 
Maar de trekkingsgerechtigden 
hebben wel ‘trekkingsrechten’, naar 
rato van hun bijdrage aan de belas-
tingkas. Zij kunnen plannen maken 
en aanvragen indienen ter hoogte 
van hun trekkingsrecht. De web-
site is een vindplaats voor eventuele 
mede trekkingsgerechtigden en 
waarmee men projecten kan aan-
vragen en uitvoeren. 

Ondernemersfonds Helmond dynamische verbindingen en 
samenwerkingen vanuit ondernemers naar: zorg, onderwijs, 

cultuur, sport en buitengebieden.

(Verenigde) 
inwoners Van 
de Helmondse 

wijken

Heeft u een idee of 
project maar geen 

financiën om het uit te 
voeren?

neem dan altijd 
contact op met 

wijkmanagement 
Helmond. 

info@wijkmanagementhelmond.nl
www.wijkmanagementhelmond.nl

Gefinancierde en gerealiseerde projecten in de Helmondse wijken zijn o.a.:

Hanging 
baskets

(ondernemers 
leefbaarheid).

Speeltoestellen 
stichting ORO

(i.s.m. ondernemers
en zorg).

Project ‘Fit Werkt’.

St. Nicolaas 
intochten

(i.s.m. ondernemers, 
onderwijs en 

verenigingen).
Kindervakantieweek.

Koploper van
Peelland.

Kerstverlichting
(ondernemers 
leefbaarheid).

Braderie 
Combicentrum.
OVMH Beurs.

Energie Huis
Helmond.

Cameratoezicht.

Respect project
Helmond (i.s.m. 
ondernemers

en sport).

Meer projecten zie: www.ondernemersfondshelmond.nl/projecten2

s

s s s s

s s s

Hebt u opmerkingen of extra gegevens voor de website? Stuur ze naar: webmaster@wijkmanagementhelmond.nl

Website www.wijkmanagementhelmond.nl
Wijkmanagement Helmond ook actief in Rijpelberg

aanleg van de wijk. De in de wijk 
aanwezige fietspaden volgen het 
verloop van vroegere landweg-
getjes.

De wijk heeft ook zijn eigen 
wijkblad, genaamd het Hofkom-
pas. Het blad wordt een keer per 
maand uitgegeven.

Ten noorden van de wijk Rijpel-
berg vindt men de Bakelse bossen 
en de wijk Dierdonk, in het zuiden 
de Deurneseweg, de spoorlijn en 
de wijk Brouwhuis, in het westen 
de Zuid-Willemsvaart en in het 
oosten de N279 en de recreatieplas 
Berkendonk.

De wijk is genoemd naar het even 
ten noordoosten gelegen buurt-
schap Rijpelberg. Van 1978 tot 1985 
werd de wijk volgebouwd, een van 
de eerste stadsuitbreidingen van 
Helmond in oostelijke richting. 
Resten van de oorspronkelijke 
buurtschap Rijpelberg zijn nog te 
vinden ten oosten van de N279.
Van belang voor de geschiedenis 
van deze wijk is de oude buurt-

schap Straakven of Straapven, 
ontstaan uit de boerderij in het 
westen van de wijk, aan het west-
eind van de Rijpelbergseweg. Deze 
boerderij stamt vermoedelijk uit 
omstreeks 1680 en is genoemd 
naar een iets noordelijker gelegen, 
thans verdwenen ven dat in een 
1482 genoemd werd als plek waar 
vlas werd geroot.

In Rijpelberg vindt men ook het 
Broedersbos. Dit bos was het bui-
tenverblijf van de broeders van 
Maastricht, die in het centrum van 
de stad katholiek onderwijs ga-
ven. Zij kochten het stuk grond in 
1920 en bouwden er een tuinhuis. 
Verder lieten ze het stuk grond 
omheinen en er werd een sloot 
omheen gegraven. In 1921 was 
het buitenverblijf, met de naam 
Maria-oord, af. Toen de wijk in de 
jaren 80 gebouwd werd, is door 
de gemeente besloten om van het 
Broedersbos een park te maken.

Vliegveld
Aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog na Operatie Mar-

ket Garden werd er op de latere 
locatie van de wijk een militair 
vliegveld aangelegd door de Brit-
ten. Het vliegveld kreeg de naam 
B.86 en beschikte over een 1400 
meter lange en 42 meter brede 
landingsbaan, een verkeerstoren 
en verschillende houten schuren 
en nissenhutten. Het was operati-
oneel van 9 januari 1945 tot en met 
14 juli datzelfde jaar.

Er is ook een wijk-winkelcentrum 
met een EMTÉ-supermarkt geves-
tigd in de Wederhof, frietzaken, 
een Chinees restaurant, apotheek 
en een fietsenmaker.

Verenigingen: voetbalvereniging 
Rood-Wit ‘62, wielervereniging 
Buitenlust, tennisclub ’t Lobke, 
Scouting Rijpelberg, Carnavals-
vereniging de Spekzullekes.
Turnvereniging SOS, geeft les 
vanuit OBS de Straap., Senioren 
Vereniging Rijpelberg, Stichting 
Wijkraad Rijpelberg, Wijkvereni-
ging Rijpelberg (WVR). En de  H. 
Edith Steinkerk en wijkcentrum 
De Brem zijn er gevestigd.

Helmond

Wijkmanager is mw. 
Hennie de Gooijer, 
info@wijkmanagement
helmond.nl | Mobiel: 0622616134
U kunt gerust contact zoeken 
met haar voor uw eventuele 
vragen. Meer info is natuurlijk te 
vinden op www.wijkmanagement
helmond.nl

In de volksmond vaak De Rijpel 
genoemd, is een woonwijk in 
het oosten van Helmond. In 1978 
werd begonnen met de bouw 
van Rijpelberg in het kader van 
de aanwijzing van Helmond als 
groeistad. Rijpelberg is een wijk 
met veel openbaar groen, dat 
soms bestaat uit stukken bos die 
reeds aanwezig waren voor de 

Rijpelberg
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tegen inlevering van 
20 spaarpunten

Maximaal 
80 spaarpunten. 

Minimale besteding 
15,00 Euro

2,50 

KORTING

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 3 oktober t/m dinsdag 16 oktober 2018. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

VRIEZER 
VUL 

WEKEN

Dikke en/of dunne
Frites
1,5 kilogram - Farm frites

Normaal 2,39

1,5 kilogram - Farm frites

Worstenbroodjes
Ambachtelijk
24 stuks - Beckers

Normaal 15,99 9,99

op=op

Rundvlees of goulash

Kroketten
24 stuks - De Kroket
Normaal vanaf 11,39

Stoofvleeskroketten
Normaal 14,99

7,99

ruim 30% korting

1,79

op=op

10,49

Dikke frites
2,5 kilogram 
Normaal 3,99 2,99

Maaltijd loempia 
2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal vanaf 7,78  

Maaltijd loempia 
2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal vanaf 7,Normaal vanaf 7,78Normaal vanaf 7,

5,99

2 
schalen

voor

Gepelde rauwe

Garnalen
800 gram - Epic

Normaal 14,99

Gepelde rauwe

Garnalen
800 gram - Epic

Normaal 14,

Gepelde rauwe

Garnalen
800 gram - Epic

9,99

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

Video’s door Wim Klaasen

HELMONDNU.NL

Dhr. Willis Swinkels stuurde zoals ve-
len de oplossing in van de Sudoku en 
was blij verrast dat hij gewonnen had.

Meryem Strazzulla (stagiaire, Adcom-
municatie) overhandigde de Holland 

Casino dinercheque t.w.v. € 100,00 en 
een leuke Goodiebag aan Olaf. Iedere 
14 dagen plaatst Weekkrant De Loop 
Helmond een Sudoku. 

Lost u deze op? 
Dan maakt u ook kans op een diner-
cheque en een exclusieve Goodiebag 
van Holland Casino Eindhoven. s

Winnaar Sudoku 
Weekkrant De Loop Helmond

Helmond

(Bron foto; Mandy Meeuwsen www.helmondnu.nl)

0492-845350
info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!

De spurrie is gezaaid, het biervat is aangeslagen. Het jubileumjaar 
‘55 jaar spurriezeiers’ kan gebeginnen.
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Mantelzorgactie Helmond 2018

Besteedbaar bij meer dan 140 Helmondse ONDERNEMINGEN.
behoud de economie in helmond, steun de leefbaarheid, laat niet alles wegvloeien naar het internet. Advertentie wordt gesponsord door weekkrant de loop 
t.b.v. MKB helmond Verkooppunten: Bloemstudio tini Roefs, Cacaofabriek horeca, da drogist stiphout, giels bloemboetiek, jumbo stiphout, konings verf & behang, 
leef en zorg helmond, lunchroom de keijser, primera de luifel, the readshop, vvv kantoor en wijnhuis helmond. www.hellemondgift.nl

geef de hellemondgift waardebon cadeau!gift waardebon cadeau!

Wilt u gratis waardebonnen van HellemondGift 
t.w.v. 70 euro en bent u mantelzorger? Vul dan 
snel de aanvraag in op www.levgroep.nl onder 
het kopje Helmond. Kruis bij de cadeaukeuze 
de HellemondGift aan. Met deze waardebon 
kunt u terecht bij meer dan 120 Helmondse 

ondernemers en 2 supermarkten. 
Zie www.hellemondgift.nl 
70 Euro boodschappenwaarde gratis voor u. 
Vul de bon zoals hierboven omschreven snel in! 

Het kan tot uiterlijk 31 oktober 2018.

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

Helmond-Oost

Elke vrijdag organiseert bridge-
club ’t Houtse Slem bridgeclub 
bridgedrives, ook voor niet-le-
den. Men dient zich uiterlijk om 
kwart over een aan te melden 
in De Geseldonk. Er wordt een 
kleine vergoeding gevraagd. Re-
gelmatige deelnemers kunnen 
soms een prijsje winnen.

Mierlo-Hout

De Gaviolizaal met zijn collectie 
draaiorgels en accordeons van 
Arie Willems, beheerd door de 
Stichting Draaiorgels Helmond, 
is elke zaterdag en zondag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen ook op afspraak, info: 
info@draaiorgelshelmond.nl 
Op zondagen ook regelmatig 
concerten. 

Helmond

Op Zondag 7 oktober rijdt Tour-
club’81 Helmond de Kleine Peel 
wielertocht onder leiding van 
wegkapitein Toon van Erp. Ver-
trek is om 9.00 op Winkelplein 
Straakven in Helmond. De af-
stand is 75 km. Gastrijders zijn al-

Helmond-Oost

tijd 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.

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

De organisatie op zondag is door 
de Jubileumcommissie van Kv de 
Ollietrappers en maandagavond 
de seniorenvereniging St. Anna.

Annawijk/Suytkade

Wij zijn een senioren dans groep. 
Wij dansen elke woensdag mid-
dag van 14.00 tot 16.30. Heb je 
zin om te dansen? Kom dan een 
kijkje nemen bij studio dancinez, 
Sint-Annastraat 6, Gemert of 
neem contact op met 0615260137.

Helmond

Op woensdagavond 10 oktober 
organiseert het Elkerliek zieken-
huis een voorlichtingsavond over 
hoofdpijn/migraine. Migraine is 
een veel voorkomende vorm van 
ernstige hoofdpijn die een nega-
tieve invloed heeft op het leven 
van mensen. De avond wordt 
gehouden in de kapel van het El-
kerliek in Helmond, van 19.00 tot 
21.00 uur. De zaal is open vanaf 
18.30 uur. 

Wilt u de voorlichtingsavond
bijwonen? Meld u dan aan via  
www.elkerliek.nl/hoofdpijn 

Helmond

In wijkhuis de Lier is weer een 
koffieochtend op dinsdag 9 ok-
tober van 10.00-12.00 uur. Ieder-
een is welkom, loop vrijblijvend 
binnen om hier contact met 
anderen te maken,of een spel te 
spelen of creatief bezig te zijn. 
Hebt u zelf een idee, kom er ge-
rust mee. De koffie/thee prijs 
is €0,85

Helmond-Oost

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op woensdag 10 ok-
tober 13.00 tot 17.00 uur. Locatie:  
oude basisschool De Torelaar op 
de Groningenhof 4, Helmond. 
Meer info: 
www.facebook.com/Repaircafe
Rijpelberg. Toegankelijk voor alle 
inwoners van Helmond. Nieuwe 
vrijwilligers nog steeds welkom.

Rijpelberg

Op maandagavond 8 Oktober 
speelt het VIOS van Esch Biljarts 
kaderteam weer een thuiswed-
strijd tegen B.C Maarland 1 uit 
Maarland. Aanvang wedstrijden 
is om 19.30 in het wijkhuis de 
Geseldonk in Mierlo- Hout. Dit 
is voor de biljartliefhebber een 
mooie kans om het KADERBIL-
JARTSPEL te bewonderen.

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Seniorenvereniging De Schaaps-
kooi organiseert woensdag 10 
oktober een kienmiddag bij 
Wijkcentrum De Boerderij, Har-
moniestraat 105. 
Aanvang 14.00 uur. De prijzen 
bestaan uit Waardebonnen. U 
hoeft geen lid te zijn om aan deze 
middag deel te nemen. Wijkcen-
trum de Boerderij is open vanaf 
13.00 uur.

Helmond-Noord

Zaterdag 13 oktober bij Café de 
Karper, Walvisstraat 34 te Mier-
lo-Hout, een LIVE optreden van 
Ragepyre, met medewerking van 
speciale gasten. 

Ragepyre inmiddels een begrip 
in de muziek wereld. Aanvang 
20.30 uur. Toegang gratis.

Een nieuwe muziekgroep, nog 
zonder naam, is op zoek naar 
een tweede bassist, een altsax 
en een 1e trompettist. Andere in-
strumenten en ook slagwerkers 
zijn natuurlijk van harte wel-
kom.  We zijn pas net begonnen, 
dus een mooi moment om in te 
stappen ! We spelen o.a. rock-

nummers, oude- en nieuwe top 
40 nummers en gouwe ouwe.  
Mocht je interesse hebben, kom 
dan gerust eens kijken en luiste-
ren.  Je kunt je ook vooraf aan-
melden als je mee wilt repeteren, 
zodat de muziekpartijen voor je 
klaar liggen.  
We repeteren op vrijdagavond 
van 20.30 tot 22.30 in de Fonkel in 
Helmond. Voor info bel: 
06-29721443.

Helmond

Historisch Helmond:
de geschiedenis en 
neergang van DAF

Op maandagmiddag 15 okto-
ber a.s. gaat de Cacaofabriek 
in Helmond in samenwerking 
met Henk Wasser en Jan van 
Bussel weer verder met inmid-
dels bekende cyclus ‘Historisch 
Helmond’, een fi lmserie met als 
thema de historie van Helmond. 

Zuid-Oost Brabant in het alge-
meen en Helmond in het bijzon-
der hebben een rijke geschie-
denis, een geschiedenis die het 
waard is om meer bekendheid te 
krijgen.
Van veel gebeurtenissen uit de 
vorige eeuw zijn filmopnames 
gemaakt. Deze opnames, soms 
met en soms zonder geluid, laten 

een prachtig tijdbeeld zien van 
Helmond in de 20e eeuw. 
Deze keer kunt u onder andere 
filmbeelden verwachten van de 
geschiedenis en neergang van 
DAF (geheel ingesproken, 48 mi-
nuten) en na de pauze gaan we 
verder met beelden van Gilde bij 
het Helmonds Kasteel in de jaren 
’50 en ’60, Kasteel Croy toen en 
nu, voorbereiding omlegging ka-
naal en opening en tenslotte nog 
opnamen van Bert Kuypers en 
Addy Kleingeld. 

Natuurlijk is Helmond-kenner 
Jan van Bussel van de partij om 
de beelden (samengesteld door 
Henk Wasser) van deskundig 
commentaar te voorzien. De 
middag start om 13.30 uur, en-
tree bedraagt 5 euro. s

Helmond

(Bron foto; Cacaofabriek)

www.helmondnu.nl
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Veilig op elke hoogte. DIRKS

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

Ladders & trappen   Kooiladders

Steigers    Valbeveiliging

Moduletrappen

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

WINTER
SPORTACTIE
9-PERSOONSBUS 
- 2000 km. vrij 
 (meerprijs € 0,25 per km.
 exclusief brandstof)
- 7 dagen huur
- winterbanden 
- sneeuwkettingen 
 (zijn gratis, indien gebruikt 
 een meerprijs van € 25,-)
- verzekering
- ANWB pech hulp service

VOOR:

€ 600,- 
INCLUSIEF BTW!

*Actie geldig tot t/m 1 april 2019. 
Vraag naar de algemene voorwaarden en de beschikbaarheid

www.autoverhuur-helmond.nlwww.autoverhuur-helmond.nlwww.autoverhuur-helmond.nl
Vossenbeemd 13

5705 CL Helmond
T: 0492-820280

actie geldig op de gehele

COLLECTIE
óók op alle actie-modellen

Kom ook kijken naar onze 
modellen tijdens de modeshow

op zaterdag 21 april

3e BH GRATIS!!!
óf de

2e voor de HELFT!

Kom ook kijken naar onze 
modellen tijdens de modeshow

op zaterdag 21 april
GELDROP: K.Kerkstraat 19  

HELMOND: Steenweg 33HELMOND: Steenweg 33

Beleef hét jaarlijkse 
culturele evenement van Helmond

Het Speelhuis, Museum Hel-
mond, Kunstkwartier, Biblio-
theek 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 ieder-
een een voorproefje te geven 
van het culturele seizoen 2018-
2019 in Helmond. Het wordt een 
rijke culturele nacht in een bij-
zondere omgeving. Letterlijk alle 
zalen van Het Speelhuis én het 
buitenplein zijn gevuld met mu-

ziek, theater, kinderworkshops, 
dans, voorleesmomenten en 
culinaire verrassingen. Van pro-
fessioneel tot amateur en voor 
volwassenen tot kinderen. Alle 
workshops en activiteiten zijn 
uiteraard gratis toegankelijk. 
Dit jaar werken ook andere or-
ganisaties uit Helmond mee om 
er een bijzondere nacht van te 
maken. Het publiek mag tijdens 
de Nacht van Cultuur bijvoor-
beeld stemmen op de winnaar 
van de Jacques Vriens Cultuur-
prijs. De winnaar wordt met-
een bekend gemaakt. Ook kun 
je oude computergames spelen 
op vintage computers van het 
HomeComputerMuseum. Laat 
je verrassen door de jonge thea-
teracteurs 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.

Het programma eindigt om 
00.00 uur. 
Bekijk het volledige programma 
op  www.nachtvancultuur.nl.

Adres Het Speelhuis: 
Speelhuisplein 2, Helmond. s

Helmond

www.helmondnu.nl
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Nieuws uit Mierlo-Hout

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

Lokaal
VertrouwdVertrouwd
PersoonlijkPersoonlijk

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

Uitvaartzorg van de KerkhofGratis gezondheidscheck

Op 6 oktober van 10.00 tot 15.00 uur or-
ganiseren sportschool Infi nity Fitness en 
Fysiotherapie van Zon een gratis gezond-
heidscheck. 

U kunt zichzelf kosteloos aanmelden via 
info@infinityfitness.nl of info@fysiothe-

rapievanzon.nl of bel naar 06 – 12 89 86 14. 
De dag is voor iedereen toegankelijk en is 
geheel gratis. 

Fysiotherapie van Zon/ Infinity Fitness
Hoofdstraat 123 in Helmond. s

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Kun jij omgaan met bedreigende situaties?

Na een welverdiende vakantie en wat 
extra kilo’s aangekomen, is het mis-
schien tijd voor een sportieve inspanning. 
Spreekt het je daarbij aan om onder bege-
leiding van ervaren leermeesters je weer-
baarheid te trainen? 

Wij hebben nog ruimte voor een aantal 
nieuwe leden. Wij nodigen je uit voor een, 
gratis kennismakingstraining in zelfverde-
diging. Wij trainen op dinsdagavond van 
20:00 tot 21:00 uur in de Dojo van Judover-
eniging Mierlo-Hout, aan de Tarbotstraat 
16, 5706 EJ  te Helmond. Op 21 augustus 
gaan we weer van start. Voor meer infor-
matie kun je ook bellen naar 0642951320. s

CV De Kluppels 
presenteert zesde tip

Na deze tip nog slechts 5 tips te gaan 
richting de prinsbekendmaking, en het 
wordt het alsmaar spannender: wie 
kroont CV De Kluppels tot 57e Prins? 

Weet jij het al? Ga dan naar www.kluppels.
nl en raad mee wie de 57e Prins der Houtse 
Kluppels wordt. Op zaterdag 10 november 
om precies 23.11 uur onthult De Kluppels 
wie de nieuwe prins der Houtse Kluppels 
is. Toporkest 'Anderkovver', DJ Dominic 
Graat en De Durbloazers verzorgen de 
muziek tijdens deze avond. 

Kijk alle tips terug op www.kluppels.nl  
Volg ons ook op Twitter en Instagram 

via @houtsekluppels of word vrienden op 
Facebook: CV De Houtse Kluppels. s

Mierlo-Hout

De tip van deze week is alweer de 
6e1 (bron foto; CV de Kluppels)

Gratis loterij met erg leuke prijzen 

De R zit weer in de maand dus de hoog-
ste tijd om uw kledingkasten weer eens 
een grote beurt te geven. Vaak zijn oude 
kleren nog van een prima kwaliteit maar 
ze worden niet meer gedragen. De Klup-
pels wil uw kleding een zinvolle tweede 
bestemming geven, want voor diverse 
mensen onder ons zijn uw oude kleren 
een geschenk uit de hemel. Gun daarom 
uw oude kleren een tweede leven.

Laten we er samen aan gaan werken, 

hier is ons voorstel. 
Breng uw oude kle-
ren, schoeisel, textiel 
en dergelijke naar 
De Kluppelhal aan 
de Koeveldsestraat 
16. Voor iedere kilo 
krijgt u TWEE hout-
snippers cadeau én 
u speelt ook geheel gratis mee voor onze 
'gun-uw-oude-kleren-een-tweede-leven-
LOTERIJ'. Want voor elke volle zak kleren 
krijgt u één GRATIS lot. Levert u bijvoor-
beeld vijf zakken kleren in, dan krijgt u vijf 
loten. De loterij loopt van zaterdag 6 okto-

Mierlo-Hout

ber tot en met zaterdag 29 december 2018. 
Op zaterdag 29 december 2018 schenken 
wij ons traditionele glaasje Glühwein voor 
onze trouwe klanten en doen we daar-
naast ook de trekking van de 'gun-uw-ou-
de-kleren-een-tweede-leven-loterij'. We 
verloten vijf super mooie prijzen. Laten we 
er samen een mooie loterij en een mooie 

actie van maken, want de nieuwe drager 
van  uw kleding is u eeuwig dankbaar. 

De loterij start op 6 oktober 2018 en 
eindigt op 29 december 2018.
Wat we doen, doen we met z’n allen. 
Graag tot ziens en alvast bedankt voor 
jullie medewerking. s

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Vrijwilliger bij Savant? 
U krijgt er veel voor terug!
 

Savant zoekt doorlopend vrijwilligers voor diverse welzijnsactiviteiten.  
Zoals een uitje naar de markt, spelletje doen of een creatieve of  
muzikale activiteit. Neem een kijkje op onze website voor meer  
informatie en de actuele vacatures: www.savant-zorg.nl/vrijwilligers

Savant Zorg is een succesvolle zorgaanbieder in de regio  
Zuidoost Brabant die bekend staat als een betrouwbare,  
verbindende en vooruitstrevende organisatie.  

(0492) 572 111 • www.savant-zorg.nl

Ciska Nabuurs na 34 jaar bij 
Savant Zorg met pensioen

Mierlo-Hout: Vrijdag 28 september heeft 
Ciska Nabuurs, medewerker welzijn bij 
woonzorgcentrum Savant Alphonsus, 
na 34 jaar afscheid genomen van Savant 
Zorg. Zij gaat genieten van haar welver-
diende pensioen. Aan de grote opkomst 
tijdens haar feestelijke afscheid bleek al 
hoe geliefd Ciska bij bewoners van Sa-
vant Alphonsus, vrijwilligers en mede-
werkers van Savant is. Ciska en woon-
zorgcentrum Savant Alphonsus horen bij 
elkaar, maar ook buiten Savant Alphon-
sus is Ciska een begrip.

Welzijnsactiviteiten voor heel de wijk
Ciska stond altijd met warmte en aan-
dacht klaar voor bewoners en vrijwilligers 
van Savant Alphonsus. Niets was haar te 
gek, ze organiseerde welzijnsactiviteiten 
voor bewoners en mensen uit de wijk 
en begeleidde de vrijwilligers die de wel-
zijnsactiviteiten mogelijk maakte. Ze ging 

daarbij altijd vol enthousiasme aan de 
slag en zorgde dat alles tot in de puntjes 
geregeld was en dat het niemand aan iets 
ontbrak. Ciska zocht daarbij ook actief 
de samenwerking met de wijk ‘t Hout. Ze 
bracht mensen met elkaar in verbinding 
met haar activiteiten, van jong tot oud. Zo 
organiseerde ze dit jaar de activiteiten voor 
de Goede Doelen Actie van supermarkt 
Jan Linders en de jubileumvakantieweek 
in samenwerking met KBO St. Lucia. 

Goede opvolging gewaarborgd
Een goede opvolger staat al klaar. Het 
werk van Ciska wordt overgenomen door 
Jolande van de Wiel, zij is al goed inge-
werkt door Ciska zelf en organiseert vanaf 
heden de welzijnsactiviteiten in woon-
zorgcentrum Savant Alphonsus.

Bedankt Ciska!
Savant Zorg wil namens bewoners, vrij-
willigers en medewerkers Ciska bedanken 
voor de tomeloze enthousiaste inzet! Veel 
geluk in de toekomst! s

Mierlo-Hout

Ciska Nabuurs tijdens haar feestelijke afscheid (bron foto; Savant)

Helmond Sport in stijl naar uitwedstrijden

De selectie van Helmond Sport reist 
dit seizoen in stijl naar uitwedstrijden. 
TwinTours stelt namelijk een nieuwe 
spelersbus beschikbaar aan Onze Club. 
De bus is geheel in de kleuren van Hel-
mond Sport en wordt op vrijdag 5 ok-
tober, bij de uitwedstrijd tegen Jong AZ, 
officieel in gebruik genomen.

De selectie gaat gebruik maken van de 
speciale VIP Touringcar. Deze luxe bus is 
van alle gemakken voorzien en draagt bij 
aan een perfecte wedstrijdvoorbereiding. 
“Voor de uitstraling van de club is het na-
tuurlijk goed. Met deze bus kunnen ze in 

de regio en ook in de rest van Nederland 
niet meer om Helmond Sport heen. 

Daarnaast is het belangrijk dat onze spe-
lers op een comfortabele manier naar uit-
wedstrijden kunnen reizen. Op die manier 
kunnen zij zich volledig focussen op de 
wedstrijd”, zegt Antoine Beije, commerci-
eel manager van Helmond Sport.

Perry van Berlo, eigenaar van Twin Tours 
is eveneens blij met de samenwerking. 
"Als Helmonder én supporter van Hel-
mond Sport is het geweldig om de club 
te mogen vervoeren! Uiteraard doen we 
dat met een VIP touringcar in clubkleu-
ren. Dat past ook perfect bij onze slogan 
... TwinTours - dan zie je nog eens wat!" s

Helmond

De selectie van Helmond Sport gaat gebruik maken van de speciale VIP Touringcar 
(bron foto; Helmond Sport)
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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

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

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 Mierlo-Vogels; 
Ouders Sauvé-Vogels en dochter Ine; Koos Dirks; Nelly van Bussel-
van Os;

Zondag 7 oktober:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het kerkkoor;
Sjef Remmen en Annie Noordman; Nelleke van Bussel; Carolien 
van den Reek-Zwanenberg; Hans Hafkenscheid; Hans Kummerer; 
Wim Ter Burg; Mies van der Velden; Jaan Crielaars-Kuijpers; 
Wouda Raijmakers-Sleegers; Maria Swinkels-Fijt; Ton Pachen; Kata 
Burhenne-van Deursen; Jane Landsbergen-Venema; Berdina Visser; 
Hans van Schie; Jacqueline van den Heuvel-Aerts; overleden ouders 
van Bussel-Fleskens; Mathieu de Bie; Tonny van Mierlo-Verhofstadt; 
Greetje Smits-van Eeden; Lenie van Vijfeijken-Smulders; Lena 
Schmitz-Snijders; Gerrit Luijben; Jan Verbakel; Martien van de Laar 
v.w. sterfdag; Martina Verspaget-van Dijk; Trineke Verschuren-
Janssens; Toon van Vugt; Riet de Ruijter-Manders; Anny Nooijen-
Raaijmakers v.w. verjaardag; Nynke van Hout; Jan Wijnen;

Donderdag 11 oktober:
19.00 uur Alphonsuskapel;

Zaterdag 13 oktober:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang; 
Overleden ouders van de Laar-van de Ven v.w. trouwdag; Ad 
Diepstraten, zijn ouders Adrianus Diepstraten en Geertruida van 
den Dam alsmede zijn schoonouders Gerardus Vermeegen en 
Adriana van der Kaa en hun oudste zoon, Henk Vermeegen;

www.damiaanhelmond.nl

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

Zondag 7 oktober 
10.30 uur Trudo koor
Rie Smits Verhofstad, Pieter de Bok, familie Van Asten-Van Lent, 
Dinie van Ansem-Dijstelbloem, Miel Steijns, Wim van Lieshout, 
Mien Aalders-van Bommel.

Zondag 14 oktober
10.30 uur Maria koor
Jac Jansen en overleden familie Wijnheimer-Roelofs, Femke van 
Stiphout, Piet de Kok en Paula Schouten de echtgenote, Harrie de 
zoon en overleden familie, Sjef Verdegen, Elly van Hoek-van der 
Velden, Marietje Adriaans-van Berkel, Trees Jansen-Wijnheimer, 
Maria van Moorsel-van Hooft, Antoinetta 
Kenter, Wilhelmus Habraken, Netje van 
Roozendaal, Jozefina Boudewijns-Rompen, 
Zus Verstappen-van Oorschot.

www.damiaanhelmond.nl

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE 
H.LAMBERTUS

Bewegen in water voor ouderen: 
goed voor lichaam en geest 

“We kijken juist naar wat ie-
mand  wel kan en in het warme 
water is dat gewoon veel meer 
dan op de kant”.  Aan het woord 
is Fieke van Griensven. Al jaren, 
ze kan zich niet meer precies 
herinneren hoeveel, verzorgt 
zij de lessen “Bewegen in water 
voor 55-plussers”. 

Enthousiast vertelt zij over de 
ruim 400 deelnemers, die ver-
deeld over 12 groepen op maan-
dag en vrijdag aan de slag gaan 
in het water van zwembad de 
Wissen.
“Bewegen in water, ieder op zijn 
eigen niveau, zorgt ervoor dat li-
chaam en geest fit blijven”, vertelt 
Fieke verder. “Het is vooral leuk 
om het samen met anderen te 

doen. Het werkt als een positieve 
stok achter de deur om te gaan, 
ook als je eigenlijk niet zo veel zin 
hebt. Je weet, dat als je niet gaat 
je wordt gemist door de andere 
deelnemers. Daarbij komt dat je 
zelf de gezelligheid en het bewe-
gen ook mist”.  De leeftijd van de 
deelnemers loopt uiteen van 55 
tot om en nabij de 90. 
Fieke legt er de nadruk op, dat 
het niet zo maar wat bewegen 
is. Er zit wel degelijk een profes-
sionele aanpak achter. Zij heeft 
kennis van zaken en probeert 
voor iedereen het bewegen goed 
aan te bieden.

Na de vakantieperiode, die al een 
poosje achter ons ligt, zijn de les-
sen weer van start gegaan. Door 
deel te nemen aan een proefles , 
kunt u kijken of deze manier van 
bewegen in water samen met 

anderen bij u past. U kunt ook 
een keer komen kijken of mee-
doen,  dat is de beste manier om 
te ervaren of u zich met de winter 
voor de deur kunt verheugen op 
gezellig en gezond bewegen in 
water.

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met mevrouw 
Mollemans via (0492) 71 444.
Meer dan een miljoen Nederlan-
ders voelt zich sterk eenzaam. Bij 
eenzaamheid voelen mensen het 
gemis van verbondenheid met 
anderen. In de Week tegen Een-
zaamheid vragen we aandacht 
voor dit probleem en zeggen we: 
kom erbij! Want eenzaamheid 
aanpakken begint met het leg-
gen van contact. De Week tegen 
Eenzaamheid 2018 is van donder-
dag 27 september t/m zaterdag 6 
oktober. s

Helmond

Helmond

(Bron foto; LEV Groep)

Aftrap campagne 
'Groente eten, dat mag de hele dag!'

Groente helpt peuters groeien. 
Maar hoe zorg je dat je kind 
(meer) groente eet? Jong Hel-
mond Lekker Gezond en de 
Zorgboog werken samen om 
baby’s en peuters gezond op 
te kunnen laten groeien. Op 1 
oktober jl. was de aftrap van 
de groentecampagne ‘Groen-
te eten, dat mag de hele dag’. 
Berbel van Bree, manager Jong 
Helmond Lekker Gezond, over-
handigde symbolisch het eerste 
groentegadgetpakket aan de 
directeur Kraam/JGZ van de 
Zorgboog, Margreet de Leeuw. 

Groentegadgetpakket
Alle ouders in Helmond met 
kinderen tussen 2-3 jaar die een 

afspraak hebben op het consul-
tatiebureau tussen 1 oktober 2018 
en 30 september 2019, ontvangen 
een groentegadgetpakket. Het 
pakket helpt ouders op een leu-
ke en praktische manier om hun 
kind groente te leren eten en dit 
vol te houden. Het bevat onder 
andere een beloningskaart met 
stickers, een brochure met prak-
tische tips, een kleurplaat en een 
leuk bakje voor snoeptomaatjes 
van Greenco.

Groente eten, 
dat mag de hele dag
De pakketten zijn een onderdeel 
van de themacampagne ‘Groen-
te eten, dat mag de hele dag’, een 
initiatief van Jong Helmond Lek-
ker Gezond en de Zorgboog. Met 
de campagne worden ouders 
gestimuleerd op meerdere mo-

menten op de dag groente aan 
te bieden aan hun kinderen en ze 
spelenderwijs te leren genieten 
van groente. 
Om de ouders verder te onder-
steunen met gezond eetgedrag 
voor hun kindje, ontvangen zij 
een jaar lang iedere maand vrij-
blijvend informatie en tips om 
hun kind gezond te leren eten. 
Ook worden er leuke en inte-
ressante posts gedaan op social 
media over het eten van groente. 
Op de website www.eetgroente.
nl kunnen ouders terecht voor 
simpele tips en tools die hen 
helpen om op hun eigen manier 
hun kind voldoende groente te 
laten eten.

Heeft u vragen dan kunt u een 
mail sturen naar jonghelmond
lekkergezond@zorgboog.nl. s
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Een Club van 100 
voor Studio Jess7 

Zeven jaar geleden is Studio 
Jess7 opgericht. Een modestu-
dio voor jongeren die willen 
proeven aan het vak van mo-
deontwerpen en styling. Iedere 
zaterdag konden zij terecht in 
de studio en al gauw groeide het 
aantal deelnemers. 

Het community art project ‘Vlie-
gertapijt’ heeft de modestudio 
opgenomen in haar programma 
en zo is Mkids ontstaan, een jaar-
lijks terugkerend traject dat afge-
sloten wordt met een modeshow 
en een fotoshoot. Ondertussen 
werd er op dezelfde locatie een 
nieuw initiatief opgezet waar 
vrouwen werken met Vliscostof-
fen, 'n Laagje Helmondse Cul-
tuur. Beide projecten gaan verder 
onder de naam Studio Jess7. 

Per december 2018 moet Studio 
Jess7 de huidige studio verlaten 
omdat het pand plaats moet 
maken voor nieuwbouw. De 
verhuizing naar een nieuw on-
derkomen staat voor een nieuw 
begin, nieuwe mogelijkheden, 
groei naar grotere groepen, nieu-
we ontwerpen, producten en 
projecten. 
Studio Jess7 is niet commerci-
eel maar werkt geheel op eigen 
kracht dankzij de inzet van vele 
vrijwilligers. De locatie aan de 
Jan Stevensstraat hadden we in 
bruikleen van de woningbouw-
vereniging. Van bruikleen naar 
huren is financieel een grote 
stap. Daarom richten we nu een 
Club van 100 op zodat we door 
kunnen gaan met Studio Jess7 én 
groter kunnen groeien. Voor 65 

euro per jaar kunt u ons steunen. 
Dat is nog geen 6 euro per 
maand. Als dank wordt u als lid 
van de club van 100 speciaal uit-
genodigd voor: presentaties, de 
jaarlijkse afsluiting voor de zo-
mer en de kerstbrunch. 

Als lid van de Club van 100 voor 
Studio Jess7 ondersteunt u de 
Mkids, 'n Laagje Helmondse Cul-
tuur én maakt u onze toekomsti-
ge projecten mede mogelijk. 

Doet u ook mee? Ga naar de 
website van Stichting Schip: 
www.schiphelmond.nl en vul 
het aanmeldingsformulier in. 
We ontmoeten u graag bij Stu-
dio Jess7! 

Voor meer informatie kunt u
 contact opnemen met:  
Corry Smolders via:
06 - 46 94 56 07 
of met Chanet Hesius via:
06 - 44 65 95 07 s

Helmond

(bron foto; Studio Jess7)

Kleding inzamelen in Helmond 
voor Sam’s Kledingactie

In Helmond en Stiphout kan 
gebruikte en nog bruikbare 
kleding en schoenen worden 
ingeleverd bij de St. Lucia Kerk, 
Hoofdstraat 157 en de St. Trudo 
Kerk Stiphout, Dorpsstraat 157, 
op zaterdag 6 oktober van 10.00 
tot 12.00 uur. 

Sam’s Kledingactie bedankt ie-
dereen voor de kledingdonaties 
en voor de hulp aan het project 
van Mensen in Nood. De netto-
opbrengst van de ingeleverde 
kleding komt ten goede aan het 
onderwijs in de crisisgebieden 
in de Centraal Afrikaanse Repu-
bliek.

Sam’s Kledingactie in Udenhout 
heeft voor het komend najaar, 
in samenwerking met hulpor-
ganisatie Mensen in Nood van 
Cordaid, een nieuw doel uitge-
kozen. De opbrengsten van de 
ingezamelde kleding gaat voor 
de tweede helft van 2018 naar een 

bijzonder project in de Centraal 
Afrikaanse Republiek. De Cen-
traal Afrikaanse Republiek is een 
straatarm land midden in Afrika 
met bijna 5 miljoen inwoners. 
Het land wordt al jaren geteis-
terd door burgeroorlogen en het 
is ontwricht door aanhoudend 
geweld. Bijna een miljoen men-
sen is hun huis ontvlucht en leeft 
als vluchteling. Bijna de helft van 
de bevolking heeft structureel te 
weinig voedsel, twee-derde heeft 
geen toegang tot schoon drink-
water en gezondheidszorg. On-
der deze zware omstandigheden 
schiet het onderwijs tekort. s

Helmond

Hilarisch Kienen 
met Striepke Veur

Wie kent ze niet in Mierlo: die 
traditionele kienavonden. Be-
gonnen in de zestiger jaren 
van de vorige eeuw als amu-
sementsavond voor heel wat 
buurtverenigingen in Mierlo. 
Met een hoofdprijs in de vorm 
van een koffi  ezetapparaat en als 
gewone prijs een pak koffi  e. 

Met in de pauze een frikandel
Oude tijden herleven! Met echter 
een nieuw concept: traditioneel 
kienen met een keiharde lach. 
Volledig verzorgd door de man-
nen die de lach aan hun kont 
hebben hangen: Striepke Veur. 
Onder de naam Hilarisch Kienen 
met Striepke Veur gaan de man-
nen samen met u kienen voor de 
leukste prijzen met tussendoor 
in onvervalst Hellemonds al hun 

belevenissen. Inmiddels is deze 
avond in de regio al een begrip 
geworden. Rene, Bram en Mario 
zetten de zaak op z’n kop al ne-
men ze het kienen ook bloedseri-
eus. Ginne flauwekul tijdens het 
kienen! Organisator De Kersepit 
heeft gezorgd voor prijzen die 
beslist de moeite waard zijn.
De avond begint op 2 novem-
ber om precies 20.30 uur in de 
residentie van De Kersepit: Par-
tycentrum Denheuvel. Voor het 
goeie plekje is de zaal al open om 
19.30 uur. De kienkaart voor deze 
avond kost inclusief de entree 10 
euro per persoon. Maar dan krijg 
je ook iets!

Kaarten zijn in de voorverkoop 
verkrijgbaar bij Partycentrum 
Denheuvel, Heuvel 2 te Mierlo en 
via de website: www.denheuvel.
nl. Wees er op tijd bij, want het 
aantal plaatsen is beperkt! s

Regio

Met Striepke Veur wordt een hilarische kienavond gegarandeerd (bron 
foto; aangeleverd door René Weijmans).

. Wees er op tijd bij, want het 

KRANTENBEZORGER 
WORDEN?

MAIL NAAR BEZORGING@DELOOP.EU 

MELD JE AAN ALS 
KRANTENBEZORGER BIJ 

WEEKKRANT DE LOOP HELMOND 
EN ONTVANG DIRECT JE GRATIS 

PATHÉ KAARTJE. 

BIJ EEN GOEDE BEZORGING VAN 
6 WEKEN AANEENSLUITEND, 

OP DONDERDAG/VRIJDAG, 
ONTVANG JE OOK NOG EENS EEN 

BONUS VAN € 50,-

MELD EEN VRIEND AAN EN ONTVANG 
NOG EEN BONUS VAN € 50,- 
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark) | 
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Primera, winkelcentrum De Bus
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

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

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

helmondloopjes
de loop weekkrant

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

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

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

de loop weekkrant helmond
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
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e 14,00
e 15,50
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DIVERSEN
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6 dagen per week geopend!
(langs de weg van Helmond naar Deurne)

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

MEGA ROMMELMARKT 
CARBOOTSALE HORST
7 oktober 8.30 - 15.30 uur 

450 stands
Peeldijkje 1, 5961 NK

A73 afrit 10   
www.carbootsalehorst.nl

Kapster  Nicole
Ervaren kapper aan huis 

voor dames, heren en kids. 
Knippen 10 Euro en voor 

kleuren, fohnen en water-
golf mag u mij altijd bellen,  

ook ‘s avonds. 
Kapper aan huis of thuis, 

tel.: 06-30075443

TE KOOP GEVRAAGD GEZONDHEID

Een Zen Massage iets voor u?
Weldaad voor lichaam en geest.

Meer info op:
www.massagezen.nl

Gezocht: Marktspullen, zolder 
opr., antiek, klokken, schilderijen,

beelden enz.
06-13208306

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

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

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

65+ KLUSSER/
STYLIST

Voor timmerwerken en 
traprenovaties, 
houten vloeren 

voor kamers/terras en 
ook schilder, behang en 

tegelwerk. 
40 Jaar ervaring.

info: 06-11441257 Kees Lenie Klaasen  |  06-52716622
BUSINESS     OWNER

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

andere verplichtingen. 
De producten zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen 

bij  Lenie Klaasen, tel.: 06-527 16 622 (Business Owner 
Forever). Kijk voor meer informatie op: 

www.foreverhelmond.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

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

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

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

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

www.groot
peelland.nl

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

3

4

1

1 2

9 83 4

8 9

8 4 2 7

5 7

6 2 1 5 8

2 1 6

5 1
Oplossing van week 38:

Mail de gele oplossing voor 12 oktober naar:

actie@deloop.eu

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

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

Prijswinnaar week 38: 
Dhr. Willis Swinkels

b

a

8

d

c
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www.onsbrabantfestival.nl (*)

food food foodfood food food8 lokatiesfood food food
FOODROUTE 2018 

PROEVEN - BELEVEN zang
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