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Kl’ik Brabant

b2b event over toekomstbestendig ondernemen
Gluren bij de buren

3

12,5 Jaar succes

7

Gemeenteb
Bluesroute

(Bron foto; Shutterstock)

Helmond
Donderdag 15 en vrijdag 16 november landt het nieuwe Brabantse b2b event Kl’ik Brabant
in de TNO-hal op de Automotive Campus te Helmond. Met
het thema toekomstbestendig
ondernemen haakt Kl’ik Brabant direct in op de actualiteit.
Ondernemers ontmoeten elkaar niet alleen, ze komen ook
kennis delen, kennisnemen, inspireren, verbinden en krachten
bundelen.

Gemeentebe
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De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag
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blij‘Toekomstbestendig
Onderne-opinspiratie,
men’, wat is dat nu eigenlijk en
wat betekent dat voor jouw bedrijf? Tijdens workshops, keynotes, speeddates, matchmaking
en discussiefora worden diverse
aspecten belicht. Hoe ziet de
onderneming van de toekomst
eruit als het gaat om duurzaamheid, automatisering, digitalisering, personeel? En hoe gaan wij
hier als menselijke ondernemers
mee om?
Na een bezoek aan Kl’ik Brabant
ga je naar huis met een hoofd vol

vende contacten en een frisse, vermeld op www.klikbrabant.nl.
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kenden en studenten, discus- Locatie: TNO-hal, Automotive
VOORDELIGE
sietafels met SURE/innovation Campus 30, 5708 JZ Helmond s
BANDEN
& VELGEN
van TU/e, Innovatiehuis de Peel
ONLINE BESTELLEN
over Slimme maakindustrie en
JOSVERSCHURENSHOP.NL
*VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN
Agro, Ultranetwerkbijeenkomst,
dineren bij TNO. Sprekers: Marije de Greef (Driessen Groep),
Arshad Shamsi (Orenda), Bert
BOSSCHEWEG 30 • BEEK EN DONK
0492  46 12 38 • JOSVERSCHUREN.NL
Jan Woertman (BIC). Exacte

BANDEN

VERKOOP - REPARATIE - ONDERHOUD

Ook als u niet of elders
verzekerd bent. Wij verzorgen
de uitvaart naar uw wens.
Bel 088 335 21 23 voor
een persoonlijk gesprek.
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Stormachtig Goed!
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Kijk voor alle modellen op onze website

www.vdwielgremac.nl - 0492- 46 41 62
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Tuinmachines - Beek en Donk
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berichten
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VEEL TE DOEN BIJ
PATHÉ IN DE
HERFSTVAKANTIE!
O.A. GREASE,
VEEL KINDERFILMS,
POOLSE FILM EN OPERA
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Bron: www.helmond.nl
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GLASTUINKAMER
Ã Op uw maat geproduceerd in 10 mm dik veiligheidsglas
Ã Afsluitbaar en voorzien van reinigingsslot
Ã U-profielen op de staanders
Ã Borstelprofielen voor een winddichte afsluiting
Ã RVS handgreep en ruitmeenemers
Ã Geharde Teflon wielen, onderhoudsvrĳ gelagerd

PRIJSVOOR

TUINKAMER

BEELD

VOLGLAS SCHUIFWAND
MET POLYCARBONAAT DAK 5000 X 3000 MM

€ 6.267,-

LUXE GLASVERANDA

HET TUINKAMERSEIZOEN
IS WEER BEGONNEN
MET DE LUXE VERANDA’S EN TUINKAMERS VAN VERASOL® ZIT U GEGARANDEERD BUITEN!
Geldropseweg 22

Openingstijden

5706 LT Helmond

Dinsdag t/m zaterdag:

T. 0492 525935

09.00 - 17.00 uur

info@verandaspecialist.nl

www.verandaspecialist.nl

PRIJSINDICATIE 5000 X 3000 MM

€ 1.988,-

Verandaspecialist, uw Verasol® Inspiration Point in Brabant.

Koopzondag 14 oktober
geopend van
11.00 tot 16.00 uur

25 showmodellen te bezichtigen

Let op, prijzen en acties geldig t/m 31-10-2018.

Onze services: Inmeten bĳ u thuis • Montage • Volledig op maat • Beste Deal Garantie!

Druk- en zetfouten onder voorbehoud. Indien niet benoemd, zijn alle prijzen exclusief
fundatie- en montagekosten. Getoonde foto’s kunnen afwijken van de genoemde acties.

JARIG
JUBILEUM
BASEL

(250 x 305 cm)

Keuken compleet zoals
afgebeeld, inclusief
apparatuur

EEN GRATIS R!
VAATWANSKESUKEEN
EE
BIJ AANKOOP VAN

*

NETTO PRIJS:

€ 3.799,LEVERBAAR IN DIVERSE KLEUREN
EN IN ALLE DENKBARE AFMETINGEN

BEZOEK EEN VAN
ONZE VESTIGINGEN
IN ROERMOND, HELMOND,
HEERLEN, SITTARD EN TILBURG

ELKE ZONDAG
GEOPEND

* Vraag naar de voorwaarden.

ONZE PRIJS IS HET BEWIJS.

W W W. K E U K E N H A L . N L
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Helmond-Noord en Warande
eerste wijken aanleg glasvezel

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

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)

Supersnel internet en klaar voor
de toekomst dankzij glasvezel.
Vanaf volgende zomer is het
zover voor de wijken HelmondNoord en Warande. Want Glasvezel Helmond B.V. verwacht in
deze wijken als eerste het open
glasvezelnetwerk aan te leggen in het eerste half jaar van
2019. Dat maakten wethouder
van Bree en Patrique Dankers,
directeur van e-Quest, als initiatiefnemers van Glasvezel Helmond B.V. afgelopen donderdag bekend.
Eerst aanmelden, dan graven
Medio oktober kunnen de bewoners van Helmond-Noord
en Warande een huis-aan-huis
informatiepakket van Glasvezel Helmond B.V. verwachten
over de planning, werkwijze en
informatiebijeenkomsten. Ook
maken dan de aanbieders van
internet-, televisie- en telefoniediensten hun pakketten, servicediensten en prijzen bekend. Dit
zijn voorlopig de volgende aanbieders: TriNed, Plinq, Teleplaza
en Breedband Helmond. Bewoners hebben vervolgens tot en
met november de tijd om aan te
geven of ze direct willen instappen tegen gratis aansluitkosten.
Waarschijnlijk start de uitvoering
in februari. Dan worden daadwerkelijk de eerste straten voor-
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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
EIGEN BEZORGING EN
VERSPREIDING
ADCOMMUNICATIE
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

Wethouder Jos van Bree en Patrique Dankers, directeur van e-Quest, maakten afgelopen donderdag de
eerste 2 wijken bekend die voorzien worden van glasvezel (bron foto; Mandy Meeuwsen)
zien van glasvezel en de eerste
huizen aangesloten op het glasvezelnetwerk. Naar verwachting
duren de werkzaamheden tot en
met de zomer.
Glasvezel Helmond B.V.
Glasvezel Helmond is het samenwerkingsverband
tussen
gemeente Helmond en de lokale
glasvezelspecialist e-Quest. Zij
zorgen van 2019 tot en met 2021
voor een glasvezelnetwerk in de

straten van Helmond waar dit
nog niet ligt. Glasvezel is de modernste, snelste en meest energiezuinige verbinding voor internet, televisie, telefonie en overige
digitale diensten.
Informatieavond
Op dinsdag 16 oktober en maandag 22 oktober organiseert Glasvezel Helmond een informatieavond in het Dr.-Knippenbergcollege aan de Nachtegaallaan 40.

Hier kunnen bewoners informatie inwinnen over de aanleg
van glasvezel en kennis maken
met de dienstenaanbieders op
het nieuwe netwerk. Inloop
vanaf 19:15, programma start om
19:30. Het is helaas niet mogelijk
om auto's op het terrein van de
school te parkeren.
Meer weten? Kijk dan op
www.helmond.nl/glasvezel
en www.glasvezelhelmond.nl s

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.

Gluren bij de Buren
Nieuw festival in de
huiskamers van Helmond
Helmond
Op zondag 10 februari 2019
vindt huiskamerfestival Gluren
bij de Buren voor de eerste keer
plaats in Helmond. Alle wijken
van Helmond worden die dag in
vervoering gebracht met optredens van lokale podiumkunstenaars in huiskamers van gastvrije bewoners. Huiskamers en
artiesten kunnen zich tot en
met 30 november opgeven om
mee te doen aan het festival.
Het concept is simpel: elke huiskamereigenaar is een dagje directeur van zijn/haar eigen poppodium of mini-schouwburg.
Artiesten spelen tussen 12.00 en
17.00 drie keer het vloerkleed plat
met een optreden van 30 minuten. Tijdens Gluren bij de Buren
komen buurtbewoners bij elkaar
op de koffie om te genieten van
intieme optredens van lokale artiesten.

Huiskamers gezocht
Gluren bij de Buren is op zoek
naar Helmonders die deel willen uitmaken van het festival om
er samen een groot succes van
te maken. Dit kan van groot tot
klein zijn en van flatje tot villa.
De organisatie heeft als doel dat
er in alle wijken van Helmond op
10 februari kan worden gegluurd.
Artiesten gezocht
Naast huiskamers is Gluren bij
de Buren op zoek naar artiesten uit Helmond die hun talent
willen verspreiden. Smartlap of
jazz, kindertheater of poëzie, alles kan en alles mag. Uiteraard is
het voor artiesten ook mogelijk
om in hun eigen huiskamer een
optreden te verzorgen.
Verander je graag jouw huiskamer in een artistiek paleis of sta
je liever zelf tussen de schuifdeuren? Aanmelden kan tot en met
30 november via www.glurenbij
deburen.nl/helmond s

Gluren bij de Buren is een
gratis festival waarbij er in
letterlijke huiskamersfeer
concerten worden gegeven.
(Bron foto boven; Nike Liscaljet)
(Bron foto Links; Maarten J. Eykman)
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In 2019 glasvezel in Helmond-Noord en Warande

Workshop CJG ‘Goed slaappatroon ontwikkelen’

Helmond-Noord en Warande krijgen naar alle waarschijnlijkheid in de eerste
helft van 2019 een glasvezelnetwerk. Woont u in een van deze wijken? Dan
ontvangt u deze maand informatie van Glasvezel Helmond b.v. U heeft dan tot
en met november de tijd om in te stappen tegen gratis aansluitkosten.

Heeft u kinderen op de basisschool? En hebben zij moeite met inslapen? Kom
dan naar de workshop ‘Een goed slaappatroon ontwikkelen’.

Glasvezel Helmond is het samenwerkingsverband tussen gemeente Helmond en
de lokale glasvezelspecialist e-Quest. Zij zorgen van 2019 tot en met 2021 voor
een glasvezelnetwerk in de straten van Helmond waar dit nog niet ligt. Glasvezel
is de modernste, snelste en meest energiezuinige verbinding voor internet,
televisie, telefonie en overige digitale diensten.
Meer weten?
Kijk dan op www.helmond.nl/glasvezel en www.glasvezelhelmond.nl.

De workshop wordt gehouden op donderdag 25 oktober 2018 van 20.00 –
22.30 uur in Wijkhuis Westwijzer, Cortenbachstraat 70 in Helmond. Tijdens de
workshop bekijken we samen wat voor vaardigheden uw kind nodig heeft om een
goed slaappatroon te ontwikkelen en wat de oorzaken kunnen zijn als kinderen
niet zo makkelijk inslapen.
Gratis aanmelden
De bijeenkomst is gratis. U kunt zich aanmelden via
frontofficejeugd@helmond.nl of via www.cjghelmond.nl. Geeft u bij aanmelding
‘slaappatroon’ aan, hoeveel kinderen u heeft en in welke leeftijd.
Deze voorlichtingsavond is een samenwerking door Zorgboog, GGD en gemeente
Helmond.

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.

• 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)

Ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp
Als u hulp nodig heeft, kan het gebeuren dat u met verschillende organisaties en
contactpersonen te maken krijgt. Ook de regels voor hulp of zorg, zijn niet altijd
eenvoudig. Komt u er zelf niet uit? Bent u niet bekend met alle mogelijkheden?
Voert u liever niet alleen een gesprek met een organisatie? Cliëntondersteuners
helpen u. Gratis en onafhankelijk.
Clientondersteuners denken met u mee, helpen u met het gesprek met de
gemeente of andere organisaties en zoeken met u naar oplossingen. Daarnaast
geven ze informatie en advies, bijvoorbeeld over jeugdhulp, langdurige zorg of
zorgtoeslagen. En ze weten welke hulp er in uw buurt geboden wordt.
Organisaties die u ondersteunen
Er zijn verschillende organisaties die u graag bijstaan.
Op www.helmond.nl/clientondersteuning vindt u de informatie over de
verschillende organisaties. Bent u al in gesprek met de gemeente of een andere
organisatie, dan kunt u uw contactpersoon vragen u in contact te brengen met
een organisatie voor cliëntondersteuning.

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,
dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak.
Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492
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Werkzaamheden Wolfsputterbaan
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Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit:
Hulshoeve 1
28-09-2018
Rivierensingel 719
28-09-2018
Beelsstraat 1 /
28-09-2018
Zuiderstraat 61P
Heistraat 4
01-10-2018
Kotterlaan,
01-10-2018
achterzijde Vletstraat 37
Zwanenbeemd 5
04-10-2018
van Graftstraat 77
04-10-2018
van Graftstraat 7
04-10-2018
Mommersdonk 2
04-10-2018
Dwarsdijk 3
04-10-2018
Heiakker 10
04-10-2018

De Wolfsputterbaan krijgt nieuwe openbare verlichting. Dat gebeurt tussen
maandag 15 en maandag 22 oktober 2018. In die periode zijn er diverse
afsluitingen en omleidingen. U wordt ter plaatse omgeleid. Ook wordt er met
rijdende afzettingen gewerkt. Houdt u rekening met enige vertraging.
In diezelfde week worden er ’s nachts reparaties aan het asfalt uitgevoerd op de
N279. U wordt dan ook ter plekke omgeleid.

Vergaderingen
welstandscommissie

Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
oprichten woning
OLO 3516633
oprichten woning, maken uitweg
OLO 3686419
wijzigen bedrijfswoning naar
OLO 3866097
twee appartementen
OLO 3736439
plaatsen afzuiginstallatie
maken uitweg achterzijde woning
OLO 3922179
wijzigen voorgevel (garage)
plaatsen dakkapel
plaatsen dakkapel achtergevel
plaatsen erfafscheiding
vergroten bedrijfspand
plaatsen schuurtje

OLO 3921419
OLO 3860379
OLO 3934563
OLO 3926925
OLO 3512605
OLO 3574445

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie:
Goorwal 5
Johanna van
Vlaanderenstraat 1
Elsdonk 18

De eerstvolgende welstandsvergaderingen zijn dinsdag: 16 oktober 2018 en 30
oktober 2018. Beide vergaderingen beginnen om 13.30 uur.
De agenda’s van de vergadering zijn de dag voorafgaande aan de
welstandsvergaderingen te vinden op internet. Kijkt u hiervoor op:
www.helmond.nl/welstandscommissie. Bovendien liggen de agenda’s ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond, geopend op maandag
t/m vrijdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

30-09-2018 vervangen overkapping en
erfafscheiding
01-10-2018 plaatsen carport
28-09-2018 plaatsen dakkapel voorzijde
01-10-2018 maken uitweg
02-10-2018 maken uitweg
02-10-2018 wijziging pui
01-10-2018 aanbouwen plateau
03-10-2018 verbreden uitweg

Heeklaan 143
Hortsedijk 1
Gasthuisstraat 22
Bugelstraat 1
Ameidestraat 8
Hoofdstraat 151
Kromme Haagdijk 66

Wilt u een vergadering bijwonen dan kunt dit doorgeven op via 0492 – 587575
of via gemeente@helmond.nl.

Bekendmakingen

OLO 3938325
OLO 3944655
OLO 3937723
OLO 3944683
OLO 3945425
OLO 3945539
2018-X1086
OLO 3948675

Wet bodembescherming (Wbb) (1)
Melding ingevolge artikel 28 eerste lid Wbb

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:
Spinsterhof 1
Wilhelminalaan 4

Datum indiening: Projectomschrijving:
Nr. Omgevingsloket:
28-09-2018 plaatsen (tijdelijke) woonunit
OLO 3936441
30-09-2018 vervangen raamkozijn door schuifpui OLO 3941473

Projectomschrijving:
maken uitweg
kappen bomen in voortuin

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3851333
OLO 3910571

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie:
Datum indiening: Projectomschrijving:
Burgemeester Moonsstraat 9 07-08-2018 afwijken bestemmingsplan
i.v.m. kamerverhuur

Nr. Omgevingsloket:
OLO 3847441

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

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maakt bekend dat
een melding is ontvangen van een voornemen de bodem te saneren dan wel handelingen
te verrichten ten gevolge waarvan de verontreiniging van de bodem wordt verminderd of
verplaatst.
Locatie:
Melder:
Datum ontvangst:

fietspad Molenven (locatiecode AA079409035)
afdeling IBOR, gemeente Helmond
12 september 2018

Aanvraagformulier 2018 Giftcard Pathé ter waarde van € 40,-

Mantelzorgactie jongeren:
Vraag een cadeaubon aan!

Voor- en achternaam mantelzorger:

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

Postcode en woonplaats:

 jongen  meisje
Straat en huisnummer:

Helmond een cadeaubon als mooie blijk van waardering.

Geboortedatum:
Telefoonnummer:

Spelregels
l

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

E-mailadres:

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

Datum sinds wanneer ik mantelzorg verleen:

Op een adres kunnen meerdere (meerderjarige en/of jonge) mantelzorgers een waardering
ontvangen mits zij allen voldoen aan bovenstaande voorwaarden.

l

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

Gegevens van degene voor wie ik zorg:

Pathé bon ter waarde van € 40,-. Ben je als jonge mantelzorger de enige in het huishouden die
iemand verzorgt, dan mag je een bon van € 70,- kiezen (zie bon aanvraagformulier volwassenen).
l

Naam:

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

Adres:

andere gemeente melden.
l

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

Woonplaats: Helmond

ontvangst (legitimatie is verplicht).
l

Aantal uur dat ik per week aan mantelzorg verleen:

Alleen volledig ingevulde, leesbare aanvraagformulieren van 2018 worden in behandeling
genomen. Deze gegevens kunnen op aanvraag gedeeld worden met de gemeente Helmond.

Ik wil uitgenodigd worden voor activiteiten voor jonge mantelzorgers

 ja

 nee

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

 ja

 nee

Lever het aanvraagformulier uiterlijk 31 oktober 2018 in. Je kunt het aanvraagformulier afgeven bij
Steunpunt Mantelzorg, Penningstraat 55 in Helmond; per mail toesturen naar
mantelzorghelmond@levgroep.nl met als onderwerp Waarderingsactie; per post opsturen naar
Dit formulier is ook online in te vullen via www.levgroep.nl onder het kopje Helmond.

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

&

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

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte
straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt
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Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide
voorbereidingsprocedure

Verleende evenementenvergunningen

Projectlocatie: Datum ter inzage Datum ter inzage Projectomschrijving:Nr. Omgevingsloket:
legging vanaf:
legging tot en met:
Kaldersedijk 2811-10-2018
22-11-2018
oprichten woning (ruimte) OLO 3604413
voor ruimte kavel) en maken uitweg
Inzage
Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage
in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u een
afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl\afspraak of via telefoonnummer 14-0492.
Zienswijze
Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het
ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te
worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950,
5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden
gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer
14-0492).

Locatie:
Verzenddatum besluit: Werkomschrijving:
Registratienr.:
Helmond en omgeving
27-09-2018 Helmtocht 2018
2018-03141
(21 oktober 2018)
Markthal Brandevoort
01-10-2018 Pietendag Brandevoort
2018-03435
(24 november 2018)
Grasbeemd 17
01-10-2018 Open Dag Dierenambulance en
2018-03526
Dierenasiel Helmond (7 oktober 2018)
2018-00770
Stiphoutse bossen
01-10-2018 Veldronde Tourclub Stiphout
(18 november 2018)
2018-03568
bij het Carat paviljoen
02-10-2018 Sponsorloop MOV Stiphout
in de Warande
(10 oktober 2018)
terrein De Zandbergen,
08-10-2018 Regionale Scouting Wedstrijden
2018-01711
Stiphoutse bossen
(12 t/m 14 april 2019)
Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken
na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de
burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Tevens kan de voorzieningenrechter van de
rechtbank te ‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen
over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het
Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie:
Markt

Datum indiening: Werkomschrijving:
Registratienr.:
27-09-2018 Schaatsen in Helmond
2018-03763
(8 december 2018 t/m 6 januari 2019)
Speelhuisboulevard-Markt
18-09-2018 Fairtrade & Global Goals markt
2018-03635
(28 oktober 2018)
Centrum
01-10-2018 Bluesroute Helmond
2018-03800
(28 oktober 2018)
markthal en marktplein
03-10-2018 Dickensnight Brandevoort
2018-03862
Brandevoort
(16 december 2018)

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook
digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met
het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden
ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist.
Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

10 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.

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

Mantelzorgactie volwassenen:
Vraag een cadeaubon aan!

Voor- en achternaam mantelzorger:

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

Postcode en woonplaats:

 man  vrouw
Straat en huisnummer:

een cadeaubon als mooie blijk van waardering.

Geboortedatum:
Telefoonnummer:

Spelregels
l

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

E-mailadres:

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

Datum sinds wanneer ik mantelzorg verleen:

Er wordt slechts één waardering per persoon toegekend (ook als u van meerdere personen
mantelzorger bent).

l

Aantal uur dat ik per week aan mantelzorg verleen:

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

Gegevens van degene voor wie ik zorg:

ontvangen mits zij allen voldoen aan bovenstaande voorwaarden. Meerderjarige mantelzorgers
hebben recht op een bon of geldbedrag ter waarde van € 70.
l

Naam:

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

Adres:

die andere gemeente melden.
l

De cadeaubon telt niet mee bij uw inkomen en heeft geen gevolgen voor een eventuele uitkering,
zorgtoeslag of huurtoeslag. Het geldbedrag wordt wel aangerekend als boedelbestanddeel bij de

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

VTLB-berekening in het kader van een schuldsaneringstraject.
l

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

informatie over het ondersteuningsaanbod

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

Woonplaats: Helmond

 ja

 nee

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

Alleen volledig ingevulde en leesbare aanvraagformulieren van 2018 worden in behandeling
genomen. Deze gegevens kunnen op aanvraag gedeeld worden met de gemeente Helmond.

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


Lever het aanvraagformulier uiterlijk 31 oktober 2018 in. U kunt het aanvraagformulier afgeven bij
Steunpunt Mantelzorg, Penningstraat 55 in Helmond; per mail toesturen naar

 VVV Cadeaukaart óf

Hellemond Gift óf

 geldbedrag IBAN

N

L

mantelzorghelmond@levgroep.nl met als onderwerp Waarderingsactie; per post opsturen naar
T.n.v.:

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

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

&

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

(Voor-en achternaam rekeninghouder)

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

 ja

 nee

de loop weekkrant HELMOND

Stichting
Kringloopwinkel
Helmond
Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893
info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl
Openingstijden: ma. t/m za. 9.30-16.30 uur

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER
Maandag 15 oktober
Helmond west: West
Dinsdag 16 oktober
Rondom ziekenhuis
Woensdag 17 oktober
Brandevoort - Oost
Donderdag 18 oktober
Helmond west: Oost
Brandevoort - Veste
Kijk voor meer informatie op:
www.helmond.nl/afvalapp
Een nieuwe kans voor mens en goed.
Warenhuis voor herbruikbare goederen
en materialen.
Kringloopwinkel Helmond, vriendelijk voor het
milieu, goed voor u.

Wij heten u welkom, in onze winkel.
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De Maatschappelijke Stage: al 12,5 jaar een succes
Helmond
In Helmond worden al 12,5 jaar lang
Maatschappelijke Stages uitgevoerd
door alle middelbare scholieren. Op 9
oktober ontving Hans Arts van OMO
Scholengroep Helmond een flinke
taart uit handen van Judith Linders
van LEVgroep. Hij is al aan het concept verbonden sinds het prille begin.
De Maatschappelijke Stage is na al die
jaren nog steeds een succes.
We lopen in Helmond voorop, schreven
regionale media 12,5 jaar geleden over
de Maatschappelijke Stage. En zo was
het ook: niet voor niets kwam staatssecretaris Marja van Bijsterveldt kijken op
het Carolus Borromeus College.
Enkele jaren later werd het een landelijke verplichting om een maatschappelijke stage aan te bieden, in Helmond
was dat toen al vanzelfsprekend. Arts
in zijn kamer op het Dr.-Knippenbergcollege: “Leerlingen hebben gedurende
hun middelbare schoolcarrière een
maatschappelijke stage die in totaal 30
uur duurt. Ze bepalen zelf waar ze wat
willen betekenen en of ze hun vrijwilligerswerk in een korte periode afronden
of de uren uitsmeren over meerdere
leerjaren. Inmiddels bestaat de landelijke verplichting niet meer, maar in
Helmond continueren we het succes.
Judith Linders: “ Als ik af en toe hoor dat
jongeren blijven plakken bij een organisatie, en zich zelfs jaren later nog steeds
inzetten, gloei ik van trots. Het gevoel
aanwakkeren dat vrijwilligerswerk voor
ons allemaal veel oplevert. Daar doen
we het voor.”

Hans Arts neemt zijn taart in ontvangst. Achter hem van links naar rechts
Mariet Merkx en Judith Linders (LEVgroep) en Rob Aarts (Dr.-Knippenbergcollege).
(Bron foto; Perry Vermeulen)
Een openbaring
Scholieren zoeken zelf naar een stageplaats die zorgt voor een wezenlijke
bijdrage aan hun maatschappelijke
ontwikkeling, onder meer via de vacaturebank helmondvoorelkaar.nl van
LEVgroep. “Het gaat natuurlijk niet om
een krantenwijk of om vakken vullen bij
de supermarkt”, glimlacht Arts.
“Dit soort verzoeken heb ik heus wel
eens voorbij zien komen. Wel mogelijk
zijn bijvoorbeeld goed werk voor ouderen, kansarme kinderen, activiteiten
binnen een vereniging of stichting, de
jeugdgemeenteraad, helpen bij het organiseren van een sportdag of verkeersexamen op je oude basisschool, ondersteuning bij de dierenambulance... De
mogelijkheden zijn eindeloos!

De leerling wordt er wijzer van, de samenleving wordt erdoor verrijkt.” Linders knikt. “Ik vond een oud krantenknipsel over tieners die met ouderen
naar de bios gingen.
Die senioren waren al in tijden niet
meer naar de bioscoop geweest. Een
jongen van de havo zei: ‘Je komt erachter dat er heel veel aardige mensen zijn.’
De stage is voor hen een openbaring.
Van mij mogen we hier eindeloos mee
doorgaan.”
Vrijwilligersmarkt 11 oktober
Leerlingen komen onder andere aan
een fijne werkplek via de Vrijwilligers/
MaSmarkt, donderdagavond 11 oktober
in de aula van het ROC ter AA. Van 20.00
tot 21.00 uur zijn scholieren welkom die
nog dit schooljaar willen starten. s

Vrijdagavond
koopavond
tot 20.00 uur

Iedere zondag geopend
van 12.00 tot 17.00 uur

Snijbloemen

Pompoenen

Prachtige Rozen
Div. kleuren 60cm lang

Bij De Biezen kan je kiezen!
Nu alle soorten en maten

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

€0,65 per stuk
10 stuks

nu

Christmas
Feelings
Bezoek onze
kerst en sfeershow

€3.99

1+1
GRATIS

Nu

€2,99

Winterpakket XL

Liriope muscari

Haag taxus

Voor buitenvogels

Leliegras goed winter vaste tuinplant
35cm hoog in 19cm pot

Goede vervanger voor uw buxus haag
Tray á 6 stuks
voor 1 meter haag

Van €6,99

Van €6,99

nu

nu

€4.99

€4.99

Van €12,99

nu

€8.99

Calluna Tricolor

Vlinder Orchidee

Cyclamen Patio

struikheide vaste plant
3 kleuren per pot
ø25cm in 13cm pot

Verkrijgbaar in vele kleuren
met 4 bloemtakken!
in 12 cm pot

Verkrijgbaar in vele kleuren
25cm hoog in 11cm pot

€2,99 per stuk

Van €14,99

€1,99 per stuk

1+1
GRATIS

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 10 t/m 16 Oktober 2018

nu

€7.99

www.tuincentrumdebiezen.nl

1+1
GRATIS
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Zelf je droomauto samenstellen

VDNS Kia Helmond krijgt eerste Experience Center van Europa
Helmond
Hoe ziet jouw droomauto eruit?
De een kiest voor rood en sportief en de ander gaat voor zilver
comfort. Bij VDNS Kia Helmond kan binnenkort iedereen
zijn droomauto samenstellen.
De showroom aan de Varenschut 21D in Helmond wordt de
komende weken namelijk grondig verbouwd. Door die verbouwing, die op vrijdag 5 oktober is
begonnen, transformeert het
pand van een standaard showroom naar een heus Experience
Center.
Alle zintuigen prikkelen. Dat is
de insteek van het Experience
Center van Kia. Eigenaar Frank
van den Nieuwenhuijzen legt uit:
‘Klanten kunnen straks zelf via
touchscreens hun Kia droomauto samenstellen. We starten
de eerste weken met de nieuwe
Kia Picanto en de Kia Niro EV.
Nadat het model naar keuze is
geselecteerd, krijgt de klant de
vrijheid om de auto naar eigen
inzicht samen te stellen.’ Ze worden daarbij geholpen door de
adviseurs van VDNS Kia. ‘Wij
spreken niet meer van verkopers,
maar van adviseurs’, legt Danny
Vriens, manager van VDNS Kia

Helmond uit. ‘Onze mensen
begeleiden de klant bij het samenstellen. Daarbij staan vragen
centraal als: wat vind jij belangrijk aan een auto? En: waar wil je
de auto voor gebruiken?’
Real life experience
Alle keuzes die een klant maakt
- van banden en velgen tot bekleding en inbouwapparatuur
- worden direct zichtbaar op
het touchscreen. Wie groots wil
uitpakken, bekijkt de droomauto vervolgens op het enorme
led-scherm in de showroom.
‘Of je pakt de Virtual Reality-bril
erbij om nóg meer een real life
experience te krijgen.’ Danny
en Frank benadrukken dat deze
manier van oriënteren een aanvulling is op de huidige service.’
Uiteraard blijft het ook mogelijk
om fysieke auto’s te bekijken en
om een proefrit te maken.’
Gewoon geopend
De verbouwing van de showroom neemt zo’n anderhalve
maand in beslag. Tijdens de
verbouwingswerkzaamheden
huizen VDNS Kia Helmond en
VDNS Suzuki tijdelijk op een
andere plek in het pand van Autodroom Helmond. ‘We blijven
dus gewoon geopend.’ De opening van het nieuwe Experience

(Bron foto; VDNS Kia Helmond)
Center wordt uiteraard groots
gevierd. ‘De openingsdatum is
nog niet bekend, wel is zeker dat
we er iets bijzonders van gaan
maken.’
Spectaculaire acties
Tijdens de verbouwingsperiode
heeft VDNS een aantal spec-

taculaire
verbouwingsacties.
Zo worden occasions in die
periode afgeleverd inclusief 1
jaar BOVAG-garantie (inclusief
24-uurs-service).
Wie een nieuwe Kia of Suzuki
aanschaft, ontvangt een accessoires-cheque ter waarde van
250 euro. Alsof dat nog niet ge-

noeg is, ontvangt iedereen die
een auto koopt (zowel gebruikt
als nieuw) een dinercheque
voor twee personen, te besteden bij het nieuwe Helmondse
Italiaanse restaurant La Bocca
Grande. ‘Ze hebben voor onze klanten een speciaal menu
samengesteld.’ s

WE GAAN VERBOUWEN!
8000M 2 AUTOPLEZIER!

Gedurende de verbouwing
verhuist de showroom van
Kia en Suzuki naar v.d.
Nieuwenhuijzen auto’s aan de
autoboulevard Helmond. Tijdens
de verbouwingsperiode gelden
de volgende speciale acties!

Alle occasions nu met
1 jaar Bovag garantie
én 24 uurservice.

RUIM 300 OCCASIONS!

K ilo m e t e r t e lle rc e r t if ic a a t

!
S
E
I
T
C
A
S
G
IN
W
U
O
B
VER
Bij iedere aankoop
een dinercheque
voor 2 personen te
besteden bij La Bocca
Grande in Helmond.

Bij aankoop van een
nieuwe Suzuki of
Kia een accessoirecheque t.w.v. € 250,-

Openingstijden v.d. Nieuwenhuijzen Auto’s - VDNS, Varenschut 21 A-B-C : ma. t/m do. 09.00 - 18.00 uur, vrij. 09.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. Andere tijden op afspraak.

AUTODROOM HELMOND IS IEDERE WERKDAG TOT 18.00 UUR GEOPEND! VRIJDAG TOT 19.00 UUR
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MOUNTAIN BOOTS
HANDCRAFTED WITH PASSION
BORN IN BAVARIA – WORN AROUND THE WORLD

BEST FIT!
HANDGEMAAKT IN EUROPA
VORMVAST // VERZOOLBAAR
LANGE LEVENSDUUR

PERFOMANCE

MEN/WOMEN

GRITSTONE GL

van
170.- voor

149.99
KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK39 GP

ALTA BUNION

LADY

209.

99

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

BELORADO
GTX MID

MEN/WOMEN

van
189.99 voor

199.00

159.99

TATRA GTX

TINGRI

MEN

MEN/WOMEN
van
249.99 voor

239.

199.99

99

BESTELLEN 24/7
WWW.ADVENTURESTORE.NL

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.

Urban Outdoor Jassen:

modieus & functioneel gaan samen!!

Een goede outdoor jas is weerbestendig,
duurzaam en afgestemd op je activiteiten.
Wie af en toe door het Nederlandse weertje 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, Columbia, 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 winddicht, 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 tegen regen of sneeuw. Een tweelaags
model houdt je droog in een doorsnee

bui, een drielaags model is 100% wateren winddicht.
- Een 3-in-1 jas is bedoeld voor buitenactiviteiten op koudere dagen. Dankzij
een inritsbare voering uit dons of fleece
kun je deze jas aanpassen aan de buitentemperatuur.
- Een winterjas heeft dezelfde eigenschappen 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 afgestemd 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.
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Wandelen maakt je gezond & fit!
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 passen bij je specifieke voetvorm. Ga altijd
naar een gespecialiseerde winkel zoals
Adventure Store waar je voeten opgemeten worden in lengte en breedte en vraag
om een 2D digitale scan van je voetafdruk,
zodat je goed kan zien hoe de drukverdeling is en of dit aangepast moet worden.
Ruimte is comfort. Een stevige zool met
goede torsiestijfheid en hakstabiliteit zorgen ervoor dat u lange afstanden comfortabel 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 huispodotherapeut Emile Itz (podotherapeut).
Wat hebben we verder nodig als we
willen gaan wandelen?
Naast de schoenen zijn naadloze wandelsokken 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 naadloos en vochtregulerend ondergoed niet,
dit zorgt ervoor dat de huid droog blijft

en verminderd schuurplekken. Uiteraard
geldt dit ook voor de verdere laagjes kleding. 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 gespecialiseerde adviseurs aanwezig zijn die ervaringsdeskundig zijn en heel veel expertise
in huis hebben van materialen, voeten,
schoenen. Ook hebben we de beste merken die duurzaam, comfortabel en functioneel zijn, zoals Meindl, Hanwag, Lowa,
Fjall Raven, Jack Wolfskin, Columbia,
Falke, Icebreaker. Ook krijgt u bij Adventure Store momenteel een mooie inruilkorting bij aanschaf van uw nieuwe wandelschoen en wandel & winter jas. Verder
werken we bij alle artikelen die niet in de
aanbieding zijn met een vaste 10% klanten-spaar-korting. (acties niet in combinatie 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 regelmatig, Loop je eigen tempo. Bouw het
rustig op en breidt het aantal kilometers
langzaam uit. Drink en eet voldoende
tijdens uw wandeling. Dit voorkomt uitputting 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 interessante wetenswaardigheden.

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

BESTELLEN 24/7
WWW.ADVENTURESTORE.NL

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.

KLAASEN | VANDEURSEN.COM WK40 GP
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Classic Bikes Event

Liefhebbers delen
hier hun hobby
Regio
Op zoek naar een originele
schokbrekerset voor je Kreidler? Of een Zundapp tankembleem? In de Tuinmarkthallen
in Boekel is komend weekend
de eerste editie van het Classic
Bikes Event. De 2500 m2 overdekte beursvloer is ingericht
met alles op het gebied van
oldtimer brommers, motoren
en fietsen. Een van de hoogtepunten: de originele BSA van de
eerste Grand Prix-winnaar van
Nederland, Jan Clijnk .
Maar ook wie niet verlegen zit
om een onderdeel en zich alleen
maar even terug in de tijd wil
wanen, kan in Boekel zijn hart
ophalen. Jan, John en Erik Weren
zetten zaterdag en zondag hun
deuren op voor het Classic Bikes
Event. Tussen de veertig en vijftig standhouders presenteren er
hun klassiekers, onderdelen, gereedschappen, accessoires, miniaturen en wat al niet meer.

“Liefhebbers delen hier hun hobby. Daar komt het eigenlijk op
neer,” vertelt Jan. Het oldtimervirus heeft ook hem inmiddels te
pakken. Zo’n jaar of tien geleden
verkocht hij zijn Batavus Supersport, maar heeft nu spijt als haren op zijn hoofd: “Sinds begin
dit jaar hebben wij verschillende
internationale beurzen bezocht
en als je daar dan rondloopt….
Dan vind ik het toch jammer, dat
ik hem niet meer heb. Het zijn
mooie jeugdherinneringen.”
Oldtimer
Fietsen, brommers en motoren van 25 jaar of ouder mogen
het predicaat ‘oldtimer’ dragen.
Maar oud of niet: ze zijn onverminderd populair. Er wordt anno
2018 volop gesleuteld en gerestaureerd en ook de oldtimer-ritten trekken hun deelnemers van
heinde en verre.
Weren verwacht daarom met
zijn nieuwe evenement een
groot publiek aan te spreken,
maar geeft grif toe: “Het is wel

(bron foto; Laurense Motors)
een echte mannenwereld, hoor.
Vrouwen zien we niet veel op
dergelijke beurzen.”
Vader en zonen Weren zijn blij
met de deskundige medewerking van de plaatselijke speciaalzaak Laurense Motors. “Wij zijn
er in het bijzonder trots op dat
de originele BSA van Jan Clijnk
bij ons te zien is. Die is toch wel

legendarisch te noemen,” vertelt
Jan. De roemruchte Helmondse
motorcrosser overleed in 1989 op
59-jarige leeftijd. Deze week is in
Helmond het eerste exemplaar
van zijn biografie ‘Het Atoomkanon van Helmond’ door auteur
Marcel Hermans overhandigd
aan zanger Bennie Jolink van
Normaal.
Ook dit boek wordt komend

weekend in Boekel gepromoot.
Het Classic Bikes Event in de
Tuinmarkthallen aan Gemertseweg 9a in Boekel is zaterdag 13
en zondag 14 oktober open van
10.00 tot 17.00 uur. Toegangsprijs
is € 5,-. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis binnen.
Meer informatie staat op
www.classicbikesevent.nl. s

www.helmondnu.nl

€ 50, + GRATIS
00

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,(ALS DIE 6 WEKEN AANEENSLUITEND EEN GOEDE BEZORGING HEEFT).

BEZORGERS
GEZOCHT VOOR:
HELMOND-WEST
HELMOND-OOST
BROUWHUIS
DIERDONK
CENTRUM
RIJPELBERG
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Ons
vertelt…

Ik heb een Hart voor Muziek
Maar de miste mensen wisten dat
al wel. Deze week schrijf ik mijn
column op een heul heit strand in
Turkije. Het is hier echt nog 30 graden in Antalya. Ik ben een weekje
op muziek vakantie samen met
300 mensen, die allemaal fan zijn
van het Nederlandstalige lied.
Voor het elfde jaar ben ik met mijn
dochter en 4 vriendinnen met het
tv programma Hart voor Muziek
mee.
Ik ben echt al jaren fan van Hart
voor Muziek, en vooral deze vakantie week die elk jaar georganiseerd wordt. Een muziekreis waar
elke dag leuke gezellige feestavonden zijn en ook op de middagen is
het één groot feest.		

week nummer 41 vrijdag 12 oktober 2018
15 artiesten zijn ook met ons mee,
zo lig ik samen op het strand met
dun Django (Wagner) en met
Ferry de Lits. En zit ik te eten met
Steff Ekkel en doe een dansje met
Jan van Est. Ook Henk Bernhard,
Monique Smit, Wesley Klein, Frank
Verkooijen en nog vele andere zijn
er. Menne grote vriend DJ FONZZ
is erbij, die draait en praat alles
aan elkaar, en als wij verzoekjes
hebben worden die altijd gedraaid
door hem. En wat is dan Hart voor
Muziek zulde denken.
Dat is een muziek tv programma
op Omroep Brabant wordt op elk
heel uur uitgezonden, de gehele
zaterdag door. Hier in Turkije nemen we nu 5 afleveringen op, die
vanaf volgende week zaterdag te
zien zijn. De andere opnames zijn
door het hele land, want het is het
hele jaar te zien op omroep Brabant. De volgende opnames zijn
zelfs heul dichtbij in Deurne in de
Metro op zondag 16 december. Dus

wilde samen met mij feesten dan
moete zorgen da ge er dan ook
bent, echt kei gezellig.
Maar goed ik ga hier verder met
genieten bij het heerlijke zwembad. Het is ook kei vermoeiend
want wij geven overal acte de presence. We willen niks missen.
En als we zaterdag weer naar huis
gaan dan zijn we afgebrand en kei
muug van al dat gefeest tot diep in
de nacht en moeten we een week
thuis bijkomen. Ik wens jullie vanuit een zonnig Turkije een heel fijn
weekend.
Tot volgende week,
hier in Turkije zeggen ze
Hoscakal ve güle güle.
maar ik zeg gewoon

(bron foto; Marij Scheepens)

Iedere dag geopend!

door jan van rest

Vakanties
De zomer is weer voorbij en
er vallen folders in de bus die
vakanties voor 2019 aanprijzen.
Terugkijken is ook leuk; zo zag
ik beelden van vroegere vakanties. Zoals ‘n kampeervakantie
in de jaren ‘60 met de kinderen
op Terschelling. Zo’n vakantie
begon met een urenlange autorit in een volgeladen eend
naar Harlingen. In Harlingen
op de boot; ik meen dat het anderhalf uur varen was. Op zich
al spannend! Op de camping
van Formerum bouwden we
onze tenten op en dan begon
het lieve leven. Met de bolderkar naar het strand. Als geïmporteerde Brabander moest
ik het vaandel van hertog Jan
hoog houden, toen ook aanwezige Friezen wilden zien hoe
een Brabander zijn dorst bestreed. Ik heb het niet van hun
kunnen winnen!
Toen de kinderen wat groter
werden, trokken we naar het
buitenland. Frankrijk had de
voorkeur. De Dordogne was
avontuurlijk met z’n bossen,
beekjes en ‘n meer om in te
zwemmen. Slecht weer hadden we ook wel eens, zo zaten
we ooit al meerdere dagen in
onze tent te koekeloeren, terwijl het maar bleef regenen
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en alles klam en vochtig werd.
Toen ik zag dat een Fransman
zijn schoenen droogde boven
een barbecue, was voor ons
de maat vol. We braken onze
tenten op en reden spoorslags
naar huis. Daar was het tenminste droog en warm.
De mooiste herinneringen
heb ik aan onze fietsvakanties.
Met z’n tweeën naar Santiago,
langs de Moezel van Metz naar
Koblenz, rondom de Bodensee
en naar het puntje van Denemarken: Skagen. Soms hijgend naar boven, maar altijd
genietend van het landschap.
Toen ik minder mobiel werd,
hebben we deelgenomen aan
een rivierencruise, op een
passagierschip met alles erop
en eraan, we hoefden alleen
maar te genieten, voor natjes
en droogjes werd gezorgd. Zo
kwamen we dit jaar al varend
in Willemstad, Middelburg en
Antwerpen.
Wat ook heel mooi was: met
de Tholense schouw van mijn
broer, plus enkele andere
broers, de Friese meren en het
IJsselmeer op. Kosten: 1 fles
Berenburger per persoon voor
de schipper. En een foto van
de bemanning in Volendammer dracht. Inmiddels is onze
wereld, als gevolg van enkele
beperkingen, een stuk kleiner
geworden. Maar dank zij Email en Internet kunnen we
toch gemakkelijk grenzen blijven overschrijden.
Jan van Rest

Van zaterdag 13 t/m 21 oktober

Modelspoor
tentoonstelling

Tijdens de herfstvakantie hebben wij in onze winkel een
prachtige modelspoortentoonstelling. Modelspoorclub Oost
Brabant verzorgt deze tentoonstelling in onze winkel. Er is van
alles te doen voor jong en oud.

•
•
•

Gratis entree

Haal je eigen machinistendiploma door wagons op het
rangeerspoor weg te zetten op de rangeerbaan.
Voor de allerkleinsten is er de LGB baan, waar treintjes
prachtig kunnen rijden.
De wat grotere kinderen kunnen op de Märklin jeugdbaan een
drietal treinen laten rijden.

Nieuw dit jaar vind je ook de turfspoorbaan bij
Tuincentrum De Biezen. Hiermee laat de club het proces van het
turfsteken en de fabricage van turfstrooisel zien, zoals dat heeft
plaatsgevonden in de Peel, gelegen in het oosten van de provincie
Noord-Brabant (Nederland). Daarbij is zoveel mogelijk de situatie
zoals die was in het huidige Griendtsveen weergegeven.

Tip!

Breng ook een bezoek
aan ons tuincafe.

www.tuincentrumdebiezen.nl
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Voorbeschouwing
Helmond Sport – Telstar

de loop weekkrant HELMOND

Feestelijke opening
Huisartsenpraktijk
Helmond Centrum!

Helmond

Helmond

Aanstaande vrijdag om 20.00
uur staat voor Helmond Sport
de thuiswedstrijd tegen Telstar
op het programma. In het eigen
SolarUnie Stadion gaat Helmond Sport op jacht naar de
eerste felbegeerde overwinning
van het seizoen.

Met ingang van 1 oktober 2018
heeft Huisartsenpraktijk Helmond Centrum haar nieuwe locatie in gebruik genomen. In het
Vitaliek gebouw is er de laatste
weken volop gewerkt aan een
mooie, nieuwe, moderne en
functionele huisartsenpraktijk.

Voldoende kansen
Afgelopen vrijdag werd er met
2-2 gelijkgespeeld op bezoek bij
Jong AZ. Helmond Sport wist
tot twee keer toe op voorsprong
te komen door doelpunten van
Arne Naudts, maar zag de Alkmaarders telkens langszij komen. De ploeg van trainer Robby
Alflen kreeg tegen het einde van
wedstrijd nog een goede kans
om de volle buit mee naar Helmond te nemen, maar moest
uiteindelijk tevreden zijn met één
punt.

Huisarts Amir Kermani heeft in
maart van dit jaar de praktijk van
huisarts Attalla overgenomen.
De locatie aan de Wilhelminalaan komt nu te vervallen, deze is
verhuisd naar de Julianalaan.

Belangrijke wedstrijd
Telstar staat met negen punten
uit acht wedstrijden op de dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie. Helmond Sport
kan de ploeg uit Velsen tot één
punt naderen wanneer er vrijdag
gewonnen wordt. De afgelopen
twee seizoenen was het echter

De wedstrijd tussen Helmond Sport en Telstar stond al 37 keer eerder
op het programma. Helmond Sport wist hiervan negentien keer te
winnen van de ploeg uit Velsen. (bron foto; Wim van den Broek)
Telstar dat winnend van het veld
ging in Helmond.
Historie
De wedstrijd tussen Helmond
Sport en Telstar stond al 37 keer
eerder op het programma. Helmond Sport wist hiervan negentien keer te winnen van de ploeg
uit Velsen.
Op eigen veld won Helmond
Sport voor het laatst in het seizoen 2015/2016. Dit deed Onze
Club destijds overtuigend met
4-1 door doelpunten van Yannick

Ze zijn dan werkzaam op twee
locaties in het centrum van Helmond, onder de naam Huisartsenpraktijk Helmond Centrum.
Patiënten mogen zelf aangeven
welke locatie voor hen het prettigst is. Zij zijn op beide locaties
van harte welkom.
Huisartsenpraktijk
Helmond Centrum
A.M. Kermani, huisarts
Sobrietasplein 101,
5701 MJ Helmond.
Tel. nummer: 0492 - 524 565
Julianalaan 2, 5707 HR Helmond.
Tel. nummer: 0492 - 522 217 s

Cortie, Mounir El Allouchi, Kevin Visser en Thomas Schilders.
Vorig seizoen verloor Helmond
Sport met 1-2 van de ‘De Witte
Leeuwen’. Arne Naudts was toen
de doelpuntenmaker aan de
kant van Helmond Sport.
Ben jij erbij?
Wil jij Helmond Sport aanmoedigen tegen Telstar? Ga dan naar
www.helmondsport.nl/tickets
en bestel eenvoudig je ticket online vanuit huis.
Kaarten zijn al verkrijgbaar vanaf
€10,- (volwassen vak O en P). s

(Bron foto; Huisartsenpraktijk Helmond Centrum).

BOWLEN
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vanaf

50

per baan

Reserveren via: 0492 870 050 of hotelhelmond@cityresort.nl
Scheepsboulevard 2, Helmond | cityresort-eventshelmond.nl
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Ledenbijeenkomst
Filatelistenvereniging
De Helmveste
Helmond
Op dinsdag 16 oktober 2018 om
20.30 uur vindt in Buurthuis De
Brem, Rijpelplein 1 , een ledenbijeenkomst plaats van Filatelistenvereniging De Helmveste.
Op deze avond zal er ook een
wilde veiling plaatsvinden.
Zo kunnen nieuwe postzegels
van Nederland en andere landen
op basis van een abonnement of
in losse verkoop afgehaald worden. Voor leden bestaat altijd de
mogelijkheid om ook albums,
catalogi en andere attributen te
bestellen, welke dan met korting worden geleverd. Daarnaast
wordt er een veiling gehouden
van ca. 100 kavels. Deze worden
aangeboden voor een percentage van 20 tot 25% van de cataloguswaarde. Dus ook echte
koopjes. Veel leden brengen op
deze avond albums met de in
hun bezit zijnde dubbele postzegels mee. Men kan deze albums
inzien en tegen een bijzonder
laag tarief postzegels daaruit kopen. Lege plaatsen in de eigen albums kunnen op deze wijze worden gevuld. De ervaring heeft geleerd, dat er veel “zaken” worden
gedaan.
Ook worden er twee loterijen

gehouden, t.w. de tombola waarvoor de loten gekocht moeten
worden 7 loten voor € 2,50 - en
een loterij waarvoor de loten gratis worden aangeboden. Prijzen
zijn uiteraard postzegels, postfris
en meestal series of een tegoedbon, waartegen postzegels van
bijvoorbeeld de veiling gekocht
kunnen worden .
informatie worden verkregen
over tekens, beeltenissen en,
verkrijgbaarheid, e.d. van postzegels. Ieder lid kan voor de wilde
veiling postzegels, albums, klemstroken, catalogi, e.d. aanbieden,
welke bij opbod worden verkocht. Inzet is voor alle kavels het
uiterst lage bedrag van € 0,50.
Het is echt weer de moeite waard
om de bijeenkomst bij te wonen,
zodat men kan overwegen lid te
worden en op deze manier op
filatelistisch gebied bij de tijd
te blijven en uw verzameling
aan te vullen. s

Woonmaand Actie bij

Deelen Stoffen & Gordijnen
Helmond
Welke kleuren gebruik ik en
welke stijl wil ik creëren ? Wat
hang ik voor de ramen? Stof
of systeem, kleurrijk of rustig,
trendy of basic? Een ding is zeker raambekleding is de sfeermaker in huis! Deelen Stoffen
& Gordijnen heeft het grootste
aanbod, duizenden meters gordijnstoffen op voorraad, in ‘tig’
kleuren, heel veel dessins, transparante en dichte kwaliteiten.
Wil je nieuwe gordijnen voor de

kinderkamer of lekker uitslapen
met verduisterende gordijnen?
Overdag de zon kunnen weren
met een van onze trendy systemen zoals een duo-rolgordijn,
plissé, lamellen of paneelgordijn? Voor ieder interieur en elk
budget een uitgebreide keuze en
razend snel op maat gemaakt en
geleverd.
Ruim assortiment vloerbekleding
in de showroom te Helmond! U
kunt bij ons terecht voor PVC
vloeren, vloerbedekking, trapbekleding en CLICK-PVC vakkundig door ons geplaatst. Profiteer

van onze oktober woonmaandactie: 10% korting op alle raamen vloerbekleding! Kijk voor de
actievoorwaarden op de website
of informeer hierna in de filialen.
Ook voor advies aan huis kunt u
ons inschakelen. Wij kunnen alles voor u verzorgen; advies, meten, maken, hangen of leggen. U
hoeft alleen maar van het resultaat te genieten. Een offerte en inmeten is altijd gratis en verplicht
u tot niets. In Helmond vindt u
ons aan de Houtse Parallelweg
83, in Weert aan de Maaspoort 58
www.deelenstoffen.nl s

Kom langs aan de Houtse Parallelweg 83 en zie wat Deelen Stofffen en Gordijnen voor u kan doen!
(bron foto; Deelen Stoffen & Gordijnen)

Senzer biedt
toekomst in werk,
ook in Helmond
De Senzer-specialisten staan klaar om jou verder te
helpen met alle vragen op gebied van werk en inkomen.

Wist je dat inwoners uit Helmond met hun ondersteuningsvraag terecht kunnen op het
hoofdgebouw van Senzer aan de Churchilllaan 109 in Helmond? Vanuit hier werkt Senzer
nauw samen met diverse organisaties in het ‘Sociale domein‘. Senzer zorgt hierbij voor
oplossingen voor Helmonders op het gebied van werk en participatie. En zo nodig voor een
bijstandsuitkering. Vanuit onze Helmondse locatie kan Senzer ook goed de lokale ondernemers
bereiken, zodat de verbinding tussen de vraag van de werkgevers en het talent van de
inwoners van Helmond nog beter tot stand komt.
Wat doet Senzer precies?
Senzer biedt toekomst in werk. Als werkbedrijf gaan wij
namelijk uit van de kwaliteiten en talenten van mensen.
Wij zien kansen, waar anderen beperkingen zien. Zo speelt
leeftijd voor ons geen rol, ook niet of iemand zelfstandig
kan werken of extra ondersteuning nodig heeft. We
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“Honderden mensen
zĳn via en bĳ Senzer
aan de slag ”

Senzer is er
ook voor jou!
Benieuwd naar wat Senzer precies voor jou kan betekenen?
Loop dan binnen in onze vernieuwde ontvangstruimte in het
hoofdgebouw (Churchilllaan 109), bel 0492 58 24 44 of kijk eens
op www.senzer.nl.
Hier vind je bijvoorbeeld ons Talentcenter, waar je een eigen
werkmap met digitale CV kunt aanmaakt die je makkelijk kunt
delen. Ook vind je op het Talentcenter actuele vacatures uit de
regio, goede zelftests, loopbaanopdrachten en goede tips.
Probeer het eens uit, het is superhandig en ook nog eens gratis!

helpen werkzoekenden hun -soms verborgen- talenten te

Senzer brengt mensen en partijen bij elkaar door in een

ontwikkelen en ondersteunen werkgevers bij hun P&O-

uitgebreid netwerk aan werkgevers, maatschappelijke

en capaciteitsvragen. Zo zijn via en bij Senzer honderden

organisaties en gemeenten samen te werken. Zo voeren

mensen in de regio Helmond aan de slag. Het enige wat

wij de Participatiewet uit in Helmond en de overige

we van onze klanten vragen is om een beetje lef te tonen!

gemeenten in de regio Helmond-De Peel.

www.senzer.nl
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DE JUISTE VAKMAN
VOOR ELKE KLUS





wesa tuinhout




Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout www.wesatuinhout.nl
Natuurlijk , altijd een passende oplossing

KANTELBERGBOUW
KLUS & BOUWSERVICE

VAN HEUGTEN

ONDERHOUD
RENOVATIE
VERBOUWING

PAARDSHOEVE 5 | 5708 VH HELMOND

TIMMERWERK

T 0492 66 49 80 | M 06 50 50 50 74

SCHILDERWERK

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

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

info@d-tection.nl
info@d-tection.nl
www.d-tection.nl
www. d-tection.nl






cv techniek & sanitair

WWW.KANTELBERGBOUW.NL




6 dagen per week geopend!

(langs de weg van Helmond naar Deurne)

VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS
Ambachtweg 9, 5731 AE Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

UW INSTALLATEUR VOOR:

CV ketels en onderhoud
• CV KETELS EN ONDERHOUD
Stadsverwarming
Vloerverwarming

• STADSVERWARMING

Horstlandenpark 4

uw installateur voor:

UW INSTALLATEUR VOOR:

Horstlandenpark
4 5709
MB Helmond
CV ketels en onderhoud
Complete Badkamers 4 Horstlandenpark
5709 MB
Helmond
• CV KETELS EN ONDERHOUD
• COMPLETE BADKAMERS
Stadsverwarming
Radiatoren
0492386100
0492-386100
Vloerverwarming Horstlandenpark
Sanitair
en
Tegels
4
5709
MB
Helmond
5709 MB Helmond

uw installateur voor:

Complete Badkamers
• STADSVERWARMING
• RADIATOREN
06-55895546
0655895546
• COMPLETE BADKAMERS
Radiatoren
• VLOERVERWARMING
• SANITAIR0492386100
EN TEGELS
info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl
0492-386100
WWW.JOSVANHEUGTEN.NL
Sanitair en Tegels

• VLOERVERWARMING

• RADIATOREN

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL
06-55895546

0655895546

• SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

info@josvanheugten.nl
info@josvanheugten.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

Luxe appartementenAmbachtweg
in
9, 5731 AE Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl
Cloosterparc in Helmond

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

wesa tuinhout

KANTELBERGBOUW

Natuurlijk , altijd een passende oplossing

wesa tuinhout www.wesatuinhout.nl

KLUS & BOUWSERVICE

Natuurlijk , altijd een passende oplossing

Medewerker kelders
Royackers Beton is op zoek naar een medewerker kelderbouw voor het maken
van in het werk gestorte kelders, vloeren en andere betonwerken. Je werkt in de buitenlucht
met een ploeg op locatie. Hier worden de kelders opgebouwd met behulp van een standaard
systeemkist en het is jouw taak om deze in elkaar te zetten en daarna vol te storten met
beton. Ook het plaatsen en aan elkaar knopen van wapeningsnetten behoort hierbij.
Wij vragen:
- Rijbewijs personenauto
- Vooropleiding niet persé nodig
- Persoon die wil aanpakken
- Ervaring is uiteraard een voordeel
Wat hebben wij te bieden:
- Prima salaris
- Opleiding tot bekistingstimmerman in de praktijk
- Redelijk vaste werktijden
- Projecten in de omgeving
- Full-time baan
Royackers Beton is een familiebedrijf in Milheeze met ongeveer 20 werknemers. Alle
werknemers komen uit de buurt en kennen elkaar waardoor er binnen het bedrijf een zeer
gemoedelijke en informele sfeer heerst.
Ben je geïnteresseerd, stuur dan even een mailtje met je CV naar beton@royackers.nl.

ROYACKERS BETONCENTRALE MILHEEZE BV
Hof 2 - 5763 BL Milheeze

ONDERHOUD
RENOVATIE

Ruusbroeclaan/Thomas van Kempenstraat
in Helmond 5 | 5708 VH
VERBOUWING PAARDSHOEVE

| oppervlakte
TIMMERWERK
T 0492 66 49met
80een
M 06 50
Cloosterparc ligt
Te huur: 3-kamerappartementen
van 85 m2 tot 140 m2
in een groene omgeving
SCHILDERWERK
WWW.KANTELBERGBOUW.NL
en toch maar 10 minuten • Speciaal voor 55 plussers
van het gezellige
• Aan de rand van de stad, nabij natuurgebieden
centrum. Op Clooster• Rustige buurt, maar toch alle voorzieningen
parc is regelmatig een
op loopafstand
bewonersconsulent
• Mooie binnentuin
werkzaam. Daar kunt
• Parkeergarage
u terecht met al uw
• Balkon of eigen tuin
vragen over wonen,
• Kale huur vanaf € 660,- en
zorg en activiteiten.
voorschot servicekosten € 82,- per maand
Meer informatie:
bewonersconsulent 088-921 00 49
cloosterparc@woonzorg.nl
www.woonzorg.nl/cloosterparc

Aanhangerland Gehamie B.V. in Helmond is een professioneel aanhangwagenbedrijf,
gespecialiseerd in de verkoop, verhuur, onderhoud en reparatie van aanhangwagens.
Al onze activiteiten mogen wij doen voor een groeiend aantal klanten.
In een levendig team wordt met grote betrokkenheid voor klanten gewerkt.

Op korte termijn zoeken wij een:

MONTEUR
AANHANGWAGENS

HELMOND
50 50 74

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

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

info@d-tection.nl
info@d-tection.nl
www.d-tection.nl
www. d-tection.nl

Gezocht taalvrijwilligers

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

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

voor het repareren, onderhouden en verkoop- en
afleverklaar maken van aanhangwagens.

Aanhangerland Gehamie B.V. biedt u goede secundaire arbeidsvoorwaarden
een afwisselende functie met ruimte voor eigen initiatief.
U kunt uw schriftelijke sollicitatie met een CV èn salaris indicatie richten aan:
Aanhangerland Gehamie B.V.
T.a.v. de heer H. Peels
Schootense Dreef 19-a, 5708 HZ Helmond. Of per e-mail: hpeels@gehamie.nl
Voor meer informatie kunt u tijdens openingstijden telefonisch contact
opnemen met dhr. H. Peels op telefoonnummer 0492-53 53 52.

SPECIALISTEN LASERBEHANDELING
KALKNAGELS HELMOND

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

WWW.CEULENHUIDKLINIEK.NL

Wij vragen een actieve collega, die:
- Een opleiding op LTS-MTS niveau heeft, verkregen door opleiding of ervaring
- Affiniteit met techniek
- Ervaren is in het doen van mechanisch onderhoud, werken aan hydraulische systemen,
elektriciteit, onderhoud aan remsystemen en met maken van lasconstructies
- Zich inzet om onze klanten de beste kwaliteit en service te geven
- Zelfstandig, maar ook goed flexibel kan samenwerken in teamverband
- Initiatief toont en oplossingsgericht is
- In bezit is van rijbewijs B, rijbewijs BE is een pré
- Geen probleem heeft met periodiek werken op zaterdag (Ca. 1x per 3 weken)

DR. R.P.M Ceulen
Dermatoloog
Stationsstraat 1
5701 MK
Helmond
0492-792939

ALTIJD VERGOED NA VERWIJZING DOOR UW HUISARTS!
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Belangenvereniging van senioren
KBO-Kring Helmond
Agenda KBO-Afdelingen

Helmond oktober e.v. 2018

De tijden van de diverse activiteiten en
aanvullende informatie kunnen bij de afdeling verkregen worden.

KBO-Bernadette
•
•
•
•

9 okt.
23 okt.
7 nov.
22 nov.

Herfstfeest
Kom bij Ons-middag
Gaviolizaal
Kom bij Ons de Keyser

KBO-Brouwhuis
•
•
•
•
•

10
31
11
28
19

okt.
okt.
nov.
nov.
dec.

Excursie naar het crematorium
Liederentafel ‘t Akkoordje
Van-alles-wa-markt in de Loop
In gesprek over het levenseinde
Kerstviering

KBO-St.Lucia
•
•
•
•
•
•
•

10 okt.
11 okt.
17 okt.
18 okt.
25 okt.
26 okt.
1 nov.

Etentje buiten de deur
Najaarsreis naar Gouda
Afsluiting fietsseizoen
Repaircafé
Workshop EHBO (ook op 29 okt.)
Jaarfeest
Bloemschikken

KBO-Stiphout
•
•
•
•
•
•
•

9 okt.
10 okt.
10 okt.
18 okt.
23 okt.
25 okt.
7 nov.

Kienen
Kunstgeschiedenis
Excursie Goorloop
Koffiemorgen
Muziekmiddag
Eetclub
Koffiemorgen

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

KBO-Kring Helmond

www.kbo-kringhelmond.nl

Beste mensen,
Hartelijk welkom op onze “KBO-pagina” van oktober. Ook deze maand weer een grote verscheidenheid aan activiteiten waarvan we er hier enkele belichten. Guus Meeuwis verwoorde het mooi
bij de presentatie van zijn nieuwe plaat met de titel “GELUK”. “Daar gaat het in het leven toch
echt over“ aldus Guus. “Kiezen voor geluk, maar ook het verliezen van geluk, het vinden ervan,
het vasthouden en het zoeken van geluk. En, je moet gelukkig willen zijn”. Wij als seniorenvereniging in Helmond met ca. 2300 leden denken zeker onze bijdrage te kunnen leveren aan dat gevoel
van geluk dat ieder van onze leden toch nastreeft. Wij denken ook een erg interessante vereniging
te kunnen zijn voor de jongere oudere onder u. Bereikt u binnenkort de pensioengerechtigde
leeftijd of bent u de afgelopen periode met pensioen gegaan? Ook voor u kunnen wij interessant
zijn maar omgekeerd kunt u met al uw kennis en ervaring ook interessant zijn voor ons! Bent u
geïnteresseerd geraakt in ons neem dan gerust eens vrijblijvend contact op met een van onze
afdelingen of met onze secretaris. Hij verwijst u graag verder.
Kom Bij KBO-Bernadette
Op 23 oktober gaat men genieten bij Welkom Thuis (voorheen Downies
en Brownies), Markt 24, 5701 RK Helmond. Hier wordt men verwend met
een hapje en drankje. Genoeg om thuis het avondeten over te slaan.
Men start om 15.00 uur en het duurt tot 17.00 uur. Zoals altijd kunt u
zich aanmelden door overmaking van € 10.00 p.p. voor leden en € 12.50
voor introducés op onze rekening NL88RABO 0138 7256 40 onder vermelding van datum en aantal personen. Wilt u anders betalen neem dan
contact op met de penningmeester van KBO-Bernadette.
Gaviolizaal
Op woensdag 7 november brengt KBO-Bernadette een bezoek aan de Gaviolizaal. Men wordt om
14.00 uur verwacht en zullen starten met koffie, thee en een stuk vlaai. Vervolgens wordt er uitleg gegeven over de draaiorgels. De bijdrage voor deze middag is voor leden € 5,00 per persoon.
Voor niet leden € 6,00 per persoon. Het rekeningnummer is NL88RABO0138725640. Betaling
onder vermelding van datum en aantal personen. Wilt u anders betalen neem dan contact op met
de penningmeester van KBO-Bernadette
KBO-Brouwhuis was op bezoek bij de Tweede Kamer
Na een kort verblijf op de boulevard in Scheveningen werd op donderdag 13 september tegen een
uur koers gezet naar Den Haag. Aangekomen in de Tweede Kamer moesten we eerst door de
scanner en kregen we allemaal een bezoekerssticker opgeplakt. In de hal ontmoetten we bij toeval onze burgemeester
Elly Blanksma die meteen naar ons toe kwam waarna er vele
foto’s werden gemaakt. Hierna werden we naar de Thorbecke
zaal gebracht, waar we welkom geheten werden door onze
gastheer René Peters van het CDA. We kregen een goed inzicht in de werkzaamheden van de Kamerleden en konden zelf
nog wat gerichte vragen afvuren. Hierna een uitgebreide
rondleiding door het gebouw. Zo kwamen we onder andere in
de fractiekamer van het CDA, de handelingenkamer, de patatkraam en de oude vergaderzaal. Als laatste namen we nog
even plaats in de huidige vergaderzaal waar op dat moment
een klein debat gaande was. Hierna was het weer tijd om te vertrekken. Na diverse opstoppingen
en files kwamen we iets over half zeven bij het restaurant aan waar een heerlijke maaltijd voor
ons werd geserveerd. Een lekkere afsluiting van een zeer geslaagde dag.
KBO-St.Lucia fietste naar de Malpie
Op woensdag 19 augustus was er weer een lange fietstocht van Groep 1 naar de Malpie. Dit was
de vierde en laatste lange fietstocht van dit seizoen. Om 9:30
uur waren er 19 deelnemers bij de Geseldonk om te vertrekken met uitstekend fietsweer. In opperbeste stemming ging
men op weg. De tocht ging via Mierlo over de Strabrechtse
heide, welke nog gedeeltelijk in bloei stond. Na een eerste
tussenstop fietste men verder tot Heeze. Op het terras bij de
Boswachter werd op het terras koffie gedronken. Vervolgens
ging de tocht door het Heezerbosch naar de Malpie. De lunch
werd buiten genuttigd op wat bankjes aan een ven. De volgende halte was de Achelse Kluis. Hier werd een kop soep en/
of een versnapering zoals een trappist gebruikt. Deze liet men
zich goed smaken. Ook werden er inkopen gedaan in het winkeltje. Daarna ging men weer via het Leenderbos naar Leende waar wederom een rustpauze was
bij manage de Molenberg. De tocht werd vervolgd met een tussenstop in Geldrop en daarna langs
de Kleine Dommel terug naar Mierlo-Hout. Iedereen was vol lof over de mooie omgeving, de hei in
bloei en de verharde fietspaden.
Muziekmiddag 23 oktober bij KBO-Stiphout
Dinsdag 23 oktober treedt Tonny Wijnands op voor alle senioren van StiphoutWarande. Met liedjes en leuke anekdotes zorgt hij voor een gezellige, muzikale
middag. Daarna vindt de traditionele loterij plaats met mooie prijzen. In de pauze
kunt u daar de loten voor kopen: 1 lot € 0,50, 12 loten voor € 5,00. Iedereen is
van harte welkom, de zaal is vanaf 13.30 uur open. De toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.
Verslag jeu de boules-toernooi KBO-Stiphout

Secretariaat: Frans Joseph van Thielpark 141,
Op woensdag 12 september heeft men de jaarlijkse jeu de boules-dag gehouden. De zon liet ons
5707 BZ Helmond
secretaris@kbo-kringhelmond.nl
Telefoon 0492 592166
Mobiel 06 20856733

die dag wel in de steek maar men heeft wel weer met veel deelnemers kunnen spelen. Gekozen
werd deze keer om iedere wedstrijd te binden aan een maximale tijd. De wedstrijd duurde ongeveer 50 minuten en daarna een pauze van 10 minuten! Ondanks dreigende regen is het toch weer
een hele gezellige middag geworden. Het gaat om het spel en toch ook een beetje om het winnen.
De winnaar was Wim Ederveen. Volgend jaar gaan we er weer voor met dank aan de organisatie.
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Aandacht voor eenzaamheid
tijdens succesvolle Voorelkaar Pub Quiz

www.helmondnu.nl

Helmond

Ga eens kijken bij het

De Voorelkaar Pub Quiz die
Helmondvoorelkaar in samenwerking met De Cacaofabriek
op 4 oktober organiseerde, is
een succes geworden. 14 Teams
bonden de sportieve strijd met
elkaar aan. Er werd fanatiek
gespeeld en er was oprechte
aandacht voor mensen die vaak
alleen zijn.
Verschillende teams hadden
mensen meegevraagd die weinig
sociale contacten hebben, ook
waren enkele mensen alleen over
de drempel gekomen om in een
verrassingsteam mee te spelen.
De Voorelkaar Pub Quiz vroeg
aandacht voor eenzaamheid en
de rol die vrijwilligerswerk hierbij
kan spelen.
Vrijwilligerswerk kan een manier zijn om weer onder de mensen te komen, zeker wanneer je
kiest voor een plek waar je veel
in contact komt met mensen.
In een wijkhuis of speeltuin bijvoorbeeld of bij een sportvereniging. Toch lag de nadruk tijdens
de Pub Quiz meer op particuliere hulpvragen die op www.
helmondvoorelkaar.nl staan en
werd er een oproep gedaan om
eens door deze vragen heen te

HomeComputerMuseum!
Helmond

De Helmondvoorelkaar Pub Quiz was een groot succes
(bron foto; Lev Groep)
gaan en te kijken of je zelf iets
kunt doen voor iemand die alleen is of hulp nodig heeft.
Willem Valkenburg, een goede
bekende binnen o.a. Carnavalsverenging De Keiebijters, loodsten de teams door de vragen.
Muziek, sport, algemene weetjes
en natuurlijk vragen over Helmond passeerden de revue. Het
team ‘Sjarlees Eengels’ ging er
met 36 punten met de hoofdprijs
vandoor. Het team gaf de dinerbon van De Cacaofabriek echter

door aan hun achterburen; een
team van studenten dat twee
dames op leeftijd had meegenomen.
De deelnemers hebben mooie
boodschappen geschreven voor
mensen die vaak alleen zijn. Deze
boodschappen zijn vastgemaakt
aan badeendjes met de tekst “Je
bent niet in je eendje” en worden
aanstaande donderdag aangeboden aan het Leger des Heils in
Helmond. s

Het HomeComputerMuseum
te Helmond is inmiddels een
half jaar open en is al een aardig
begrip in Helmond, Nederland
en zelfs in het buitenland! Met
inmiddels meer dan 500 computers op voorraad en 90 computers speelbaar opgesteld laat
het HomeComputerMuseum
een behoorlijk compleet beeld
zien hoe de (thuis)computer
vanaf 1977 is veranderd en hoe
deze gaat veranderen.
Dankzij deze groei in computers
zijn ook de bezoekersaantallen goed aan het groeien. Met
bezoekers uit Rusland, Sweden,
Finland, Polen, Engeland, Duitsland en België is het ook over de
grens een waar begrip.
Ook als sociale onderneming is
het museum actief. Er werkt een
grote groep vrijwilligers waarbij
de meeste een vorm van autisme

hebben, zij hebben een prachtige
werkomgeving waar het HomeComputerMuseum hun op alle
gebieden helpt. Hierdoor is het
museum nu ook actief als dagbesteding.
Al dit goede nieuws wordt natuurlijk niet zomaar voorbij gestreefd. Er is nu een speciale actie
waarbij er een jaarkaart aangeschaft kan worden voor minder
dan de prijs van 2 bezoekjes aan
het museum! Daarbij mogen
kinderen tot 16 jaar met deze
kaart gratis spelen in onze eigen
Arcade, ideaal dus om lekker een
middag te winkelen terwijl de
kinderen zich kunnen vermaken
met één van de spelcomputers
of arcadekasten die het museum
rijk is. Het HomeComputerMuseum bevindt zich op de Kluisstraat 5 in Helmond, ga eens kijken en haal de herinneringen op
van uw eerste computer! Ze zijn
woensdag t/m zondag geopend
vanaf 11:00 en op vrijdagavond
tot 22:00! s

Struikelstenen
brengen
geschiedenis
tot leven

VACATURE BROODBAKKER
32 uren
per week
(papadag?)

OF

38 uren
per week

Wij zijn een ambachtelijke brood- en banket
bakkerij in Deurne (NB) met twee winkels en diverse
externe klanten.
Ben jij degene die wij zoeken?
• Je hebt minimaal de (brood)bakkersopleiding
niveau 3 gedaan (of bent er aan bezig).
• Enkele jaren ervaring in een soortgelijke functie.
• Je moet flexibel ingesteld zijn.
• Werktijden (4 of 5 dagen in de week,
in overleg welke):
• Maandag t/m donderdag aanvang +/- 23:00 uur
of 03:00 uur (afhankelijk of je aandraait of afbakt).

De Gebackerij

OF

BBL leerling
32 uren
per week

• Vrijdag en zaterdag aanvang of 19:00 uur
of 23:00 uur of later
(afhankelijk of je aandraait of afbakt).
• Wij bieden je een contract en salaris aan
conform de CAO bakkersbedrijf.
Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie?
Neem dan contact met ons op!
Stuur je uitgebreide sollicitatiebrief met CV op naar
info@degebackerij.nl
Let op: reageer snel, aanstelling bij voorkeur
per direct.

Helmondseweg 66

info@degebackerij.nl

5751 GE Deurne

www.degebackerij.nl

0493-314608

In Helmond zijn in de Tweede
Wereldoorlog joden en Sinti/Roma’s
gedeporteerd. Sommigen van hen
kwamen nooit meer terug, zijn
vermoord. Om die geschiedenis levend
te houden, wil de Heemkundekring
Helmont ‘struikelstenen’ in de stad
plaatsen. Voor de financiering van
het project klopten ze onder meer bij
het Coöperatiefonds van Rabobank
Helmond aan.
‘Ook in Helmond zijn mensen gedeporteerd,
vermoord. Mensen zoals jij en ik’, vertelt André
Dirks van de heemkundekring. ‘Het gaat om
13 joodse mensen en 8 mensen uit de Sinti- en
Roma-gemeenschap.’
De heemkundekring liet zich inspireren door een
project in Duitsland, waar gedode Joden, Sinti en
Roma, politieke gevangenen, homoseksuelen,
Jehova’s getuigen en gehandicapten herdacht
worden met een gedenksteen. ‘Een persoon
is pas vergeten, als zijn naam vergeten is.’ En
dus ging de heemkundekring op zoek naar
informatie over mensen die in Helmond het
slachtoffer werden.

‘Als je zo’n zoektocht begint, merk je meteen
dat het mensen zijn zoals jij en ik. Het gaat
leven, het blijft niet bij een cijfer. Die beleving
willen wij delen met Helmond. Daarom willen
we niet alleen de stenen leggen, maar ook een
boek maken met de verhalen die hierachter
schuilgaan.’
Voor de financiering klopte de Heemkundekring
bij diverse fondsen aan, waaronder het
Coöperatiefonds van Rabobank Helmond.
Margriet Swinkels van dat fonds vertelt: ‘We
vonden het meteen een heel mooi initiatief. Ik
kwam er zelf in Berlijn mee in aanraking, in de
Joodse wijk. Ik vond die stenen indrukwekkend.’
Het Coöperatiefonds is enthousiast over de
manier waarop de heemkundekring dit aanpakt.
‘Ze zoeken van alle kanten de samenwerking op
met andere partijen, om zo samen het cultureel
erfgoed te behouden.’
Volgend jaar, als 75 jaar bevrijding wordt
gevierd, moeten de in totaal 21 stenen daar zijn.
Margriet: ‘We willen nooit meer oorlog. Iedereen
die zo’n struikelsteen ziet, doet er toch iets mee.’

de loop weekkrant HELMOND

week nummer 41 vrijdag 12 oktober 2018

Get your blues on
tijdens de Bluesroute
Helmond

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

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

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

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

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

Mierlo-Hout
Zaterdag 13 oktober bij Café de
Karper, Walvisstraat 34 te Mierlo-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.

Helmond
Een nieuwe muziekgroep, nog
zonder naam, is op zoek naar
een tweede bassist, een altsax
en een 1e trompettist. Andere instrumenten en ook slagwerkers
zijn natuurlijk van harte welkom. We zijn pas net begonnen,
dus een mooi moment om in te
stappen ! We spelen o.a. rocknummers, oude- en nieuwe top
40 nummers en gouwe ouwe.
Mocht je interesse hebben, kom
dan gerust eens kijken en luisteren. Je kunt je ook vooraf aanmelden 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

Voor de 8e keer staat het centrum van Helmond eind oktober 2018 weer compleet in het
teken van de Bluesroute Helmond! Vele blues liefhebbers
hebben reikhalzend uitgekeken
naar één van de mooiste blues
festivals die de Benelux rijk is.
Dit jaar staat een record aantal nationale en internationale
blues acts geprogrammeerd die
allemaal aan de hoge standaard
van de organisatie voldoen.
Er staan bekende namen op de
podia, maar zeker zo leuk zijn
de onbekende namen. Daarin
steekt de organisatie het meeste werk en het resultaat is dan
ook in een woord samen te
vatten: “topkwaliteit!”. En dat
allemaal gratis!

Vierendertig bands treden op dit
jaar op Bluesroute Helmond. Deze bands komen uit Helmond, de
regio, uit Nederland, de Benelux,
Frankrijk en de Verenigde Staten. Elk jaar zie je ook een aantal
bands op herhaling, al dan niet
onder een andere naam of met
een andere samenstelling. Dit
aantal is bijzonder klein dit jaar.
Dit jaar kreeg de organisatie
aanmeldingen om te spelen van
bands van over heel de wereld,
meer als ooit! Heel logisch omdat dit evenement al jaren lang
geen lokaal festivalletje meer is,
maar meer en meer een toonaangevend festival van formaat
is. In het Bluesroute-boekje
wordt elke band en elke locatie
uitgebreid gepresenteerd, compleet met diverse links zodat een
goed beeld (en geluid) gevormd
kan worden over die band en je
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zodoende vooraf je eigen route
kan plannen.
De veranderingen ten opzichte
van de vorige Bluesroute zijn niet
zo groot als andere jaren.
Toch zijn er voor dit jaar enkele
kleine aanpassingen. Ten opzichte van 2017 is vooral de zaterdag stevig aangevuld met erg
goede blues bands en beginnen
we zaterdagmiddag al met de
eerste optredens. Dit jaar bieden alle Helmondse hotels leuke
Bluesroute-arrangementen aan.
Gelukkig maar want bezoekers
komen allang niet meer uit alleen Helmond en omstreken.
Bluesfans uit het hele lands, uit
België en Duitsland vinden hun
weg naar Helmond tijdens dit
muzikale weekend!
Voor het programma, acts of andere informatie kun je kijken op
www.bluesroutehelmond.nl s

Helmond-Noord
Speeltuin Leonardus presenteert:
woensdag 17 oktober; rinaldo’s
jeugdshow. Rinaldo brengt een
kleurrijke kindershow vol plezier
voor klein en groot. Veel interactie en uiteraard humor staan bij
deze show centraal.
Bezorg uw kind(eren) een onvergetelijke middag op ons (overdekt) terras.
Kom naar de speeltuin. Aanvang
14.00 uur. Toegang voor leden
gratis en niet-leden € 2,20. Adres;
Mgr.Swinkelsstraat 24.

Rijpelberg
Gratis reparaties bij Repaircafé
Rijpelberg op zaterdag 20 oktober van 11.00 tot 15.00 uur. Locatie: oude basisschool De Torelaar
op de Groningenhof 4, Helmond.
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg
Toegankelijk voor alle inwoners
van Helmond. Nieuwe vrijwilligers nog steeds welkom.

Mierlo-Hout
Zondag 14 Oktober fietst fietsclub het verzetje Rondje Helmond 45 km als afsluiting van
dit seizoen 2018. Vertrek 09.30
uur vanaf de Rabobank in
Mierlo-Hout.
Alle deelnemers; Bedankt voor
alle jaren gezellig samen zijn.

Op verschillende polekken in en rondom Helmond centrum treden diverse blues bands op in het weekend van
26, 27 en 28 oktober. Ook Jan Akkerman zal in dit weekend optreden (bron foto; organisatie Bluesroute Helmond)

Wandel mee door het mooie Dierdonk in herfsttooi
Dierdonk
Wil je lekker even wandelen met
mensen van je eigen leeftijd? Ga
dan op stap met IVN-gids Setty
Vos op woensdag 24 oktober.
We verzamelen om 10 uur bij
wijkhuis Parkzicht in Dierdonk
bij het routebord (Dierdonkpark 6, 5709 PZ Helmond).
De wandeling is 4 kilometer en
duurt tot ongeveer 12 uur. Deelname is gratis en deze route is
voor iedereen toegankelijk.
Op het programma staat dit
keer de Beweegroute die door
Stichting JIBB is uitgezet in de
wijk Dierdonk. Het is een mooi
tochtje en je haalt deze ochtend
een lekkere frisse neus in goed
gezelschap. Ook in Dierdonk
is er veel groen te zien, groot of
klein. Het genieten van de natuur
staat deze ochtend voorop en
gids Setty zal hier en daar zeker
iets vertellen over dingen waar
je anders zo aan voorbij gelopen

was. Ga ontdekken wat jij mooi
vindt aan de natuur in dit jaargetijde! Misschien zijn het de eendjes op het water die je aandacht
trekken tijdens het wandelen,
maar het kan net zo goed een
boom in iemands voortuin zijn
met zijn prachtige herfstkleu-

ren. Loop gerust mee als je zin
hebt; iedereen is welkom! Neem
je buurman of vriendin mee.
Samen lopen is gezellig.
Info: Setty Vos, tel.0492-545649
of setty_vos@hotmail.com
Meer info over het IVN? Kijk op
www.ivn.nl/afdeling/helmond s

Op 24 oktober kun je lekker meewandelen door Dierdonk met het
IVN Helmond (bron foto; IVN Helmond)
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Tijd voor iets anders
Mierlo-Hout

Zevende tip prinseroaje
CV De Houtse Kluppels

Door: Pastoor John van de Laar
‘’Sinds september 2017 mag ik
ook waarnemend pastoor van
de Petrus parochie zijn: voor de
plaatsen: Boekel, Uden, Volkel,
Odiliapeel, Venhorst en Zeeland.
Deze combinatie, Damiaan en
Petrus is prima te doen. Echter,
het bisdom heeft, in goed overleg, bepaald dat het goed zou zijn
om mij als pastoor te benoemen
van de Petrus parochie. De bisschop gunt iedere parochie een
pastoor. Dit komt ook omdat
de nu enige aanwezige kapelaan
in Uden wordt overgeplaatst. U
zult begrijpen dat ik niet meteen
spontaan ja heb gezegd. Ik ben
zo gehecht geraakt aan onze Damiaan parochie, aan de mensen
en de streek. Het heeft mij slapeloze nachten bezorgd!
Ik ben héél graag hier in Helmond. Tóch heb ik ja gezegd tegen de bisschop om pastoor te
worden van de Petrus parochie
in Uden en omgeving.
Deze periode, 1 februari 2019, beginnen echter 9 collega’s aan een

Mierlo-Hout
Na vandaag nog 4 tips te gaan
en dan maken De Houtse Kluppels eindelijk bekend wie de 57e
prins is tijdens carnavalsseizoen
2018-2019.
Pastoor van de Laar (rechts) geniet in zijn vrije tijd graag van een
korte vakantie samen met Pastoor Pieter Scheepers (links) en zuster
Maria Jacoba van de zusters van het kostbaar bloed (midden)
(bron foto; Pastoor van de Laar).
nieuwe uitdaging. Onderlinge
solidariteit vraagt mij daaraan
mee te doen. Natuurlijk, het liefst
was ik hier 75 jaar geworden, tegelijk gun ik de Damiaan parochie een goede toekomst!
Inziens gaat de parochie met de
benoeming van pastoor Norbert Swagemakers een goede
toekomst tegemoet! Met een
gerust hart draag ik dan ook, begin volgend jaar, het pastoraat
aan Norbert over. Het blijft een
feit dat ik meer dan de helft van
mijn levensjaren in Mierlo-Hout
en Helmond heb mogen wonen

Met de tot nu toe zeven gepubliceerde tips proberen de MierloHoutenaren te ontrafelen wie de
nieuwe prins wordt. Is het dan

toch die onbekende bekende
buurman? Het geruchtencircuit
komt steeds sterker op gang,
maar niemand weet het zeker.
Deze prachtige foto helpt jou zeker op weg!
De tip van deze week: 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

en werken, veel fijne contacten
opgebouwd die zeker in stand
zullen blijven.
Tenslotte: tot februari 2019 werk
ik gewoon door! Met plezier en
priesterlijke vreugde gaan we samen t.z.t. de Advent, de Kersttijd
en Oud en Nieuw vieren.
Wel wil ik heel uitdrukkelijk mijn
teamgenoten en het parochiebestuur, als ook alle naaste medewerkers én het bisdom en de bisschop nu al danken voor alles!’’
Met veel hartelijke groeten, John
van de Laar, pastoor/deken. s

De zevende tip… weet u al wie het is? (bron foto; CV de Houtse Kluppels)

Mantelzorgactie Helmond 2018
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 140 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.

geef
de
hellemondgift
waardebon
cadeau!
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 Roelofs, 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

TREND

STYLE

CASUAL

NIEUWE NAJAARSMODE EN ALTĲD JOUW STĲL!

KOOPZONDAG 14 OKTOBER
GEOPEND VAN 12.00 – 17.00 UUR

GERRY WEBER WEEKEND

SHOP OOK ONLINE 24/7!

VRĲDAG 12, ZATERDAG 13 EN KOOPZONDAG 14 OKTOBER
DE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 140 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTĲD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

SHOP OOK ONLINE 24/7!
FOLLOW
US

FOLLOW
US

GRATIS
WIFI

GRATIS
PARKEREN

WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Fantastische benefiet muziek
middag voor Stichting VerwenEvent

oud raadslid Helmond Aktief,
wordt georganiseerd (weekeinde
van 4 november). Na de schitterende muziek werd als afsluiting
een grootse loterij gehouden.
Theo en de organisatie hadden
een geweldig scala aan prijzen

bijeen gesponsord gekregen. Op
het eind van de middag/avond
bedankte Theo iedereen, zowel
de bezoekers als de muzikanten die aan deze muziekmiddag
hadden deelgenomen! Hij gaf al
aan dat dit muziek evenement

mogelijk een terugkerende evenement in Mierlo-Hout zou
worden.
Nou daar waren de bezoekers
het roerend mee eens! Tot volgend jaar, vergeet niet op tijd te
reserveren ! s

VVN-Helmond controleert
en repareert gratis fietsverlichting
der verlichting is in het donker
vrijwel onzichtbaar voor automobilisten, zeker als het ook nog
eens regenachtig weer is. Een
goede fietsverlichting is dus niet
iets, dat alleen maar moet, nee,
het is iets, dat gewoon onmisbaar is. Vandaar de acties van
VVN. De organisatie roept iedereen op om de fietsverlichting in
orde te kamen.

Mierlo-Hout

Er werd flink gedanst tijdens de muzikale middag van
Stichting VerwenEvent (bron foto; Jan Dijstelbloem, Jadijfoto.nl)

Mierlo-Hout
Afgelopen zondag 7 oktober
vond in de Geseldonk een fantastische muziekmiddag plaats.
Back to the sixties! Schitterende
muziek uit de jaren 60, 70 en 80
werden door diverse orkesten
gebracht.
In een goed gevulde zaal werd
door spreekstalmeester Anton
van Lieshout een muziekprogramma gepresenteerd wat in
één woord geweldig was.

Er werd volop gedanst op de
muziek van Two off Us, Renée
and the Alligators, ( de originele
!), Dutch Everly Brothers of te
wel the Hilson Brothers en last
but not least; orkest Houston
Alley. De middag werd ook ondersteund door een schitterende
rock en roll groep; de Thunderbirds.
Al dit ten bate voor het zoveelste
Verwenweekend wat door dezelfde Stichting onder bezielende
leiding van Theo van Mullekom,

De dagen worden al snel korter.
En daarmee de periode dat een
deugdelijke fietsverlichting belangrijker is dan ooit. Om hier
aandacht voor te vragen, gaat
VVN-Helmond op verschillende
plekken in Helmond de fietsverlichting controleren en (zo
nodig) gratis repareren.
Bij de Jumbo in Mierlo-Hout
VVN richt zich hierbij vooral op
leerlingen van het voortgezet onderwijs. Daarom volgen er acties
bij de meeste middelbare scholen in Helmond.
Alle Helmonders kunnen voor
het controleren en zo nodig
gratis repareren van de fietsverlichting terecht bij de Jumbo in
Mierlo-Hout op vrijdag 12 oktober. Deze actie wordt gehouden

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

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

zaterdag 20 oktober

SPEELTUIN
BY NIGHT
19.00-23.00 uur

De kinderen kunnen naar hartenlust spelen
in een sfeervolle verlichte speeltuin.
Live muziek door JOHN VAN DER HEIJDEN.

GRATIS TOEGANG voor jong en oud.

Kinderen tot 16 jaar alleen toegang o.b.v. een volwassene.

SPEELTUIN LEONARDUS

Mgr. Swinkelsstraat 24, Helmond

(Bron foto; VVN Helmond)
bij het parkeerterrein daar tussen
17.00 uur en 20.00 uur. Iedereen is
hier van harte welkom.
Levensgevaarlijk
Rijden zonder licht is letterlijk
levensgevaarlijk. Een fietser zon-

Publieksvriendelijk
VVN wil daarbij helpen. Het gaat
bij het controleren van de fietsverlichting om publieksvriendelijke acties. Als het even kan,
wordt de verlichting gerepareerd
en nog gratis ook. Maar na de
acties van VVN gaat de politie
streng handhaven en de mogelijke bekeuring is dan bepaald niet
gratis. Dus profiteer ervan als
het kan of laat gewoon die verlichting maken. Veel veiliger en
mogelijk ook veel voordeliger. s
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uitreiking
Plezier voor jong en oud vanFeestelijke
de Jacques Vriens Cultuurprijs
in de Gaviolizaal!
Helmond

Helmond
Op zondag 14 oktober van 14.00
tot 16.00 zal de Senioren Harmonie Helmond samen met het
Senioren Orkest Meijel een concert verzorgen in de Gaviolizaal
te Helmond. De Seniorenharmonie is een bijzonder harmonieorkest met als doel “met veel
plezier, zo'n mooi mogelijke
muziek te maken”.
Het orkest bestaat uit zo een 50
muzikanten die de 50 gepasseerd
zijn. Er is een ruime instrumentale bezetting, waaronder ook
fagot, pauken en contrabas.
Het seniorenorkest Meijel e.o. is
destijds opgericht om senioren
de gelegenheid te geven op een
ontspannen wijze hun hobby
te beoefenen. De eerste leden
kwamen voornamelijk van de
plaatselijke harmonie Eendracht

maar ook van korpsen uit de
naaste omgeving. Thans bestaat
het orkest uit een 25-tal spelende
leden afkomstig uit de gemeente
Peel en Maas en omliggende
plaatsen.
Het repertoire van beide orkesten is net zoals van de draaiorgels zeer uitgebreid en bestaat
uit zowel klassieke, populaire
en ook blaasmuziek. Naast de
klanken van het harmonieorkest
wordt vooraf, in de pauzes en
na het concert de klanken onze
Helmondse draaiorgels ten gehore gebracht. De toegang tot
het concert is gratis uiteraard
stellen we na afloop een donatie
in onze orgelpijp erg op prijs. De
Gaviolizaal is gelegen aan de Torenstraat 36a 5701 SH Helmond
(tegenover AH XL).
Vrijwilligers
Gelet op de concerten en de toenemende vraag naar groepsbe-

zoeken, door de week, zijn vrijwilligers, voor de horeca maar
ook orgeldraaiers van harte welkom. Meer informatie op www.
draaiorgelshelmond.nl of info@
draaiorgelshelmnd.nl of telefonisch 06 39682404.
Middag voor de kinderen
Tijdens de Herfstvakantie op
woensdag 17 oktober hebben we
deze keer ook aan de kinderen
gedacht. Speciaal voor hen zal
Varieteshow Jacona optreden.
Kom genieten van dit “Circus” en
zie je orgeldiploma te halen op
“Onze Klenne”.
De entree voor deze middag
bedraagt € 1,00 en is inclusief
een glaasje ranja. Opa’s, oma’s,
vaders en moeders hebben als
begeleiding van hun kinderen
gratis toegang. Deze middag
duurt van 14.00 tot ongeveer
16.00 uur. s

Op zaterdag 6 oktober, tijdens
de Nacht van Cultuur, is de
Jacques Vriens Cultuurprijs uitgereikt. De afsluiting van een
maandenlang traject, waarbij
CultuurContact samen met cultureel Helmond heeft gezocht
naar jonge culturele helden.
Tijdens de feestelijke uitreiking
heeft de jury Lava Hijzelaar van
16 jaar uitgeroepen tot jurywinnaar van de Jacques Vriens
Cultuurprijs! Uit handen van
Jacques Vriens en wethouder
Maas ontving zij de wisselbokaal, ontworpen door Paul de
Maat. De korte animatiefilm
van Lava over twee prinsen die
verliefd worden, maakte veel
indruk. Speelhuis- en Cacaofabriek directeur Jochem Otten wil
de korte film zelfs een plaats geven in de programmering van de
Cacaofabriek! De publieksprijs
ging naar Jackie van de Pol en
Pam van Diepen, een dansduo
dat al jarenlang danst bij Hoomrun Dance Studios. Het aanwezige publiek koos hen tijdens de

Nacht van Cultuur als winnaar.
De winnaars wonnen een
cheque ter waarde van € 150,-,
een goodie-bag met prijzen van
een breed scala aan Helmondse
culturele instellingen/ aanbieders en een prachtige wisselbokaal. Maar ook de andere genomineerden, Anna Bosker, Thijn
Mariman, Bas van de Kerkhof
en Jip Cremers, zijn niet met lege
handen naar huis gegaan. Zij
kregen een goodie-bag met een
aantal leuke prijzen. s

Lava Hijzelaar won met haar
korte animatiefilm de Jacques
Vriens Cultuurprijs wisselbokaal
(fotograaf: Nienke Bosma)

Das Oktober Kienfest mit Striepke Veur
Stiphout

Op dinsdag 17 oktober zal Varieteshow Jacona speciaal voor de kinderen optreden
(bron foto; Stichting Draaiorgels Helmond/ Jacona).

In navolging van één topavond
in 2016 en zelfs twee topavonden in 2017 organiseert Krejaklup
Stippent op zaterdag 27 oktober
dit jaar voor het derde jaar op rij
een "Hilarische Kienavond", dit
jaar omgedoopt tot Das Oktober Kienfest. Verkleed komen is
zeker niet verplicht. Lachen, gieren en brullen daarentegen wel.
Striepke Veur gaat er voor zorgen dat de zaal weer in een deuk
ligt. Een avond vol verrassingen
waarbij weinig stiltes zullen vallen en meezingen uit volle borst
wordt gewaardeerd. Kaarten
voor deze hilarische kienavond

zijn vanaf nu te koop bij café zaal
't Aambeeld en bij Wijnkoperij
Majoor te Stiphout. s

Striepke Veur draagt bij aan een
hilarische avond bij Das Oktober
Kienfest (bron foto; KrejaKlup
Stippent)

In memoriam 3-2-1938 - 29-8-2018

Kapper Antoon Spoormakers
Op 29 augustus j.l. is kapper Antoon Spoormakers,
op 80 jarige leeftijd rustig thuis overleden, in de zaak,
herenkapsalon Spoormakers aan de Mierloseweg 86a,
die in 1926 door zijn vader Sjef Spoormakers werd opgericht. In 1972 nam Antoon de kapsalon over, in september j.l. zou hij 65 jaar werkzaam zijn geweest in zijn
zaak. Hij verzorgde zodoende vele jaren een grote klantenkring. Knippen en een praatje, lief en leed, Antoon
ging goed om met zijn klanten. Zijn kapsalon en zijn
klanten waren zijn lust en zijn leven, ondanks zijn ziekte
is hij tot het laatst werkzaam geweest. Samen met zijn
dochter Angelique, waarmee hij een uitstekende band
had en samenwerkte, heeft hij vele jaren met veel plezier de salon gevoerd. Daarnaast was dansen zijn passie
en een feestje ging hij niet uit de weg.
De zaak wordt als vanouds door Angelique voortgezet
met behulp van haar familie lid en nichtje Karin Saris.
De klantenkring blijft van harte welkom en Kapsalon
Spoormakers aan de Mierloseweg 86a, een begrip in
Helmond, zal in nagedachtenis aan Antoon als vanouds doorgezet worden.

‘Als je in de harten van zovelen een
plaatsje hebt gekregen, dan is het
leven rijk geweest.’
Voor jullie steun en vriendschap in de tijd dat ons pap ziek was willen wij iedereen
hartelijk danken. Ons pap heeft dat heel erg gewaardeerd en dat geldt ook voor
ons. Ook alle blijken van medeleven na het overlijden van ons pap zijn ons enorm
tot steun. Het doet goed om te ervaren hoe ontzettend geliefd ons pap was. Bij zijn
familie, zijn vrienden en niet te vergeten zijn klanten! Dank jullie wel uit de grond
van ons hart…
Kapsalon Spoormakers en familie

Lieve pap, wat was jij een prachtige mans. Vol warmte en onvoorwaardelijk liefde
voor ons, gezin, familie en vrienden. Maar zeker ook voor jouw levenswerk de salon.
Wat heb ik veel van jou geleerd. En ik ben daarom supertrots dat jij mijn papa bent.
Dank je wel voor alles.
Angelique
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Wie wint de tiende Carat Cultuurprijs?
Helmond

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout
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;
Zondag 14 oktober:
10.15 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; Hoogmis m.m.v. het
kerkkoor;
Joke van Iersel-van Weert; Harry van Bree; Johan Habraken;
Martien van Stiphout;
Donderdag 18 oktober:
13.30 uur Kerkpoetsen (2)
19.00 uur Alphonsuskapel;
Zaterdag 20 oktober:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint
Anna; volkszang;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang;
Tiny Knapen-Lijten v.w. trouwdag;
www.damiaanhelmond.nl
DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout
Zondag 14 oktober
10.30 uur Trudo 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 Verstappenvan Oorschot.
Zondag 21 oktober
10.30 uur Maria koor
Hans Graat, Tom Swinkels, Ria van den Reek-van den Hurk,
Nelly Cranenbroek-Meulendijks, Piet Fransen en Anneke
Fransen van Oijen, Frits Verstappen, Mia Plouvier-Jansen, Jac
Panhuizen, Riet Pasnagel-de Kok, Sen de Roij, Jo van Durenvan Mook, San Boekhorst-Drouen, Rieky Meulendijks-van
de Veerdonk, Bertha Gruijters-van
Gameren, Anneke van OorschotReloe, Gerrit Rijkers, Marianne ColenBeekmans.
www.damiaanhelmond.nl

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

Op 6 december a.s. wordt in
Hotel West-Ende de Carat Cultuurprijs 2018 uitgereikt. Personen en organisaties die zich
geruime tijd bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de
bevordering van kunst en cultuur in Helmond kunnen nog
tot 15 november a.s. worden
aangemeld.
Kunst, cultuur en de Helmondse
gemeenschap. De combinatie
van deze drie aspecten vormt het
bestaansrecht van stichting Carat. Opgericht in 1991, zet Carat
zich in om de cultuurparticipatie
en cultuurbeleving van de inwoners én bezoekers van Helmond
te stimuleren. Dat gebeurt door
het initiëren van projecten die
zich kenmerken door hun diversiteit, kwaliteit en duurzaamheid.
Dit heeft geresulteerd in kunstobjecten en projecten die van
toegevoegde waarde zijn voor de
leefbaarheid en de levendigheid
van Helmond.
Het meeste recente project dat
door werd Carat geïnitieerd, betreft een reeks van murals waarvan de eerste, op de bibliotheekmuur, reeds geplaatst is.
Sinds 2000 wordt elke twee jaar
de Carat Cultuurprijs uitgereikt,
welke bestaat uit een bronzen
kunstwerk van de Helmondse
kunstenaar Willem van der Velden en daarnaast een geldbedrag

Het bronzen beeld is de prijs die de winnaar ontvangt
(bron foto; Stichting Carat Helmond)
van € 2.500. Winnaars waren SG
Jan van Brabant (2000), Mannenkoor Lambardi (2002), Helmonds Muziek Corps en Rimboband (2004), Phileutonia (2006),
Stichting Stadspromotie Helmond (2008), EDAH Museum
(2010), Artimond (2012), Literair
Café Helmond (2014) en het Helmonds Slavisch Koor (2016).
Vanaf 2012 is ook de Carat Aanmoedigingsprijs in het leven geroepen om veelbelovende initiatieven op het gebied van bevordering van kunst en cultuur in en
voor de Helmondse samenleving
te stimuleren in de verdere uitbouw van hun activiteiten. Deze
prijs bestaat uit een geldbedrag
van € 1.000.
Winnaars van de Carat Aanmoedigingsprijs tot op heden zijn:

Stichting Lambertusconcerten
(2012), Voorleesbus Blikkie (2014)
en Urban Matterz (2016).
Inwoners van Helmond worden
uitgenodigd om kandidaten voor
te dragen voor de tiende CARAT
Cultuurprijs, uiteraard vergezeld
van een goede motivatie.
Een belangrijke voorwaarde is
dat uitsluitend verenigingen,
stichtingen en/of personen, die
geen commerciële doelstelling
hebben, in aanmerking kunnen
komen voor de prijzen. Op de
website www.carat-helmond.nl/
carat-cultuurprijs/ en is het voordrachtformulier beschikbaar.
De Cultuurprijs 2018 wordt samen met de Aanmoedigingsprijs
uitgereikt tijdens de bijeenkomst
van CARAT op donderdag 6 december 2018. s

Ontwikkel je acteertalent:

doe auditie voor de productiegroep!
Helmond
Jeugdtheaterschool Annatheater houdt op donderdag 25 oktober audities voor de theaterproductie die eind september
2019 in première zal gaan.
Ben jij gek op theater en niet
van het podium weg te slaan?
Wil jij graag meedoen in een
echte theaterproductie? In deze
groep krijgen jongeren de mogelijkheid om hun talent te laten zien en te ontwikkelen en
maken we samen een echte
theatervoorstelling.
De repetities zijn elke donderdag
van 19.00 tot 21.00 uur een aantal
keren in het weekeinde. Er wordt
contributie gevraagd om deel te
nemen aan deze productie.
Recensent Eindhovens Dagblad

Bij het Annatheater kun je auditie doen voor de productiegroep
(bron foto; Annatheater Helmond).
over “As You Like It”, onze laatste
theaterproductie: “Jonge acteurs
spelen de sterren van de hemel.”
Interesse? Neem contact op
met Lavínia Germano:
telefoon: 06-44369288 / laviniagermano@annatheater.nl

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

Bewegen in water voor ouderen: goed voor lichaam en geest
Helmond
“We kijken juist naar wat iemand
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 verdeeld over 12 groepen op

maandag en vrijdag aan de slag
gaan in het water van zwembad
de Wissen.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met mevrouw
Mollemans, telefoon:
(0492) 77 14 44. s
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OKTOBER
EVENEMENTEN
TOT 5 NOVEMBER

save the date

HELMOND
op je stoel blijven zitten, je swingt mee,
of je nou wilt of niet! Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2. 20:15 uur.

ZATERDAG 13 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.

Tentoonstelling Wereldburger bij
Tiendas Diferentes
De Wereldburger, een project van Stadskunstenaar Thomas Pieters, staat tot 5
november tentoon gesteld in de etalage
van Tiendas Diferentes.
Tiendas Diferentes ondersteunt de
Global Goals van de VN. In de winkel
zijn FairTrade en duurzame producten
te koop. Markt 45a (speelhuisboulevard).
Dinsdag t/m donderdag: 9:30-17:00 uur,
vrijdag van 9:30-20:00 uur en zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur

VRIJDAG 12 OKTOBER
Beautiful Strangers The Celebration of Prince
Wervelende show die alles in zich
heeft. Acht topartiesten brengen nu
een eerbetoon aan dit popicoon dat
jazz funk en disco wist te verenigen tot
ongekend swingende nummers. Het
Speelhuis, Speelhuisplein 2.
20:15 - 22:30 uur.
Biologische markt Brandevoort
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur
een biologische markt onder de Markthal van Winkelcentrum Brandevoort
in Helmond. Markthal Winkelcentrum
Brandevoort, de Plaetse 1.
Jamsessie Band @ Muziekcafé Helmond
Voor en door muzikanten maar natuurlijk ook voor alle muziekliefhebbers
in de regio. Muziekcafé Helmond, Zuid
Koninginnewal 39. 21:00 - 01:00 uur.
Optreden Blazersklas Kindcentrum De Rakt
Geniet gratis van een mooi concert
door kinderen van Kindcentrum De
Rakt in de podiumruimte van
Bibliotheek Helmond tijdens de Kinderboekenweek. Bibliotheek Helmond,
Watermolenwal 11. 16:30 - 17:15 uur.
Prince Tribute Band
De muzikanten zijn stomend, funky
en van een ongelofelijk hoog muzikaal
niveau! Je kunt eenvoudigweg niet stil
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Mega disco dance classic party 70s, 80s & 90s
Lekker swingen op grote hits uit de
jaren 70 80 en 90 op een grote verlichte
dansvloer met de mooiste videoclips
die te zien zijn op een grote videowall.
T.O.V. gebouw, Azalealaan 40.
20:30 - 01:30 uur.

ZONDAG 14 OKTOBER
Holland Baroque speelt:
Molière et moi – première
Holland Baroque speelt: Molière et moi
Muziek van Lully en Charpentier. Met
de acteurs Maartje van de Wetering
(winnares Maestro 2018) en Erik van
der Horst. Het Speelhuis , Speelhuisplein 2. 15:00 - 16:30 uur.
Optreden Alumine Guerrero et les
Eenfants Perdus
Optreden Alumine Guerrero et les Enfants Perdus.(ARGMEXGUATF) Balkan
gypsy cumbia Argentinian crazyness.
Lokaal 42, Markt 42. 16:00 - 23:00 uur.

DINSDAG 16 OKTOBER
Marlon Kicken - In de lift
Van prins Carnaval in Aarle-Rixtel via
ton-praten en ‘stand-uppen’ in het
Brabantse naar volle theaterzalen in
heel Nederland. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 20:15 - 22:30 uur.
Over een kleine mol die wil weten... Meneer Monster 2+
Alle peuters en kleuters opgelet: de mol
die eindelijk wel eens wil weten wie er
nu echt op zijn kop heeft gepoept komt
tijdens de herfstvakantie naar Het
Speelhuis. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 11:00 - 13:00 uur.

WOENSDAG 17 OKTOBER
Langhout Theaterproducties - Assepoester 6+
Romantisch en vrolijk sprookje voor
jong en oud. Het Speelhuis, Speelhuisplein 2. 13:30 uur of 16:00 uur.

HELMONDNU.NL
De nieuwssite van Helmond

DONDERDAG
18 OKTOBER
De waanzinnige
boomhut van 13 ... Meneer Monster 5+
Gebaseerd op een
van de leukste en
meest verkochte
kinderboeken in
tijden. Het knotsgekke verhaal van
Andy Griffiths en
illustrator Terry
Denton in ons
theater dat wil je
niet missen.
Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2.
13:30 - 15:00 uur.
De waanzinnige
boomhut van 13
verdiepingen
Meester Monster
heeft de boekenbestseller
omgetoverd tot
een nét zo waanzinnige theatervoorstelling (5+)
vol krankzinnige
humor en
magische
theatertovenarij.
Het Speelhuis,
Speelhuisplein 2.
13:30 uur.
Miles! - Live Music
En Film feat Michael
Varekamp en Eline
Gemerts
Miles Davis staat
bekend als innovator visionair
levenskunstenaar
vrouwenverslindertrompettist
beeldend
kunstenaar.
De Cacaofabriek,
Cacaokade 1.
20:45 uur.
Theatergroep Letter
Belangrijk speelt
Feestje!
Theatergroep
Letter Belangrijk
speelt “Feestje”
Een interactieve
voorstelling vol
bekende hippe
kinderliedjes.
Vanaf 3 jaar.
Bibliotheek
Helmond,
Watermolenwal 11.
15:15 - 15:50 uur.

ZA. 13 T/M ZO. 28 OKTOBER

Kom in de herfstvakantie naar
Kasteel Helmond
Doe mee met het familieprogramma.
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. Kasteel Helmond,
Kasteelplein 1. di-vr: 10:00 - 17:00 uur,
za, zo: 12:00 - 17:00 uur.
PATHÉ HELMOND
DO. 11 OKT. T/M WO. 17 OKT.
Bad Times At The El Royale (DOV) Do 12:30, 20:45 uur /
Vr 13:30 uur / Di 20:30 uur / Zo, Ma, Wo 21:00 uur /
Vr, Za 21:45 uur
Brandweerman Sam - Klaar Voor Actie (DNL) Za, Ma - Wo
10:00 uur / Zo 10:15, 14:45 uur / Do 10:30, 15:10 uur /
Vr 11:00, 13:30 uur / Za 14:30 uur
Doris (DNL) Za 12:15 uur / Do 14:00 uur / Vr 16:20 uur /
Zo 19:30 uur / Do, Wo 19:45 uur / Ma, Di 19:50 uur /
Vr, Za 20:30 uur
Elvy’s Wereld So Ibiza (DNL) Wo 12:30 uur / Za - Ma 12:45 uur
/ Do 15:30 uur / Di 15:45 uur / Ma, Wo 16:00 uur /
Vr 17:15 uur / Za 18:30 uur
First Man (DOV) Wo 21:15 uur
Grease - 40th Anniversary (DOV) Za 16:00 uur / Ma 20:30 uur
Hotel Transylvania 3 (DNL) Di 11:00 uur / Za 11:45 uur /
Zo 11:50 uur
Hotel Transylvania 3 (N3D) Di 14:00 uur / Ma, Wo 14:15 uur /
Za 15:30 uur
House With A Clock In Its Walls, The (DOV) Vr 13:10, 18:00
uur / Za 16:45 uur / Do, Di 17:45 uur
Johnny English Strikes Again (DOV) Wo 10:15, 19:00 uur /
Vr 10:45, 15:30, 17:50 uur / Ma 11:50, 19:30 uur / Do, Vr
13:00 uur / Di 13:40, 18:15 uur / Za 14:45, 17:45 uur /
Ma - Wo 16:45 uur / Do, Zo 16:50 uur / Zo 18:45 uur /
Do 19:15 uur / Vr, Za 20:20 uur
Kler (DOV) Zo 14:15, 19:00 uur / Zo, Wo 17:00 uur /
Vr 22:40 uur / Za 22:45 uur
Mamma Mia Here We Go Again Sing A Long (DOV)
Wo 20:00 uur
Mile 22 (DOV) Wo 17:30 uur
Nick Jr. Herfstbios (DNL) Zo 10:30 uur / Wo 13:45 uur
Night School (DOV) Vr 10:45, 14:30 uur / Di 12:30, 18:45 uur
/ Do 12:45, 18:15, 21:00 uur / Ma, Wo 13:30 uur / Zo 14:00,
21:50 uur / Za 14:15 uur / Wo 16:30, 21:45 uur / Ma 17:00,
22:00 uur / Vr, Za 19:15, 22:30 uur
Opera: Aida (Giuseppe Verdi) (DOV) Zo 11:00 uur
Papillon (DOV) Do, Ma, Di 17:00 uur / Zo 17:30 uur /
Za 18:15 uur / Vr 18:30 uur
Simple Favor, A (DOV) Vr 10:45, 22:20 uur / Do 11:15, 21:50
uur / Ma 17:15 uur / Wo 18:15 uur / Zo 21:40 uur /
Di 22:00 uur / Za 22:15 uur
Sinterklaas en de Vlucht door de Lucht (DNL) Ma 10:10,
14:00 uur / Di, Wo 10:15 uur / Wo 12:00 uur / Di 14:15 uur
Smallfoot (DNL) Zo - Wo 10:00, 14:30 uur / Za 10:15, 15:00 uur
/ Do 10:45 uur / Vr 13:20 uur
Smallfoot (N3D) Zo 12:00, 16:00 uur / Ma - Wo 12:15 uur /
Za 13:15, 17:00 uur / Wo 15:30 uur / Ma 15:40 uur /
Vr 15:45 uur / Do, Di 16:15 uur
Sneak Preview 20181011 (DOV) Di 21:00 uur
Star Is Born, A (2018) (DOV) Ma, Wo 10:30 uur / Za, Di 10:45
uur / Do 12:10, 15:20 uur / Di 15:15 uur / Zo 16:30 uur /
Vr 16:50, 21:30 uur / Ma 18:00 uur / Do, Di 20:15 uur /
Zo, Wo 20:30 uur / Za 21:15 uur
Superjuffie (DNL) Za, Zo 10:00 uur / Ma, Di 10:30 uur /
Do 10:45 uur / Wo 11:00, 15:00 uur / Vr 12:30, 15:15 uur /
Ma 13:00 uur / Di 13:15 uur / Za 13:50 uur / Zo 15:20 uur
Venom (DOV) Zo 10:45 uur / Di 16:00 uur / Do 16:30 uur /
Vr, Za 17:30 uur
Venom (O3D) Za 10:30, 12:30, 19:30 uur / Do, Vr 11:00 uur /
Ma - Wo 11:40 uur / Zo 13:30, 20:00 uur / Do 13:45 uur /
Ma, Wo 14:45 uur / Vr 15:00, 19:45 uur / Wo 17:45 uur /
Ma 17:50, 21:45 uur / Do, Zo 18:30 uur / Di 19:00, 21:40 uur /
Do, Wo 21:30 uur / Vr, Za 22:00 uur
Whitney (DOV) Ma 20:00 uur
Zwaar Verliefd (DNL) Do, Za 10:30 uur / Vr, Ma 11:00 uur / Di

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

DIVERSEN

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.
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.

VLOOIENMARKT
14 oktober

te koop
Sporthal de Heiberg
te koop gevraagd
Heerseweg 49
diversen
Veldhoven 9-16 uur
evenementen

Kapster
Nicole
kennismaking

cursussen
te huur
vakantie
aan huis
huisdierenErvaren kapper
personeel
auto’s envoor
motoren
onroerend
goed
dames, heren
en kids.
woningruil
radio en tv
Kraamhuur 06-20299824

DIVERSEN
FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-;
Staantafel € 4,-;
Karaoke € 25,-;
Tel. 0492-510855
www.ikgeefeenfeestje.nl

TE KOOP

TE KOOP GEVRAAGD

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

Gezocht marktspullen,
zolder opr., antiek, klokken,
schilderijen, beelden, enz.
06-13208306

Knippen 10 Euro en voor
kleuren, fohnen en waterGEZONDHEID
golf mag u mij altijd bellen,
e 6,50
ook ‘s avonds. e 8,00 Een Zen Massage iets voor u?
Weldaad voor
e 9,50
Kapper aan huis of thuis,
lichaam
en geest.
e 11,00
tel.: 06-30075443 e 12,50
Meer info op:
e 14,00
e 15,50

65+
de loop weekkrant helmond
KLUSSER/
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
www.dedakdekker.com
STYLIST
Ook voor particulieren

www.massagezen.nl

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

PERSONEEL
Commit zoekt
schoonmaakmedewerksters
voor avondprojecten in
Mierl en Geldrop.
Tel: 040-2568250

cursussen
te huur
huisdieren
auto’s en motoren
woningruil

kennismaking
vakantie
personeel
onroerend goed
radio en tv

e 6,50

Inleveradres:

T: 0492 - 546007

Rolluiken, luifels,
vloerbedekking, lamellen,
(rol)gordijnen, jalouziën, etc.
Zeer concurrerende prijzen.
Gratis meten en prijsopgaaf.
Willie’s stoffering,
Braaksestraat 10, Helmond,
T: (0492) 535901

Voor timmerwerken
en traprenovaties,
houten vloeren
voor kamers/terras en
ook schilder, behang
en tegelwerk.
40 Jaar ervaring.
info: 06-11441257 Kees

De specialist voor uw prothese
Kunstgebit Klikgebit
Reparaties Opvullen

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond
0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

BUSINESS

OWNER

e 11,00
e 12,50

Lenie Klaasen | 06-52716622
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

3e BH GRATIS!!!
óf de

2e voor de HELFT!
actieBH
geldig
op de gehele
3e
GRATIS!!!

óf de
COLLECTIE
2e voor de HELFT!
óók op alle actie-modellen

de laatste dagen!!

actie geldig op de gehele

COLLECTIE
op zaterdag 21 april

Kom ook kijken naar onze
modellen tijdens de modeshow

óók op alle actie-modellen

de laatste
dagen!!
GELDROP:
K.Kerkstraat
19
HELMOND: Steenweg 33

OPENINGSTIJDEN
Ma. 13.00-17.00 uur
Di. - vr. 09.00-12.00 uur
en 13.00-17.00 uur

e 8,00
e 9,50

e 14,00
e 15,50
Inleveradres:
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Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

Een ongepolijste jonge kater; Douwe
Douwe is 2 jaar en is nogal ruw in de omgang, een ongepolijste jonge kater. We zijn hem wat beschaafdere omgangsvormen aan het bijbrengen, de scherpe randjes vlakken wat af. Hij is heel intens in het geven van kopjes - hij
duwt stevig tegen je benen en strijkt strak langs je af. Als je
ook maar in zijn buurt komt, lijft hij je onmiddellijk in. Ook
is hij behoorlijk onstuimig in zijn liefdesbetuigingen. Hij is
expert in keiharde kopstoten. Deze ruwe bolster ligt graag
op schoot, na een grote hoeveelheid kopjes met een hoop
gestommel en geduw. Douwe moet je gewoon "ondergaan"! Hij gaat enthousiast achter een hengeltje aan als
daar wat interessants aan hangt. Dan jaagt hij energiek en
fanatiek, deinst niet terug voor flinke sprongen. Hij moet
volop naar buiten kunnen en is niet geschikt voor bij jonge
kinderen. Hij heeft een hartruisje graad 2 (op een schaal
van 6). In de meeste gevallen kan een kat daar stokoud
mee worden zonder er last van te krijgen.

Kom ook kijken naar onze
modellen tijdens de modeshow

op zaterdag 21 april
GELDROP: K.Kerkstraat 19
HELMOND: Steenweg 33

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

is ook verkrijgbaar op
de volgende adressen

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

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

0492 - 53 28 00

verloskundigenhelmond.nl

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

N

STIPU OOK IN
HO U
T

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

24

week nummer 41 vrijdag 12 oktober 2018

de loop weekkrant HELMOND
Gezocht: pioniers. Zelfbouwers. Vrouwen, mannen en
gezinnen die een uitdaging aan willen gaan; het bouwen
van hun ultieme woning op een bouwkavel in het nieuwe
gedeelte van Brandevoort. Een wijk van de toekomst.
Een plek om te wonen, te werken, te leven en waar
circulair bouwen, smart technologie en digitalisering u
gaat ontzorgen. Alles gericht op het verhogen van de
kwaliteit van leven. Brandevoort wordt een slimme wijk
waar nieuwe systemen, producten, processen en diensten
geïntegreerd worden toegepast, op een wijze die onze

GEZOCHT: PIONIERS
DIE WILLEN BOUWEN
IN BRANDEVOORT

planeet niet verder belast, vervuilt of uitput. Brandevoort
wordt ontwikkeld met een visie en een nieuwe norm om
een veilige, veerkrachtige wijk met een sterke sociale
samenhang te bouwen. Als eerste project starten
we met een co-creatief proces voor bouwkavels waarin
u uw ‘droomhuis’ gaat ontwikkelen. U doet dat naar
eigen inzicht, afhankelijk van uw woonwensen. Bouwt
u alleen of samen met anderen? Wordt het een rijtjeswoning, een

twee-onder-een-kapwoning, een

tiny

house of een vrijstaande woning? Maar u moet ook zelf
nadenken over de water- en energievoorziening, de
verwerking van afvalwater, het publieke groen en de aanleg
van wegen. Kortom, samen met de overige bewoners gaat
u werken aan uw wijk voor de toekomst. Een wijk die nooit
stilstaat en zich blijft ontwikkelen. Een living lab. Heeft u
interesse in smart wonen en leven in dit nieuwe deel van
Brandevoort? Meld u dan aan voor de informatieavond op
1 november 2018 vanaf 19.30 uur. Ga
naar www.brainportsmartdistrict.nl/
wonen en vul het inschrijfformulier
in. U vindt daar alle informatie over
het nieuwe deel van Brandevoort.

brainportsmartdistrict.nl
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VLOER HET ZELF
EINDHOVEN

TRAPRENOVATIE
MULTIPLANK EIKEN

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

vanaf

575.

-

RUSTIEK EIKEN
VISGRAAT

Willem v. Konijnenburglaan 1c,
Industrieterrein De Kade.
Tel. 040-2468180.

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

VLOER HET ZELF
HELMOND

39.

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

95

Engelseweg 223b,
Helmond.
Tel. 0492-52 52 70.

KLIK PVC

LANDHUISDELEN
EXTRA BREED

Met Riged Drager, 5 mm dik,
toplaag 0,30 mm, met kurk onderlaag,
eenvoudig zelf te leggen.

27.

adcommunicatie.nl

per m2 incl. btw Van 39,95 Voor

Gevestigd in: Almere,
Amsterdam, Arnhem, Breda,
Capelle aan den IJssel, Eindhoven
en Helmond.
GRATIS PARKEREN.
WWW.VLOERHETZELF.NL

95

LAMINAAT

NIEUW

Klaar voor de

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

9.

95

PLAK PVC

LANDHUISDELEN

2 mm dik, slijtlaag 0,30 mm,
leverbaar in 8 verschillende kleuren.
per m2 incl. btw Van 29,95 Voor

14.

95

